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Den nye FDB-kollektion for HAY

bestdr af fem stole og to borde
designet af Poul M. Volther, Folke

P6lsson og Jorgen Bekmark.
Jorgen Bakmark er den eneste
nulevende af de tre designere bag

HAYs FDB-mobler. Hans stol J104
fAs til 1.199 kr. i natur og '1.299 kr. i en
farvelakeret version. Alle moblerne
er fremstillet i massivt bogetre og

leveres usamlet, hvor koberen selv
skal skrue benene p6.

COLOUR STACK er en serie kulorte
opbevaringskasser i metal, der b6de
kan hanges op pa veggen og stab-
les pe gulvet. Designet af Henriette
Leth og f remstillet i pulverlakeret

st6l. 33.50 x 15 x 26 cm. Som vist
med tre stk., 6.495 kr. (Anton Dam).
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DE LEGENDARISKE, ENKLE OG FUNKTIONELLE FDB-MOBLER
BLEV FOLKEEJE I sOERNE. SKABT AF STORE, DANSKE DESIGN-

IKONER, MENTIL PRISER, SOM FOLK KUNNE BETALE. DESIGN-

FIRMAET HAY RELANCERER NU FEM AF DE EVIGGYLDIGE KLAS.

SIKERE - IKKE AF SENTIMENTALE ARSAGER, MEN FORDI DET

ER SMUKKE MU BLER. HELT ENKELT. AFLAURAENGsTRoM

Rolf Hay er ikke nostalgiker. Det sler han igen og igen fast. 56 n6r hans mobel-
firma HAY nu relancerer nogle af de gamle mobelklassikere fra FDB's mobel-
program, er det ikke fordi, han engang har siddet i sin tantes sommerhus pa

lige sSdan en pindestol.

- I HAY har vi altid stilet efter at lave noget nyt og ikke bare reproducere gamle

klassikere. Det er der s6 mange, der har gjort, siger han.

N6r mobelfirmaet alligevel kan foje fem stole og to borde fra den oprindelige
FDB-kollektion til deres produktion, er det af 6n simpel grund:

- Det er smukke mzbler, siger Rolf Hay og tilfojer:

- Og sA er de virkelig godt designet, man sidder jo fonygende i dem. Jeg snak-
kede med Jorgen Bekmark, som er den eneste af de designere, der tegnede til
FDB, der stadig lever. Og han sagde: 'Jamen, vi lavede jo ikke andet end at mAlei

15 mm er dog fojet til benenes langde, siden stolene blev produceret i sOerne

og 60erne - for vi er blevet hojere siden da. Dengang blev moblerne tegnet
som led ien kampagne, hvor FDB ville lave'smukke, hensigtsm@ssige og bil-

lige' mobler til deres kunder. Borge Mogensen blev den fsrste leder af FDB's

tegnestue for mobler, som Hans J. Wegner ogs6 tegnede et par stole til.
Fra 1950 var det Poul Volther (ham med Corona-stolen), der lagde linjen for
FDBs mobelprogram. Og stolene, der blev skabt, blev noget ner folkeeje -
der blev produceret to millioner pindestole ikke bare til danskere, men ogs6 til

amerikanere. Om HAY kommer til at producere lige s6 mange pindestole, vil

tiden vise. Prisen folger i hvert fald den oprindelige intention. 999 kr. koster fx
PoulVolthers f ine, trebenede trastol.
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