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KOMFORT OG VELVÆRE
BM0865 DAYBED AF BØRGE MOGENSEN

BM0865 Daybed er yderst alsidig og kan bruges både som daybed, sofa, seng
eller som loungesæt, afhængigt af antallet af daybeds i arrangementet.

Den blev vist for første gang ved Snedkerlaugets Møbeludstilling i 1958 på standen ’Landhuset’,
og nu bliver Børge Mogensens BM0865 Daybed relanceret af Carl Hansen & Søn som en del af
en voksende samling af den berømte danske arkitekt og designers værker. Daybedens
komfortable og enkle form skaber en base for velvære i ethvert rum.
Carl Hansen & Søn præsenterer med BM0865 Daybed et afslappende design, der blev udtænkt af
Børge Mogensen som reaktion på en allerede hektisk livsstil i 1950’erne. Designet skaber de perfekte
betingelser for velvære og giver brugeren mulighed for at slå benene op og slappe af efter en travl dag.
Cylinderformede nakkestøtter og armlæn, rektangulære rygpuder og en blød hynde sikrer fysisk
komfort, mens det enkle, men stadig velovervejede, design tilføjer et roligt og afdæmpet udtryk.
Knud Erik Hansen, administrerende direktør for Carl Hansen & Søn, erkender behovet for et sådant
møbel:
”En god hvileplads er altid eftertragtet. Det er den i nutiden, og den vil ligeledes være det i fremtiden.
Det bliver mere og mere nødvendigt for os alle at have et sted, vi kan kalde vort eget – hvor vi kan
slappe af og lukke dagens og ugens travlhed ude,” siger han.
Daybeden, der oprindeligt blev skabt i dialog med BM0488 Table Bench, og hvis flettede bordplade er
designet til at være på samme niveau som daybed-hyndens bløde overflade, udgør en del af Børge
Mogensens byggemøbler-koncept, der bygger på en filosofi om at designe funktionelle og holdbare
møbler, der kan tilpasses skiftende behov og boligsituationer. Denne tankegang er tydelig i BM0865

Daybedens evne til både at stå alene og i grupperinger, der tilsammen danner større møbler – og ikke
mindst i dens alsidighed som både soveværelses- og loungemøbel.
Børge Mogensen fortsatte med at udvikle designet efter 1958, og det findes derfor i forskellige versioner
og med forskellige udtryk. Carl Hansen & Søn har valgt at fokusere på møblets alsidighed i processen
med at skabe denne definitive og multifunktionelle version i tæt samarbejde med Børge Mogensens
sønner, der i dag driver hans tegnestue.
Fodboldsofaen
Børge Mogensen var kendt som ’folkets designer’, og i den sammenhæng er det måske ikke nogen
overraskelse, at han var en passioneret fodboldfan. For at demonstrere BM0865 Daybedens alsidighed
og rummelighed blev den fotograferet med et helt hold af unge fodboldspillere, der, siddende og
knælende på tværs af de karakteristiske ternede hynder, kaster en fodbold frem og tilbage. Fotografiet
gav daybeden tilnavnet ’Fodboldsofaen’.
Som mange andre af Børge Mogensens designs er BM0865 Daybed fremstillet i massiv eg – i dette
tilfælde ’kerneved’, den kompakte og fejlfri indre kerne i træets stamme. De elegante tapsamlinger,
aflange ben og den robuste konstruktion hylder disse storslåede træer og er typiske for Børge
Mogensens velovervejede håndværk og sans for detaljer.
”Børge Mogensens daybed er et fantastisk eksempel på arkitektens frie tankemåde og opfattelse af,
hvad han anså for det optimale afslapningsmøbel. Dens klassiske runde og rolige linjer passer godt ind
i resten af Carl Hansen & Søn-familien. Den bliver et populært sted at samles, og måske bliver der
endda kamp om pladserne!" siger Knud Erik Hansen.
BM0865 Daybed præsenteres sammen med BM0488 Table Bench, som også er en del af de
funktionelle og holdbare byggemøbler.

PRODUKTINFO
BM0865 Daybed er fremstillet i massiv eg. Dimensionerne for er: 37 cm (højde), 140 cm (længde) og
70 cm (bredde).
Vejledende udsalgspris er 14.000 kr. BM0865 Daybed fås i butikkerne fra maj 2020.
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