
 

	  
	  

Du	  kan	  være	  efterkommer	  af	  en	  stor	  møbeldesigner	   
Ved	  du,	  om	  dine	  bedsteforældre	  eller	  oldeforældre,	  har	  udformet	  en	  lænestol	  i	  
40’erne	  eller	  50’erne?	  Har	  du	  arvet	  møbler,	  der	  ikke	  lige	  passer	  ind	  i	  dit	  hjem?	  Og	  
har	  du	  stolen	  hjemme	  i	  din	  stue?	  Tænker	  du	  på,	  at	  skille	  dig	  af	  med	  dem	  eller	  sælge	  
dem	  –	  så	  læs	  lige	  med	  her!	   

Glemte	  designmøbler,	  tegnet	  af	  møbeldesig-‐	  
nere	  i	  40’erne	  og	  50’erne,	  kan	  nu	  gå	  hen	  og	  
blive	  det	  nye	  glemte	  guld.	  De	  kan	  være	  
kommende	  kandidater	  til	  designklassikere	  
og	  møbelikoner	  i	  fremtiden.	  De	  ukendte	  
møbler	  og	  retrofund	  er	  der	  stor	  efterspørgsel	  
på.	  Forbrugerne	  vil	  gerne	  have	  møbler	  med	  
historie,	  som	  giver	  hjemmet	  personlighed,	  
som	  enten	  kan	  være	  et	  arvestykke	  eller	  et	  
snedkereret	  møbel	  helt	  fra	  bunden.	   
	  
Glemte	  møbeldesignere	   
DANISH	  RETRO	  lancerer	  netop	  nu	  seks	  loun-‐	  
gestole,	  som	  alle	  har	  ukendte	  historier	  og	  
designere,	  hvor	  håndværket	  og	  autenticite-‐	  
ten	  emmer	  ud	  af	  stolene.	  Stolene	  stammer	  
fra	  møblernes	  storhedstid,	  hvor	  mange	  af	  de	  
store	  møbelarkitekter	  blev	  udklækket.	  Nogle	  
fik	  sat	  deres	  møbler	  i	  produktion,	  og	  de	  er	  i	  
dag	  kendt	  som	  klassikere.	  Men	  hvad	  med	  
dem,	  som	  kun	  fik	  solgt	  møbler	  ud	  til	  nærmil-‐	  
jøet,	  og	  ikke	  fik	  sat	  møblerne	  i	  produktion?	  
Dem	  vi	  aldrig	  hørte	  om?	   
	  
Serien	  med	  loungestolene	  kaldes	  U	  Kollekti-‐	  
onen.	  U	  for	  ukendt	  med	  et	  tilhørende	  num-‐	  
mer.	  DANISH	  RETRO	  higer	  efter	  at	  finde	  de	  
ukendte	  hænder,	  så	  U’et	  kan	  skiftes	  ud	  med	  
et	  navn	  og	  et	  årstal.	  Ved	  f.eks.	  den	  dag	  hvor	  
Johannes	  Jensen	  bliver	  identificeret	  som	   

formgiver	  af	  loungestolen	  U5	  fra	  1943.	  Det	  
vil	  ændre	  stolen	  U5	  til	  JJ	  43,	  og	  Johannes	  Jen-‐	  
sens	  historie	  vil	  blive	  kendt	  og	  husket	  –	  og	  en	  
del	  af	  den	  danske	  møbelarv.	   
	  
Autentiske	  møbler	   
Dansk	  møbelkultur	  ligger	  DANISH	  RETRO	  
meget	  nær.	  Der	  ønskes	  at	  bidrage	  til	  dansk	  
møbelindustri,	  ved	  at	  grave	  et	  spadestik	  dy-‐	  
bere	  ned	  i	  dansk	  møbelarvs	  DNA.	  DANISH	  
RETRO	  spotter	  retromøbler	  med	  fine	  linjer	  
og	  smukt	  formsprog	  på	  auktioner	  og	  loppe-‐	  
markeder,	  hvor	  de	  bliver	  vendt,	  drejet	  og	  
undersøgt.	  Såfremt	  der	  ikke	  er	  registreret	  en	  
designer	  på	  stolen,	  sættes	  stolen	  i	  produkti-‐	  
on.	   
	  
DANISH	  RETRO	  er	  meget	  optaget	  af,	  at	  få	  
historierne	  frem,	  så	  de	  ukendte	  hænder	  kan	  
hyldes.	  Uanset	  hvilke	  informationer	  der	  fin-‐	  
der	  vej	  til	  DANISH	  RETRO,	  tillader	  de	  sig	  at	  
mene,	  at	  U	  Kollektionen	  fortjener	  at	  blive	  
hyldet.	  Tankerne	  bag	  stolene	  kan	  man	  kun	  
gætte	  sig	  til,	  men	  håbet	  ligger	  stadig	  i,	  at	  de-‐	  
signerne	  til	  stolene	  stadig	  findes.	  Og	  hvem	  
ved	  –	  måske	  er	  disse	  designere	  tættere	  på,	  
end	  du	  lige	  gik	  og	  tænkte?	   
	  
U	  Kollektionen	  lanceres	  hos	  førende	  design	  
butikker	  fra	  ultimo	  april	  måned.	   


