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Sammanfattning 
Snickarmästare Hjalmar Jackson var med sin verkstad en av Stockholms 
skickligaste möbeltillverkare under perioden 1916-1956. Exempel på uppdrag var 
tillverkning av möbler till Stockholms Stadshus, vardagsrummet på Ulriksdals 
slott och Svenska Tändsticksbolaget AB. Jackson var även en aktiv 
föreningsmänniska som engagerade sig starkt för hantverkarnas situation i 
samhället liksom för bibehållandet av hög hantverksstandard och utbildning till 
kommande generationer. Under hela sitt aktiva yrkesliv hade Hjalmar Jackson ett 
nära samarbete med olika möbelarkitekter, speciellt Carl Malmsten.  
 
Efter ett inledande kapitel om möbel- och inredningsstilar åren 1910-1960 redogör 
denna uppsats för Hjalmar Jackson som person och yrkesman, hans olika 
verkstäder och uppdrag samt också för ett antal möbelalster tillverkade av Jackson 
och hans verkstad. Uppsatsen innehåller även en beskrivning av arbetet hos 
Jackson grundad på intervju med snickarmästare Inge Johnsson som arbetade hos 
Jackson på 1950-talet. 
 
Det föreligger inget tvivel om att Jackson var en mycket kompetent mästare, 
hantverkare och arbetsledare och att han och hans medarbetare gjorde en 
bestående insats för möbel- och hantverkskulturen i Sverige.  

 
 
 



Abstract 
Cabinet-maker Hjalmar Jackson´s workshop was during 1916-1956 one of the 
most skilful in Stockholm. Commissions he had was, for example, the making of 
furniture to the Stockholm City Hall, the royal living room at Ulriksdals castle and 
the Swedish Match company. Jackson was also an active voice in associations 
dealing with matters like the craftsmen´s situation in society, sustaining good 
craftsmanship and the education of the next generation. During Jackson´s 
professional life, he shared close collaboration with several furniture designers, 
especially Carl Malmsten, with whom he also shared a lifelong friendship.  
 
This essay describes these subjects together with a presentation of some Jackson 
made furniture. One section in the essay describes the way of working at 
Jackson´s workshop in the 1950´s and it is based on interviews with former 
employee cabinet-maker Inge Johnsson. 



Förord 
Mitt intresse för historiska möbler har främst riktat sig mot 1900-talet. Under 
denna tidsperiod förändras möbelhantverket fortlöpande både när det gäller stil, 
form, funktion, material och tillverkningssätt. Seklet är en outsinlig källa för 
djupdykningar i olika ämnen. Därför föll det sig naturligt att jag som 
examensarbete valde ett ämne med anknytning till denna period. För att också få 
en koppling till grundaren av Carl Malmsten CTD, Möbelarkitekten Carl 
Malmsten, valde jag att skriva om Snickarmästare Hjalmar Jackson. Malmsten 
och Jackson samarbetade ofta i yrkeslivet och var även nära vänner privat. 
 
Jag vill rikta ett varmt tack till dem som bidragit med engagemang, egen kunskap 
eller guidning bland arkivmaterial. Tack till Nationalmuseum, Nordiska museets 
bildarkiv, Kungliga Husgerådskammaren, Stockholms Auktionsverk och Grand 
Hotel. Ett speciellt tack vill jag ge Anna-Maria Tiberg, arkivarie på Stadshuset, 
Hans Hällgren, arkivarie på Stiftelsen Siv och Carl Malmstens minnes arkiv samt 
Snickarmästare Inge Jonsson. Tack även till Ulf Brunne, universitetslektor på Carl 
Malmsten CTD, Linköpings universitet, för att ha bistått med sitt breda 
kontaktnät. 
 
Stockholm den 7 juni 2007 
 
Anna Sofia Tarukoski 
Möbelkonservatorsstuderande vid Carl Malmsten CTD, Linköpings universitet. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
När jag har frågat möbelkonservatorer och andra möbel/konstvetare om 
snickarmästare Hjalmar Jackson säger alla samma sak, vilket kan illustreras av 
kommentarerna från möbelkonservatorerna Thomas Wanngren och Stefan Erelöf. 
De uttryckte sig på likartat sätt: ”Oh! Han var en av de bästa möbeltillverkarna på 
sin tid”. När jag sedan frågade om de kommit i kontakt med Jacksontillverkade 
möbler blev svaret; ”Jag har egentligen inte haft tillfälle att i detalj studera någon 
möbel”. Möbelsamlaren Paul Jackson talar också om Jacksons skicklighet inom 
hantverket. Hur kommer det sig att kunniga möbelkännare hyllar snickarmästare 
Hjalmar Jackson utan att säkert veta varför? Varför har Jacksontillverkade möbler 
ett sådant gott rykte? I svenskt möbellexikon står det t.ex. att snickarmästare 
Hjalmar Jackson var en av det moderna möbelhantverkets främsta representanter 
och en god efterföljare till 1700-talets skickliga stockholmssnickare. Detta ville 
jag studera närmare. 
 
Att Carl Malmsten och Hjalmar Jackson under hela deras yrkesliv valt att nära 
arbeta med och för varandra och hur detta påverkat deras respektive yrkeskarriär 
är ytterligare en aspekt jag funderat över. 
 
Bakgrunden till uppsatsen har också varit att studera en möbeltillverkare och hans 
verksamhet under en viss period då denna hantverkare varit verksam. Vilka var 
uppdragen? Hur arbetade man? Vilka material användes? Mitt val blev att studera 
snickarmästare Hjalmar Jackson, verksam under 1900-talets första hälft. 
 

1.2 Syfte 
Alltför ofta äras arkitekten eller designern bakom ett alster och den skicklige 
hantverkaren kommer i skymundan. Utan hans eller hennes hantverksskicklighet 
skulle projekten inte ha kunnat fullbordas. Min uppsats har till syfte att lyfta fram 
en av de skickligaste snickarmästarna under 1900-talets första hälft och att belysa 
denna periods möbelhantverk, att försöka ge en bild av hur han och hans 
medarbetare arbetade samt presentera några möbler tillverkade i hans verkstad. 
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1.3 Metod och källor 
Det finns inte mycket källor eller forskning som handlar om denna period. 
Verkstäderna är nerlagda, hantverkare har gott ur tiden, miljöerna är ombyggda 
eller rivna och arkiven knappa eller bristfälliga med många luckor. ”Det finns mer 
material om 1700-talets möbelsnickare än 1900-talets”, är en kommentar jag ofta 
fått höra. Litteratur om speciella hantverkare är ovanliga. Någon forskning kring 
snickarmästare Hjalmar Jackson har jag inte funnit alls. Hans namn nämns väldigt 
sällan i litteraturen och då i samband med texter om andra personligheter eller 
kulturhistoriskt intressanta miljöer. 
 
De källor jag har använt mig av är av fyra olika karaktärer: 
 

1. Genom litteratur om andra hantverkare eller möbelarkitekter har jag funnit 
uppgifter om Jackson. Äldre tidskrifter och utställningskataloger har även 
varit en källa till information. En stor källa till information har Tidskrift för 

snickeri och möbelkonst varit. Denna tidskrift förkortar jag Tsnomk. 
2. Arkivsökning. Ett mycket tids- och tålamodskrävande arbetssätt. Luckorna 

i arkiven är många, speciellt vad det gäller tiden under och mellan de två 
världskrigen. Tillgången till vissa arkiv är begränsade eftersom de bara tar 
emot doktorander. Andra arkiv har varit mycket villiga att hjälpa mig i 
mitt arbete.  

3. Samtal med före detta medarbetare eller annan kunnig expertis, ett 
arbetssätt jag rekommenderar, då en direktkommunikation skapas. De 
personer jag tagit kontakt med har varit hjälpsamma och intresserade. 

4. Undersökning av Jacksontillverkade alster. Tillgången på möbler rent 
fysiskt har varit färre än jag väntat mig. De fåtal möbler jag undersökt har 
funnits på Stockholm stadshus, Ulriksdals slott och Nationalmuseet i 
Stockholm. 

 
Genom att pussla ihop uppgifter från dessa källor har jag kunnat skapa mig en bild 
av Hjalmar Jackson och hans verksamhet.  
 

1.4 Struktur 
Uppsatsen inleds av en beskrivning av möbel- och inredningsstilen under den tid 
då Jackson var aktiv yrkesman. Därefter behandlar uppsatsen Hjalmar Jacksons 
yrkesverksamma bana och något om hans engagemang i näringspolitiska frågor. 
Möbelalster beskrivs med utgångspunkt efter tillgängliga skriftliga och muntliga 
källor samt möblerna i sig. 
 
Jag vill poängtera att det är omöjligt att säga exakt vem som snickrat en möbel 
tillverkad på Hjalmar Jacksons verkstad eftersom han samarbetat med många 
duktiga medarbetare.  
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2 Möbel- och inredningsstilar, åren 1910-1960 
Uppsatsen behandlar en omtumlande tid, en tid i förändring. Tiden är första 
hälften av 1900-talet, den tid då Hjalmar Jackson utbildar sig och utövar ett aktivt 
yrkesliv som snickarmästare.  
 
Betydande händelser som sker i samhället under denna period är t.ex. att 
industrialismen tar fart, två världskrig utkämpas, kvinnorna tar del i politiken och 
nya begrepp som medelklass och folkhem tillkommer. Det var en socialt och 
ekonomiskt omvälvande tid med 30-talets svåra kris, återkommande råvarubrist, 
förändringar av gamla vanor för att skapa nya. Formspråket och materialvalet 
inom möbeltillverkningen ändras markant från det hantverksmässigt gjorda 
styckesmöblerna i början av seklet, till de serietillverkade och mer fabricerade 
möblerna på 1940- och 50-talen. Hela möbelindustrin kom under denna period att 
förändras radikalt.  
 

2.1 1910-talet 
Under början av 1900-talet präglas möblernas formspråk delvis av en möbelform 
som består av det skulpturala, tunga, mörka och överdekorerade, en kvarleva från 
det sena 1800-talets vurm för de historiska nystilarna. Nytt var jugendstilen med 
dekor av traditionell ornamentik som palmetter bestående av utslätade blomster-, 
snäck- eller balusterformer. Denna stil var mindre dekorerad. Vid tiden fanns det 
även ett intresse för allmogens formspråk, en stil delvis innehållande traditionella 
element från gångna tiders formspråk. Ytterligare en möbelstil som höll sig 
populär ända från sent 1800-tal var Karl Johan-stilen med dess björk- och 
mahognymöbler. Sättet att möblera var med ett möbelgarnityr, alltså ett helt set 
möbler där material och utförande gick igen på alla möblemangets pjäser. Det var 
de mer förmögna och den växande medelklassen som hade råd att köpa 
kvalitetsmöbler. Med dessa intryck startar den unge Jackson sin karriär som 
möbeltillverkare. 
 

 
Figur 1. Ett gesällarbete typiskt för tiden utfört vid Jönssons verkstad1. 

                                                
1 Tsnomk #9 1929 s. 8. 
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Snickartekniken bestod mestadels av traditionellt handsnickeri. Man arbetade i 
stor utsträckning på samma sätt som tidigare kollegor gjort. Vanliga material var 
ek, björk och mahogny. Ytorna betsades och polerades med schellack. En nyhet 
var industriproduktion av plywoodskivor som kom till Sverige 19122.  

2.2 1920-talet 
Under 1920-talet kom Art Déco, en utpräglat nyklassicistisk stil. Den svenska 
varianten kom att kallas Swedish grace. Detta gracila men samtidigt något tunga 
formspråk i möbler kom t.ex. att bestå av kubistiska former med stora släta ytor 
och stramt balusterformade ben på bord och skåp. Vanligt var en sparsam 
användning av klassicistiska, från antiken hämtade ornament i intarsia, ofta med 
färgväxling mellan svart- och brunbetsat trä. Möbelgarnityret är fortfarande 
populärt. Det är nu, med Swedish grace, som svenska designers och hantverkare 
gör sig kända internationellt. Genombrottet sker på världsutställningen i Paris 
1925 och på utställningen på Metropolitan Museum of Fine Art i New York 1927. 
Denna exklusiva stil kom att bestå också under 1930-talet första hälft. 
 
Bilderna nedan visar hur utvecklingen inom möbelstilarna ändrades radikalt under 
detta årtionde. Från ett traditionellt formspråk enligt figur 2. Förmaksmöbeln, 
daterad till 1923, ritad av arkitekt A. Ljungström och tillverkad av Hjalmar 
Jackson, till Art décons inträde vilket tydligt syns på figur 3, Herrum, daterat bara 
ett år senare. Herrummet är ritat av Oscar Nilsson och tillverkat av Hjalmar 
Jackson. 
 

 
Figur 2. Förmaksmöbel 19233. 

 

 
Figur 3. Herrum 19244. 

                                                
2 Nordiska museet, permanentutställningen Möblerade rum. 
3 Nordiska museets bildarkiv. 
4 Nordiska museets bildarkiv. 
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Snickarna arbetar fortfarande på ett konservativt sätt. De håller fast vid sin 
traditionella snickarteknik och är bland de sista med att industrialisera 
verksamheten. Vid denna tid börjar dock en maskinpark att användas i något 
större skala, kanske för att elektriciteten introducerats. Material som användes var 
flammig och vanlig björk kombinerat med mörkbetsade blanka ytor. 
Cellulosalacken introduceras 1922 av Hr Marthin från Svenska Möbelfabrikerna. 
Denna ytbehandling kom att dominera ett par decennier framåt5.  

