”

Det er vigtigt, at kunderne føler
sig hjemme, så de får lyst til
at gå på opdagelse...”

ET MØBELHUS I
VERDENSKLASSE
Rosborg Møbler er et internationalt møbelhus
med klassiske møbler samt nye internationale
og danske brands
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Rasmus Ernstorn, partner

Når du træder ind hos Rosborg Møbler
ved den gamle hovedvej mellem Aarhus
og Randers, mærker du tydeligt, hvordan
historiens vingesus løber langs panelerne. Samtidig fornemmer du, hvordan

nutidens største møbelarkitekter har sat
deres præg på indretningen.

HAY, Muuto, PP Møbler og Naver Collection med flere.

”Vi har 51 år på bagen, og du kan genkende Børge Mogensens fingeraftryk i rummene, når du går rundt. De synlige mursten og lysindfaldet er nemlig designet
i samarbejde med den berømte møbelarkitekt,” forklarer Rasmus Ernstorn, som
sammen med Niels Hultmann og Alec
Truel Enevoldsen er partnere i det historiske møbelhus.

”Det er vigtigt, at kunderne føler sig hjemme, så de får lyst til at gå på opdagelse i
møbelhuset. Vi har skabt en butik, hvor
der er tid og plads til at fordybe sig i vores
mange danske og internationale brands,”
forklarer Rasmus Ernstorn.

Rosborg Møbler har i øjeblikket 8 ansatte,
og de oplever stor vækst både i butikken
og online. Butikken er på 1.200 kvm., og
den ligger i det nedlagte Godthåb Mejeri
ved Ødum med kun 15 minutters kørsel til
både Aarhus og Randers.
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”Vi bestræber os altid på at have en indbydende udstilling, som præsenterer
både designklassikere, som har været
rygraden siden starten i 1966, samt et
bredt udvalg af nye designmøbler fra indog udland,” siger Niels Hultmann.
LÆN DIG TILBAGE
Hos Rosborg Møbler går du rundt i små
hjemlige stuer, hvor du hele tiden får
lyst til at sætte dig ned i de bløde sofaer og studere detaljerne. Møbelhuset
forhandler alt inden for designmøbler,
belysning og boligtilbehør fra leverandører som Carl Hansen & Søn, dk3, Erik
Jørgensen, Flos, Fredericia Furniture,
Getama, Gubi, Louis Poulsen, Montana,

Partnerne Alec Truel Enevoldsen, Rasmus Ernstorn og Niels Hultmann
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I MOGENSENS FODSPOR
Rosborg Møbler blev grundlagt i 1966 af
Akton Rosborg, som havde en stor kærlighed til specielt danske møbeldesignere og kvalitetsprodukter. I 1969 udstillede Børge Mogensen sine møbler hos
Rosborg Møbler, og i 1976 var det Hans
J. Wegner og hans datter Marianne, som
etablerede en Wegner-udstilling.

Siden 1970’erne har møbelhuset været på
skiftende hænder, og i 2014 kom Rosborg
Møbler tilbage på gamle hænder, da Niels
Hultmann overtog forretningen sammen
med Rasmus Ernstorn, som har været ansat i Rosborg Møbler i over 15 år. I 2015
indgik de to et samarbejde med Alec Truel
Enevoldsen om opstart af webshop, der
bærer navnet rosborgshop.dk, hvor alle
online aktiviteter foregår.
”Vi har gennemgået en transformation,
hvor vi har udviklet os fra at være et klassisk møbelhus til også at være et online
møbelhus med et bredt sortiment. Vi deltager året rundt i internationale møbelmesser, hvor vi har et skarpt blik på de nyeste trends og tendenser. I dag henvender
vi os både til dem, som ønsker klassiske
møbler, og dem som er til nyere brands og
internationale designere som HAY, Gubi,
Muuto og Zanotta,” siger Niels Hultmann.

DEN SPANSKE STOL
BØRGE MOGENSEN

Med Den Spanske Stol videreførte Mogensen sit arbejde i massiv eg og kernelæder.
Stolen blev præsenteret i 1958 som en del af en nyskabende udstilling, hvor Mogensen
fjernede alle borde fra centrum af rummet, for at skabe en åben og uforceret indretning.

