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Ny, opdateret udgave af Per H. Hansens bog om de folkekære møbler fra FDB
I 1945 udgav Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger en
spillefilm med titlen – Og en lys og lykkelig fremtid. Her optrådte
et ungt par, der måtte gå meget igennem hos forskellige forretninger
med datidens traditionelle stilmøbler, før de endelig fik øje på de
enkle, smukke FDB-møbler – og derigennem forhåbentlig opnåede
en lys og lykkelig fremtid.
En lys og lykkelig fremtid er historien om FDB Møbler, om moderne dansk møbeldesign og om det samfund, de blev designet til. Fokus er på arkitekterne, møblerne og den store fortælling, der skulle
vænne danskerne til at bo med moderne møbler.
Bogen indeholder væld af unikke, sjove og anekdotiske illustrationer
fra FDB’s arkiver og arbejdstegninger af de møbler, der siden blev
salgssucceser og klassikere. Hertil kommer 50 nye fotos af både nye
og gamle udgaver af FDB Møbler.
Vi får hele historien om FDB-møblerne: Et designeventyr om møbelklassikerne, som stadig er populære og har en helt særlig plads i
danskernes hjerter og stuer.
Møbler til folket
I 1942 ansatte FDB arkitekten Børge Mogensen som leder af en
nyoprettet møbelafdeling, der skulle designe moderne møbler til en
pris, som lå inden for almindelige menneskers økonomiske formåen. FDB-møblerne vandt enorm udbredelse og stod i mange danske
hjem i 1950’erne og 1960’erne.
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Retrobølge og relancering
Efter årtusindskiftet er de vendt tilbage – og er nu eftertragtede
vintagefund hos marskandisere, dba.dk og netauktioner. I 2013 blev
en række af de stærkeste ikoner relanceret: Klassikere skabt af FDB
Møblers kendte arkitekter, såsom Børge Mogensen, Poul Volther,
Eyvind Johansson og Jørgen Bækmark, for mere end 50 år siden.
Bogen udkom første gang i 2014. Nu genudgives den med et helt
nyt kapitel om udviklingen fra 2015 til i dag. Bogen forberedes i en
engelsk udgave i 2021.
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Om forfatteren
Per H. Hansen er dr.phil. et merc. samt professor i erhvervs- og
økonomisk historie på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på
Copenhagen Business School. Han har desuden skrevet bøgerne
Da danske møbler blev moderne, Den store danske møbelguide og
Moderne dansk møbeldesign (begge sammen med Klaus Petersen)
samt Finn Juhl og hans hus.
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