2.3 1930-talet 
År 1930 presenterade Stockholmsutställningen funktionalismen. Man bröt med de 
traditionella möbelstilarna och lade vikten vid möbelns funktion. Nu skulle 
funktionen bestämma formen på möbeln. Möblerna skulle vara praktiska och 
enkla, men även tilltalande. Formspråket innehöll släta ytor utan dekoration, raka 
linjer, geometriska former, fyrkantiga ben, böjträ och förnicklat stålrör. Möblerna 
skulle vara ljusa och lätta att städa. Till en början var formspråket kantigt och hårt, 
men kom senare att förändras till mera uppmjukade former. Möbelgarnityret 
dömdes ut, likaså de hantverksmässigt tillverkade enstyckesmöblerna. Nu skulle 
man kunna köpa bara just de möbeldelar man hade behov av. Genom 
serietillverkning skulle möblerna bli billigare för konsumenten. Dessa tankar 
fördes under hela 30-talet men kom inte att slå igenom ordentligt förrän i början 
på 40-talet. Parallellt med dessa moderna tankar om möbler skapades fortfarande 
kvalitativa enstyckes praktmöbler åt en exklusiv penningstark kundkrets. 
 
Sällskapsrummet på figur 4 nedan är ritat av arkitekt David Nilsson och tillverkat 
av Hjalmar Jackson. De slätare ytorna och rakare linjerna syns tydligt i 
möbelspråket. Det lilla sybordet i mitten vittnar om Jacksons förmåga och vilja att 
på ett modernt sätt blanda äldre snickarteknik och ny design.  
 

 
Figur 4. Sällskapsrum 19336. 

 

                                                                                                                                 
 
5 Tsnmk #12, 1937. 
6 Nordiska museet bildarkiv. 
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En ny teknik som introducerades var skiktlimmade möbler. Sådana möbler ritades 
av bl.a. Bruno Mathsson och Alvar Aalto. Vanliga material var björk eller 
nordiska träslag. Möbler börjar nu ritas direkt för industriell serietillverkning. 
Man tillverkar även möbler i exklusiva material såsom mahogny och jakaranda. 
Intarsia är fortfarande aktuell på praktmöbler. Ett stort problem som snickarna 
stötte på under denna period var möjligheten att importera material.  

2.4 1940-talet 
Den mer uppmjukade formen av funkis kom att prägla 1940-talet. Funkisen blev 
hemtrevlig, en stil som i Sverige kom att kallas Swedish Modern. Man skapade 
lätta uddamöbler som kunde kombineras efter behov. Färgskalan blev ljusare, 
björk och alm blev vanligt. Materialet tenn blev mycket populärt och användes 
även i intarsian på vissa möbler. Den industriella tillverkningen av möbler sätter 
nu fart ordentligt parallellt med den mer hantverksmässiga 
enstyckestillverkningen. Små möbelindustrier i landet, såsom Bodafors, 
blomstrar. Detsamma gäller de små, mer traditionellt arbetande 
snickarverkstäderna i Stockholm. Möbelarkitekterna, t.ex. Carl Malmsten, hade 
gott om jobb.  
 
Skrivbordet på bilden är ritat av arkitekt E. Wörtz och tillverkat av Hjalmar 
Jackson. Stolen är ritad av arkitekt Oscar Nilsson och tillverkad av C. Beckström.  
Möblerna är typiska för sin tid. 
 

 
Figur 5. Skrivbord och stol 19447. 

 
Som nya material under denna tid kan nämnas spånskivan. Den introducerades 
1949 av Kramfors AB som var först i Sverige med tillverkningen. Spånskivan 
varken krympte eller svällde eftersom den inte hade någon bestämd fiberriktning. 
Detta skivmaterial kom att dominera som möbelmaterial under 1900-talets andra 
hälft8.   

                                                
7 Nordiska museets bildarkiv.  
8 Nordiska museet, permanentutställningen Möblerade rum. 
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2.5 1950-talet 
Hjalmar Jackson kom att vara aktiv en bit in på 1950-talet. Han avled 1956 efter 
en tids sjukdom. Början av 50-talet präglades av ett mer strömlinjeformat 
formspråk och en ökad användning av nya material och ny teknik, något som 
Jackson bara till viss del hann ta till sig. Han arbetade ända till slutet med 
traditionell snickarteknik och med traditionella material.   
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att första hälften av 1900-talet innehöll 
stora förändringar inom formspråk, material, hantverksmetoder och maskiner. 
Hjalmar Jackson fick tillfälle att vara aktiv hantverkare under denna omvälvande 
tid, genom det eleganta nyklassicistiska 20-talet, funkisen på 30- och 40 talet och 
till 50-talet med dess blandning av enkelhet och stilfullhet.  
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3 Hjalmar Jackson som person och yrkesman 
Snickarmästare Anders Hjalmar Jackson föddes den 26 mars 1888 i Enviken, 
Kopparbergs län, Dalarna. Han började sin bana som elev vid Backmanska 
slöjdskolan i Hedemora och fullbordade sin lärlingstid hos fabrikör Axel 
Johanssons snickerirörelse i Falun.9 
 

 

Figur 6. Hjalmar Jackson10.  

 
Mellan åren 1910 och 1912 gick Jackson som gesäll hos snickarmästare Per 
Jönsson på Kammakargatan 19 i Stockholm, där han ansågs vara en av de främsta 
gesällerna. De var nio stycken lärlingar på verkstaden och ibland dem fanns även 
Carl Malmsten. Mötet med Carl Malmsten skulle utvecklas till lång vänskap och 
ett långt yrkesmässigt samarbete, vilket beskrivs senare i uppsatsen.  
 

                                             
Figur 7. Snickarmästare Per Jönsson11. 

                                                
9 Tsnomk #8 1956 och Företagsguiden Stockholms Näringsliv 1924. 
10 Stockholms Snickarmästareförening, en 100-årskrönika, B Sylvén. 
11 Tsnomk #9 1929 s. 3. 
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Efter lärotiden begav sig Hjalmar Jackson iväg ut på praktik utomlands under två 
år i Berlin, ett halvt år i Wien samt ett år i Schweiz och i Paris där han senare fick 
anställning hos firman Mayer. Denna gesällvandring gjordes delvis tillsammans 
med Carl Malmsten12. Gesällvandringen var ett sätt att skaffa sig vidareutbildning. 
Gesällen kom hem med nya kunskaper om hantverkets utförande och fick insyn i 
andra möbelstilar än de hemma i Sverige. 
 
Jackson hade under sin verksamma tid, 1916-1956, tre egna verkstäder. Dessa 
verkstäder och några uppdrag under denna period beskrivs mer utförligt i kapitel 
fyra. Kännetecknade för Jacksons verksamhet var att han och verkstadens 
medarbetare tillverkade mestadels högkvalitetsmöbler, helst enstyckesmöbler. 
Han höll fast vid traditionella snickarmetoder, snickeri skapat av handen med 
handverktyg eller med en enkel maskinpark, under hela sin yrkesverksamhet.  
 
Förutom egen verkstad hade Jackson en tid innan gesällresan haft anställning hos 
Myrsted & Stern i Stockholm13 samt senare arbetat som kalkylator hos AB 
Nordiska Kompaniet14. 
 
Jackson engagerade sig även i andra uppdrag. Han var lärare i kalkylation vid 
Hantverksinstitutet, styrelseledamot i Hantverkslotteriet i Stockholm och 
styrelseledamot i Snickarmästareföreningen i Stockholm. Under flera år var han 
granskningsman för gesällprov och suppleant i Mästarbrevsnämnden. Han 
utnämndes till hovsnickare 1952, var riddare av Vasaordern och hedrades för sina 
stora insatser till hantverkets fromma med Hantverksorganisationens guldmedalj. 
Under en följd av år var han Stockholms Handelskammares besiktningsman15. 
 
1948 fick Jackson Kungliga Patriotiska Sällskapets särskilda hantverksmedalj för 
sina betydelsefulla gärningar inom möbelsnickaryrket16. 
 
Hjalmar var gift med Elsa Kriberg, även hon från Dalarna. De fick två barn, Britt-
Lisbet och Anders Claes Jackson. Anders kom att gå i lära hos Hjalmar och tog 
även över verkstaden vid faderns död 195617. Hjalmar var en sällskapsmänniska 
som gärna umgicks över ett glas på krogen eller ett parti bridge med vänner18. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
12 Stockholms Näringsliv 1924 s. 262 och Stockholms Snickarmästareförening, en 100-årskrönika, 
B Sylvén. 
13 Tsnomk #8 1956. 
14 Stockholms Näringsliv 1924 s. 262. 
15 Tsnomk #8 1956. 
16 Styrelse- och revisionsberättelse för Stockholm stads Hantverksförening 1948. 
17 Stockholms Stadsarkiv. 
18 Snickarmästare Inge Johnsson. 
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Hjalmar Jackson avled den 23 augusti 1956, 68 år gammal efter en tids sjukdom. 
En av vännerna, C.J. Bäckström sade vid begravningen:  

 

Döden kom som en befrielse vilket är en tröst för oss som alltid 
kommer att minnas honom som den gudabenådade hantverkaren och 
den gedigne kamraten. Han var en mästare, säker i formgivningen, för 
vilken ingenting var omöjligt, när det gällde att ge liv och skönhet åt 
sitt arbete. Han var den bästa kamraten, den glade 
sällskapsmänniskan, den trivsamme brodern i ett glatt lag. Hans 
tomma plats vid föreningsmötena, som han aldrig markerade i sin 
krafts dagar, kommer att bli svår, ja t.o.m. omöjlig att fylla. Hjalmar 
var Hjalmar. Vare detta sagt av en av hans bästa vänner. Han har 
betytt oändligt mycket för facket och för alla dem som på ett eller 
annat sätt stått dig nära19. 

 
På senare tid har Hjalmar Jackson tillverkade möbler betingat höga värden på 
auktioner i Stockholm, vilket bevisar den höga kvalitet och stora 
hantverksskicklighet verkstaden höll. 
 

                                                
19 Tsnomk #8 1956. 
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3.1 Föreningslivet, det näringspolitiska kallet 
Som föreningsmänniska var Hjalmar Jackson mycket aktiv. Föreningslivet var en 
länk och ett sätt för hantverkarna att mötas, diskutera och utbyta erfarenheter med 
varandra. Hantverkarna behandlade alla slags ämnen såsom kommande 
utställningar, fackliga frågor och det ständigt återkommande ämnet om utbildning 
för framtida hantverksgenerationer.  
 
För att hålla sig ajour ordnades kurser om nyheter inom hantverket. Jackson 
medverkade t.ex på Hantverksinstitutets ytbehandlingskurs om ”att bese Ferniss 
AB Ferbo samt Maskin AB Greitts anläggningar” i november 1953. Vid tiden 
visade man störst intresse för plast och oljebehandlingar medan cellulosan tycktes 
vila för tillfället. Det var också stort intresse på kursen för de kemiska betserna20. 
 
Det ordnades även gemensamma resor som t.ex. studieresan till 
hantverksutställningen i München, då 41 personer och 2 ledare följde med. Dessa 
ledare behövdes eftersom språkkunskapen hos snickarna inte var den bästa. Resan 
gick till Berlin, München och Dresden och varade i 10 dagar under sommaren 
1922. Man besökte skolor och verkstäder. Efter resan reflekterade man över vad 
man sett. I detta fall tycktes intrycken varit modernt på utställningen och 
konservativt i verkstäderna där man snickrade mycket ”biedermeier och 
Kineserilackmöbler”21. 
 
Jackson representerade t.ex. Sverige på den internationella snickarkongressen i 
Köpenhamn. Allmänna ämnen såsom snickarnas arbetsförhållanden och 
utbildningssystemet diskuterades22. 
 
De tre olika föreningar som Jackson var aktiv i var Stockholms 
Snickarmästareförening, Stockholms Stads Hantverksförening och 
Hantverkslotteriet. 

3.1.1 Stockholms Snickarmästareförening 
Stockholms Snickarmästareförening är en sammanslutning där medlemmar möts 
för att diskutera aktuella frågor, lyssna på föredrag eller för att bara umgås. 
Föreningen har haft nära kontakter och samarbetat med andra föreningar, t.ex. 
Stockholms Stads Hantverksförening. Stockholms Snickarmästareförening 
bildades 1882 men hette då Stockholms Snickarfackförening. Det nya namnet 
togs några år senare. Hjalmar Jackson deltog nästan alltid i föreningens möten. 
1946 blev han ordförande i styrelsen, vilket han var till 195423. Föreningen är 
fortfarande aktiv och varje torsdag träffas man i de egna lokalerna på Nygränd 2 i 
Gamla Stan i Stockholm. 
 

