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Det fanns en tid när man såg Joe 
Colombos förvaringsmöbel Boby 
överallt, på reklambyråer, arki-
tektkontor och hårsalonger. Men 
faktum är att det är en smart liten  
möbel som fortfarande produce-
ras och som rymmer det mesta. 
Eftersom den är hjulförsedd är 
den enkel att flytta runt så att pry-
larna alltid finns inom räckhåll.

Joe Colombo, den italienska 
formgivaren som skapade mö-
beln, hette egentligen Cesare i 
förnamn, men fick smeknamnet 
Joe av vänner och familj. Från 
början hade han inte alls tänkt 
att arbeta som industridesigner. 
I stället var det konsten som stal 
hans uppmärksamhet och som 
medlem i en avantgardistisk 
konstgrupp i Milano experimen-
terade han med abstrakta bilder 
av organiska former. 

Men han tog också på sig stör-
re uppdrag. Bland annat gjorde 

han om ett tak på en jazzklubb 
i centrala Milano, ett projekt som 
ledde till att han blev biten av 
arki tektur, så pass att han till  
och med började studera på 
Politecnico  di Milano, utbild-
ningen för arkitektur och design 
i Italien. Mitt under den italien-
ska designboomen på 1960- 
talet öppnade han sin design-
studio. 

En av Joe Colombos stora passio-
ner var förvaring. Och tidigt bör-
jade han experimentera med oli-
ka typer smarta förvarings-
möbler, för hemmet liksom för 
kontoret. Försöken kulminerade 
år 1970 då Boby föddes. Sedan 
dess har alltså den lilla lådhurt-
sen i klara färger bringat ordning 
i röran på många arbetsplatser 
världen över. 

HELENA KAASIK
magasinet@svd.se Joe Colombo formgav lådhurtsen Boby år 1970.  FOTO: B-LINE

KLASSIKER  Det finns designade objekt 
som står sig och som alltid är aktu ella. I en serie 
 artiklar riktar vi  ljuset mot några av dessa .  Denna 
vecka Joe Colombos förvaringsmöbel Boby. 

Passionerad 
förvaring
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I nästa nummer

Mönstrat
Anna Jönsson i Sollentuna har skapat ett levande 
hem och varje rum har fått sin personliga prägel 
med hjälp av tapeter och mönster. 
I SvD Magasinet finner du också de mest attraktiva
bostadsannonserna
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