
Wegners stole og PP Møblers familie-snedkeri  

  
 

 

 
Selvom Hans Wegner tegnede over 500 stole (femhundrede!), lød hans svar på hvilken stol, der var 
den bedste: ”Den næste”. Jeg ved ikke, hvad der er det bedste ved et besøg hos PP Møbler. Om det 
er det skønne, loyale samarbejde, snedkeriet har haft med Hans Wegner, om det er maskinerne, der 
skærer og drejer, pigerne, der polstrer og syr, eller søn af 3. generations historie om hans, hans fars 
og hans farfars firma. Vi ved bare, at vi blev varme om hjertet, da vi oplevede det plus så den meget 
store kollektion af Wegners smukke stole, og det synes vi også, at I skal have mulighed for.  

PP Møbelsnedkeri blev grundlagt i 1953, og firmaet har 
en stærk tradition for at skabe designmøbler af høj 
kvalitet. Værkstedet ejes og drives i dag af far og søn 
som 2. og 3. generation snedkermestre i familien PP. 
Motivationen har altid været og er stadig en fælles 
kærlighed til træ og en stædig tro på, at teknik, opfind-
somhed og håndværk kan forenes i en stræben efter 
kvalitet. Alle tre generationer har været stærkt enga-
geret i SE (Snedkernes Efterårsudstilling) siden starten i 
1981 og bidraget med en lang række eksperimentelle 
og nyskabende møbler i tæt samarbejde med tidens 
arkitekter. 

Håndværkerne hos PP Møbler er innovative og grundige og opfordres til at udforske håndværket og 
udvikle nye og mere præcise måder at forfine produktionsprocessen - altid med en kompromisløs 



respekt for materialet. Hovedparten af det træ, PP Møbler bruger i produktionen, kommer fra 
bæredygtige skove i Danmark og Tyskland. Glæden ved at arbejde med træ som en organisk helhed 
gør miljøhensyn til en naturlig del af PP Møblers etiske grundlag. PP Møblers mål er at skabe 
smukke og funktionelle møbler, der tåler daglig brug igennem flere generationer. 

Og som noget forholdsvis nyt har Søren Holst Pedersen (i samarbejde med Allerød Kommune) 
udlevet en drøm om at plante en skov. ”Vi har i flere generationer fremstillet møbler i træ, der skal 
kunne holde lige så længe, som det tager et nyt træ at vokse op. Planter vi en skov med de samme 
træsorter, som vi laver møbler af, sluttes en naturlig cirkel, samtidig med at vi nedbringer CO2”, 
fortalte Søren Holst Pedersen ved åbningen i 2012. Skoven vil kunne optage 170 tons CO2 hvert år, 
samt uendelige mængder nedbør, som man har døjet med på dette sted. 

Sted: PP Møbler, Vestvej 45, 3450 Allerød.  

Tid: Onsdag 27/4-2022. Kl. 15:30-19:15. Der serveres et let traktement.  

Pris: Kr. 100 per person (går til PP skoven) 

Deltagerantal: maximum 24 personer  

Tilmeldingsfrist: Senest tilmelding 13. april 2022.  

Tilmelding og betaling på dette link:  

https://2196.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/83452 

Bedste hilsener og på gensyn,  

Arkitekter og designere 

Marietta Kolind og Poul Christiansen. 

  

  
Designmuseets Venner  
– vi har en god historie at fortælle  

https://2196.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/83452