                                                
20 Tsnomk #2 1954. 
21 Tsnomk #7+8 1922. 
22 Tsnomk #9.1954. 
23 Stockholms Snickarmästareförening, en 100-årskröninka, B Sylvén. 
23 Liljevalchs utställningskatalog #54 1925. 
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3.1.2 Stockholms Hantverksförening 
Stockholms Hantverksförening, ofta kallad ”Hantverket”, bildades den 29 mars 
186524 som en följd av den näringspolitiska åtgärden att låta skråväsendet 
upphöra. Huvudsyftet var enligt stadgarna att bilda ett nyttigt samband mellan 
Stockholms hantverksidkare25. Verksamhetens främsta uppgift var att främja 
yrkesskicklighet och att vidmakthålla eller höja hantverkets nivå bland 
huvudstadens yrkesutövare26. Man ville arbeta för att hantverksprodukter skulle 
hålla en hög kvalitet och använde sig av parollen ”Hantverk är kvalité”. 
 
Genom åren har föreningen engagerat sig i hantverkarnas situation i Stockholm. 
Aktuella hantverksfrågor har diskuterats och föreläsningar hållits. Man har 
arrangerat permanenta utställningar samt delat ut gesälldiplom, belöningsmedaljer 
och lärlingspremier. Utöver detta har det funnits en understödskassa, 
pensionsstiftelse, m.m i föreningen.  
 
Hjalmar Jackson inträdde som medlem i föreningen redan 1918. Han var aktiv i 
styrelsen mellan 1935 –1953. Hantverkets försäljningschef var mellan åren 1938-
1960 arkitekt Fritz Janke, med vilken Jackson ofta samarbetade27. 
 
En fråga Jackson engagerat sig i var t.ex. diskussionen om anskaffande av 
lämpliga hantverkslokaler. Gamla fastigheter i Stockholm revs under 30- och 40-
talet och ersattes med moderna bostads- eller affärshus. Med detta försvann ett 
stort antal verkstadslokaler utan att ersättas med motsvarande nya lokaler. Många 
av de äldre verkstäderna var ohygieniska, omoderna och illa belägna. Resultatet 
av denna diskussion blev förvärv av två hantverkshus, ett på Reinstiernas gata på 
Södermalm och ett på Tulegatan i Vasastan i Stockholm28. 
 

3.1.3 Hantverksföreningens Industrilotteri 
Ett lotteri, som ursprungligen kallades Hantverksföreningens Industrilotteri, 
instiftades år 1868 och hade från början till syfte att samla in pengar till en 
byggnad för en utställningslokal, resestipendium åt obemedlade ynglingar och 
premier för lärlingar. Lotteriet blev en stor framgång och utställningslokalen en av 
Stockholms nya attraktioner. Hantverkarna och möbelarkitekterna fick jobb och 
allmänheten fick se de nya produkterna29. Ett annat syfte med lotteriet var att 
intressera allmänheten för god design och gott hantverk i heminredning30. 
 
Man hade 6 dragningar per år och vinsterna var naturligtvis väl utvalda hantverks- 
och konsthantverksprodukter, tillverkade av föreningens medlemmar. 
Evenemanget var mycket populärt. Exempelvis gavs det 1947 ut 25 000 stycken 

                                                
24 100 år i hantverkets tjänst s. 9. 
25 Liljevalchs utställningskatalog #54 1925. 
26 100 år i hantverkets tjänst s. 84. 
27 Snickarmästare Inge Jonsson och Styrelse- och revisionsberättelse för Stockholm stads 
Hantverksförening 1934-1956. 
28 Styrelse- och revisionsberättelse för Stockholm stads Hantverksförening år 1934-1956. 
29 100 år i hantverkets tjänst s. 59. 
30 Hantverksföreningen 150 år s. 128. 
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lotter. En årslott kostade 25 kronor, de enstaka dragningslotterna varierade i pris 
allt efter vinstchansens storlek31. 
 
Lotteriets överskott användes till hantverkets utveckling. Det disponerades för 
t.ex. propaganda och reklam för hantverket och dess utställningar genom 
propagandafonden, men även till Föreningen Stockholms lärlingshem och 
Stiftelsen Stockholms stads Hantverksförenings ålderdomshem. 
 
I början av 1930-talet erbjöd Hantverkslotteriet att Stockholms 
Snickarmästareförening kunde få disponera lotteriets utställningslokaler på 
Brunkebergstorg till försäljning av möbelalster eftersom lokalerna då inte 
användes för lotteriet. Lotteriet kunde betinga sig 10 % av försäljningsvärdet. De 
som hade förhandlat fram förslaget var Jackson tillsammans med Wikström och 
Wickman32. 
 
Lotteriet lades ner 1983 på grund av att det konkurrerats ut av andra lotterispel 
som Tipstjänst och Penninglotteriet33. 
 
Hjalmar Jackson bidrog ofta med möbelalster till Hantverksföreningens lotteri och 
satt i styrelsen från 1935 och några år framåt.  

                                                
31 Hantverksföreningen 150 år s. 128. 
32 Stockholms Snickarmästareförening, en 100-årskröninka, B Sylvén. 
33 Hantverksföreningen 150 år s. 128. 
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4 Verkstäderna 
 

4.1 Verkstaden Tunnelgatan i Stockholm åren 1916-1921 
Väl hemkommen från gesällresan startade Jackson tillsammans med Carl 
Malmsten år 1916 verkstadsrörelse på Tunnelgatan i Stockholm. Därefter arbetade 
de båda med uppdrag att göra möbler till det då pågående bygget av Stockholms 
stadshus. Troligen var detta ett av Jacksons första stora och mer betydelsefulla 
uppdrag. Han får beställningar på möbler till bl.a. Blå rummet och Rundel i 
Stadshuset34. 1920 såldes denna verkstad till Svenska Möbelfabrikerna35. Svenska 
Möbelfabrikerna köpte upp ett tiotal verkstäder under 20-talet. I vissa fall 
samarbetade man en tid med det nya företaget även efter försäljningen, t.ex. med 
Carl Malmsten och med Carl Erik Ekholm från verkstaden Jonsson36. Vad 
Jackson hade att göra med Svenska Möbelfabrikerna efter försäljningen finns inga 
uppgifter om, men han satt i styrelsen fram till 193237. 
 
Hur verkstaden såg ut eller hur man rent handgripligt arbetade finns inga uppgifter 
om. Ett problem för verksamheten var dock vid denna tid frambringandet av 
råvaror, eftersom kriget stod i vägen för importen. Snickarna löste detta med ett 
gemensamt ”Svenska snickerimästarens råvaruförråd”, där man gemensamt köpte 
in virke, oljor och schellack38. 

                                                
34 Roosval 1923 s. 308. 
35 Stockholms Näringsliv 1924. 
36 Mats Eriksson, SMF-arkiv. 
37 Tsnomk #4 1932. 
38 Tsnomk #5 1920. 
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4.1.1 Stadshuset 
Stockholms Stadshus är byggt under åren 1911-1923. Stadsarkitekt var Ragnar 
Östberg. Ragnar Östberg ville skänka staden en stolt symbol för dess förflutna, 
bräddad med historiskt liv, med målet att skapa en glänsande festbyggnad full av 
sköna och kostbara ting39. 
 
Till projektet hade man velat dra till sig det bästa man kunde få inom den 
moderna svenska möbelkonsten. Man ville att Stadshuset skulle bli en 
samlingsplats för vad tidens möbelkonst bäst förmådde. Konsthantverkarna i 
Stadshuset skulle ge många prov på kultiverad och moderniserad pastischstil från 
renässansen till nyklassicismen där möblerna vittnar om gott svenskt snickeri och 
tekniskt fullgott intryck. Invigningen skedde på midsommarafton 1923 och 
byggnaden ansågs vid denna tid som landets märkligaste byggnadsverk 40. 
 
Inför byggandet av Stockholms Stadshus, år 1915, gjorde styrelsen från 
Stockholms snickaremästarförening och styrelsen från Hantverket myndigheterna 
påminda om att de ville tillverka möbler och inredning för byggnadens behov. 
Möbelarkitekter var bl.a. Ernst Spolén, Sidney Gibson och Carl Malmsten41. 
 
Rum som Hjalmar Jackson fick i uppdrag att tillverka möbler till var, Rundeln 
plan 3, ritat av arkitekt Sidney Gibson och Blå rummet plan 3, ritat av arkitekt 
Ernst Spolén. Han tillverkade också ljuskronorna i rummet Tre kronor, ritat av 
arkitekt Melchior Wernstedt42.  
 
 
 

                                                
39 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1923 s. 137. 
40 Roosval 1923, Wettergren s. 243. 
41 Stockholms Snickarmästareförening, en 100-årskrönika, B Sylvén. 
42 Roosval 1923.  
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4.1.2 Rundeln 
Möblerna i Rundeln har en prägel av klassiskt sengustavianskt snitt. De består av 
6 stycken fåtöljer samt en lång soffa som i formen följer den rundade väggen. 
Möblerna är ritade av Sidney Gibson43 och tillverkade av Hjalmar Jackson. De har 
stoppad sits och halvrund stoppad rygg. Träslaget är en svartgråfärgad valnöt med 
ornamentsband av matt förgyllning. Orginalklädseln är en svart sidenbrokad med 
mönster i guld, rött, blått och grönt, ett arbete av Maja Sjöström utfört vid 
Bevilacquas sidenväveri. Tyget är ombytt på vissa fåtöljer med ett tyg i samma 
stil, men med ett tryckt mönster. 
 
 

 
Figur 8. Soffa, Rundeln.  

 

 
Figur 9. Stol, Rundeln.  

                                                
43 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1923 s. 145 och Roosval 1923, Wettergren s. 250. 
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4.1.3 Blå rummet 
Möblerna i Blå rummet är ritade av arkitekt Ernst Spolén. Dessa fåtöljer och 
taburetter vittnar om en helt egen stil. Svenska slöjdföreningen beskrev dem med 
orden:  
 

Möblerna visar ett nervöst, skiftande, romantiskt lynne med stor 
fantasi. Man har slösat med fantastiska och praktfulla former44.  

 
Spolén var endast arkitekt och inte hantverkskunnig. Detta skulle ha resulterat i att 
den fantasi och starka personlighet hans möbler utstrålande ibland ställde till stora 
problem för konstruktören45. Originalmöbeltyget var komponerat av Maja 
Sjöström. Tyget är idag utbytt. 
 

  
Figur 10. Fåtölj ritad av Ernst Spolèn.  

Figur 11. Fåtölj med originalklädsel46. 

 
Figur 12. Fotpall ritad av Ernst Spolén.  

                                                
44 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1923 s. 142-143. 
45 Roosval 1923, Wettergren s. 246. 
46 Roosvall 1923. 
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4.1.4 Rådskorridoren 
Rådhushallens möbler i Stockholms stadshus är ritade av Carl Malmsten och 
tillverkade av Hjalmar Jackson47.  
 
 

 
Figur 13. Rådhushallen.  

 
 
Erik Wettergren, en av dåtidens kunniga i ämnet, tyckte att Rådshallen var en av 
de märkligaste rumsbildningarna i modern arkitektur. Hans beskrivning av 
möblerna var utförlig och positiv. 
 

Mot väggarna står stelt uppradade stolar med höga ryggar, sitsarna 
klädda med skinn inom ett tunt ramverk, som är skulpterat med några 
måttfulla bladornament. Mest muskulösa är de S-formade armstöden, 
som förekomma i Rådshallens högryggade karmstolar och lågryggade 
fåtöljer, vilkas tunna ryggtavlor knappast tåla beröringen med de 
mäktiga armstöden. Bäst avvägt är nog det stora bordet med sina 
starka ben, slutande i lejonfötter, sin breda lambrequinformade sarg 
och kraftigt utspringande skiva, vars kant livas av ett tandsnitt. De 
raka linjerna här är ensamt härskande i soffan, vars slutna framsida 
indelas av breda pilastrar med symetriska blad- och fruktornament i 
kraftig relief. Det dominerande dekorativa inslaget i denna hallmöbel 
och ståklockan, vars slutna halvrunt avslutande stomme på den 
kubistiska sockeln uppbär fyra par kopplade smäckra kolonetter med 
joniserade kapitäl och spetsräfflade knoppar. Materialet är 
mörkflammig björk med detaljer i svart48.  

                                                
47 Stockholms Näringsliv 1924. 
48 Roosval, Wettergren s. 247. 
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4.1.5 Armatur i Tre Kronor 
Hjalmar Jackson fick uppdraget att tillverka fyra stycken takkronor i förgyllt trä 
till salen Tre Kronor. Kronorna är formgivna av Melchior Wernstedt49. 
Elektriciteten var fortfarande en nymodighet vid den tiden då Stockholms 
Stadshus byggdes. Stadsarkitekt Ragnar Östberg bestämde att både el och gas 
skulle vara tillgänglig teknik i huset. Detta resulterade i att varannan lampa i 
kronorna brukar elström och varannan gas som energikälla. I dagsläget lyser bara 
lamporna med elström. 
 
 
 

 
Figur 14. Förgylld träkrona i Tre Kronor.  

  
 

                                                
49 Roosval, Nordgren s. 308. 
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4.2 Verkstaden Holländaregatan 5 i Stockholm åren 1921-
1930 

Efter att under ett års tid varit anställd som kalkylator hos AB Nordiska 
Kompaniet, etablerade Jackson år 1921 en verkstad på Holländaregatan 5 i 
Stockholm50. Det var denna verkstad som i början av 1930-talet, med maskiner 
och allt tillbehör, flyttades till Humlegårdgatan 17 efter att Carl Malmsten hade 
bestämt sig för att starta Verkstadsskolan (se kap. 4.3). Här tillverkades möbler till 
bl.a Bråvallasalen, Kammarrättens och Patentverkets sessionssalar och Svenska 
folkets bröllopsgåva till Kronprinsparet51. En av de stora beställarna var Carl 
Malmsten. 
 
