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Børge Mogensen

Børge Mogensen (1914 – 1974) 
Møbeldesigner 
 
Langt de fleste kender Børge Mogensen af 
navn, møbeldesigneren, der i FDB-regi satte 
kvalitetsmøbler til fornuftige priser ind i de 
danske hjem. 

Børge Mogensen skabte nogle af 1950’erne og 
1960’ernes mest anerkendte møbelklassikere.
Møbelsnedkeren og arkitekten lagde ikke skjul 
på, at han elskede træ i alle afskygninger, men 
især de danske træsorter eg, fyr og bøg. 

– Stål og alt det der, nej det er ikke mine  
materialer. Jeg synes, der er mere end nok at 
gøre med træ. Arbejdet med træ giver  
problemer nok, i hvert fald for mig. 

Resultaterne af Børge Mogensens glæde ved 
træ kan ses i tusindvis af danske hjem og  
offentlige bygninger.  
Shakerbordet og BM 1 stolen er tegnet i 1958 
for C.M. Madsens Møbelfabrik i Hårby. 

Bernstorffsminde A/S overtog produktionen af disse  
klassiske produkter i 2005 efter forhandling med  
Mogensens enke, Alice Mogensen.

 
BM 1 Salonstol  
Massiv egetræ med 
sæde af håndflettet 
naturfarvet papirkordel.  
Stolen er designet til at 
stå sammen med 
BM 202 Shakerbord.  

Salonstol BM 1 

 
BM 202 Shakerbord  er et tidløst og 
smukt langbord i Eg.  
Bordpladens bredde er 95 cm og længde  
fra 140-300 cm. Pladetykkelse 28 cm. 

 
Der er mulighed for at forlænge  
BM 202 Shakerbord med tillægsplader 
i begge ender (á 50 cm).

BM 2 Armstol  
En tidløs stol i massiv 
egetræ med sæde af 
håndflettet naturfarvet 
papirkordel.



BM 202 Shakerbord med BM 1 Salonstole



  
BM 460 Kirke Armstol

Kaare Klint

Kaare Klint  (1888 – 1954).  
Møbelarkitekt, teoretiker og underviser

Kaare Klint står i dag som en faderfigur for 
dansk møbeldesign. I 1924 blev han docent 
ved Kunstakademiet og startede her en helt 
ny linie med møbeldesign. Her tog han ud-
gangspunkt i banebrydende tanker og idéer  
i sin formidling til de studerende.

Kaare Klint var også blandt de første til at 
skabe samarbejde mellem snedkerlaug og 
møbeldesignere. Samarbejdet med sned-
kerlaugene betød, at langt de fleste af Kaare 
Klint’s danske klassikere er lavet i træ.  
Og for designverdenen betød betoningen af 
den fine forarbejdning og det dyre mate-
riale en nedtoning af den idealistiske del af 
funktionalismen, hvis grundtanke er at sprede 
gode møbler ud til almindelige mennesker.

Kaare Klint færdiggjorde byggeriet af Grundt-
vigskirken i Emdrup efter sin far Jensen-Klint. 
Hertil tegnede han i 1936 Kirkestolen, som  
i dag fortsat er en af dansk møbeldesigns 
store ikoner.

Bernstorffsminde A/S indgik i 2004 aftale  
med Kaare Klint’s arvinger om relancering 
af Kirkestolen.



 
BM 400 Kirkestol er en klassiker  
i moderne dansk møbeldesign. 

Stolen er udført helt i massivt træ 
med mange smukke detaljer, og 
med sæde i håndflettet naturfarvet 
papirkordel. Leveres i Eg.

 
Kaare Klint Kirkestole i eg, anvendt i nybygget kirke 
i Ävlsjø ved Stockholm i 2005.

 
BM 400 Kirkestol

  
BM 460 Kirke Armstol



Referencer - indretning af kirke

BM 400 Kirkestol i Ribes gamle rådhusBM 400 Kirkestol i Järfalla, Sverige



BM 1 Salonstol i Bogense kirke

Bernstorffsminde A/S

BM 400 Kirkestol i Tyrstrup Kirke

Bernstorffsminde A/S 

Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S kan føres 

tilbage til etableringen af et snedkeri i 1837  

i landsbyen Bernstorffsminde på Fyn.

Møbelfabrikken blev overtaget af familien 

Sundberg I 1986, og drives i dag af Mette  

og Morten Sundberg.

Gennem de sidste årtier har Bernstorffsminde  

A/S etableret solide samarbejdsrelationer til en 

række dygtige designere og gode leverandører 

af træ, læder og stof.  

På den måde sikrer vi leverancer af den bedste 

kvalitet i de færdige produkter, til glæde for  

vore kunder– og for os. 

Samtidig arbejder vi som underleverandør for 

nogle af Danmarks bedste producenter  

af designmøbler.

Bernstorffsmindes brede netværk hjælper os 

med at holde fingeren på pulsen – i en  

pulserende og spændende verden.



Detaljen – den stadigt stædige indsats

Bernstorffsminde A/S producerer populære  

designmøbler, hvor designeres kreativitet  

kombineres med gedigent håndværk. 

Nytænkning hos Bernstorffsminde A/S har altid 

været forankret i et ufravigeligt krav til kun at 

anvende materialer, der opfylder de højeste krav 

til markedet.

Møbler fra Bernstorffsminde A/S udstråler 

kærlighed til håndværket og vore konstant høje 

krav til materialet og detaljen. Dette gælder både 

når vi udvælger træet, behandler overfladen og 

samler møblet i tappede eller slidsede samlinger. 

Gennemført kvalitet er ikke bare smuk 

– den sikrer også dit møbel en lang levetid. 

Bernstorffsminde A/S 
Hundtofte 14 
5771 Stenstrup  
bm@bernstorffsminde.dk 

Tlf. 6226 1010 
www.bernstorffsminde.dk
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