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Ny design gyngestol skal øge livskvaliteten hos os alle
Den fynske møbelfabrik Farstrup Furniture er gået sammen med det unge designtalent
Lise Vester om udviklingen af en gleiter- og gyngestol, der skal give mennesker
livskvalitet gennem sansestimulering. Munin-stolen er til ren afslapning men har også
helt specielle beroligende bevægelser til mennesker med bl.a. Alzheimers
Den unge, fremadstormende designer Lise Vester er på en mission: hun vil øge livskvaliteten
hos mennesker med funktionsnedsættelser gennem æstetiske møbler.
Derfor har hun allieret sig med den fynske møbelproducent Farstrup Furniture, der gennem
mere end 100 år har designet og bygget stole. Med støtte fra Innovationsfonden i ryggen har de
sammen udviklet gyngestolen ’Munin’, der forener sansestimulering og dansk design.
”Med Munin har vi forsøgt at skabe en mere hjemlig dansk designstol, som distancerer sig fra et
typisk institutionelt og teknisk møbel. Farstrup Furniture og jeg er enige om, at møbler kan og
bør være både funktionelle og æstetiske på én gang. Derfor kombinerer Munin den nyeste
viden om sansestimulering og et stilrent dansk design,” siger Lise Vester.
Balancen mellem æstetik og funktionalitet
27-årige Lise Vester blev kåret som ’Årets Talent’ ved Bo Bedre Design Awards 2018 og
vandt årets DesignTalent ved Danish Entrepreneurship Award samme år. På trods af den
omfattende anerkendelse, er det imidlertid ikke anerkendelse i form af designpriser, der driver
designeren.
”Det ligger mig nært at skabe design, der imødekommer samfundsrelevante behov hos
brugerne. Munin gyngestolen tager udgangspunkt i senere års forskning, der viser, at rum og
design kan være med til at fremme livskvalitet og helingsprocesser i sygdomsforløb. Med Munin
har vi helt konkret arbejdet med sansestimulering og gyngeterapi,” fortæller Lise Vester.
Når stolens bruger vugger frem og tilbage, aktiverer vuggebevægelserne naturlige
afspændingsprocesser i kroppen. På den måde kan 20-30 minutter i stolen have samme
virkning som angstdæmpende medicin.
Forbundet af en fælles vision
På overfladen kan samarbejdet mellem et ungt designtalent og en mere end 100 år gammel
fynsk møbelproducent synes som et umage par. Ser man bort fra aldersforskellen, er der
imidlertid mange ligheder mellem de to parter.
”Farstrup Furniture er eksperter i godt håndværk og uovertruffen komfort, og stolene er
ergonomisk tilpasset til den enkeltes behov. Deres fokus og værdier passer perfekt med mine,”
siger Lise Vester og fortsætter:
”Første gang jeg stiftede bekendtskab med Farstrup Furniture var da min kære bedstefar kom
på plejehjem. Han blev lam og måtte have en særlig stol. Han fik en komfortabel stol fra
Farstrup Furniture, som blev tilpasset ham, og det var et fantastisk møbel. Derfor er det også
noget helt særligt for mig at designe en ny stol til Farstrup Furniture,” fortæller Lise Vester.

Farstrup Furniture har de seneste år gennemgået en markant udvikling. I 2017 gik den
daværende ejer på pension og nye ejere overtog møbelfabrikken. Siden har virksomheden
oprustet med nye medarbejdere og et øget fokus på udvikling af nye produkter.

Foto: Munin er navnet på en ny gyngestol fra Farstrup Furniture og Lise Vester. Stolen er
designet ud fra principper om sansestimulering og skal give brugeren øget livskvalitet.
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