 

                                                
50 Stockholms Näringsliv 1924. 
51 Stockholms Näringsliv 1924. 
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4.2.1 Soffa Ulriksdal 1923  
På Ulriksdals slott i Solna står en rottingsoffa utförd av Hjalmar Jackson och ritad 
av Carl Malmsten. Soffan är tillverkad år 1923. Träslaget är av betsad björk och 
ryggen och sidorna av flätad rotting. Sitt- och ryggdynorna är klädda med röd 
linnedamast från Thyra Grafströms Textilaffär AB52.  Tapetseringen är utförd av 
Nils Sundström. 
 
Soffan har en längd av 190 cm och en höjd av 91 cm (enligt skissen 93 cm). 

 
Figur 15. Front av soffa på Ulriksdal.  

                      

 
Figur 16. Skiss #1398, Soffa på Ulriksdal53. 

                                                
52 Nationalmuseums utställningskatalog #19 1925. 
53 CM-arkivet. 
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Figur 17. Soffans rygg av flätad rotting.  

 
 

 
Figur 18. Detalj av ben.  

 
Soffan ingår i en inredning skänkt år 1923 av svenska folket som bröllopsgåva till 
det dåvarande kronprinsparet Gustaf Adolf (senare kung Gustaf VI Adolf) och 
Louise Mountbatten. Det samlades in ca 50 000 kronor av 8000 personer. I 
överensstämmelse med kronprinsparets önskan skulle gåvan användas till 
möbleringen av ett vardagsrum på Ulriksdals slott som representerade samtida 
konstslöjd. De önskade sig ett modernt, bekvämt och hemtrevligt sällskapsrum. 
Carl Malmsten fick uppdraget att rita möblerna och blev den konstnärlige 
upphovsmannen till inredningen. Möblerna är tillverkade av den tidens 
skickligaste hantverkare i Stockholm, som t.ex. Snickarmästare Hjalmar Jackson. 
Andra verkstäder som också fick uppdraget att tillverka möbler var t.ex. Sven 
Jesperssons verkstad, Fillings verkstad, Hjalmar Wikström, Tor Berglund, Albin 
Johnsson, AB Svenska möbelfabrikerna och Nordiska Kompaniet AB54. 
 
 
 
                                                
54 Nationalmuseums utställningskatalog #19 1925. 
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Möblerna ställdes ut för allmän beskådan på Nationalmuseum under mars/april 
1925. Många kom och tittade, beundrade och berömde de utställda föremålen. 
Carl Malmsten som fått uppdraget att utarbeta förslaget lovordades. Man tyckte 
att möblerna präglades av en stark personlig smak och vilja att göra något nytt. 
Man tyckte att Malmsten skapade en egen stil som var ett uttryck för strävanden i 
tiden, samtidigt som de knöt an till den traditionellt svenska stilen med kopplingar 
till den gustavianska stilen. Ett särskilt uttalande gav man den tilltalande soffan av 
mörkbetsad björk med rygg och gavlar av rottingflätning, just den soffa som 
Jackson tillverkat. Rummet var ett uttryck för 1920-talets stil och vittnesbörd om 
hantverksskickligheten i Stockholm55. 

                                                
55 1925 Svenska slöjdföreningens tidskrift s. 71. 
 



24 

4.2.2 Salongsmöbel 1920-tal 
På Stockholms auktionsverk såldes år 2001 en möbelgrupp tillverkad på Jacksons 
verkstad ritad av Carl Malmsten. Gruppen bestod av en soffa, ett bord, två 
karmstolar och tre stolar, sammanlagt sju delar, alla signerade HJ.J. Materialet var 
av jakaranda och klädseln av grönrandigt siden. 
 
 

 
Figur 19. Salongsgrupp56. 

 
 
Soffans längd: 226 cm, bordets diameter: 113 cm och höjd 72 cm. 
 
 

 
Figur 20. Detalj av intarsiabården från stol57. 

 

                                                
56 Stockholms Auktionsverks katalog November 2001. 
57 Stockholms Auktionsverks katalog November 2001. 
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4.2.3 Liljevalchs konsthall 1925 
Den 29 augusti - 27 september 1925 kunde Stockholms Stads Hantverksförenings 
jubileumsutställning beskådas på Liljevalchs konsthall. Utställningsarkitekt var 
Carl Bergsten. 
 

 
Figur 21. Annons för Liljevalchs utställningen58 och Jacksons intygande om medverkande59. 

 
Hjalmar Jackson ställde ut egna möbler på en yta av 20 kvm och tillsammans med 
Carl Malmsten på 15 kvm i rum nr 19, ett arbetsrum. Det var bokskåp, 
dokumentskåp (Kreugerskåpet se 4.2.5), bord, fåtölj och fem karmstolar i 
jakaranda och bois dór, möbler till en försäljningskostnad av 5850 kronor. Det 
finns inga uppgifter om någon av möblerna såldes direkt vid utställningstillfället.. 
Samarbetet mellan Jackson och Malmsten lovordades starkt. Även tapetseraren E. 
TH. Haglund som tillverkat den mönsterstickade läderbeklädnaden till stolarna 
fick god kritik. Trion Jackson, Malmsten och Haglund hade samarbetat flera 
gånger under de senaste åren och på så sätt skapat en förståelse för varandras 
insatser för ett skickligt samarbete med gott slutresultat60. 
 

 
Figur 22. Planskiss över utställningsytan61. 

 

                                                
58 Svensk Hantverkstidning #19 1925. 
59 Hantverkets arkiv, Centrum för Näringslivsforskning. 
60 Hantverkets arkiv, Centrum för Näringslivsforskning och Svenska slöjföreningens tidskrift 1925 
s. 86-87. 
61 Hantverkets arkiv, Centrum för Näringslivsforskning. 
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Figur 23. Arbetsrum62. 

 
En annan möbel som Hjalmar Jackson tillverkade till utställningen var en byrå, 
komponerad av Ansgar Almqvist. Man ansåg även denna som ett exempel på god 
samverkan mellan hantverkare och konstnär63. 
 
 

 
Figur 24. Byrå komponerad av Ansgar Almqvist64. 

 

 

 

                                                
62 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1925 s. 87. 
63 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1925 s. 86. 
64 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1925 s. 86. 
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4.2.4 Bord Grand Hotell 1926 
I Yttre Konferensrummet på Bolinderska Palatset 2, Grand Hotell i Stockholm, 
står ett bord tillverkat 1926. Bordet var ursprungligen beställt av just Grand Hotell 
som ett biblioteksbord avsett för hotellets läsrum. Bordet är tillverkat av Hjalmar 
Jackson och ritat av Carl Malmsten. 
 
Bordets mått är 260 cm långt, 90 cm brett och 76 cm högt. Materialen är 
jakaranda, thuyarot m.fl. träslag65. 
 
En replik av bordet visades på Liljevalchsutställningen ”Skulptur, inredningar, 
dekorativ konst av Ivar Johnsson, Carl Malmsten, Alf Munte” den 3-29 januari 
1928 (se stycke 4.2.5.). 
 
 

 
Figur 25. Biblioteksbord på Grand Hotell.  

 

 
Figur 26. Biblioteksbord på Grand Hotell.  

                                                
65 Boet 1928 s. 160. 
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Nedan ses detaljbilder av intarsiainläggningen från bordets kant. På Stiftelsen Siv 
och Carl Malmstens minnesarkiv finns arbetsritningarna för bordet med en text 
som skulle kunna antyda att découpeuren för arbetet eventuellt skulle kunna vara 
Manne Manning, på sin tid legendarisk för sin skicklighet. 
 
 

 
Figur 27. Intarsiadetalj av biblioteksbord på Grand Hotell.  

 
 

 
Figur 28. Intarsiadetalj av biblioteksbord på Grand Hotell.  

 
 

 
Figur 29. HJ. Jacksons metallmärkningsskylt.  
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4.2.5 Kreugers dokumentskåp 1926 
Kreugers dokumentskåp utfördes för Stockholms Stads Hantverksförenings 
jubileum 1927. 
 
Skåpet är tillverkat av Hjalmar Jackson, komponerat av Carl Malmsten och 
tillhörde generalkonsul Torsten Kreuger. Det presenterades på 
Liljevalchsutställningen ”Skulptur, inredningar, dekorativ konst av Ivar Johnsson, 
Carl Malmsten, Alf Munte” den 3-29 januari 1928. 
 
 

  
Figur 30. Kreugers dokumentskåp66 och skiss #1573 av skåpet67. 

 
 
Medverkande på utställningen var, förutom Hjalmar Jackson, välkända namn som 
snickarmästare David Blomberg, snickarmästare Sven Jespersson, Elsa Gullberg 
och Märta Måås-Fjetterströn med textilier, AB Nordiska Kompaniet, Carl 
Malmsten m.fl. Exempelvis visade man här NK-villan, inredning till en tänkt 
storstadsvilla. Samtliga rum var komponerade av Carl Malmsten och NK´s 
verkstäder tillverkade alla möbler. Jackson bidrog med dokumentskåpet, en 
karmstol och en replik av biblioteksbordet utfört till Grand Hotell 1926 i 
avdelning 24, enstaka möbler68. 
 

                                                
66 Tsnmko #3, 1926, s. 5. 
67 CM-Arkivet. 
68 Liljevalchs utställningskatalog #68. 
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Figur 31. Planskiss över utställningen 192869. 

 
 

 
Figur 32. Planskiss över utställningen 192870.                                                           

   
 

                                                
69 Liljevalchs utställningskatalog #68. 
70 Liljevalchs utställningskatalog #68. 
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4.2.6 Amerikautställningen 1927 
År 1927 anordnades en utställning av svenskt konsthantverk på Metropolitan 
Museum of Fine Art i New York. Det var första gången museet bjöd in en 
europeisk stat att anordna en utställning av ett sådant slag. Metropolitan Museum 
of fine art var vid tiden och är fortfarande ett av USA:s förnämsta museer, kanske 
t.o.m. världens. 
 
Den internationella uppskattningen av det svenska konsthantverket var stor efter 
framgången vid Paris år 1925. Regeringen ställde upp med ett statsanslag på  
30 000 kronor. Chefsarkitekt för utställningen blev Carl Bergsten. Hjalmar 
Jackson ställde upp med möbler efter ritningar av Carl Malmsten71. 
 
Möbelutställare till utställningen var72: 
Uno Åhrén – AB Moblia i Malmö 
Ture Rydberg, Ernst Spolén – AB Nordiska Kompaniet 
Sidney Gibson – Stockholms Stads Hantverksförening 
A.E. Hjort – Snickarmästare Albin Johansson 
Carl Malmsten – Snickarmästare Hjalmar Jackson 
Oscar Nilsson – Snickarmästare Hjalmar Wikström 
Carl Hörvik – Snickarmästare George Rydberg 
Carl Malmsten, Uno Åhrén – Svenska Möbel Fabrikerna AB 
 
Utställningen öppnades i New York av prins Wilhelm och det svenska sändebudet 
i Washington, Wolmar Boström, den 17 januari. Den blev förlängd med tre 
veckor till den 20 mars 1927 p.g.a. den stora publiksuccén och den 
uppmärksamhet som New York´s dagstidningar gav. Den 10 maj fortsatte 
utställningen till Detroit och Chicago den 24 juli - 14 oktober samma år. 
Slutsumman av försäljning av utställningsföremål slutade på ett tillfredställande 
belopp av ca 70 000 kronor73.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
71 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1926 s. 128. 
72 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1926. 
73 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1927 s. 25. 
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Den sekretär som Jackson medverkade med i utställningen såg ut som möbeln 
nedan. Det finns flera varianter av samma möbel med denna intarsia. Dessa 
sekretärer har samma yttre utförande men olika inredning. 
 

 
Figur 33. Sekretär ev. utställd på Amerikautställningen74. 

 
 

                                                
74 Boet 1929 s. 209 
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4.2.7 Tändstickspalatset 1928 
Carl Malmsten fick uppdraget att rita möbler till Svenska Tändsticksbolagets 
huvudkontor vid Västra Trädgårdsgatan i Stockholm med Ivar Kreuger som ägare, 
ett av den tidens stora prestigeuppdrag. Palatset invigdes 1928. 
 
Hjalmar Jackson gjorde endast möblerna med intarsiadekorerad list. Dessa var 
placerade i de rum på var sida om sessionssalen som var avsedda för utländska 
gäster och benämndes Ingenjör Ivar Kreugers vänthall. Resten tillverkades av 
NKs snickerier, Bodafors, Sven Jespersson och Per Jönsson75.  
 
Möblerna är tillverkade av jakaranda och flammig björk. Intarsians bord 
föreställer stiliserade blommor. Möbeltyget var ritat av Alf Munthe och utfört på 
Elsa Gullbergs ateljé76. 
 

 
Figur 34. Stol för Tändsticksbolaget77. 

                                                
76 Tsnomk #11-1928 och Anna Greta Wahlberg s. 53 
77 Anna Greta Wahlberg s. 53 
77 CM-arkivet. 
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Figur 35. Skiss #2138 Stol till Kreugers vänthall78. 

