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For sjette år i træk inviterer Trapholt Museum til Snedkernes Dag søndag 
den 6. november 2016. Her udstiller de mest talentfulde af en årgang ny-
uddannede snedkere deres svendestykker for publikum.

Snedkernes svendeprøve udføres i dag som en projektorienteret opgave, 
hvor den enkelte maskinsnedker, møbelsnedker eller bygningssnedker ud-
fører et selvvalgt projekt, hvor han eller hun omsætter sine egne idéer om 
design og formgivning i sit svendestykke.
 
For at blive udvalgt som udstiller til Snedkernes Dag skal man have fået  
bronze eller sølv til svendeprøven.



Snedkernes Dag 2016 3

Skrivepult
Da jeg skulle designe mit svendestykke, havde jeg to ting jeg gerne ville. Det første var, 
at jeg gerne ville lave en skrivepult og det andet var, at jeg gerne ville lave nogle svære 
ting på skolen, bl.a. arbejde med en 5-akslet CNC. Det har jeg så prøvet at kombinere 
så godt jeg kunne, således at jeg stadigvæk synes, at det er et flot og brugbart møbel.

Maskinsnedker

Carsten Rindom Poulsen

HTH
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Flettet Skænk
Mange års konservative tilgang til ”skænken” provokerede mig til at nytænke og ekspe-
rimentere med nye materialer. Med et korpus flettet i papirsnor, stramt spændt ud i en 
ramme af asketræ, fremstår skænken på samme tid let og stærk. Det hævede understel 
medvirker til at understrege denne følelse, og de cylinderformede ben, og de rundede 
profiler komplimenterer de organiske materialer. Den sorte låge er brugt til at skabe en 
kontrast, når man ser på det ellers meget lyse møbel. Denne overflade bliver igen brudt 
af det tredelte greb, som giver møblet en grafisk harmonisk karakter.

Maskinsnedker

Sigurd Karmark Larsen

Aksel Kjærsgaard A/S
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Skab
Jeg valgte at lave et skab til min svendeprøve. Det starter ud som et klædeskab til min 
søn, og når det bliver for lille til ham, skal det fortsætte som et dækketøjsskab. Som 
klædeskab har det et lavt understel, og senere kan det få et højere. Alternativt kan det 
hænges på væggen. Skabets funktioner kræver en vis dybde, men jeg ønsker ikke at 
skabet ser for tungt ud. Derfor har jeg valgt at lave det buet for at lette udtrykket. Jeg 
har valgt at bruge elmetræ til skabet.  Primært, fordi jeg syntes om elmetræs udseende, 
samt fordi det er en mindre brugt træart. Dette giver et bæredygtigt element til min 
svendeprøve.

Maskinsnedker

Tihamér Dániel Szalay

Aksel Kjersgaard A/S
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Skrivebord
Mit svendestykke er et højt trebenet skrivebord. Bordet er designet ud fra ønsket om at 
bygge et møbel, der kan benyttes fra to sider både stående og siddende på en barstol. 
Møblet indeholder et lille skab på den ene side, og to skuffer på den modsatte, disse 
er samlet i en korpuskasse. Bordpladen har nærmest form som et strygejern, og holdes 
oppe af det trebenede stel, der samles i en v-formet sprossekonstruktion. Bordet er 
bygget i eg, og overfladebehandlet med sæbe.

Møbelsnedker

Gustav Sandegård

Kitchen Tailor
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Entrebord i rio Palisander  
og lille skrin i Guldregn

Lille bord der pt. fungerer som entrebord. Designet, således at det også kan benyttes 
som makeupbord med en stol under. Skufferne er lavet som halvfranske. Det betyder, 
at siderne ligger længere inde end fronten, og at det er den massive bund, der styrer 
skuffen. Derudover har jeg lavet et lille skrin af træsorten guldregn, der fungerer som 
opbevaring af smykker eller makeup.

Møbelsnedker

Mads Kristensen

Snedkerværkstedet Amalienborg
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Kaktussen
Skabet er et design, der er født af kærlighed til naturens detaljer, sammen med ube-
grænset fantasi og kreativitet. Et unikt og iøjenefaldende møbel, der rejser spørgsmål 
hos de fleste. Ideen er, at det skal bruges som både rumdeler og opbevaring. Skabet 
består af et japansk inspireret understelet med en hylde. En svævende skuffe, et låg 
med bølgende greb, og en åben kasse med en bølge i røget egetræ. På toppen af 
skabet er der to afgrænsende bakker, der giver opbevaringsmuligheder. Farver må gerne 
være en del af mine værker, derfor er laminat et af mine foretrukne materialer. Det 
fremhæver træets rå natur, farve og glød, som er egetræ i dette tilfælde.

Møbelsnedker

Igor Nodari

Twitline
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Chana3
Gyngestole repræsenterer noget unikt inden for dansk design. De er komplekse kon-
struktioner, der giver store udfordringer under fremstillingen. Jeg har i min uddannelse 
løbende presset grænserne for emnernes størrelser og vinkler, for at stå med et flot mø-
bel. Det er et forsøg på at trække gyngestolen ind i billedet og vise, at det er et møbel, 
der stadig passer ind i et moderne hjem. Den er for mig maskulin, og på sigt vil jeg lave 
en feminin og rundere version.

