
Yngve Ekström är utan tvivel mest känd som 
skaparen av Lamino, en folkkär vilstol som 
1999 blev utsedd till århundradets möbel av 
Sköna hems läsare. Men Yngve Ekström är 
mycket bredare än så, han var en mångsidig 
formgivare och företagsledare. 1945 grun-
dade han, brodern Jerker och Sven Bertil 
Sjöqvist, ESE-möbler i Vaggeryd. Namnet 
ändrades under tidigt 60-tal till Swedese för 
en internationell lansering.  Företaget lever-
erade sina möbler i platta paket långt innan 
ett annat företag i Älmhult blev känt för detta 
koncept. 

Stålstolen Desirée från 1954 är en av flera 
trädgårdsmöbler som Yngve Ekström ritade. 
Solfjäderformen i stolens rygg ger möbeln 
resning och samtidigt en omfamnande men 
ändå öppen karaktär. Den svängda formen 
återkommer i en annan tappning i pinn-
fåtöljen Arka påföljande år. Yngve Ekströms 
möbler har alla namn, ibland egennamn, 
ibland namn som beskriver möbelns uttryck 
eller karaktär.  Namnet Desirée ger associa-
tioner till något sirligt, men också kungligt. 
En namne är prinsessan Desirée, en av kung 
Carl XVI Gustafs äldre systrar.

Yngve Ekström (1913–1988) var oerhört 
produktiv. Han ritade möbler även för an-
dra företag, och formgav också textilier och 
lampor. Den aktuella stålstolen Desirée togs 
i nyproduktion av Swedese  till årets mö-
belmässa 2010.

Månadens möbel
juli 2010

Månadens möbel är en miniutställning som 
visas under 2010 på Jönköpings läns museum.
Utställningen är producerad av och visas 
i samarbete med Svensk Form Småland. 
Varje månad presenteras en möbel, rykande 
aktuella nyheter varvas med klassiker ur den 
småländska möbelskatten.

Urval sommaren 2010

maj Stolen ”Lilla h” 1992, Åke Axelsson, 
Carlséns Stolfabrik AB/Galleri Sto-
len, Skirö.

juni Stolen ”Sixten”, 2007, formgiven av  
 Hanna Brogård. Wigells Malmbäck.
juli Stolen ”Desirée”, 1954, formgiven  
 av Yngve Ekström. Swedese.
augusti Stolen Solfjädern, 1948, formgiven  
 av Sonna Rosén. Nässjö Stolfabrik.

Text och urval: Britt-Marie Börjesgård, Svensk Form Småland.
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