 

 
Figur 36. Soffa för Tändstickbolaget79. 

 

 
Figur 37. Skiss #2136 Soffa till Kreugers vänthall80. 

                                                
78 CM-arkivet. 
79 CM-arkivet. 
80 CM-arkivet. 
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Figur 38. Skiss #2139 Karmstol till Kreugers vänthall81. 

 
 

 
Figur 39. Skiss #2134 Skrivbord till Kreugers vänthall82. 

                                                
81 CM-arkivet. 
82 CM-arkivet. 
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Figur 40. Skiss #2134B Skriv- och vattenbord till Kreugers vänthall83. 

 
Figur 41. Skiss #2137 Runt bord till Kreugers vänthall84. 

 

Figur 42. Skiss#2135 Kista till Kreugers vänthall85. 

                                                
83 CM-arkivet. 
84 CM-arkivet. 
85 CM-arkivet. 
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4.2.8 Kista 1929 
Nationalmusem i Stockholm innehar en kista vilken med säkerhet är tillverkad av 
Hjalmar Jackson. 
 

 
Figur 43. Kista med vy över Stockholm. 

 

 
Figur 44. Skiss av kistan ritad 192686. 

 
Museets beskrivning av kistan är som följer:  

 
Kista med rikt intarsiaarbete. Framsidans intarsia utgör en stiliserad 
bild av Stockholm från Gustaf Adolfs Torg mot söder. Från vänster 
märkes; Nationalmuseum, Skeppsholmskyrkan, Katarina kyrka, Tyska 
kyrkan, Slottet, Storkyrkan, Kanslihuset, Riddarhuset, 
Riddarholmskyrkan, Stadshuset. Dessutom är avbildade båtar på 
Strömmen och över Söders höjder en sol.  

                                                
86 CM-arkivet. 
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På vänster gavelfält står i intarsian: ”Fantasi över Stockholm år 1929 
då Ragnar Östberg segrade i tävlan om Helgeandsholmen och Per 
Hörnell ville flytta Norrbro.” På höger gavelfält står: ”Hell dig 
hemstad famnad av fjärdar och glidande ström. Fager du stiger ur 
vågor som spegla himmelens ljus”.  
 
Alla fält inramas upptill av en avbruten á la grecqueliknande bård, 
sidorna av rektangulära, pilasterliknande fält och nedtill av en bård 
med stavar, allt i intarsia. 
Locket skjuter något över, och kistan vilar på en rektangulär 
utskjutande platta.  
 
Följande träslag har använts: rio palisander (locket m.m.), almrot 
(vatten), moccarot (moln), paddockrot (himmel), björkrot (sol), 
madagaskar palisander, madagaskar jakaranda, madagaskar rosenträ, 
bubinga, citron, afrikanskt rosenträ, ebenholts, silkwood, teak, 
amboyna, masurbjörk, alm, oliv, thyarot, flammig björk, platan och 
falskt rosenträ. 
 
Kistan är signerad på framsidans nedre högra hörn (inbränt) CM. 
komponerat av arkitekt Carl Malmsten och utförd på snickarmästare 
Hjalmar Jacksons verkstad 1929. Måtten är längd 193 cm, bredd 66 
cm och höjd 76 cm87.  

 
Kistan finns presenterad med bild i tidskriften Boet 1929, s. 208. 
Den visades även på världsutställningen i Paris 193788.     
 
 

 
Figur 45. Kistans sida.  

                                                
87 Nationalmuseum 
89 Uitz s. 242. 
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4.2.9 M/S Kungsholm 1929 
Ett arbete som Hjalmar Jackson själv uppskattade varmt var kontrollantskapet av 
möbler och inredningsarbeten på passagerarfartyget M/S Kungsholmen för 
svenska Amerikalinjens räkning år 1927-2889. Fartyget ansågs vara något alldeles 
särskilt i frågan om svensk konst och svenskt konsthantverk. Inredningen var 
skapad av enbart svenska arkitekter och svenska hantverkare med mycket hög 
kvalitet och dyrbara material. Som trämaterial kan nämnas ebenholts, valnöt, 
mahogny, teak, afrikanskt päronträ och svensk ek. Andra exklusiva material som 
användes var t.ex. silver till inläggningar. Ytorna var ofta betsade och polerat 
glansiga omväxlande med matta ytor. Arkitekt och ledare för arbetet var Carl 
Bergsten. Resultatet blev en inredning som ansågs modern men inte nyskapande. 
Inredningen var skapad med former lånade från såväl empiren som antiken. 
Färgerna var väl samstämda och allt mycket raffinerat90. Uppdraget att tillverka 
möblerna delades mellan Nordiska Kompaniets verkstäder i Nyköping, Svenska 
Möbelfabrikerna AB i Bodafors och Ferdinand Lundquist i Göteborg91. 
 

 
Figur 46. Vestibul, I klass M/S Kungsholm92. 

                                                
89 Tsnomk #8 1956. 
90 Boet 1928 s. 203. 
91 M/S Kungsholms inredning, Ericsson (2005) s. 139. 
92 Boet 1930 s. 146. 
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Figur 47. Musiksalongen I klass M/S Kungsholm93. 

 
För att kunna få en uppfattning om inredningens höga kvalitet och lyxiga känsla 
beskrivs nedan fem stycken rum i första klass samt allmänt andraklassens 
inredning94.  

• Entréhallen hade väggar i grått lack och silver med fris och dörrposter av 
makassa ebenholts och tak av valnöt. Möblerna var tunga, rikt utsmyckade 
med nyantika ornament och möbelklädseln var av rött skinn. 

• Musiksalongens väggar var av naturfärgad cikamor och hade pelare samt 
sockel av makassa ebenholts. Taket var tillverkat av afrikanskt päron med 
förgylld fris. Malmsjöflygeln i salongen gav ett  smäckert och vackert 
intryck i rött och guld. Möblerna bestod av runda och fyrkantiga småbord, 
några med fötter i form av gyllene delfiner och skivor av marmor. Stolar 
och soffor var röda med förgyllt trä. Det fanns även öronlappsfåtöljer av 
mahogny klädda i grönt. 

• Biblioteket hade väggar av svinskinn i gul ton och strama fasta bokskåp. 
Stolarna var av den bekväma varianten med tillhörande läsbord med lampa 
stående bredvid. I rummet fanns även bord av palisander med 
silverinläggningar. 

• Röksalongens väggar och takfris gick i nyans av rött lack, svart och guld. 
Övre fönsterraden bestod av guldfärgat antikglas och golven var av 
rödbrun linoleum. 

• Matsalen gick i skarp röd ton. Väggar var av blågrå lack, avdelade med 
skulpturala band i ljusare lack. Taket gjordes i mörkare grå lack med fris 
målad mot silvergrund. Räcken och dörrpartier lysta av försilvrad metall. 
Möblerna var av enklare slag med goda proportioner. Matta och möbeltyg 
var carmosinröda.  

 

                                                
93 Boet 1928 s. 212. 
94 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1929 s. 11-15 och Boet 1928 s. 203. 
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• Andra klassens inredning gick allmänt i en ljusare ton. De dominerande 
inslagen var mahogny, ljus ek och intarsia. Möbelklädseln var av brunt 
skinn och blått tyg. 

 

 
Figur 48. Möbelgrupp från musiksalongen i första klass på M/S Kungsholm95. 

 

 
Figur 49. Fåtölj från musiksalongen i första klass på M/S Kungsholm96. 

                                                
95 Boet 1928 s. 207. 
96 Boet 1928 s. 214. 
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Figur 50. Röksalongen i första klass på M/S Kungsholm97. 

 

 
Figur 51. Fåtölj från röksalongen i första klass på M/S Kungsholm98. 

                                                
97 Boet 1928 s. 213. 
98 Boet 1930 s. 158. 
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Figur 52. Salong i andra klass på M/S Kungsholm99. 

 
Var fartygets möbler och inredning finns idag vet ingen. Fartyget beslagtogs av 
den amerikanska marinen under andra världskriget då allt vräktes ut för att ge 
plats åt transport av soldater100. Det förekom att fartygsinteriörer auktionerades ut 
innan fartygen togs i bruk under krigsåren eller skickades för upphuggning. 
Kanske kan det finnas föremål hos konsthantverksintresserade samlare101. Kvar i 
Sverige finns ett par stolar i Röhsska museet102. 
 
 

                                                
99 Boet 1928 s. 205. 
100 Festin, 2005, Carl Bergsten – en arkitekt och hans former s. 75. 
101 Ericsson, 2005, M/S Kungsholms inredning s. 14-15. 
102 Ericsson, 2005, M/S Kungsholms inredning s. 7. 
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4.3 Verkstaden Humlegårdsgatan 17 i Stockholm åren 
1930-1950  

Hjalmar Jackson och Carl Malmsten lärde känna varandra tidigt. Mellan åren 
1910-1912 var de samtidigt lärlingar hos snickarmästare Per Jönsson på 
Kammakargatan 19 i Stockholm. Efter lärotiden genomförde de en delvis 
gemensam gesällresa genom Europa och startade år 1916 verkstadsrörelse på 
Tunnelgatan i Stockholm. Detta var under den tiden som Carl Malmsten fick 
Stadshuset som uppdrag (se avsnitten 3 och 4.1). 
  
Verkstaden på Humlegårdsgatan kom till stor del att präglas av projektet 
Verkstadsskolan, som Carl Malmsten startat. Idén med en verkstadsskola hade 
vuxit fram hos Carl Malmsten under hans tid med Olofskolan som startat 1927. 
Olofskolan hade till syfte att hos elever i 14-årsåldern utveckla en arbetsduglighet, 
såväl praktiskt som teoretiskt inom hantverket, med tanke på skönheten. Hand och 
fantasi skulle få samverka. Utifrån detta skapades år 1930 Olofskolans Verkstad 
där programmet Olofskolans Konsthantverkslinje fanns. Elever som gått på 
Olofskolan skulle kunna välja denna praktiskt konstnärliga linje som en 
vidareutbildning. Pedagogiken var i form av mästare- och lärlingsprincipen. Det 
är här Hjalmar Jackson kommer in i historien. Vid den tiden var det brist på 
skickliga hantverkare och allmänt sämre kvalitet på snickeriet än tidigare. Jackson 
såg här en chans att bidra till att skapa skickliga efterföljare hos den kommande 
generationen genom samarbetet med Malmsten och hans verkstadsskoleprojekt. 
 
Carl Malmsten hyrde för ändamålet verkstaden tillsammans med Hjalmar Jackson 
på Humlegårdsgatan 17. Verkstaden bestod av en bänkverkstad med 12 
bänkplatser, sex för Jacksons anställda och sex för Malmstens elever, 
maskinverkstad, ett litet kontor samt ett källarlager för virke och faner. Carl 
Malmsten hade givit möbelsnickare Helge Lindstedt från Nordiska Kompaniets 
verkstäder i uppgift att vara så kallad mästare eller den som vi nu kallar lärare. 
Jackson bidrog med inventarier och maskiner från sin förra verkstad på 
Holländargatan 5.  
 
Maskinparken var relativt enkel. Den bestod av en kombinationsmaskin, modell 
Stenberg, i vilken ingick rikt- och planhyvel, fräs och långhålsborr. Det fanns 
bandsåg och fanerpress som bestod av sex block med sex skruvspindlar i varje, 
med tolagor av rödbok samt 3mms zinkplåtar som värmdes upp på en limfyr med 
varmvattenuppvärmd häll och två limkokare. Man använde varmlim av ben eller 
hud. Limfyren eldades med hyvelspån och spillvirke. Det första man tillverkade 
på skolan var verktygsskåp, limbockar och pallar m.m, sådant man behövde för att 
starta sin skol- och snickarverksamhet.  
 
Samarbetet mellan Malmsten och Jackson bestod mestadels av att dela 
verkstadslokaler. Eleverna fick arbeta tillsammans med Jacksons skickliga 
yrkessnickare. Vid denna tid hade Jackson redan fått rykte som en av Stockholms 
bästa möbel- och inredningssnickarfirmor och hade mycket fina 
beställningsarbeten, ritade av såväl Malmsten som andra kända 
stockholmsarkitekter. Eleverna fick här chansen att utföra allt svårare arbeten ju 
skickligare de blev. Lärotiden för eleverna varierade mellan ett till fem år. Av 
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Malmstensritade möbler utförda hos Jacksons kan nämnas bl.a. skåpen 
Timmermannen och De fyra åldrarna.  
 
Hur länge samarbetet mellan Jackson och verkstadsskolan varade är svårt att säga. 
Verkstadskolan flyttade till nybyggda lokaler i Hantverkshuset på Renstiernas 
Gata år 1950103.   
 
 

 
Figur 53. Annons i samband med utställning på Hantverket från 1934104. 

 

                                                
103 1930 CM verksstadskolan 1980 s. 11, 13, 14, 43, 45. 
104 Hantverkets arkiv, Centrum för näringslivshistoria s. 88. 
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4.3.1 Stockholmsutställningen 1930 
Stockholmsutställningen arrangerades av Svenska Slöjdföreningen  i maj t.o.m. 
september 1930105. Utställningen hölls vid Djurgårdsbrunnsvikens stränder och 
bestod av 10 villor och 20 hyresvåningar. Syftet med utställningen var att lösa de 
ekonomiska och sociala problem som uppstått när inflyttningen till staden ökat. 
Man ville skapa bästa möjliga bostäder med utgångspunkt från hushållens storlek 
och inkomster106. Funktionalismen var den aktuella stilriktning med vilken man 
med hjälp av industrin ville skapa en masstillverkning som skulle tillfredställa 
tidens behov och komma allmänheten till godo. Man ville koncentrera sig på 
vardagsvaran107. 
 