HJÆLP TIL INDRETNINGEN
Hos Rosborg Møbler tilbyder de også
hjælp til indretningen i både private hjem

og på arbejdspladsen. Her har de ansat
Merethe Nygaard, som har 20 års erfaring
med både indretning og styling.
”Vores indretningskonsulent guider dig
igennem de mange faser i indretningen,
og hun sørger for at finde de rigtige løsninger til dit hjem eller til dine erhvervslokaler. Hun ved, hvordan du sætter nye
møbler sammen med dem, som du har
i forvejen,” forklarer Rasmus Ernstorn og
tilføjer:
”Samtidig leverer vi dine møbler til døren,
og vi hjælper dig med at montere dem i
dit hjem. Hos Rosborg Møbler er du i
trygge hænder fra du køber dine møbler
til de er leveret og monteret.”

”

Vi leverer dine møbler til døren,
og vi hjælper dig med at montere
dem i dit hjem.”
Niels Hultmann, partner

I MÅL MED
INDRETNINGEN
Rosborg Møbler hjælper dig med at skabe et smukt og stilfuldt hjem
Hvordan skaber du et hjem eller en arbejdsplads, som passer til dine behov, og
hvor der samtidig er rart at leve?
Hos Rosborg Møbler hjælper de dig med
at sætte dine møbler sammen og skabe
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et funktionelt og smukt hjem, hvor hele
familien kan slappe af.
”Det er vigtigt, at du ser på, hvad du har i
forvejen, men også rydder lidt ud, så der
kommer en sammenhæng gennem hele

boligen. Jeg lytter til kundens behov og
sporer mig ind på, hvilken stil kunden
ønsker,” forklarer Merethe Nygaard, som
er indretningskonsulent hos Rosborg
Møbler.

”Nogle gange kan det løses med en
stregtegning. Det vigtigste er at lægge en plan og finde ud af, hvilke møbler
du skal prioritere til dit hjem,” forklarer
Merethe Nygaard.

Hun har sin dagligdag i butikken, hvor
hun vejleder kunderne, men hun rykker
også ud i private hjem, hvor hun ser på
lysindfaldet og fornemmer rummet. Som
indretningskonsulent hos Rosborg Møbler møder hun både dem, som flytter
i hus for første gang, og dem som har
boet i det samme hus i 50 år.

ET PERSONLIGT HJEM
Hos Rosborg Møbler har de fokus på at
sætte de mange smukke møbler sammen på en kreativ, æstetisk og funktionel
måde, som imødekommer alle behov.
Ifølge indretningskonsulenten er det
vigtigt at se på, hvordan det passer med
resten af din bolig, hvis du ønsker at investere i en ny sofa, et nyt spisebord eller
en stol fra for eksempel Hans J. Wegner,
Børge Mogensen eller Hee Welling.
”Det er vigtigt at kombinere de nye møbler med dem, som kunden allerede har
i forvejen. Det gamle får nyt liv, hvis du
sætter det sammen på en ny måde. Samtidig skal det være et levende hjem og
ikke et boligmagasin uden personlighed,”
siger Merethe Nygaard og tilføjer:
”Som bolig og designhus har vi både
fokus på de gamle klassikere og de nye
brands. Tidligere var der meget fokus på
de klassiske møbler, men i dag sammensætter vi meget mere med nye danske og
udenlandske designere. Det skaber ofte
utroligt spændende hjem, som du kan
have det rart og gå på opdagelse i.”
MØRK FARVEPALETTE
Hos Rosborg Møbler følger de med i
trends og tendenser med et skarpt blik på
møbelmesser i blandt andet Køln, Stockholm, Paris og Milano, og de ved, hvilke
farver og materialer, som du skal sætte
sammen.
”Efter en periode med de nordiske og
lyse farver, er farvepaletten i øjeblikket
mere mørk. Her er det specielt farverne
mørk blå, mørk grøn og bordeaux, der
spiller ind, som ofte sættes sammen med
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basisfarverne sort, grå, hvid, beige og
brun. Derudover er der fortsat fokus på
messing, kobber og keramik,” forklarer
Merethe Nygaard og fortsætter:
”Jeg ser også en tendens til, at vi har lidt
flere ting i boligen end tidligere, hvor det
var meget minimalistisk. I dag er der meget fokus på den danske hygge, og her
passer de klassiske møbler perfekt ind.”
LYS OG FARVER
Det er ikke kun i private hjem, hvor Rosborg Møbler hjælper med indretningen.
Der er også mulighed for råd og vejledning, hvis du ønsker at skabe en funk
tionel, præsentabel og praktisk arbejdsplads.

