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NYT LIGE NU 

fra ukendt 
til (aner)kendt

 d e har ledt på hølofter og auktio-
ner. De har indtil videre fundet 
seks snedkermøbler, der oprinde-

ligt er produceret i perioden fra 1940’erne til 
1960’erne, men aldrig er masseproduceret. 
Det bliver der nu ændret på.
– Der var mange dygtige designere den-
gang, der aldrig fik deres møbler frem i lyset. 
Dengang tænkte man ikke så meget på  
profit, men mere på at designe noget smukt  

og funktionelt, siger Hanne Bach, der er 
brand manager for Danish Retro. 
Tanken er at producere møblerne præcis, 
som de blev lavet dengang, dog med enkelte 
ændringer for at gøre dem endnu mere  
komfortable at sidde i. Stolene bliver 5 centi-
meter højere og produceret med moderne  
polstring i stedet for datidens hestehår.
Danish Retro leder efter stole, som er desig-
net i fortiden, men passer til nutidens stil.

– De skal have noget unikt og noget, du ikke 
har set før. Der skal være flotte linjer i  
stolen, der både hører til fortiden og virker 
nutidigt, siger Hanne, der peger på, at stilen 
fra 1940’erne til 1960’erne hænger godt sam-
men med den stil, der er fremme i dag. 
– Der er en nysgerrighed for fortiden, og  
vi vil gerne give opmærksomhed til dem,  
der ikke blev til klassikere, men som har 
potentialet til at blive de nye ikoner.

Vi kender alle designikonerne Ægget og Svanen, men der blev designet mange andre 
møbler i dansk designs guldalder fra 1940’erne til 1960’erne, som blev glemt. Nu vækker 

et nyt firma, Danish Retro, glemte møbelperler med klassikerpotentiale til live igen.

Ukendt kunstner
De første seks stole i kollektionen har Danish Retro uden held forsøgt at opklare, hvem  
der har designet. Det er målet at finde bagmanden, så vedkommende kan få sit navn frem.

Lyserød loungestol, U5, fra 8.686 kr. Lampe, Note fra House Doctor, 1.500 kr.
Kollektionen fås i butikkerne fra 20. april. Se mere på Danishretro.dk.
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