Lyxmöblerna på Stockholmsutställningen uteblev dock inte helt. Hantverket 
deltog med fem rumsinredningar i hallen för dyrbarare rumsinredningar. Hjalmar 
Jackson bidrog med ett förmak av oliv- och citronträ, en rumsinredning jag inte 
har lyckats hitta på bild108. 
 
En av de stora nyheterna på Stockholmsutställningen var presentationen av det 
nya målningssättet, sprutlackeringen. Sprutlackeringen hade vunnit insteg via 
billackeringen och man tyckte att metoden väl fyllde sin plats i modern 
möbelframställning. Ytan sades bli fin, vacker och synnerligen hållbar109. Träslag 
på modet var sykomor (lönn), citronträ, palisander, makassa-ebenholts, gabon-
mahogny med inläggningar på lyxmöblerna av exotiska träslag, silver, pärlemor 
och elfenben110. 

                                                
105 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1930 s. 67. 
106 Specialkatalog över bostadsavdelningen, Stockholmsutställningen 1930. 
107 Boet 1930 s. 2. 
108 Stockholms Stads Hantverksförening 1915-1935 s. 39. 
109 Det moderna hemmet på Stockholmsutställningen s. 67. 
110 Stockholms Stads Hantverksförening 1915-1935 s. 76. 
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4.3.2 Möbelgrupp 1931 
Denna möbelgrupp från 1931 var till försäljning på Stockholms Auktionsverk 
2003. Möbelgruppen var ursprungligen beställd av kamrer Klas Östergren som 
var bridgekamrat med Hjalmar Jackson. Carl Malmsten ritade alla delar.  
 

  
Figur 54. Beställningskort och planskiss #4576 över vardagsrummet111. 

 
 
Soffgruppen och bordet benämns i Auktionsverkets katalog vara av björk, men på 
skissen står det valnöt, vilket är mera troligt. Möbeln har skuren dekor av löv 
längs benen och grön klädsel. Vissa delar är signerade HJ.J.  
 
 

   
Figur 55. Fåtöljer och karmstolar112 och skiss #4657, karmstol i valnöt113.                                                                               

                                                
111 CM-arkivet. 
112 Stockholms Auktionsverks katalog november 2003. 
113 CM-arkivet. 
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Figur 56. Soffa114 och skiss #4571, Soffa i valnöt115. 

Soffans längd är 200 cm och höjd 95 cm. Bordets höjd är 70 cm, längd 125 cm 
och bredd 60 cm. 
 

 
Figur 57. Bord116. 

Skåpet har en snedklaff med intarsia föreställande ett sagomotiv med skepp och 
slott. Skåpets höjd är 110 cm, bredd 85 cm och djup 30 cm. 
 

   
Figur 58. Skåp med snedklaff117 och skiss #4574. Skåp med snedklaff118. 

                                                
114 Stockholms Auktionsverks katalog november 2003. 
115 CM-arkivet. 
116 Stockholms Auktionsverks katalog november 2003. 
117 Stockholms Auktionsverks katalog november 2003. 
118 CM-arkivet. 
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4.3.3 Vardagsrum PK 1934 
Bilden visar en vardagsrumsmöbel av alm, ask, björk och päronträ tillverkad av 
Hjalmar Jackson och ritad av Oscar Nilsson. 
 

 
Figur 59. Vardagsrum på propagandautställningen 1934119. 

  

 
Figur 60. Skiss av Oscar Nilsson, PK soffa120. 

 
På skissen kan man läsa hur soffan skulle utföras. Ryggen tillverkades som ett 
ramverk och spändes med rottingmatta eller tyg. Invändigt skulle det stå lösa 
kuddar med fast kantig stoppning och klädsel av konstvävnad. Träslaget skulle 
vara polerad alm121. 
 
Detta är en av fyra vackra vardagsrumsinteriörer som visades på 
propagandaveckans utställning i Stockholm122. 
 
 

                                                
119 Tsnomk #9 1934 s. 9. 
120 Stockholm stads Hantverksförening, Centrum för Näringslivsforskning. 
121 Skissen från Stockholms Hantverksförenings Industrilotteri. 
122 Tsnomk #9-1934. 
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4.3.4 Biblioteksbord 1934 
I Tidskrift för snickeri och möbelkonst presenterades möbler ibland utan någon 
speciell anledning. Utan närmare presentation visas nedan ett biblioteksbord, 
tillverkat av Hjalmar Jackson. Skivans grundmaterial består av svart ebenholts 
med inläggningar av elfenben och rosenträ. Bordets underdel tillverkades av 
betsat päron. 
 

 
Figur 61. Biblioteksbord123. 

                                                
123 Tsnmko #12, 1934 s. 13. 
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4.3.5 Bord och stol, Blått bläck 1934 
Skissen visar en matsalsmöbel benämnd som Blått bläck, ritad av Oscar Nilsson 
för Stockholms Hantverksförenings Industrilotteri. Bordet skulle tillverkas med 
svarta ben och sarg, med bordsskivan av askrot i parkett. Stolarna skulle ha 
rottingrygg och stoppad sits med tyg. De skulle även lackas. Enligt Hantverkets 
arkiv var det Jackson som skulle tillverka möblerna. 
 
 

 
Figur 62. Skiss #305, Blått bläck124. 

 

                                                
124 Stockholms Hantverksförenings Industrilotteri. 
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4.3.6 Bröllopsgåva till kronprinsparet av Danmark 1935 
Som bröllopsgåva till det danska kronprinsparet samlade Stockholms innevånare 
in pengar till en matsalsmöbel för Amalienborgs slott, ritad av Carl Malmsten. 
Gåvan bestod av möbler i polerad mahogny, ett 14 meter långt bord, en 
silverkista, två sideboard och 60 stolar av björk med skulpturer, förgyllning och 
klädsel av småmönstrad damast, vävd på ateljé Licium. Möblerna tillverkades av 
Hjalmar Jackson, Hjalmar Wikström, Sven Jespersson och Albin Johansson125.  
 

      
Figur 63. Stol med originalklädsel126.                                                                                 

                                          

 
Figur 64. Möblerna visas på Hantverket127. 

                                                
125 Tsnmko #16 1935 s. 8. 
126 Styrelse- och revisionsberättelse för Stockholm stads Hantverksförening år 1934-1956. 
124 CM-arkivet. 
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Figur 65. Möblerna visas på Hantverket128. 

Möblerna visades på Hantverket för allmänheten lördagen den 14 mars129. 

                                                
128 Styrelse- och revisionsberättelse för Stockholm stads Hantverksförening år 1934-1956. 
129 Tsnmko 1936. 
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4.3.7 Golvur 1935 
Golvuret är tillverkat på Jacksons verkstad 1935 och komponerat av Oscar 
Nilsson med inläggningar av Ivar Johnsson130. Klockan visades i Stockholms 
Hantverksförenings monter på utställningen Nordisk Möbelkonst vid 
Parisutställningen 1937131. Intarsiadekoren föreställer Ovidus metafoser med 
inläggningar av pärlemor, rotfaner, lönn, björk m.fl132. Bottenfaner av 
jakaranda133. 
 

 
Figur 66. Golvur 1935134. 

 

                                                
130 Henschen, Svenskt möbellexikon s. 173. 
131 Boet 1937 s. 173. 
132 Stockholms auktionskatalog 2000. 
133 Henschen, Svenskt möbellexikon s. 173. 
134 Henschen, Svenskt möbellexikon s. 173. 
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4.3.8 Soffa Sjunde dagen 1935 
Skissen nedan visar en liggmöbel benämnd Sjunde dagen, presenterad på 
Stockholms Hantverksförenings Industrilotteri. Möbelarkitekten är Oscar Nilsson. 
På skissen beskrivs möbeln med texten:  
 

Soffa, överklädd med enfärgad konstvävnad. Sargen mönstrad, vid 
sidan hurts med utdragbart fack, som inredes till bar (glas, sprit och 
tobak), för nykterhetsvänner utdragbart bokfack.  

 
Hurtsen var av ebenholts, handtaget av elfenben och inredningen av lack. Skissen 
visar även att den så kallade baren, alltså inredningen i hurtsen, skulle innehålla 
två stycken lösa brickor av teak. Själva ligglängden av möbeln mättes till 175 cm. 
Enligt Hantverkets arkiv har Jackson tillverkat möbeln. 
 

 
Figur 67. Skiss #374, soffa Sjunde dagen 135. 

                                                
135 Hantverksföreningens arkiv, Centrum för Näringslivshistoria. 
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4.3.9 Möbelgrupp Snickarmästarnas 60-års 
jubileumsutställning 1942 

På Snickarmästarnas 60-års jubileumsutställning i Hantverkets lokaler på 
Brunkebergstorg visades en möbelgrupp, tillverkad på Jacksons verkstad. Den är 
ritad av arkitekt E. Svedberg. 
 
 

 
Figur 68. Möbelgrupp Snickarmästarnas 60-års jubileumsutställning136. 

                                                
136 Tsnomk #10-1942. 
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4.3.10 Skåp På kryss 1944 
Skissen visar ett skåp ritat av Eywind Beckman, med namnet På kryss, daterad 
27/3 1944. Med tanke på namnet är det lätt att föreställa sig skåpets dekorativa 
karaktär. Av skissen kan utläsas att skåpet skulle tillverkas av massivt körsbär, 
faner av en och inredning i päron. Enligt Hantverkets arkiv skulle Jackson 
tillverka möbeln. 
 

 

 
Figur 69. Skiss #550, På kryss av Eywind Beckman137.   

 

 
 

                                                
137 Hantverkets arkiv, Centrum för Näringslivshistoria. 
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4.3.11 Vardagsrum 1949 
Vardagsrummet belönades med 1:a pris i 1949 års möbeltävlan. Hjalmar Jackson 
utförde arbetet tillsammans med snickarmästarna Jörgen Andersson och Hjalmar 
Lundin. Tapetseringen utfördes av tapetserarmästarna Eric Flodström och 
Sundberg & Johansson. 
 
 

 
Figur 70. Vardagsrum 1949138. 

 
 
 

                                                
138 Styrelse- och revisionsberättelse för Stockholm stads Hantverksförening år 1934-1956 s. 28. 
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4.4 Verkstaden Tulegatan 19 i Stockholm, åren 1950-1956 
Sista verkstaden kom att ligga i Hantverkshuset på Tulegatan 19 på 2 trappor i 
kvarteret Taktäckaren. Hit flyttade Jackson år 1950. 
 
 

 
Figur 71. Tulegatan 19 idag.  

 
En god inblick i Hjalmar Jacksons verksamhet under hans sista  levnadsår, har jag 
kunnat få genom samtal med snickarmästare Inge Jonsson. Inge arbetade hos 
Jackson mellan åren 1952 och 1954. Verkstaden hade 7-8 anställda snickare, alla 
noggrant utvalda och skickliga. De var förutom Inge även Malmberg, Sundberg, 
Sjölinder, sonen Anders Jackson och Brune, vilken var ansvarig för 
ytbehandlingen. Alla hade sin egen plats vid en snickarbänk med tillhörande 
verktygsskåp som man själv hade ansvaret för. De snickrade mycket för hand och 
en och samma person gjorde hela möbeln från början till slut. Betalningen var 
utsatt till ett fast pris. Arbetstiden var klockan 7-16 vardagar och klockan 7-13 
lördagar. Stämningen på verkstaden var god och alla hjälptes åt. Det fanns inga 
lärlingar på verkstaden.  
 
Jackson hade vid denna tid själv slutat att arbeta med händerna. Han gick oftast 
runt i verkstaden, rökte sin pipa, synade varenda sak som tillverkades, klappade 
sina medarbetare på axeln om de gjort något bra eller sa till om något var fel. 
Kvaliteten och noggrannheten var viktig. Ingenting fick lämna verkstaden utan ett 
godkännande. ”Det roligaste hos Jackson var att man fick göra just fina möbler 
med kvalitet. Han hade en kundkrets som kunde betala för det”, säger Inge. 
Jackson kom aldrig riktigt i kontakt med tiden då serieproduktion började. Han 
var verkligen hantverksinriktad och ville bara tillverka enstyckesmöbler, en riktig 
yrkesman. Jacksons förebilder var George Haupt och Christian Linning.  
 
I huset fanns även Bäckström, som var stolsnickare, och Liljesten med deras 
verkstäder. Dessa två och Jackson var kollegor och goda vänner. Efter arbetets 
slut tog de gärna ett glas på krogen tillsammans.  
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Vid Hjalmar Jacksons död år 1956 tog sonen Anders Jackson över. Han bildade 
aktiebolag av verksamheten och hade en helt annan syn på tillverkningen. 
Verkstaden moderniserades med t.ex. sinkmaskin och bredbandsputs. Arbetet 
skulle forceras, det skulle gå fort. Kvaliteten och känslan försvann vilket till slut 
medförde att bolaget gick i konkurs 1975. En bidragande orsak till konkursen och 
vändningen till färre jobb tror Inge även berodde på införandet av 
inventeringsskatten år 1967. Företag som beställde inredning och möbler fick inte 
längre göra avdrag för av snickaruppdragen, utan fick istället betala skat för dem. 
 
