Offecct News | Pressreleaser | Tibro, 2 februari 2018

Markelius01 by
Sven Markelius.

Sida
Sida 11//21

Markelius 01 – bord av Sven Markelius.

Sven Markelius
Sven Markelius (1889-1972) var en av 1900-talets mest
inflytelserika arkitekter och spelade en betydande roll för
introduktionen av funktionalismen i Sverige. Den egna
villan i Nockeby (1930) var ett av de första svenska
funktionalistiska bostadshusen och byggdes i det för sin
tid ovanliga materialet armerad betong. Att föra
arkitekturen framåt, utveckla bostadsstandarden och
förbättra människors livsvillkor skulle bli Markelius kall
under en karriär som sträckte sig över sex årtionden. Som
stadsplanedirektör i Stockholm ansvarade han bland
annat för utvecklingen av Vällingby (1954) som hyllats
världen över för att ha gått i bräschen för en helt ny typ av
förortsbyggande där ambitionen var att gå ifrån sovstad
till ABC-stad (arbete, bostad, centrum). Internationellt
var Markelius en av de mest framträdande svenska
arkitekterna under 1900-talet. Han var bland annat
medlem i CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture
Moderne), ett internationellt nätverk av modernistiska
arkitekter som starkt påverkade arkitektur och
stadsbyggande under 1900-talet och Markelius var, som
ende skandinav, även medlem i det kollektiv av arkitekter
som planerade och ritade FN-högkvarteret i New York.
Sven Markelius var verksam i alla skalor och ritade allt
från möbler och tyger till större byggnadskomplex och
hela städer. Hans insatser som arkitekt bidrog till att
forma bilden av Sverige som ett föregångsland inom
modernt och radikalt stadsbyggande.

Bordet som följde en av den svenska funktionalismens pionjärer genom
livet sätts nu äntligen i produktion.Bordet Markelius som föddes
samtidigt som funktionalismen blev folkkär ritades av den svenska
arkitekten Sven Markelius (1889-1972) för dennes egen villa i
Stockholmsförorten Nockeby. När huset byggdes 1930 var det en av de
första bostadsmiljöerna helt planerat efter de funktionalistiska
principer som Markelius vid den tiden varit med om att introducera i
Sverige. Villan uppmärksammades inte bara i Sverige utan även
internationellt och många av Markelius vänner som Alvar och Aino
Aalto och Le Corbusier var gäster där. Det runda bordet användes som
matbord av familjen och tack vare sin placering i villan kom det även att
befinna sig i centrum för samtal om såväl det svenska folkhemmets
framväxt som den spirande modernistiska världsarkitekturen.
Bordet hade stor betydelse för Markelius och fick följa med när
arkitekten flyttade, först till det radikala kollektivhus som han ritade på
John Ericssonsgatan i Stockholm 1935 och senare till villan i Kevinge i
Danderyd som uppfördes 1945 och där han levde fram till sin bortgång
1972. Möbeln sattes aldrig i produktion så det är med andra ord inte
förrän nu som fler än Markelius familj och arkitektlegendens vänner
givits möjlighet att sitta runt bordet som med sina smäckra stålrörsben
avslöjar sin härkomst i tiden för funktionalismens genombrott. I
I Offecct Edition 2018 presenteras bordet med skiva i valnötsfaner och
fästen i rostfritt stål som markerar underredets position. Bordet
kommer att produceras i en limiterad upplaga om 125 st och beräknas
släppas ut på marknaden i Augusti 2018.
”Markelius bord har åldrats otroligt väl och formgivningen passar lika
bra in i den villa som bordet ritades för 1930, som dagens
högteknologiska signaturbyggnader. Det känns fantastiskt att kunna
lyfta fram det här bordet som är ett tydligt exempel på funktionalismen,
vilket är den grund som Offeccts originalkollektion vilar på”, säger Kurt
Tingdal, VD på Offecct.
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”Det här är ett komplett bord i sin originaldesign i alla avseenden. Det
enda vi har behövt se över är bordsskivans träslag. Miljö och hållbarhet
var viktigt i Sven Markelius arbete precis som det är för Offecct, därför
har vi bytt ut det för sin tid populära träslaget Ebenholtz och ersatt det
med valnötsfanér”, säger Anders Englund, Design Manager på Offecct.
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Om Offecct
Offecct AB är ett svenskt företagsledande företag med huvudkontor och produktion i
Tibro, Sverige. Företaget grundades 1990 av Kurt Tingdal (VD) och Anders Englund (Design
Chef). De är båda fortfarande aktiva involverade i företaget. Koncernen har 75 anställda
och ett mål för 2018 om 188 miljoner kronor. 50% av all försäljning omfattar export till mer
än 50 länder. Vår verksamhet drivs i egen produktion som har ett sammanlagd yta på cirka
20 000 m2. Företaget har showrooms i Stockholm, Göteborg och Tibro (Sverige), Oslo
(Norge), Köpenhamn (Danmark), Milano (Italien), London (Storbritannien), Rotterdam (NL).
Offecct är sedan maj 2017 en del av Flokk, en internationell koncern med inriktning på
design och utveckling av möbler för arbetsplatser. Se flokk.se.
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