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D
er er ingen japanske turister denne
januarmorgen foran Børge Mogen-
sens hus i Gentofte nord for Køben-
havn.

Den verdensberømte møbelarki-
tekts bolig har ellers med mellem-
rum været årsag til et usædvanligt

trafikmylder på den stille villavej, når busfulde af
fotograferende, kunst- og arkitekturinteresserede
japanere bankede på og bad om lov til at komme
ind.

»De nærmest bukkede baglæns ud af huset i
taknemmelighed bagefter,« siger sønnen Peter

Mogensen, der har taget imod og viser rundt i
sine forældres 230 kvadratmeter store hus i to
plan.

Huset står intakt med udsmykning, kunst, lam-
per og – naturligvis – møbler af smukkeste karat
fra mesteren selv.

Huset på Soløsevej byggede Børge Mogensen
til sig selv og sin familie i 1957. Stort set alt blev
specialdesignet; skuffehåndtag, døre, paneler,
billedrammer, ledningsskjulere, vindueshængs-
ler, rumdelere, køkkenbord, skriveborde, skabe,
borde, sofaer og stole.

Børge Mogensen boede i huset til sin død af

kræft i 1972, kun 58 år. Hans hustru, Alice Mogen-
sen, blev boende til sin død sidste år. Nu sælges
huset af sønnerne Peter og Thomas.

Solgt på rekordtid
Sælges er måske så meget sagt. Mens denne
artikel blev produceret, blev huset på Soløsevej i
Gentofte solgt. Det nåede ikke at hænge længe
hos ejendomsmægleren.

Prisen på 8,3 mio. kr. blev der heller ikke rørt
ved. Køberne er gamle venner af arkitekten. De
er kommet i huset og har været fascineret af det i
årevis.

I mesterens
laboratorium
Den verdensberømte møbelarkitekt Børge
Mogensens hus er blevet solgt. Living fik et kig
ind i mesterens ”laboratorium”, hvor han søgte
det ultimative – og i høj grad lykkedes.
JAKOB RUBIN | jakob.rubin@jp.dk

Havearkitekten Morten Klint, som indrettede den store, skrå grund på fortrinlig vis, skabte en have med 
solkroge og op til fire meter brede hække, der snildt er i stand til at supplere Børge Mogensens arkitektur.
Foto: Pernille Sams

,,Børge
Mogensen

sendte ikke
noget på mar-
kedet, før det var
i orden og af-
prøvet. Og det
skete her.
Peter Mogensen
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»Det er vi glade for, for det betyder, at huset
kommer til at bestå, som det ser ud nu. Der er
selvfølgelig ingen garanti for, at det bliver ved,«
siger Peter Mogensen.

Før salget kontaktede sønnerne både Realdania
Fonden og Kulturarvsstyrelsen. Håbet var at få
huset fredet. Det lykkedes ikke.

Det første indtryk af huset er haven. Anlægget,
kunne man kalde det. Der er tale om et gennem-
ført havedesign på den 1.340 kvadratmeter store
grund, som med over 50 år på bagen er vokset til;
nøgtern, nedtonet, behagelig og stramt styret,
som var den et møbel af Børge Mogensen.

Hvilket ikke mindst skyldes gartnerens nid-
kærhed. Han følger i øvrigt med i købet.

Haven er opdelt i afdelinger og omkranset af
tredobbelte hække i forskellige højder og bred-
der. Grunden falder i terræn og ender i en låge
direkte til Ermelunden, en skov, der et stykke
væk bliver til Dyrehaven.

Flisegangene af gule mursten på højkant er
rammet ind af tæt bevoksning, så man nogle ste-
der går i lukkede korridorer. I midten deles ha-
ven af en ø af bøg; en beplantning af en én meter
høj, fire meter bred og otte meter lang bøgehæk,
øjensynligt placeret uden anden anledning end at

fungere som et aparte bed eller vegetarisk bassin.
Pladsfrås? Måske, men originalt og smukt.

