FDB´S HISTORIE
ved direktør for FDB Møbler, Ole Kiel

Foto fra FDB Møblers hjemmeside

Invitation til foredrag hos FDB Møbler i Albertslund
Tirsdag den 9. november 2021 kl. 17-19
Møbler skal give plads til mennesker
Det har været filosofien siden 1942, hvor FDB Møbler blev stiftet med arkitekt Børge Mogensen
som tegnestuens første leder. Mange nye designere er kommet til siden, men det grundlæggende
er stadig som fra begyndelsen: at designe smukke, funktionelle møbler af høj håndværksmæssig
kvalitet – ikke bare til velhavere, men til alle.
FDB Møbler er for længst kommet på verdenskortet som en af spydspidserne for dansk design.
Herhjemme præger det legendariske logo facaden på ikke mindre end ni selvstændige butikker.
Da historien var ved at drive ud i glemslen
2013 var på mange måder et skelsår for FDB Møbler. På den ene side, var der ikke blevet
produceret et eneste FDB Møbel siden 1980 og den sidste butik havde lukket og slukket på
Nørrebro Runddel i 2003. På den anden side stod Ole Kiel, nuværende direktør for FDB Møbler,
men som netop i 2013 var blevet ansat i Coop. Han havde en stærk passion for atter at få FDB
Møbler frem i rampelyset på den danske møbelscene. Og hjælpen kom fra to af hinanden
uafhængige hændelser.
FDB Møbler er historien om klassikere, der er gået i arv gennem generationer, og det er
fortællingen om nyt design, der rækker ind i fremtiden. Faktisk bliver hvert eneste nyt FDB Møbel
født som et arvestykke. Fordi alle værdierne fra begyndelsen stadig står bøjet i eg og bøg, flettes
ind i sæderne og væves ind i tekstilerne.

Ildpot stentøjsserien er en dansk, ikonisk designklassiker, designet af Grethe Meyer, nu
produceres serien af FDB Møbler.
Ole Kiel tegner et billede af FDB Møblers spændende historie og udvikling, og virksomhedens
tiltag omkring bæredygtighed.
FDB Møbler byder på en let forfriskning.
Sted: FDB Møbler, Vallensbæk Torvevej 9, 2620 Albertslund
Tid: tirsdag 9 november 2021, kl. 17:00
Pris: Kr. 100 per person
Deltagerantal: Minimum 20 - maximum 80 personer
Tilmeldingsfrist: Senest tilmelding søndag den 7. november 2021.
Tilmelding og betaling på dette link:
https://www.foreninglet.dk/teamenrollment/index/ee853677d48db7d/73676
Bedste hilsner og på gensyn,
Hanne Dalsgaard
Industriel designer

Designmuseets Venner
– en del af den danske designhistorie