”

Det er vigtigt at kombinere de nye
møbler med dem, som kunden
allerede har i forvejen.”
Merethe Nygaard, indretningskonsulent

”Erhverv er mange ting. Det skal fungere
rent praktisk, og samtidig skal det være
et godt sted for virksomhedens med
arbejdere og kunder, som kommer på
besøg. Endeligt er det vigtigt, at det er
nemt at gøre rent og vedligeholde,” siger
indretningskonsulenten og fortsætter:
”En af de helt store tendenser i øjeblikket
er, at arbejdsliv og privatliv smelter sammen. Færre og færre arbejder kun 8-16,
og derfor er der behov for en lidt mere
hyggelig og hjemlig arbejdsplads med
loungemiljøer og bløde sofaer.”
Merethe Nygaard står altid klar med gode
råd, når du besøger Rosborg Møbler.

KØB ONLINE PÅ
ROSBORGSHOP.DK
På rosborgshop.dk kan du købe dine møbler online
og få dem leveret til døren i både Danmark og udlandet

SHOP ONLINE
 Besøg os på rosborgshop.dk
 Fri fragt ved køb online
 30 dages returret

Sæt dig godt til rette i sofaen og gå på
opdagelse i et smukt inspirationsunivers.
Siden 2015 har rosborgshop.dk været en
stor del af Rosborg Møbler, hvor du kan
købe alle dine møbler online og få dem
leveret direkte til døren.

”

Nemmere bliver det ikke at skabe dit
ønskehjem med de møbler, som du
måske altid har drømt om.”
Alec Truel Enevoldsen, partner

”Vi har udviklet os fra at være et traditionel møbelhus til også at være en online møbelbutik, hvor du kan købe hele
vores sortiment online,” forklarer Alec
Truel Enevoldsen, som kom til Rosborg
i 2015, hvor han sammen med Rasmus
Ernstorn og Niels Hultmann lancerede
rosborgshop.dk

OCULUS
HANS J. WEGNER

En meget komfortabel og polstret lænestol, som Hans J. Wegner designede i 1960. Oculus har en rummelig, polstret overdel med en bred afrundet ryg og store armlæn - en flot
kontrast til det lette understel.

Webshoppen har et bredt sortiment,
hvor du kan købe klassiske møbler og
interiør fra danske og interna
tionale
brands. Her kan du gå på opdagelse i
mærker som Getama, Gubi, Flos, HAY,
Carl Hansen & Søn, dk3, Louis Poulsen,
Fredericia Furniture, Erik Jørgensen,
Montana, Muuto, PP Møbler og Naver
Collection m.fl.

IDEER OG INSPIRATION
Hvis du mangler en gave til fødselsdag,
jul, bryllup, jubilæum, eller du blot ønsker at forkæle dig selv og dit hjem med
en fin gave, kan du under gaveideer
nemt finde inspiration til en gave, som
passer til dit budget.

 Rentefri finansiering

Du kan også læse om månedens designer og få mere viden om de forskellige
brands. Trænger du til ny inspiration,
kan du på rosborgshop.dk se månedens
Top 10, hvor Rosborg Møbler viser ny
heder, bestsellere eller møbelhusets
egne favoritter.
Finder du dit drømmemøbel på web
shoppen, men kan du ikke betale nu, så
har du mulighed for at få rentefri finansiering i enten 10 eller 20 måneder.
”I samarbejde med Ikano Bank tilbyder
vi rentefri finansiering, hvor du kun betaler et mindre oprettelsesgebyr. Nemmere bliver det ikke at skabe dit ønskehjem med de møbler, som du måske
altid har drømt om,” forklarer Alec Truel
Enevoldsen.

VIND

DUCK & DUCKLING
(Værdi 1.178 kr.)
For at deltage i konkurrencen skal du
svare på følgende spørgsmål: Hvornår
blev Rosborg stiftet..? Send svaret og dit
navn til konkurrence@rosborgshop.dk.
Du giver samtidig samtykke til at abonnere på vores nyhedsbrev. Vinderen
afsløres i det nye magasin februar 2018.