Lidt af et selskab
For designet af haven stod landskabsarkitekt Ras-
mus Klint, søn af Kaare Klint, som midt i 1900-
tallet var dansk møbeldesigns nestor. Hos ham
tilbragte Børge Mogensen en del af sin læretid.

I det hele taget var Børge Mogensen i godt sel-
skab. Blandt hans personlige venner var to af lan-
dets kendteste kunstnere, Svend Wiig Hansen og
Palle Nielsen, og en anden berømt møbeldesig-
ner, Hans J. Wegner.

Gangen med træpaneler-
ne, der binder husets to
stuer sammen, afslører
Børge Mogensens store
glæde ved japansk arki-
tektur og indretning.
Beundringen er i øvrigt
gensidig. Japanske arki-
tekturinteresserede har
hyppigt banket på døren
og bedt om lov til at
komme ind.
Foto: Mik Eskestad Fortsættes E



Det præger huset. I tegnestuen i kælderen har
Svend Wiig Hansen udført en loftdekoration af
stifter og søm, og på væggene i stuen og ude-
stuen hænger utallige stik, raderinger, tryk og
anden kunst af blandt andre Wiig og Palle
Nielsen.

»Børge kaldte vores hjem for sit laboratorium.
Her blev alle møblerne testet, siddet i og set på.
Børge Mogensen sendte ikke noget på markedet,
før det var i orden og afprøvet. Og det skete her,«
fortæller Peter Mogensen.

Sønnen er efter en karriere som musiker i
1970’erne blevet arkitekt. Han har i mange år haft
sin tegnestue i husets kælder, der allerede af
Børge Mogensen blev indrettet til formålet.

»Jeg er indimellem blevet bedt om at lave
noget om på huse eller inventar, som min far har

tegnet. Men det har altid vist sig umuligt. Hans
ting er tænkt igennem ned til mindste detalje.
Ændrer man noget, forskubbes det hele,« siger
Peter Mogensen.

Sønnen fortæller om faderens inspiration af
japansk brugskunst og af japansk design i det
hele taget. Den japanske tradition for enkelhed,
lethed og funktionalitet er kendt for at have til-
talt flere af de danske designere og arkitekter fra
guldalderperioden fra midten af 1900-tallet og et
par årtier frem.

Møbler til folket
»Alt i huset er bygget af førsteklassesmaterialer.
Kvaliteten i huset er som i møblerne min fars
sans for enkelhed. Min far var et meget enkelt
menneske. Enkel og firkantet. Hans oprindelige

idé var at lave smukke og funktionelle møbler til
folket,« siger Peter Mogensen.

Børge Mogensen var i mange år leder af Fæl-
lesforeningen for Danmarks Brugsforeningers
(FDB’s) møbeltegnestue, hvor planen netop var
at sætte møbler i produktion og sælge dem i
dagligvarebutikken Brugsen.

Han forlod projektet på grund af uoverens-
stemmelser med en ny direktør og oprettede sin
egen tegnestue, som nåede at fungere i over 20 år.
De fleste af dem i huset på Soløsevej.

Peter Mogensen åbner døren ind til arkivet
over hans fars tegninger og skitser. Her ligger
alle de kendte og et hav af mindre kendte møbler
i ruller og skuffer. Tusindvis af tegninger i både
1:1 og 1:5.

Køkkenregionen bag
skillevæggen med skabe
og hylder. Som alt andet
i Børge Mogensens hus
er alle detaljer special-
designet og udført af de
bedste snedkermestre.
Af den og andre gode
grunde virker huset tid-
løst og lige så moderne i
dag, som da det blev
bygget i 1957.
Foto: Rasmus Mogensen

,,Min far var
et meget

enkelt menne-
ske. Enkel og
firkantet. Hans
oprindelige idé
var at lave
smukke og funk-
tionelle møbler
til folket.
Peter Mogensen
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Sønnen sukker ved tanken om, at det hele skal
pakkes sammen og flyttes. Et eller andet sted
hen.

