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Is there such a thing as timeless design? If there is, what type of product 
can be called timeless? How does it look? How does it work? How is it 
produced? Is there a connection between timelessness and authenticity?

In the search for answers to all my 
questions, I stumbled upon what seemed to 
be the most ultimate timeless object. Or, it 
might be wrong to say that I stumbled upon 
it since it is a product that has been there 
my whole life; a product that I in periods 
have consumed in an almost manic way. 
The book.

Ode is a storage furniture created to 
celebrate the timelessness of books. The 
titles that are currently being read can be 
rested upon the roof-like structure. Reading 
glasses and other accessories can be 
stored underneath. One shelf is accurately 
dimensioned for paperback books and the 
larger shelf suits a variety of formats. A 
simple hatch inspired by confession booths 
hides the users’ guilty pleasure books. The 
bottom shelf is more open, better suited for 
coffee table books laying face-up.

Är tidlös design någonting som faktiskt 
existerar? Om så är fallet, vilken typ av 
produkt kan kallas tidlös? Hur ser den ut? 
Hur fungerar den? Hur produceras den? 
Finns det en koppling mellan tidlöshet och 
autenticitet? 

Under sökandet efter svar på mina frågor 
snubblade jag över vad som tycks vara det 
mest ultimata tidlösa objektet. Eller, det 
skulle vara fel att säga att jag snubblade 
över det då det är en produkt som alltid har 
funnits i min närhet; en produkt som jag i 
perioder har konsumerat på ett nästintill 
maniskt sätt. Boken. 

Ode är en förvaringsmöbel skapad som 
en hyllning till bokens tidlöshet. De titlar 
som läses för tillfället kan pausas på 
den takliknande strukturen. Undertill 
finns förvaringsmöjlighet för läsglasögon 
och andra tillbehör. Ett hyllplan är 
måttanpassat för pocketböcker och ett 
större rymmer ett antal variationer av 
format. En enkel skjutlucka inspirerad av 
biktbås döljer användarnas guilty pleasure-
böcker. Den understa hyllan är mer öppen, 
tänkt för liggande förvaring av coffee table-
böcker.
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