Inge arbetar fortfarande, 80 år ung, på sin verkstad varje dag. Verkstaden ligger i 
samma hus som Jacksons på Tulegatan 19. 
 

 
Figur 72. Snickarmästare Inge Jonsson.  

 
Inge Jonsson har berättat hur de arbetade på verkstaden och vilka material som 
användes. 
 

• Material 

 

Trävaror köptes på Fanerkompaniet, Skandinaviska träimporten (som 
senare bytte namn till AB Weil) och skivmaterial hos AB Olle Zetterling.  
 

• Maskinparken 

 
Maskinerna från Humlegårdsgatan hade sålts och istället köpte Jackson en 
enkel maskinpark bestående av en rikthyvel, av märket Jonsereds, en 
planhyvel, även den en Jonsereds, samt en specialgjord tre meter lång 
fanerpress från Stenbergs. Den var lite halvdan men fungerade. Förutom 
ovanstående fanns även en bandsåg, en klinga och en bandputs.  
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• Ytor  

 

Vedevåg-lack var ett lack som användes. Lacket var ett uselt 
varmolackssystem, cellulosalack, som användes mycket under 40-talet, 
speciellt under kriget. Bristen på cellulosa var stor eftersom mycket 
användes till kruttillverkningen. Lacket värmdes upp till 60 grader i 
tryckkar för att sedan kunna sprutas. Om lacken hade värmts för mycket 
kunde ytan efter ett tag gulna, bli ganska ful och även krackelera. Firman 
Vedevåg uppköptes senare av Beckers. 
 
Glitza-lack var en annan cellulosalack som istället penslades på ytan. 
Denna lack gav en hårdare yta, vilket Inge föredrog. Glitza-lacken var av  
bättre kvalitet än Vedevåg-lacken. Det var en firma i Skåne som 
tillverkade Glitza-lacken. Inge tror att firman även hette Glitza. 
 
Traditionell shellackpolityr användes också.  
 
 

   

Figur 73. Annons för Varmolack139 och Weni mattlack140. 

 

                                                
139 Tsnomk #3 1942. 
140 Tsnomk #1 1952 s. 3. 
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• Lim 

 

På verkstaden användes pärllim, dvs. benlim, till sammanfogningar. 
Limduk på rulle användes vid fanerpressning. Inge minns inga 
produktnamn men minns att limduken köptes någonstans i Alvik i 
Stockholm. Man använde inte några av de modernare konsthartslimmerna. 
Benlim slutade man dock att använda någon gång på 1950-talet. 
En typ av lim som användes var Siccola, ett torrlim med lång presstid. Det 
värmdes upp i pressen och kyldes av innan pressen öppnades. Det var ett 
relativt dyrt lim. För övrigt användes limfilm, ett poröst papper som 
impregnerats med konsthartslim, vilket uppvärmdes och härdades direkt.  
 
 

 
Figur 74. Exempel på limduk populärt vid fanering141. 

 
 
• Betser 

 

Man använde en hel del betser, mest i mahognykulörer. Herdins betser 
Hervan var det vanligaste. De var egentligen menade för textil infärgning, 
men fungerade även utmärkt på trä. Kemiska betser användes också med 
olika typer av kaliumblandningar. Det fanns tre olika varianter på 
verkstaden. De kallades 1:an, 2:an och 3:an, där 1:an var ljusast och 3:an 
mörkast.  

 
 

                                                
141 Tsnomk #4 1946 s. 81. 
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• Ekonomi 

 
En intressant uppgift, som ger en bild av det ekonomiska läget under 
perioden, har jag funnit i Tidskrift för Snickeri- och Möbelkost från 1949. 
Hjalmar Jackson presenterar där kalkylationstabeller142. Kalkylation är ett 
krav för att kunna driva ett företag skickligt och Jackson var även 
engagerad som lärare i ämnet vid Hantverksinstitutet. 
 
Jackson förklarar ordet kalkylation som en självkostnadsberäkning. För att 
få en riktig beräkning skulle man tänka på att inte räkna offerten för lågt, 
vilket gav en förlust i bokslutet. Man skulle inte heller räkna offerten för 
högt, vilket medförde att beställningen kunde utebli. Om man räknade med 
en säker offert fanns inte heller någon prutmån att ta till. 
 
Kalkylproblemet delar Jackson upp i tre delar 
 

1. En riktig beräkning av verkstadsomkostnaderna 
2. En noggrann materialberäkning med aktgivande av spillprocenten 
3. Ett förhandsbestämmande av arbetslönen.          

 
Tabellerna ger en uppfattning om verkstads-, materialkostnader m.m. i kronor, år 
1949. 
 

   
Figur 75. Tabeller för kalkylation 1949143. 

 
 

                                                
142 Tsnomk #4 1949 s. 1. 
143 Tsnomk #4 1949 s. 2. 
 



64 

• Uppdragen 

 
Uppdragen varierade. Verkstaden tillverkade många möbler till 
Hantverket, vilket Stockholms Stads Hantverksförening ofta kallades. 
Jackson arbetade ofta och nära tillsammans med Hantverkets 
försäljningschef, arkitekt Fritz Janke, som skissade och sedan sålde 
möbeln redan på skisstadiet. Därefter fick Jackson uppdraget att tillverka 
möbeln.  
 
Jackson var kunglig hovleverantör. Verkstaden tillverkade t.ex. 
glasmontrar, både svängda och rektangulära, i jakaranda med 
mässingslister och glas, i vilka kung Gustav VI Adolf lade sina 
arkeologiska stenfynd från Italien. 
 
Verkstaden tillverkade bankinredningar åt Enskilda bankens kontor i 
Stockholm, Karlstad, Mölndal, Göteborg och Karlskoga. Till bankkontoret 
på Hornsgatan 56 i Stockholm tillverkade verkstaden en inredning i 
mahogny, glas och marmor. Det var vanligt att bankdirektörerna köpte 
möbler för privat bruk som tillverkades i Jacksons verkstad. 
 
Andra uppdrag var montrar till guldsmedsaffärer, en interiör till tingshuset 
i Söderhamn och renoveringar av äldre möbler åt Nordiska Museet. 
 
Åt Waldemarsudde tillverkade verkstaden omkring 100 stolar. Alla 
arbetade med detta arbete. Stolarna gjordes i flera träslag t.ex ek och teak. 
Inge tror att de sprejades med cellulosalack, ev. varmolack. 
 
Jackson samarbetade ibland ihop med andra verkstäder, t.ex. Sven 
Jesperssons verkstad på Surbrunnsgatan och Fillings verkstad på 
Roslagsgatan där bankinredningar tillverkades.  
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4.4.1 Tapetserarmästarnas jubileumsutställning 1953 
På Tapetserarmästarnas jubileumsutställning 1953, som hölls i Stockholms Stads 
Hantverksföreningens lokaler, medverkade Jackson med ett bord. Soffan och 
fåtöljen är tillverkade av Sundberg & Johansson. 
 
 

 
Figur 76. Bord, Tapetserarmästarna jubileumsutställning144. 

                                                
144 Styrelse- och revisionsberättelse för Stockholm stads Hantverksförening år 1934-1956 s. 27. 
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5 Tillverkare, Jackson eller inte? 
 

Det finns möbler där uppgifterna om tillverkare varierar. Detta skapar ofta en 
förvirring. I mitt arbete med uppsatsen har jag stött på möbler som tillskrivits 
Hjalmar Jackson, men efter en del arkivsökning har de visat sig vara tillverkade 
på Svenska Möbelfabrikerna. Det är mycket svårt att urskilja olika verkstäders 
snickarteknik under den period som uppsatsen behandlar, eftersom verkstäderna 
med kvalitetsarbeten använde liknande teknik och material vid tillverkningen av 
möbler. 
 
En förklaring till att möblerna tillskrivits Jackson, kan vara att han eventuellt 
hjälpte Svenska Möbelfabrikerna under en övergångsperiod och att källorna om 
tillverkare därför skiftar. Jag har dock inget belägg för detta Jackson satt i dock 
Svenska Möbelfabrikernas styrelse till år 1932145.  
 

5.1 Skåp Stockholms Stadshus 1917 
I rummet innan Rådssalen på Stockholms Stadshus står ett kabinettsskåp ritat av 
Carl Malmsten. Skåpet beskrivs med orden: ”Sjö av slangholtz, färg och struktur 
går hand i hand, de alstrar ett perspektiviskt djup som infällda tavlor mer än trä. 
Skåp med intarsia föreställande en landskapsskildring”146. Det finns två olika 
uppgifter om tillverkare. Den ena sägs vara Svenska Möbelfabrikerna147 och den 
andra Jackson148. Jag har personligen ingen uppfattning om vilket som är rätt, 
eftersom jag inte fått tillfälle att studera möbeln närmare.  
 

 
Figur 77. Kabinettsskåp, Stockholms Stadshus.  

                                                
145 Tsnomk #4 1932. 
146 1919 Svenska slöjdföreningens tidskrift s. 88. 
147 1919 Svenska slöjdföreningens tidskrift s. 88. 
148 Tsnomk #1 1946. 
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5.2 Skåp Livets väg 1923 
En möbel jag studerat mer noggrant är skåpet Livets väg. Skåpet kan beskådas i 
den permanenta utställningen på Nationalmuseum i Stockholm med 
inventeringsnummer NMK 43/1977. 

 
Figur 78. Skåp Livets väg. 

 
Nationalmuseet köpte in skåpet den 30 juni 1977 av Dr Gunnar Söderberg, Solna, 
för 8000 kronor. De beskriver möbeln som följer:  
 

Skåp med intarsia föreställande en variant av Livets väg. Fyrkantig 
överdel på benstativ med bottenplatta. Skåpet har en tredelad överdel 
med dörrar, den till vänster och mitten högerhängd, den till höger 
vänsterhängd. Smala, raka pilastrar vid sidornas hörn och framtill vid 
hörnen och mellan dörrarna. Profilerat överstycke med en övre 
utskjutande rak och en indragen tandad fris i mörk mahogny. 
Pilastrarna i jakaranda med en kolonn i valnöt med bas och kapitäl 
som långsmala blad i ceder. Varje dörr har botten i jakaranda med 
figurmotiv i olika träslag. Motivet har en genomgående horisontlinje 
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som höjer sig mot mitten samt molnformer som går över dörrarna, 
men är genom dörrarna indelat i tre lika stora sektioner. Dörrarna har i 
förgrunden en triumfbåge i ceder, böjda stora blommor samt 
människor och djur. I fonden, mot kullar i masur och himmel i oliv, en 
stadsbild bakom ett stort mitträd med blad i plommon, omgivet av 
mindre pinjeliknade träd. Moln i björk. Mittdörren har i förgrunden en 
triumfbåge i ceder av en blomranka. I dess mitt en fontän med 
sprutande vatten i ljus mahogny. Vid dess sidor stora svängda 
blommor och längst fram en grupp med en man och en kvinna, som 
emellan sig har ett litet barn. I fonden landskap med kullar i masur och 
på en kulle av jakaranda i fonden ett antikt tempel i ljus oliv, till viken 
en trappa leder upp. Vid tempelkullens fot och på dess tak postament 
med flammande lågor i ljus oliv. 
Skåpets underdel har botten av valnöt en svängd ombunden liggande 
blom- och bladranka med en rak stående mittblomma, omgiven på var 
sida av en lätt inåtböjd palmkvist. Upptill t.v. 1923 och t.h. CM. 
mellan över och underdel en profilerad list i mörk mahogny med en 
kulfris. Postament i mörk mahogny har upptill en svagt sluttande 
diagonalt skårad kant och fyra rektangulära raka profilerade rullverk, 
på mitten blommotiv i relief, därunder en äggstavsfris mot den 
baluster formade nederdelen. Plan bottenplatta med raka sidor och 
konkavt cirkelformad front. 
Inredningen i överdelens mitt av åtta lådor i mörk valnöt och på 
sidorna flyttbara hyllor. Underdelens framsida blir utfälld en 
skrivklaff som har inredning av tre stycken indragna lådor placerade 
upptill. 
Signerat framtill med intarsia: CM 1923 
H 186 cm 
B 125 cm 
Dj 50 cm 
Komponerat och utfört 1923 av Carl Malmsten149.  

 
Beskrivningen ger en god bild av möbeln, men stämmer delvis inte. Skåpet är inte 
tillverkat av Malmsten själv. Troligen inte heller av Hjalmar Jackson som det 
länge påståtts. Antagligen har Svenska Möbelfabrikerna utfört arbetet och som 
tidigare nämns kan det inte med säkerhet sägas hur mycket Jackson då varit 
inblandad. En orsak till att möbeln länge varit tillskriven Jackson kan bero på det 
senare omgjorda underredet. I Malmstens arkiv finns en ändringssritning av 
skåpets underrede med koppling till Jackson. Skåpet visades med det ursprungliga 
underredet på Inredda Boningsrum 1924150 och på Svenskt konsthantverk och 
konstindustri 1924 i Helsingfors. Skåpet fick svidande kritik för just underredet. 
Följande skrevs om utställningen:  
 

Minst övertygande verkade möbelavdelningen. Den stora upplevelsen 
på detta område blev Carl Malmstens praktskåp med intarsia, där man 
icke nog kunde beundra den ornamentala kompositionens friskhet och 
äkta naivitet liksom den säkerhet varmed denna hållits inom och 
fogats efter intarsiastilens fodringar. Även här var som alltid hos Carl 

                                                
149 Stockholms Nationalmuseum. 
150 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1924 s. 30. 
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Malmstens färgavstämningen i inläggningsarbetet överlägsen. Skada 
bara att understället med sina tungt formade voluter icke står i god 
överensstämmande med det så lättare överstycket151. 

