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For første gang nogensinde fortælles hele historien om FDB Møbler, de folkelige designmøbler, der er en del
af vores fælles baggrund. Bogen tager udgangspunkt i fem perioder, der har været afgørende for udviklingen
af FDB-møbler som dansk kulturfænomen. Disse perioder præsenteres kronologisk fra oprettelsen af FDB

Møbler i 1942 med arkitekten Børge Mogensen som drivende kraft - over FDB-møblernes storhedstid fra ca.
1950 til midten af 1960´erne - frem til den begyndende nedgangstid fra 1965 til 1980, som bl.a. var forårsaget
af IKEAs åbning i Danmark i 1969. Femte og sidste kapitel handler om FDB´s satsning med relanceringen i

2013.

Bogen er illustreret med nye fotooptagelser af en kollektion af vintage FDB-møbler - hver for sig og sammen,
samt omkring 250 arkivillustrationer, fx historiske referencebilleder fra medlemsarrangementer om

indretning, pr-materiale, prøvelejligheder, møbelfabrikker, kataloger, udstillinger, tegnestuen i Njalsgade,
butikker og messer samt møbelarkitekternes arbejdstegninger og akvareller.

Bogen er skrevet af professor ved CBS, Per H. Hansen, der tidligere har beskæftiget sig med dansk
møbelarkitektur i bl.a. Da danske møbler blev moderne og Moderne dansk møbeldesign.
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