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Af Jon Holm-Pedersen

Hvad skal et møbel kunne. Du skal sidde 
behageligt, det skal være smukt og det 
skal være med til at skabe dit hjem. Det 
må være det grundlæggende, men nogle 
af tidens møbeldesignere vil gerne til-
føre mere. Møblerne må gerne have flere 
funktioner, kunne anvendes i flere rum 
og være foranderlige. 
Mens de store arkitekters designs var 
enkle uden dikkedarer og med et formål, 
så tænker fremtidens designere mere 
funktionalitet ind i møblerne. Ejendoms-
avisen har samlet nogle bud på fremti-
dens møbler til dit hjem.

Mere funktionalitet 
i designet

Not just a table

Nordic Function er virksomheden bag Not 
just a table, der er en fi n lille skammel med 
fl ere funktioner. Designeren bag møbler er 
Camilla Bernth. Modsat mange i designbran-
chen, som kommer hun ikke med en arkitekt-
baggrund. Camilla Bernth har arbejdet som 
HR business partner gennem mange år, men 
har i dag valgt en karrievej indenfor design. 
Hendes første design var den multifunktio-
nelle skammel, som går under navnet ”not 
just a table”

Ideen bag møblet kommer af hendes egne 
erfaringer med at have gæster og mangle en 
siddeplads. Normalt kræver det, at man fi n-
der en klapstol i skuret eller henter en ekstra 
stol på kontoret. 

Møblet er bygget til både at kunne begå 
sig som en smart lille bord og en skammel. 
Toppen er vendbar og beklædt med  en lille 
pude. Som bord er der et lille hulrum under 
puden, hvor du kan opbevare nips. Udover 
funktionerne som stol og bord kan du også 
anvende toppen som serveringsbakke eller 
somet transportabelt bord. Ifølge Camilla 
Bernth så bruger nogle puden som bord for 
den bærbare computer, så benene ikke bliver 
varme, når man sidder i sofaen med compu-
teren. Møblet fås i eg og birk fi nish og puden 
fås i tre farver.

Vejledende priser:
 Birk: 3.698 kroner
 Eg: 3.998 kroner
 For mere info: www.nordicfunction.com

Rúna

Isabel Ahm er endnu et af de nye navne på 
den danske møbeldesignscene. Hun står bag 
bordet Rúna, der er inspireret vikingernes 
borde. Det stilrene bord er skabt til at omfav-
ne vores behov i hjemmet. I huet kan bordet 
fungerer som et smukt spisebord, men det 
er også velegnet til det primære møbel i lej-
ligheden. For den studerende skal møblerne 
gerne opfylde fl ere behov, og Isabel Ahm har 
netop haft funktionaliteten i tankerne i for-
bindelse med designet af bordet. Spisebordet 
er ikke blot til spisning, men vi anvender det 

til samlingspunkt, lektiebord og arbejdsbord. 
På hver side af bordet, lige under bord-

pladen er der to skuffer. Her kan du gemme 
dækservietterne og bestikket. Eller du kan 
gemme studiepapirerne og den bærbare 
væk, når der kommer gæster.

Derudover er der et hemmeligt rum gemt 
bag skufferne, hvor du kan gemme noget 
helt særegent. Bordet Rúna er udført i røget 
eg.

 Du kan læse mere om bordet og arki-
tekten bag på www.isabelahm.dk

Antilope bordet

Frier Arkitekts er baseret i Aarhus og bag 
navnet står søskendeparret Line og Marie 
Frier, der begge er uddannet arkitekter. Selv 
betegner de deres designs som en viderefø-
relse af den klassiske danske møbeltradition 
gennem kærlighed til materialer, håndværk 
og udvikling af ny form. Deres første produkt 
bordet Antilope, der fås i to størrelser. Bordet 
er skabt med en asymmetrisk form.

”Bordet er hverken rundt eller firkantet. 
Ideen er at skabe et møbel, hvor man sidder 
mere uformelt omkring møblet. Med et rundt 

eller fi rkantet bordet er siddepladserne givet 
på forhånd, men ved antilope sidder man an-
derledes,” fortæller Line Frier.

Helt i tidens ånd er bordplade og ben fæst-
net sammen med messingcylindere, der går 
gennem bordpladen, så de kan ses ovenfra.

Bordene er snedkerfremstillet i olieret eg.

Vejledende priser:
 Stort sofabord: 14.500 kroner
 Sidebord: 12.500 kroner
 Se mere på www.frieraarhus.dk


