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KOMFORT FOR VELVÆRE
BM0865 DAYBED AV BØRGE MOGENSEN

BM0865 Daybed er svært allsidig og kan brukes som dagseng, sofa, seng eller salongmøbel avhengig av
hvor mange som grupperes sammen.

Børge Mogensens BM0865 Daybed ble først vist ved det danske snekkerlaugets utstilling i 1958
på en stand kalt «Landhuset», og den blir nå relansert av Carl Hansen & Søn som del av en
voksende kolleksjon basert på arbeidene til den anerkjente danske arkitekten og designeren.
Dagsengen har en behagelig og avslappet form og er optimalisert for velvære i alle typer
omgivelser.
Carl Hansen & Søn presenterer et avslappet design i form av BM0865 Daybed, utviklet av
Børge Mogensen som reaksjon på en livsstil som allerede i 1950-årene hadde begynt å bli hektisk. Han
ville skape perfekte forhold for velvære ved å gi travle personer mulighet til å legge seg nedpå og slappe
av så snart de kom hjem. Sylindriske hodestøtter og armlener, rektangulære ryggputer og en myk
sittepute sikrer fysisk velbehag, samtidig som dagsengens enkle, men gjennomtenkte design skaper
visuell ro.
Knud Erik Hansen, administrerende direktør i Carl Hansen & Søn, erkjenner behovet for et slikt møbel:
«Det er alltid behov for et godt sted å slappe av. Det trengs både nå og i fremtiden – faktisk blir det
stadig viktigere for oss å ha et sted vi kan kalle vårt eget, og der vi kan slappe av og trekke oss tilbake
fra en hektisk dag eller uke», sier han.
Dagsengen ble opprinnelig skapt i samspill med BM0488 Table Bench, der den flettede bordplaten er
utformet for å være på samme nivå som putene på dagsengen. Begge møblene inngår i Børge
Mogensens konsept for funksjonelle møbler, som gikk ut på å designe slitesterke møbler som kunne

kompletteres og tilpasses over tid og i takt med skiftende behov og bosituasjoner. Denne tankegangen
understrekes av det at BM0865 Daybed kan stå alene eller grupperes for å danne et større møblement,
og det at den egner seg like godt i stuen som på soverommet.
Børge Mogensen fortsatte å utvikle designet etter 1958, så det finnes i ulike uttrykk og versjoner.
Carl Hansen & Søn har valgt å fokusere på møbelets allsidighet, og vi har skapt denne definitive og
flerfunksjonelle versjonen i tett samarbeid med Børge Mogensens sønner, som driver studioet hans i
dag.
Fotballsofaen
Børge Mogensen var kjent som «folkets designer», så det er kanskje ingen overraskelse at han var en
lidenskapelig fotballtilhenger. Da kapasiteten til BM0865 Daybed skulle vises frem, ble møbelet
fotografert med et helt lag av unge fotballspillere som satt ved siden av hverandre i de karakteristiske
putene med rutemønster, mens de kastet en ball til hverandre. På grunn av dette bildet fikk dagsengen
kallenavnet «fotballsofaen».
I likhet med mange av Børge Mogensens designarbeider er BM0865 Daybed laget av massiv eik, og i
dette tilfellet brukes kjerneveden, som er den tette og plettfrie veden innerst i trestammen. De elegante
muffeskjøtene, de slanke bena og den robuste konstruksjonen viser respekt for historien til disse flotte
trærne og er typiske for Børge Mogensens gjennomtenkte håndverk og vekt på detaljer.
«Børge Mogensens dagseng er et strålende eksempel på arkitektens frie tenkemåte og hans oppfatning
av det optimale avslapningsmøbelet. De klassiske, avrundede og rolige linjene passer perfekt inn i Carl
Hansen & Søn-familien. Jeg er sikker på at den blir et populært samlingspunkt – det kan til og med
hende det blir slåsskamp om de beste plassene!» sier Knud Erik Hansen.
BM0865 Daybed presenteres stolt sammen med BM0488 Table Bench. Dette er også skapt av Børge
Mogensen og inngår i konseptet for funksjonelle møbler, som han utviklet tidlig i karrieren.

PRODUKTINFORMASJON
BM0865 Daybed er laget av massiv eik. Målene er: 37 cm (høyde), 140 cm (lengde) og 70 cm (bredde).
Anbefalt utsalgspris er NOK 19.147; inkl. mva. BM0865 Daybed er tilgjengelig i butikk fra mai 2020.
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