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”Lilla h” är en nätt, funktionell stapelbar stol,
och som många av Åke Axelssons stolar är den
tillverkad i rödbok. När man ser stolen från
sidan är namnet uppenbart, den har den tydliga formen av ett litet h. Stolen presenterades
1992 och nominerades samma år till Svensk
Forms pris ”utmärkt svensk form” och fick där
ett hedersomnämnande.
Sveriges första stapelbara stol lär vara den
som Sven Markelius ritade till orkesterpodiet i
Helsingborgs konserthus 1932 och som sedan
tillverkades i stora volymer av bl.a. Bodafors
möbelfabrik. En möbel intimt förknippade med
många museer, folkrörelsehus och allmänna
samlingslokaler. Efter Markelius är det många
som försökt sig på uppgiften. En bra stapelbar
stol ska inte bara vara en snygg möbel, den
ska också vara lätt, enkel att stapla och det ska
gärna dessutom kunna gå att ställa många i
varje stapel. En god sittkomfort är också viktig.
”Lilla h” har alla dessa egenskaper.
Åke Axelsson, f. 1932 i småländska Urshult, är
en nestor inom svensk möbelformgivning och
inredningskonst. Han är utbildad möbelsnickare och inredningsarkitekt och han har enligt
egen utsago ritat omkring 200 olika stolsmodeller. Många av dessa har tillkommit i samband med ett specifikt inredningsuppdrag och
sedan satts i produktion.
År 1991övertar Åke Axelsson och hans företag Galleri Stolen, en liten men anrik industri,
Carlséns Stolfabrik i Skirö och ”lilla h” kommer att tillverkas där. Stolen är inte längre i
produktion, utställd möbel tillhör länsmuseets
inventarier.
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.
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