Skjulte døre
De nye købere har ikke benyttet muligheden for
at overtage alt inventar. Mange møbler og kunst-
værker skal Peter Mogensen også fjerne.

Det virker uoverskueligt at skulle udsmykke et
hjem, hvor alt er så gennemført. Som når man
langs den glatte væg i gangen finder et lille hånd-
tag. Til et skab, måske? Nej, den usynlige dør
fører ind til et af husets værelser.

Børge Mogensens værker står for enkelhed. Og

er i høj grad en diametral modsætning til arkitek-
tens liv som menneske.

Hvor kompliceret og fuld af svigt, alkohol og
depression det var, kunne man læse, da sønnen
Thomas Mogensens bog ”Et fuldt møbleret liv”
udkom i 2006. N

Opholdsstuen med kamin og Børge Mogensen-møbler. De karakteristiske loftpaneler går igen i hele huset. I det hele taget er en stor del af vægge og lofter beklædt med træ, der giver rummene
en fortættende, varm atmosfære uden at virke tungt.
Foto: Pernille Sams

Sønnen Peter Mogensen er uddannet arkitekt og
trådte også forsigtigt i sin fars fodspor som møbel-
designer. Her sidder han i tegnestuen, som han siden
faderens død har brugt som sin arbejdsplads.
Foto: Mik Eskestad

Køkkenet og spisestuen
er en genialitet. Den
aflange rumdeler er
indrettet med skabe i
køkkenet og hylder ud til
spisestuen. De rene linjer
og enkle flader med lys-
indfald fra flere sider og
de gennemførte detaljer
i huset er unikke. Det
blev da også solgt til
prisen efter ganske få
uger på markedet.
Foto: Pernille Sams

Havestuen med de fine klinker i vekslende 
mønster. Blandt Børge Mogensens kunstvenner
taltes Svend Wiig Hansen og Palle Nielsen, hvis

værker hænger og står overalt i huset.
Foto: Pernille Sams
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- dansk kvalitet i mere end 100 år

BØRGE MOGENSEN

Født i 1914 i Aalborg, døde i 1972 i Gentofte.

Han blev udlært møbelsnedker i Aalborg i 1934.
Videreuddannede sig på Kunsthåndværkerskolen i
København 1936-38 og på Kunstakademiets
Møbelskole 1938-41 under professor Kaare Klint.

Børge Mogensen var leder af FDB’s møbeltegnestue
1942-50. Fra 1950 havde Børge Mogensen sin egen
tegnestue.

Gift med designer Alice Klüwer Krohn i 1942. De fik
sønnerne Peter (født 1944) og Thomas (født
1947).

Hans kendteste arbejder er Tremmesofaen for Fritz
Hansen 1945, Jagtstolen 1950 og Den spanske stol
1958 samt serien af lædermøbler for Fredericia
Furniture 1963-70.

Detalje fra Børge Mogensens hus fotograferet af hans barnebarn Rasmus Mogensen. Som det ses, var det
kunstnere i sværvægtsklassen – her til højre Carl-Henning Pedersen – der havde deres gang i hjemmet.
Foto: Rasmus Mogensen

Børge Mogensen døde i 1972, kun 58 år gammel, men efterlod sig en
kunstnerisk og designmæssig arv, der stadig i dag er efterspurgt og beundret
verden over. Her er han fotograferet i Den spanske stol.

Kig til en del af haven
fra havestuen. Haven er
indrettet med en
mængde forskellige,
lukkede rum, gange og
små kroge. De ca. 1.300
kvadratmeter har krævet
en havemands fulde
opmærksomhed. Med
salget fulgte familiens
gartner gennem mange
år med.
Foto: Mik Eskestad


