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Designikoner Frances Ambler Hent PDF Forlaget skriver: I midten af 1900-tallet blomstrede en ny forståelse
af smukt design frem i hele den vestlige verden. Økonomien var i bedring efter 2. Verdenskrig, pengene flere
hos almindelige mennesker og tanken om godt håndværk og tidløst design blev optaget i meget bredere
kredse – mens designere verden over gik i gang med at skabe mere folkelige møbler, biler, lamper,

brugsgenstande og dekorationer.

Det var en revolution indenfor design, som foregik, og en lang række danske designere var med i forreste
geled. Møbler af Wegner, Arne Jacobsen og Poul Kjærholm sælges stadig i dag til svimlende priser på grund
af de smukke linjer og det holdbare håndværk. Poul Henningsen stod for belysningen, Jacob Jensen sørgede
for den gode musik (ved B&O) og Jens Risom lavede lænestole, som repræsentanterne stadig sidder i i FN’s

hovedkvarter i New york.

Foruden disse, og endnu flere danske designere, indgår også internationale navne som Alvar Aalto, Charles
og Ray Eames, Richard Sapper og Eero Aarnio i den smukke bog Designikoner. Bogen er et must for alle
designinteresserede, og folk, som kan lide skønne ting i det hele taget, og de flotte og stemningsfulde

illustrationer af Here Design fuldender det hele.
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