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Design House Stockholm har hittat sitt nya hem 
mitt i den skandinaviska designhuvudstaden 
Stockholm med kombinerad butik, 
utställningsyta och huvudkontor. Här på 
Götgatan 14 låg för mer än 100 år sedan 
Record-Teatern, ett av de största biopalatsen 
på Södermalms stora biogata. Idag är 
Götgatan 14 en strategisk placering i början 
av Götgatsbacken mellan pånyttfödda Slussen 
och ett kreativt, hipsterstint och fortfarande 
avslappnat bohemiskt Söder. Vi kommer på 
alla möjliga vis iscensätta och berätta om 
vår designpassion, samtidigt som vi bjuder 
in alla som delar och eldar på vårt nördiga 
designintresse.

Hela sextio formgivare, allt från nyutexaminerade 
till designveteraner, har under 28 år förverkligat 
sina idéer i vårt förlagshus för design. I våra 
skyltfönster kommer vi låta Design House 
Stockholms alla designklassiker paradera 
varvade med revolutionerande designobjekt 
som vidgar gränserna för det möjliga. Kom in till 
två unga blomsterhandlares frodigt prunkande 
iscensättning av Atelier 2:s inomhusväxthus. Eller 
ta del av minimalistiska installationer med Carina 
Seth Anderssons servis för Nationalmuseum 
eller Lena Bergströms exakt formgivna 
läderkantade mattor. Spana in Alexander 
Lerviks Luna som liknar en lysande måne mer 
än någon annan lampa. Och så förstås något 
så supersvenskt och samtidigt så utmanande 
annorlunda som Lina Nordqvists egensinniga 
pinnstolar. Vårt showroom kommer att ge 
plats för åtskilliga överraskningar och också 
ge chans till att möta både kända och blivande 
formgivare mitt i Stockholm. Gå ned för den 
gamla biografens marmortrappa och lär mer om 
hur vi väljer och kombinerar material, design och 
tillverkningsmetoder, och botanisera samtidigt i 
vårt materialbibliotek. Djupdyk i designprocessen 
från första skiss till färdig produkt tillsammans 
med våra formgivare. Hör oss berätta om de 

fler än 15 producenter vi arbetar med runt om i 
världen, och hur vi tar största hänsyn till miljötänk 
och goda arbetsförhållanden. Arkitekter 
och byggherrar tar chansen att brainstorma 
tillsammans med oss och våra formgivare för 
att skapa skräddarsydda designprojekt. Och 
hjälp oss skapa ännu bättre ergonomi och en 
sant hållbar slow-design. Våra utställningar, 
designsamtal och annat kommer givetvis att vara 
tillgängligt på vår snart helt nya hemsida.

Efter att i många år huserat på åtskilliga platser 
har Design House Stockholm äntligen hittat 
hem. Södermalm är vårt hjärta. Från Götgatan 
14 leder Götgatsbacken upp mot Mosebacke 
där den unge August Strindberg lät sin 
genombrottsroman Röda rummet äga rum. Bara 
något kvarter bort föddes filmens musa Greta 
Garbo några decennier senare, och långt tidigare 
komponerade Carl Michael Bellman sina visor 
här. Och glöm inte vår utomlands betydligt mer 
beryktade filosof Emanuel Swedenborg som lät 
bygga sommarhus och lusthus just på Söder, för 
att inte tala om alla musiker och romanförfattare 
som Per Anders Fogelström och Stieg Larsson. 
Trots att Södermalms arbetarkvartersprägel 
kämpar mot gentrifieringsvågorna finns här ett 
rikt utbud av mode- och vintagebutiker, intima 
restauranger och ölhallar, och ingenstans 
i Sverige finns lika många arkitektkontor 
koncentrerade på så liten yta. Slussen lovar 
att bli en ny mötesplats med ett nyrenoverat 
Stadsmuseum. Nya Nobelmuséet är på gång, och 
ute på Stadsgårdskajen är Fotografiska ännu 
ett dragplåster med sin bistro och restaurang. 
Söders höjder är sedan länge ursprunget för en 
stor del av den svenska designens uppkäftigt 
uppslupna energi som alltid har karaktäriserat 
Design House Stockholms designproduktion. Och 
vi kommer självklart att bjuda in och visa upp de 
formgivare som har sina ateljéer på Söder, och 
givetvis från resten av Sverige och världen.

Design House Stockholm 
på Söders höjder.
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För pressfrågor och lån av produkter:
order@designhousestockholm.com 
Tel. (+46) 8 509 08 119

För högupplösta bilder och press-kit:
designhousestockholm.com/Press

Journalist, arkitekt, besökare: 
Vi uppskattar om du med tanke på rådande 
smittorisken bokar ditt besök hos oss. 

Web — designhousestockholm.com
Följ — @designhousestockholm



3/3

För pressfrågor och lån av produkter:
order@designhousestockholm.com 
Tel. (+46) 8 509 08 119

För högupplösta bilder och press-kit:
designhousestockholm.com/Press

Journalist, arkitekt, besökare: 
Vi uppskattar om du med tanke på rådande 
smittorisken bokar ditt besök hos oss. 

Web — designhousestockholm.com
Följ — @designhousestockholm


