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dansk møbeldesign et veritabelt boom. Efter 2. verdenskrigs afslutning er der fremgang i både økonomi,

produktionsapparat og efterspørgsel fra forbrugerne, og de danske møbeldesignere og -producenter er klar til
at levere. I 10 omfattende kapitler kommer bogen rundt om alle de store danske designpersonligheder –
Wegner, Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Kjærholm, Panton og mange ere – og beskriver alle de nye

tendenser og fremstillings- mæssige muligheder inden for møbeldesign: laminering, formbøjning og støbning,
etværk og sammenklappelige ”nomade”- møbler, byggemøbler og opbevaringssystemer, cool stålmøbler og
farvestrålende hippie- ydemøbler, børnemøbler og funktionelle kontormøbler. Introduktionen opridser de
historiske forudsætninger – især den engelske Windsorstol, shakermøblerne, den kinesiske stol og den

hjemlige Klint-skole – og i epilogen trækkes tråde op til i dag: De danske møbelklassi- keres genkomst som
vintage-objekter og deres status inden for retrobølgen og designtendensen New Nordic beskrives, ligesom

møbelklassikernes betydning, identitet og gyldighed ifht. den globaliserede verden vurderes. 
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stålmøbler og farvestrålende hippie- ydemøbler, børnemøbler og
funktionelle kontormøbler. Introduktionen opridser de historiske
forudsætninger – især den engelske Windsorstol, shakermøblerne,
den kinesiske stol og den hjemlige Klint-skole – og i epilogen
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