ABOUT
A SUCCES
Med fødderne solidt plantet i jorden, forretningstalent og flid
er Hee Welling blevet en af de mest succesfulde industrielle
designere i sin generation
Da Hee Welling var barn snusede han
ofte rundt i sin fars værksted, når tømrer
mesteren savede og hamrede i sit værksted i barndomshjemmet i Nordjylland.
Her blandt savsmuld og søm fik han
håndværket ind med modermælken, og
mens de andre drenge i kvarteret spillede
fodbold, sad han ofte med pen og papir
og tegnede.
”Jeg har altid vidst, at jeg ville være selvstændig og arbejde i et kreativt fag. Min
far var tømrermester og min mor havde
en frisørsalon,
og jeg lærte

meget hurtigt, hvordan det er at drive
forretning. Mit barndomshjem var ikke
fyldt med designmøbler, men der var et
stor fokus på kvalitet og skabertrang,”
forklarer Hee Welling.
HEE OG HAY
Som ung rejste han rundt i hele verden og
tog på to højskoleophold for at finde sin
egen vej, og da han søgte ind på Danmarks
Designskole, slap han igennem nåleøjet
i første forsøg. På skolen overvejede han
også at kaste sig over industriel design,
men det var alligevel møblerne, som trak
mest i nordjyden. Det skulle vise sig at
være den helt rigtige beslutning.
Året efter sin afgangseksamen udstillede
han fire møbler på den årlige møbelmesse
i Bella Center, og efter messen kunne han
vælge og vrage mellem flere producenter, som ønskede at købe hans møbler,
specielt hans trådstol var der rift om.
”Det var lige før, at det var for meget af
det gode, og det var rigtig svært at vælge
mellem flere gode firmaer, når jeg nu var
nyuddannet og havde lyst til at samarbejde med dem alle,” forklarer Hee Welling,
som dog ikke var i tvivl om at sælge tråd
stolen til Mette og Rolf Hay.

Hee Welling har designet
’About a Chair’
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LYT TIL KÆPHESTEN
Siden er det gået stærkt for designeren. Samarbejdet med Hay er
fortsat, og Hee Welling er i dag designeren bag ’About a Chair’, som
er en af de mest solgte stole i Nord-

europa, samt ’About a Table’ og ’About a
Lounge’. Derudover har han blandt andet
tegnet Pato stolen for Fredericia og Cone
lounge stolen for Nielaus.
Talentet er tydeligt, men en stor portion
flid og forretningssans har også banet
vejen. Den nordjyske ydmyghed er stadig
en del af Hee Welling, og han mener, at
opskriften på succes er krydret med en
stor portion held i en branche, som både
dengang og nu er svær at få fodfæste i.
Han har gennem hele karrieren prioriteret
længevarige samarbejder med producenterne, og han lytter, når både producenter
og underleverandører taler.

HEE WELLING
 Bor i Bagsværd med sin familie
 Født i 1974
 Uddannet fra Danmarks
Designskole i 2003
 Hee Wellings møbler produceres
i Danmark af HAY, Nielaus, Fredericia, Erik Jørgensen, Cane-Line samt
8000c. Stolen Cone var det første
møbel, som Hee Welling fik i produk
tion.

”Det er en kæphest for mig at være lydhør
overfor producenter og underleverandør
er, da de har et kæmpe know-how, som
kan være med til at optimere produkterne
og produktionsmetoden. Samtidig er det
med til at give alle parter et større ejerskab i projekterne,” forklarer Hee Welling.
Når han fortæller om sin karriere, falder
ordene som perler på en snor. Engagementet er tydeligt. Han har en skabertrang, som kun finder ro, når han kaster
sig over et ny opgave. Han har i dag eget
designstudie i Nordvest i København,
hvor han med bokseklub, fotostudio og
automekaniker som nærmeste naboer for
dyber sig i nye projekter.
ET KIG I BOLIGEN
Senest har han kastet sin kreative energi på accessories til boligen. Han har

igennem de sidste år arbejdet på 10–15
projekter af gangen, da der er en lang
udviklingstid på de enkelte designs.
Han har aldrig haft et ønske om at
designe unikaprodukter, og selvom Hee
Welling har svært ved at udpege et højdepunkt i karrieren, er der alligevel tidspunkt
er, hvor han sender en ekstra tanke til alle
de mennesker, som har købt hans møbler.

”Det gør mig utrolig glad, når jeg kører
gennem byen og ser mine møbler på en
café, i et kontormiljø eller i et private hjem.
Tænk at så mange mennesker har investeret deres penge i at købe mine ideer og
designs. Der føler jeg mig utrolig taknemmelig og stolt,” slutter Hee Welling.

