


Det har legat i luften ett tag. Inom mode- och musikvärlden 
inspireras unga trendsättare av ett årtionde präglat av 
extravagans. Nu ser vi hur trenden letar sig in i våra 

inredningar. Häng med Jenny von Platen på en  
resa tillbaka till det glada 80-talet.

NU LOCKAR 
80-TALET!
GRÄNSÖVERSKRIDANDE & GALET 

Den amerikanska popgruppen 
DEVO slog igenom på 80-talet och 
klädde sig och förde sig på ett för 

tiden typiskt sätt, nämligen lite galet. 
De blev kända för sina röda hattar 
som de kallade för Energy Domes. 

Här på en bild från tidigt 80-tal.
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B
ara tanken på 80-talet gör att 
man drar på smilbanden. Vi 
som var unga vuxna då bar 
kavajer med dubbla axel-
vaddar och krängde på oss 
tajta  Levis-jeans. Våra spre-
jade hårsvall pekade rakt 
upp, precis som kurvorna på 

aktiemarknaden. Musikvideor spelades i 
timmar på MTV. En värld av syntpop, 
pudelrock och punk öppnade sig och ska-
pandet av musikvideor blev en ny konst-
form. När det gällde inredning och form-
givning var det gränslöst och i många fall 
provocerande och överdrivet.

Startskottet för det som komma skulle 
gick 1981 när Memphis-gruppen bildades. 
I december året innan hade den italienske 
formgivaren Ettore Sottsass samlat ett 
antal unga designer hemma hos sig i Mi-
lano i syfte att skapa nya former och sam-
tidigt ifrågasätta modernismen som ansågs 
kall och omänsklig. De ville skapa föremål 
som inte var inriktade på funktion utan på 
konstnärlighet. 

När Memphis visade upp sig första 
gången på möbelmässan i Milano 1981 
slog den ner som en bomb. Två som be-
sökte mässan det året var arkitekterna 
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Skåpet Casablanca av Ettore Sottsass 
(1917–2007) var en av de cirka 50 modeller 
som Memphis-gruppen visade på möbel-

mässan i Milano 1981. Ett exemplar märkt med 
No.18 hade letat sig till Uppsala Auktions-
kammare där det klubbades för 80 000 kr 

(80 000–100 000). Det plastlaminerade 
träskåpet är 230 cm högt och 151 cm brett.
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Konstnärsduon Beck & Jung som bestod av Holger Bäckström (1939–97) och Bo Ljungberg 
(1939–2007) slog igenom redan på 70-talet. På 80-talet då intresset för datorer var nytt och stort, 
växte intresset för deras konst ytterligare. Verket Computer ink plot I är numrerat 12/30 och daterat 
1980. Det klubbades för 1 600 kr (1 000) på Stockholms Auktionsverk. Bladstorleken är 21x30 cm.

Här syns hela Memphis-gruppen i den japanske formgivaren Masanori Umedas (f 1941) 
boxningsring Tawaraya som visades i Milano 1981.

Fo
to

 S
TU

DI
O

 A
ZZ

UR
RO

, C
O

UR
TE

SY
 M

EM
PH

IS
 S

RL

A
N

TI
KT

RE
N

D  

VISSTE DU ATT ...
 … Memphis-gruppens namn kommer från en 

Bob Dylan-låt? På den första träffen hemma hos 
Ettore Sottsass i Milano i december 1980, 

spelades en skiva av Bob Dylan med låten Stuck 
Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. 

Vinylspelaren hakade hela tiden upp sig på 
frasen Memphis Blues Again, därav namnet. 

Gruppen var verksam 1981–1987.

Kersti Sandin Bülow och Lars Bülow. De 
driver nu Möbeldesignmuseet i Frihamnen 
i Stockholm där de visar sin samling med 
möbler från slutet av 1800-talet fram till  
i dag. Förra året hade paret en utställning 
helt inriktad på det nyskapande 80-talet. 
Så här berättar Lars om hur de upplevde 
Memphis-gruppens utställning i Milano 
1981: 

– Vi var helt oförberedda, det var en 
chockartad upplevelse. Memphis-gruppen 
bröt totalt med gängse normer. Det var en 
vital provokation. Huvudpersonen Ettore 
Sottsass förstod nog inte själv vilken effekt 
utställningen skulle ha.

