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BØRGE MOGENSENS HANTVERK
ÅTERUPPLIVAS I MÅNGSIDIG BORDSBÄNK

Den dubbla flätningen, den perfekta massiva eken av kärnved, de exakta fogarna och de rundade hörnen
på BM0488 Table Bench är typiska för Børge Mogensens sinne för detaljer och utsökta hantverk.

Børge Mogensens BM0488 Table Bench visades första gången på snickeriutställningen 1958 i
en monter som kallades ”Landhuset” och nylanseras nu av Carl Hansen & Son som en del av en
växande kollektion av den välrenommerade danske arkitekten och designern.
Carl Hansen & Son presenterar en mångsidig och omsorgsfullt utformad formgivning av
Børge Mogensen – BM0488 Table Bench. Ursprungligen skapades denna mångsidiga möbel med
flätade detaljer för att komplettera BM0865 Daybed och den utgör en del av Børge Mogensens
möbelkoncept där han utformade hållbara möbler som kunde kompletteras och anpassas över tiden för
att tillmötesgå förändrade behov och levnadsförhållanden.
När BM0865 och BM0488 används tillsammans är den flätade bordsskivan på samma höjd som
dagbäddens mjuka dyna, vilket gör att de passar perfekt ihop både som par och i grupp med mångsidiga
sittmöjligheter som kan skapas och förändras så som det passar för stunden.
Ett bevis på Mogensens koncept är möbelns mångsidighet, eftersom den passar lika bra som bänk i
entrén som vid sängens fotända, eller som soffbord eller sidobord tillsammans med en mer alldaglig
fåtölj eller soffa. Det är en självständig möbel som kan stå själv eller vara en del av olika typer av
inredningar där den skapar en lugn miljö som utstrålar välbefinnande oavsett var den placeras.

”BM0488 Table Bench är en otroligt vacker möbel och dess flätning och mjuka yta är fantastiskt väl
utförda. Möbeln passar perfekt in i Carl Hansen & Sons kollektion”, säger Knud Erik Hansen, vd för Carl
Hansen & Son.
Precis som många andra av Børge Mogensens skapelser tillverkas BM0488 av massiv ek, och i det här
fallet av kärnved, som är den innersta delen av stocken. Detta vackra naturmaterial har bearbetas av
mycket skickliga hantverkare, vilket syns i detaljer såsom traditionella fogar och rundade hörn i både
ben och slåar och som sedan kröns av en dubbelflätad yta.
”Uttrycket hos BM0488 Table Bench utstrålar en tillbakalutad perfektion. Den dubbla flätningen är både
hållbar och dekorativ samt visar den hantverksmässiga finish som gör den till en möbel du inte kan vara
utan. Det är en möbel som kommer att stå sig i generationer”, säger Knud Erik Hansen.
Originaldesign
Olika varianter av BM0488 har tillverkats under de årtionden som gått sedan den skapades. I nära
samarbete med Børge Mogensens söner, som idag driver hans ateljé, har Carl Hansen & Son gått
tillbaka till originaldesignen. Beteckningen ”BM0488” i produktnamnet kommer från det referensnummer
som Børge Mogensen skrev på sina tidigaste skisser.
”Vi är otroligt glada för att Carl Hansen & Son sätter vår fars möbler i produktion igen, eftersom det
innebär att han blir känd för en bredare publik med sin stora mängd möbler till människors hem”, säger
Børge Mogensens söner Thomas och Peter Mogensen.
Vi är stolta över att kunna presentera BM0488 Table Bench tillsammans med BM0865 Daybed, som
också ingår i Børge Mogensens möbelsystem och som utvecklades i ett tidigt skede av hans karriär.

PRODUKTINFORMATION
BM0488 är tillverkad i massiv ek. Måtten är: 34.5 cm (höjd), 138 cm (längd) och 46 cm (bredd).
Rekommenderat försäljningspris är 15.017 kr, inkl. moms. BM0488 kommer att finnas i butik fr.o.m.
september 2020.
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