
FDB Møbler 
gjorde design og 
kvalitet folkeligt



I begyndelsen af 1940’erne var der ikke meget snak om at 
være bæredygtig, men FDB Møbler var det, og i dag blander 
virksomheden klassikerne med moderne designs 

De tøver ikke med at kalde det Danmarks smuk-

keste comeback.

FDB Møbler blev født på bagkant af arbejdet fra 

en gruppe unge og modige møbelarkitekter, som i 

begyndelsen af 1940’erne fik til opgave at udvikle 

smukke, funktionelle møbler til attraktive priser.

Idéen var, at godt møbeldesign og kvalitet ikke 

kun skulle være forbeholdt de velstillede i sam-

fundet, og idéen var god. 

Rigtig god.

I forbindelse med 3DaysofDesign er FDB Møbler 

med på Lifestyle & Design Clusters udstilling i 

Pakhus 11, og ifølge direktør Ole Kiel er forklarin-

gen simpel:

- Vi vil gerne vise, at man kan lave en moderne 

stol, som er ansvarligt fremstillet.

I 2013 relancerede COOP, som ejer FDB Møbler, 

de gamle klassikere designet af prominente nav-

ne som eksempelvis Børge Mogensen og Poul M. 

Volther, og sideløbende er der udviklet og produ-

ceret nye designs, der med respekt for fortidens 

dna bringer FDB Møbler op til nutiden – og videre 

ud i fremtiden.

- Vi håber med vores deltagelse i udstillingen, 

at vi kan vise vores ansvarligt fremstillede stole 

frem for både kunder og slutbrugere, siger Ole 

Kiel.

I sig selv har FDB Møbler været bæredygtig lige 

siden begyndelsen via de tidløse designs og kva-

liteten i møblerne, men siden har virksomheden 

videreudviklet på den del af for retningen.

- Alle træprodukter fremstilles af FSC-certificeret træ, 

og alle vores tekstiler er økotex-certificerede. Derud-

over har vi en række Svanemærkede designs, og vi ar-

bejder målrettet på, at endnu flere af vores produkter 

skal bære Svanemærket, fortæller Ole Kiel. 

FDB Møbler havde sin storhedstid fra 1950’erne og 

langt op i 1970’erne, men så kom bølgen med masse-

producerede saml selv-møbler, og den trend ønskede 

FDB Møbler ikke at hoppe med på.

Langsomt men sikkert voksede ønsket om kvalitet, 

holdbarhed og smukke designs frem på markedet 

igen, og derfor blev der atter plads til FDB Møbler, 

som er kendt for at gå i arv i generationer.

For syv år siden vendte klassikerne fra FDB Møbler 

tilbage, og på den velkendte bund af normer og vær-

dier fortsætter virksomheden efter cirka 80 år med at 

gøre det, den er god til – produktion af møbler som er 

langtidsholdbare i forhold til både kvalitet og design.

FDB Møblers direktør Ole Kiel ser også frem til at være 

en del af udstillingen, hvor der venter de besøgende 

spændende sager.

- Én af de ting, vi gerne vil vise, er, hvordan man kom-

binerer ansvarlighed og bæredygtig produktion med 

smukt design, siger Ole Kiel. 

https://ldcluster.com/portfolio-item/3daysofdesign-circular-furniture-and-interior-design-2/