DE ITALIENSKA FORMGIVARNA ville skapa nå-
got helt nytt. I stället för uttrycket ”Less is 
more” som var modernisternas väg, var det 
”Less is a bore” som basunerades ut. Var-
vat med ”Too much is not enough”. Mem-
phis möbler, porslin och lampor har drag 
av flera olika stilar och är målade i svart 
och vitt blandat med alla möjliga 
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Intresset för textil ökar, 
men när de är så sena som 
80-tal finns det fortfarande 
många fynd kvar att göra. 
Mer än fem meter tyg av 

Inez Svensson (1932–2005) 
för Borås Wäfveri 

klubbades för billiga 300 kr 
(500) på Auktionshuset 

Gomér & Andersson. 
Mönstret heter Trumf.

Fynd! Det är 
konstigt att de här 
väggklockorna inte 
brukar klubbas så högt, 
för vad kan vara häftigare 
än en stor Swatch-klocka på 
väggen? På Stockholms 
Auktionsverk blev vinnande bud 
350 kr (1 500) för en Maxi Swatch  
från 1987. Längden är 210 cm.

Runt 1980 var tiderna tuffa 
för svensk glasindustri och 
konkurrensen från det finska, 
maskintillverkade glaset blev 
alltmer påtaglig. Bertil Vallien 
(f 1938) bestämde sig för att ta 
fram en servis som inte gick att 
tillverka maskinellt. Det blev 
den optikblåsta storsäljaren 
Chateau som lanserades 1981. 
På Nyköpings Auktionsverk 
förmedlades 34 delar vidare  
till en ny användare för  
ett klubbatpris på  
2 005 kr (2 000).

Formgivaren Mats Theselius 
(f 1956) visade Älgskinnsfåtöljen 

första gången 1985. Den skulle 
senare komma att tillverkas i 360 
numrerade exemplar på Källemo. 

Exemplaret som klubbades på 
Bukowskis är nummer 206 av de 

360 och vinnande bud blev 
50 000 kr (50 000–

75 000). Den är 
tillverkad av etsad 
plåt med karmar i 
mörkbetsad bok. 

Sits och rygg är 
klädda i älgskinn.

Lamptillverkaren 
Ateljé Lyktan var 
nyskapande på 
80-talet och tog 
fram flera olika 
spännande 
modeller, bland 
annat Skarabé av 
Stig Ahlström,  
Clas Kock och  
Lars Bylund. På 
Stockholms 
Auktionsverk 
klubbades en  
röd variant för 
prisvärda 500 kr 
(1 500). Vägg-
kontakten har en 
skada, men det  
går att åtgärda. 
Lampans höjd  
är 50 cm.

”80-talet, 
80-talet. Vad 

kunde gå snett, 
vad kunde gå 

galet?”
Textrad ur hiphopgruppen 

Just D:s låt 87-87.
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Hyllsystemet Avanti var en av DUX storsäljare på 80-talet. 
Med dagens mått är det hyllor av fin kvalitet som är prisvärda 
på andrahandsmarknaden. De två skåpen, 122 cm höga och 
90 cm breda, klubbades för 1 000 kr (3 000) på Bukowskis.

Den finske formgivaren  
Yrjö Kukkapuros (f 1933) 

postmodernistiska karmstol 
Experiment är formgiven 1983 för 
tillverkaren Avarte. Den klubbades 

för 700 euro (400–600) på 
Stockholms Auktionsverk.
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Postmodernism i svensk tappning 
visar Olle Andersson (f 1939) ett fint 

exempel på med sitt kombinerade 
golvur och skåp Summertime för 

Horreds Möbelindustri. Budgivningen 
höll i sig upp till 9 200 kr (5 000) på 

Stockholms Auktionsverk. Skåpet är 
188 cm högt och 33 cm brett.

