
Button är en sittmöbel som varken är en pall 
eller soffa. Den kan enkelt beskrivas som en 
puff med plats för flera.

Button SPE, står för Spare Part Edition, Kläd-
seln på denna version består av spillbitar, 
överblivna möbeltyger från tapetseriet. 
Formgivarna fick idén när de besökte en 
textilfabrik och såg den mängd spill som 
uppstår vid tillskärningen. Att nyttja spill-
bitar är resurssnålt och en form av hållbar 
design. Det blir samtidigt ett spännande sätt 
att uppmärksamma miljöfrågorna i formen. 
Tillvägagångssättet gör att ingen ”Button” 
blir den andra lik. Det är tapetserarna på 
möbelfabriken som sätter samman och väljer 
de tyger som tillsammans blir varje enskild 
möbels personliga utseende.

Namnet, ”Button”, associerar både till mö-
belns runda form och till klädselns samman-
fogning med en knapp i centrum där de olika 
tygbitarna löper samman.  Översatt till sven-
ska blir namnet dessutom en dubbeltydighet, 
dels i dess bokstavliga mening, en knapp, 
dels i betydelsen knapp – snål. En generös 
sittmöbel men sparsam i resurshänseende.

Button är från 2008 och formgiven av design-
gruppen Form Us With Love. Gruppen består 
av Petrus Palmér, John Löfgren och Jonas 
Pettersson.  De har arbetat tillsammans sedan 
sin examen vid designutbildningen i Nybro 
2006, numera med Stockholm som bas. 

Button tillverkas av Mitab i Tranås, ett familje-
företag som grundades 1979.

Månadens möbel
september 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 Axels-
son, Carlséns Stolfabrik AB/Gal-
leri Stolen, Skirö.

juni Stolen ”Sixten”, 2007, formgiven  
av Hanna Brogård. Wigells Malm-
bäck.

juli Stolen ”Desirée”, 1954, formgiven  
av Yngve Ekström. Swedese.

augusti Stolen Solfjädern, 1948, form-
given av Sonna Rosén. Nässjö 
Stolfabrik.

september Button SPE, från 2008 av Form Us 
With Love. Mitab, Tranås.
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