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Bruno Mathsson (1907–1988) var av snickarsläkt sedan fem generationer och han hade
lärt sig hantverket i sin fars snickeriverkstad.
Men det som kom att bli avgörande för Bruno
Mathssons möbelkonst var han möte med
funktionalismen. Han fick ett resestipendium
efter en utställning i Värnamo där han visade
en traditionell stilmöbel och Bruno valde att
åka till Stockholmsutställningen 1930, den
första stora funktionalistiska mönstringen i
Sverige. Möblerna han sedan kom att skapa
hade ett helt annat uttryck, det var rena former med en strävan att uppnå det optimala
sittandet.
Hans första funktionalistiska möbel var en
beställning till det nyöppnade lasarettet i Värnamo 1931, han gjorde en stol som i princip
var en sadelgjordsklädd sittram. Den kom att
kallas ”Gräshoppan”.
Bruno Mathsson experimenterade vidare med
sittandets mekanik och en enkel avskalad
stomme klädd med sadelgjord.1933–1934
hade han skapat tre stolar för tre olika typer
av sittande, en arbetsstol, en vilstol och en
liggstol. Första gången dessa möbler visades
för en större publik var vid en separatutställning på Röhsska Konstslöjdsmuseet i
Göteborg1936. Vilstol nr 1 kom efter utställningen att modifieras genom att tvärslåarna
höjdes något och kallades sedan Vilstol
modell nr 36.
Här visas Vilstol modell nr 36, detta exemplar
är från 1938 och ingår i länsmuseets samlingar. Tillverkad av faderns företag Firma Karl
Mathsson, Värnamo.
Månadens möbel är en miniutställning som
visas under 2010 på Jönköpings läns museum.
Utställningen är producerad av och visas
i samarbete med Svensk Form Småland.
Varje månad presenteras en möbel, rykande
aktuella nyheter varvas med klassiker ur den
småländska möbelskatten.

Svensk Form Småland

Urval våren 2010
februari Bordet, ”Newton” 2009, formgivet
av Staffan Holm och Dan Sunaga.
Karl Andersson & Söner.
mars
Stolen ”Concrete”, 1981,
Jonas Bohlin, Källemo.
april
Vilstol nr 36, (modifiering 1936 av
vilstol nr 1 från 1933–34), 1933–
34, Bruno Mathsson, Firma Karl
Mathsson, Värnamo.
maj
Stolen ”Sixten”, 2007, formgiven av
Hanna Brogård. Wigells Malmbäck.