Serien Open Minds av Ulrica 
Hydman Vallien (1938–2018) blev 
snabbt populär när den lanserades 
1987, både i Sverige och internatio-

nellt. En 26 cm hög vas ur den serien 
fann sig en ny ägare för ett klubbat 
pris på 1 000 kr (800) på Auktions-

huset Gomér & Andersson.

Ett bra exempel på överflöd och 
extravagans är Kristian Nilssons 
(1942–89) collier stämplat 1987. 
Den har ett lås i förgyllt silver med 
rader av korall, peridot, bergkristall 
och akvamarin. Vinnande bud  
på Bukowskis blev 50 000 kr 
(30 000–40 000).

Den tidstypiska 
lampan Triggy 

lanserades av Ateljé 
Lyktan i mitten av 

80-talet. Form-
givarna hette Lars 
Bessfelt (f 1945) 

och Christian von 
Sydow (f 1950). 
Auktionsverket 
Engelholm hade 
fått in en golv-

modell i hyfsat skick 
som klubbades för 

1 900 kr (3 000). 
Foten är tillverkad 

av komposit- 
material. Lampans 

höjd är 122 cm.
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färger. Ett bra exempel är Ettore Sottsass 
skåp från 1981 som i och för sig rymmer 
en del, men med tanke på hur stort och 
skrymmande det är inte är särskilt funktio-
nellt. Det är snarare ett konstföremål.

I Sverige var det formgivare som Jonas 
Bohlin som var tidigt ute med liknande 
tankar. Betongstolen Concrete som ingick 
i hans examensarbete från Konstfack 
väckte uppmärksamhet när den visades 
första gången 1981. Lars Bülow tycker att 
Bohlins stol är typisk för sin tid.

– Concrete är gränsöverskridande. Är 
det en möbel eller ett konstverk? Möbel-
människorna sa att det där är ingen stol. 
Den är ju gjord i betong och varken funk-
tionell eller sittvänlig. Konstvärlden sa att 
det där är inte konst, det är ju en möbel, 
berättar Lars.

Företaget Källemo med Sven Lundh 
(1925–2015) i spetsen tillverkade och sålde 
Concrete i numrerad upplaga som ett konst-
verk. Den skulle följas av flera andra num-
rerade möbler av till exempel John Kandell 
och Mats Theselius, möbler som också be-
finner sig i gränslandet mellan konst och 
design. Designmöblerna började med andra 
ord ta sig in på konstmarknaden. 

MEN HUR SÅG det ut hemma hos svenska 
familjer på 80-talet? En bläddring i inred-
ningsmagasin från tiden visar ljusa och 
fräscha hem med blanka ytor. Det var ett 
tydligt avståndstagande från 60- och 
70-talens brungröna myshem med kök och 
gillestuga i furu. I vardagsrummet kunde 
fortfarande de föregående decenniernas 
fåtöljer med plyschklädsel stå kvar 

JONAS BOHLIN
Svensk formgivare och inrednings-
arkitekt född 1953, mest känd för  
stolen Concrete som var en del av hans 
examensarbete på Konstfack 1981. 

Grundaren av möbelföretaget 
Källemo, Sven Lundh, blev intresserad  
av stolen då den inte alls såg ut som en 
stol brukar göra. Han lät tillverka hundra 
numrerade exemplar. Det var ett nytt 
sätt att tänka, att en möbel kunde vara 
ett konstföremål. De hundra stolarna tog 
hela åtta år för Källemo att sälja. Tidvis 
sänkte de priset från 3 000 kr till 1 900 kr, 
det var ingen storsäljare med andra ord. 
Den var dessutom svår att tillverka.  
I dag har den blivit en designikon.

Betongstolarna som är numrerade 
från 1 till 100 brukar klubbas för runt 
100 000–150 000 kronor styck på 
auktion, beroende på skick.

Det här exemplaret av Concrete är 
enligt Bukowskis just den stol som 

Jonas Bohlin använde då han 
presenterade sitt examensarbete på 

Konstfack 1981. Det gav en extra 
dimension till budgivningen som 

inte ville ge sig förrän på 450 000 kr 
(200 000–300 000). Stolen är 

tillverkad av betong och järn. Höjden 
är 89,5 cm och bredden 49 cm.