 

 
Figur 79. Livets väg med första underredet152. 

 
Till nästkommande utställning, som hölls i USA 1927, hade skåpet ett rakare, 
modernare och smäckrare underrede, det som finns idag. 
 
 

                                                
151 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1924 s. 63. 
 
152 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1924 s. 30. 
 



70 

6 Slutord 
Min första tanke med arbetet av denna uppsats var att leta upp befintliga möbler 
tillverkade av Hjalmar Jackson, studera och jämföra dem med tanke på 
snickeriteknik, material och stil. Ganska så snart upptäckte jag att de möbler jag 
inriktat mig på inte alltid var tillverkade av Hjalmar Jackson och att de som var 
gjorda av honom inte tillät djupare studier i form av eventuell isärtagning eller 
provtagningar. Istället upptäckte jag, genom olika källmaterial, ett spännande och 
omfångsrikt yrkesliv med stor möbelproduktion och socialt engagemang av en 
mycket skicklig yrkesutövare, snickarmästaren Hjalmar Jackson. 
 
Det har ofta sagts att Jackson betraktas som 1900-talets Haupt, att han var en av 
sin tids skickligaste möbeltillverkare. Jackson har hyllats av kollegor och hans 
möbelalster har alltid varit välgjorda. Hans hantverkskicklighet och 
entreprenörskap har alltid haft gott rykte. Jag har genom mitt arbete funderat över 
dessa påståenden och kommit fram till att de stämmer.  
 
Under 1700-talet särskiljde sig varje verkstads snickeri. Den enskilde snickarens 
handlag kan utläsas i det färdiga resultatet. 1800-talets snickare arbetade mera 
standardiserat, mer likformigt. Under 1900-talet är det svårt att överhuvudtaget se 
någon skillnad mellan verkstädernas snickeritekniker. Skillnaden visar sig mera 
mellan enklare verkstäder och mera avancerat arbetande verkstäder. Maskinerna i 
hantverket blir allt vanligare och i vissa fall förloras den höga klass på hantverket 
som tidigare funnits då arbetet utfördes med handkraft. Arbetet gick snabbare med 
maskin och successivt tappades ibland känslan för materialet. Även 
möbelsnickarens yrkesstolthet minskade i takt med att maskinparken blev större.  
 
Detta var något som inte hände vid Jacksons verkstad. Jackson höll fast vid den 
äldre traditionen, med enklare maskiner och tyngd på materialkännedom. Hans 
medarbetare var handplockade och välutbildade, ett måste för en mästare som 
ville hålla hög teknisk kvalitet och estetisk klass på tillverkningen. Ingenting fick 
lämna verkstaden utan noggrann kontroll av mästaren själv, inga genvägar fick 
tas, inget slarv godkändes. Jackson var även aktiv i det föreningspolitiska livet 
och såg arbetsförhållandena på verkstaden och företagets framgång som en helhet. 
Genom denna noggrannhet och det sociala engagemanget kom Jacksons verkstad 
att bli en av Sveriges ledande möbeltillverkare under första delen av 1900-talet. 
Han samarbetade med landets ledande möbelarkitekter och var aktiv med att föra 
över yrket till kommande generationer.  
 
Jacksons verkstad var naturligtvis inte den enda verkstaden med gott rykte. En 
god överblick av 1920-talets hantverksskicklighet i Stockholm inom 
möbelkonsten får man genom att studera möblerna i vardagsrummet på Ulriksdals 
slott. Möbler är tillverkade av den tidens skickligaste hantverkare. Förutom 
Jacksons verkstad fanns andra verkstäder representerade t.ex. Sven Jesperssons 
verkstad, Surbrunnsgatan, Fillings verkstad, Roslagsgatan, Hjalmar Wikström, 
Banérgatan och Albin Johnson, Hantverkaregatan. Vid jämförelse är det dock 
svårt att utskilja några specialiteter hos en viss hantverkare. Alla håller en mycket 
hög kvalitet på arbetet.  
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Att Carl Malmsten och Hjalmar Jackson valde att arbeta nära varandra under hela 
deras aktiva yrkesliv var säkert ingen tillfällighet. Jag tror att de båda, genom 
samarbetet, nådde högre i sina respektive karriärer. Malmsten valde Jackson som 
tillverkare av sina praktmöbler och han valde honom även som samarbetspartner 
när han startade Verkstadsskolan på Humlegådsgatan. Genom Jacksons 
hantverkskicklighet ansågs Malmstens möbler nå en hög hantverkskulturell 
standard och det i sin tur gjorde att Malmsten redan tidigt fick tunga uppdrag som 
t.ex. Stadshuset och Tändstickspalatset.  
 
Ett klart bevis på Jacksons och Malmstens goda samarbete kan man förstå efter att 
ha läst nedanstående uttalande från Svenska slöjdföreningens tidskrift. Malmsten 
och Jackson hade sålt den gemensamma verkstaden och Malmsten arbetade med 
andra snickare till Kamratutställningen på Liljevalchs konsthall hösten 1919. 
 

Carl Malmsten ledare av en mindre verkstad samtidigt som han själv 
komponerar sina möbler, sambandet konstnär tillverkare, att detta är 
den rätta vägen för frambringandet av verkligt god möbelkonst, ger 
oss Carl Malmstens möbler ett talande bevis för. Det är emellertid att 
beklaga, att den Malmstenska verkstaden för helt kort tid sedan 
upphört. Och det är med verklig sorg, man kan befara att den höga 
kvalitén Carl Malmsten möbler hittills bildat icke i fortsättningen skall 
kunna uppehållas. Och man stärkes kanske häruti vid ett närmare 
beskådande av hans deltagande i denna utställning, där Carl 
Malmstens möbler icke genomgående stå på det höga plan han visat i 
tidigare arbeten.  

 
Mellan raderna tycker jag man kan utläsa att det tidiga samarbetet med Jackson 
varit till en stor fördel för Malmsten. En fördel som då gick förlorat, men kom att 
återuppstå när samarbetet senare återtogs. 
 
Vem som utförde intarsiaarbetet är inte något jag tagit fasta på i denna uppsats. 
Det är svårt att veta vem som utfört intarsian då namnen på découpeuren sällan 
nämns. Under mitt arbete med uppsatsen har bara två stycken découpeurer 
kommit på tal, Manne Manning i samband med bordet på Grand Hotell och Ivar 
Johnsson i samband med golvuret från 1935153. 
 
I uppsatsen presenteras en del av Hjalmar Jacksons arbeten. Det finns naturligtvis 
mera. Det finns t.ex. arbetsritningar som dock inte ger så mycket mer information. 
Snickarna skulle själva veta hur man skulle lösa uppgifter som exempelvis 
montering och lådkonstruktioner. Ritningar beskriver endast uppgifter som t.ex. 
träslag, intarsiamönster eller hyllanordningar. Hur arbetet rent handgripligen 
utfördes är inte lätt att skildra i en uppsats, framförallt den tidigare delen då 
medarbetare inte längre finns bland oss för att berätta. Det finns dock en hel del 
handböcker och artiklar som kan leda en på rätt spår. Mina samtal med 
snickarmästare Inge Jonsson beskriver något om de sista åren på Jacksons 
verkstad. 
 

                                                
151 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1920 s. 60. 
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Slutligen vill jag ära snickarmästare Hjalmar Jackson och hans medarbetare. Det 
finns inget tvivel om att Jackson var en mycket kompetent mästare, hantverkare 
och arbetsledare och att han och hans medarbetare gjorde en bestående insats för 
möbel- och hantverkskulturen i Sverige. 
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8 Bilagor 
 

8.1  Lärlingar vid Jacksons verkstad 
Hjalmars Jackson ville föra snickaryrkets traditioner vidare till kommande 
generationer, därför startar han tillsammans med Carl Malmsten det som senare 
kom att bli Verkstadsskolan på Södermalm i Stockholm. Ändå hade Jackson 
förvånansvärt få lärlingar på verkstaden. Jag har funnit några av dem154: 
 

• K I Pettersson, berömlig, Stora silvermedaljen 1928 
Skåp ritat av Gunnar Jakobson. Jakaranda med inläggningar av elfenben 
och ett flertal exotiska träslag m.m. 

 
    Figur 80. Knut Petterssons gesällprov155. 

• Gustav Ingerlund, berömlig, Stora silvermedaljen 1932 
• Curt Emil Nilsson, berömlig, Stora silvermedaljen 1932 

Sekretärskåp av jakaranda med inläggningar. Ritat av Carl Malmsten. 

 
Figur 81. Gesällprov av Curt Nilsson156. 

                                                
154 Hantverkets arkiv, Centrum för Näringslivsforskning. 
155 Svensk Hantverkstidning 1925. 
153 Tsnmko #4 1933 s. 8. 
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• Harald Elofsson, berömlig, Stora silvermedaljen 1943 

Förvaringsmöbel i valnöt ritad av arkitekt Kjell Ödeen. 

 
Figur 82. Gesällprov av Harald Elofsson157. 

 
• Anders Jackson, berömlig, Stora silvermedaljen 1944 

 
Figur 83. Gesällprov av Anders Jackson158. 

• Karl Rune Holmström, med beröm godkänd, Stora silvermedaljen 1949 

                                                
154 Nordiska museets bildarkiv. 
155 Styrelse- och revisionsberättelse för Stockholm stads Hantverksförening år 1934-1956. 
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8.2  Några möbelarkitekter Hjalmar Jackson arbetat med 
Under mitt arbete med denna uppsats har dessa arkitekters namn nämnts ihop med 
ritningar eller arbeten som Hjalmar Jackson arbetat med159. 
 

• Carl Axel Acking 
• Ansgar Almqvist 
• Hans J Axelsson 
• Eyvind Beckman 
• Robert Berghagen 
• Harald Bergsten 
• Ewald Dahlskog 
• Chr. Falleson 
• E. Fleming 
• Sidney Gibson 
• Folke Hörlin 
• Fritz Janke 
• Axel Larsson 
• Bertil Lindblad 
• A Ljungström 
• Carl Malmsten 
• W von Nessen 
• David Nilsson 
• Oscar Nilsson 
• Kjell Odéen 
• Olof Sellman 
• E. Ulich 
• E. Wörtz 
• Nils Överman 

                                                
159 Hantverkets arkiv, Centrum för Näringslivsforskning och Nordiska Museets arkiv. 
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8.3 Övriga möbler från Jacksons verkstad 
Alla bilder i detta stycke är hämtade från Nordiska museets bildarkiv. 
 
Skåp daterat 1923. Arkitekt W von Essen. Skåpet är blålackerat. 
 

  
Figur 84. Skåp 1923. 

 
Skrivbord med hurts. Daterat 1936. Arkitekt Oscar Nilsson. Kostnad 650 kr.  
 

 
Figur 85. Skrivbord 1936. 

 
Styrelserumsmöbel. Daterat 1940. Arkitekt Robert Berghagen. 
 

 
Figur 86. Styrelserum 1940. 
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Matsalsgrupp i valnöt. Arkitekt Axel Larsson. Tapetserare N. Sundström och 
E.TH. Haglund. 
 

 
Figur 87. Matsalsgrupp 1943.  

 
Matsalsgrupp i mahogny. Arkitekt Axel Larsson. Tapetsering av kalvskinn av Nils 
Sundström. Satsborden ritat av Janke, tillverkat av Sven Jespersson. 
 

 
Figur 88. Matsalsgrupp i mahogny.  

Satsbord 3 stycken. Arkitekt Christer Falleson. 
 

 
Figur 89. Satsbord.  
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Byrå i ljust trä. Arkitekt CA. Acking. 
 

 
Figur 90. Byrå.  

 
Herrbyrå i mahogny. Arkitekt E. Fleming. 
 

 
Figur 91. Herrbyrå. 

 
Drinkbord av lackerad mahogny. Arkitekt E. Ulrich. 
 

 
Figur 92. Drinkbord.  
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Skrivbord i valnöt. Arkitekt Hans J Axelsson. 
 

 
Figur 93. Skrivbord.  

 
Sybord. Arkitekt Jacob Kjaer. 
 

 
Figur 94. Sybord.  

 
Sideboard. Arkitekt Oscar Nilsson. 
 

 
Figur 95. Sideboard.  
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Soffa. Arkitekt CA. Acking. Tapetsering av E. Flodström. 
 

 
Figur 96. Soffa.  

 
Soffa och bord. Arkitekt Axel Larsson. Tapetsering av E. Th. Haglund. 
 

 
Figur 97. Soffa och bord.  
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8.4  Artikel, Konst och möbler, 1947 
Artikel där Hjalmar Jackson intervjuas angående möbelkonst. Artikeln är hämtad 
från Tidskrift för snickeri och möbelkonst, #27 1946 s. 132. 
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