
Vilstolen Etcetera är en modern möbelklas-
siker och tillhör de svenska möbler som har 
uppnått ett internationellt rykte.

Jan Ekselius (f. 1946) ritade sin egensin-
niga stol Etcetera som examensarbete vid 
Royal College of Art i London 1970. Stolen 
presenterades vid möbelmässan i Stockholm 
påföljande år och blev en omedelbar succé. 
Möbeln producerades av J.O. Carlsson, JOC 
i Vetlanda, en anrik möbelindustri och ett 
familjeföretag grundat av Jans farfar. Före-
taget var så säkert på framgång att de inför 
mässan hade vidtagit den ovanliga åtgärden 
att låta tillverka ett stort antal stolar i förhand, 
vilka alla såldes.

Jan Ekselius utvecklade konceptet och ritade 
även en vilstol och en tillhörande fotpall. 
Etcetera ingick i JOC:s sortiment under hela 
1970-talet och vilstolen tillverkas nu, efter 
några års försäljning och produktion via ett 
italienskt företag, åter i Småland och säljs 
genom jan ekselius design. Möbelstommen 
består av stålrör med kallskum på fjädrande 
pullmaflex, en form av metallnät som an-
vänds inom bilindustrin, och sedan klädd 
med ett velourtyg. Pullmaflexen är numera 
utbytt med gummiväv.

Jan Ekselius har ofta arbetat med nya okon-
ventionella material, utmanat formen och 
materialens möjligheter. Etcetera och dess 
organiska böljande form är hans första och 
mest kända exempel på detta.

Månadens möbel
december 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 hösten 2010

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

oktober Karmstol 1936, Axel Larsson. 
Svenska Möbelfabrikerna Boda-
fors.

november Pallen Plint. 2001, Sandin & Bu-
low. Materia Tranås

december Vilstolen Etcetera 1971, Jan Ekse-
lius. J.O. Carlsson Vetlanda/jan 
ekselius design
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