En del av 80-talet vurmade för art décon och de former som hör till den 
tiden. Det blir tydligt i Monica Backströms (f 1939) klotvas Hollywood 
som Auktionshuset Gomér & Andersson klubbade vidare för 450 kr 

(500). Vasen tillverkades på Kosta Boda och är 18 cm hög.

Det danska företaget 
Bang & Olufsen lanserade 

flera väldesignade 
musik- och tv-anlägg-

ningar under 1980-talet. 
Telefonen Beocom 2000 

kom 1986, här en kleinblå 
variant. Tyvärr är den inte 
så användbar i dag, men 
som inredningsdetalj är 

den fortfarande effektfull. 
Den klubbades för 200 kr 
(400) på Södermanlands 

Auktionsverk.
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Året var 1987  och den australiensiske 
reklammannen och konstnären Ken Done 

bjöds in som gästformgivare på Kosta. 
Resultatet blev ett antal produkter med härlig 
semesterkänsla från ”Down Under”. På Växjö 

Auktionskammare hade man fått in 15 vinglas 
Palm Trees. Den digitala klubban slog på 
2 651 kr (2 000). Glasen är 16,5 cm höga.
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men blandades med nyinköpta stålrörs-
möbler med skinnklädsel. De trendiga 
sovrummen inreddes med kraftiga rotting-
möbler från DUX målade i svart, vitt eller 
i olika pastellfärger. Gärna med svartvit-
rutiga sängöverkast i blankt tyg. Böcker, 
vinylskivor och prydnadssaker fyllde  
Avanti-bokhyllor i olika färger. Och kan-
ske satt det en Harlekin-docka och ding-
lade med benen i översta raden?

I dag är ”More is more” återigen en 

tydlig trend. Efter flera års försiktighet på 
inredningssidan frossar vi i mönstrade 
tyger och tapeter. De caffe latte-färgade 
 sofforna och fåtöljerna kläs om i turkost 
och vinrött. De vita gardinerna ersätts av 
nyinköpta lime- och medelhavsgrönran-
diga. Detta kryddar vi med rullvagnar, 
lampor och speglar i glas och mässing. Vi 
blandar stilar. Eller rättare sagt, det är 
inte så viktigt vilken stil vi har hemma, 
bara den tilltalar oss. Hjärtat får styra 

snarare än det funktionella och praktiska. 
Den här trenden har tydliga stråk av 

det färgstarka och upplevelsespäckade 
80 -talet, men i en annorlunda tappning. 
Det blir intressant att se vart den tar vägen 
nu. Kommer vi att få en backlash där vi 
helt återvänder till det avskalade och färg-
lösa? Eller kommer vi att strama till mönst-
ren och färgerna och närma oss 80 -talet 
mer? Vi hoppas på det senare. Välkommen 
tillbaka 80 -talet.          ●

MÖBEL  DESIGN-
MUSEUM

Öppet lördag och söndag 
klockan 11–17. Den nuvarande 

utställningen Female Traces 
pågår fram till 1 mars.

Läs mer på www.mobel - 
design museum.se

Ulf Hanses (f 1949) 
leksaksbil Streamliner för 

Playsam från 1984 har 
blivit en designikon. Just 

det här exemplaret är i 
nyskick. Sista budet på 

RA Auktionsverket 
Norrköping blev 

300 kr (800). Bilen är 
knappt 14 cm lång.

Bordet kallas för Flamingo 
och är formgivet 1984 av en 

av medlemmarna i Memphis-
gruppen, Michele De Lucchi 

(f 1951). Det amerikanska 
auktionshuset Wright 

sålde en stor samling med 
föremål från Memphis-
gruppen i oktober 2019 

och där ingick detta. 
Klubbatpriset blev hela 

3 250 dollar (700–
900). Bordet är 91 cm 
högt och 51 cm brett.

Mattan från Kinnasand är typisk för 
det geometriska 80-talet. Mönstret 
heter Dixie och är formgivet 1987  

av den skickliga Ingrid Dessau 
(1923–2000). Utropet på 2 000 kr 

överträffades och  vinnande bud blev  
4 100 kr. Måtten är 279x284 cm.
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