Maskinsnedker

Niels Henrik Sneftrup Jensen

 Bernstorffsminde A/S
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V1
I designprocessen er det forsøgt at indtænke den italienske matematiker Fibonaccii´s 
talrække, hvor det er muligt. I designet er korpusset samlet i gering, samt isat dekora-
tionsdyvler og dekorationstapper. Skænken er udført i aske-fineret MDF. Uderstellet er 
udført i massivt asketræ, og ligeledes er skuffer, hvor alle samlinger er håndsinket. Alle 
synlige dyvler og tapper er lavet i Rio Palisander. Jeg har i designet valgt at se bort fra 
nogle gængse ”snedkerregler”. Eksempelvis er sinkerne lavet i forholdet 1:5 i stedet 
for 1:6. Skuffernes tykkelser er henholdsvis:  21, 15 og 8 mm. Hængslernes placering 
i lågerne er ligeledes ikke lagt i efter ”gængse regler”. Afstanden fra kanten til midt 
på hængsel er 50 mm og ikke 1/8, som normalt. Dette skyldes møblets dimensioner. 
Ændringerne i ”reglerne har udelukkende været af hensyn til møbeldesignet samt Fibo-
nacci’s talrække.

Møbelsnedker

Thorsten Vadum

Korup Design A/S
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Untitled01
Det har altid fascineret mig, at et møbels funktioner rækker udover, hvad det blotte 
øje kan se. At reparere gamle møbler, er på en måde en lille tidsrejse. Man kan følge 
møblets brug, og ofte opdage ting ejeren intet kender til. En rejse tilbage til de tidligere 
ejere, og hvad der har haft betydning for dem. I jagten på det nyhedsskabende, innova-
tive og funktionelle, drukner vi i dockingstationer og Ipadholdere. Mit udgangspunkt er 
taget i en klassisk tidssvarende stil. Med inspiration fra bl.a Kristian Frandsen, og med 
facination for det skjulte, har jeg lavet et skrivebord. Jeg vil gerne vise et møbel med 
fokus på det umiddelbare smukke, men med en indbygget historie for  at vække din 
nysgerrighed.

Møbelsnedker

Daniel Feldborg Johannesen

Risskov Møbelsnedkeri
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Skrivebord i amerikansk valnød
Mit svendestykke er designet som et elegant, klassisk kontormøbel med flere mere 
eller mindre skjulte funktioner. Min ide var at skabe et møbel med et enkelt ydre, og et 
kompliceret indre. Jeg kan godt lide tanken om, at man kan gå på opdagelse i et møbel, 
hvor der kan være detaljer, man ikke lige opdager ved første øjekast. Skrivebordet er 
fremstillet i amerikansk valnød med skuffer og bunde i eg.

Møbelsnedker

Henrik Thuesen

Riis Entreprise
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Vinreol
Jeg har designet et møbel, der skal bruges til opbevaring af vin. Møblet indeholder 
et skab til at hænge vinglas med nedlagt LED lys, der lyser igennem dem. I lågen er 
der ilagt glas, så man kan se ind i skabet. Under skabet er der en skuffe, samlet med 
”amerikanersinker”, som er monteret med en notskinne. Ved siden af er der fem pladser 
med holdere til vinflasker med korkpropper. Herudover er der to hylder til at stille andre 
flasker. Selve korpusset er en blanding af massivt valnød og fineret.

Maskinsnedker

Zenia Schäffer Blum

Moestrup

Roskilde
Tekniske
Skole
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Maskinsnedker

Emil Kornbeck Bøgh

Håndværk A/S

Skab
Jeg har designet mit svendestykke som et skab med mange anvendelsesmuligheder. 
Det er tænkt til at skulle have en central placering i stuen og funktion af barskab eller 
dækketøjsskab. Det er et lille skab med buet front, to buede skydelåger foroven og to 
skuffer forneden. Skydelågerne er lavet uden greb så udtrykket ikke forstyrres og så 
lågerne til enhvertid kan bytte side. Korpus er udført i elmefiner med låger i massiv elm 
og stellet i valnød

Roskilde
Tekniske
Skole
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Skrivebord
Mit svendestykke er et klassisk skrivebord. Det er lavet med to skuffer, og en klap i 
bordpladen med et skriveunderlag i linoleum. Skufferne er lavet, så de passer til et A4 
papir, og med et rum i hver til opbevaring af småting. Under klappen er der et rum med 
en indsats i. Bunden i skufferne og rummet under klappen er lavet i sort laminat, for at 
have en rengøringsvenlig overflade.

Møbelsnedker

Rune Malmberg

Snedkerierne A/S

Roskilde
Tekniske
Skole
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Skrivebord og Skuffemøbel
Mit svendestykke består af et skrivebord, og et kontormøbel med skuffer og låger. Jeg 
har valgt at lave det i dansk ”stilk-eg”, som adskiller sig fra det tyske egetræ. Jeg har 
prøvet at lave et tidløst design. Benene er 8 kantet, og spidser udaf. I skuffemøblet er 
der to håndssinkede skuffer, samt to låger med låse.

Møbelsnedker

Kristian Roed-Jensen

RJ Snedkeri

Roskilde
Tekniske
Skole
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BJ06
Mit svendestykke er sammensat af min snedkermæssige viden og kunnen i forhold til 
form, dimensionering, materialer og processer. Jeg har især gjort brug af ”engineered 
materiale”, og CNC, hvilket gør nutidens snedkerfag til noget, ingen kunne forudse. 
Mit afsluttende projekt er et cadeau til de formgivere, der fortsat inspirerer os unge 
snedkere med deres indsigt i materialernes egenskaber og æstetikkens magt i dansk 
design. Barskabet er derfor stilfuldt placeret mellem det funktionelle, og det klassiske 
og stilrene. Det er et møbel, som samler flere møbler i et. En vinreol, en køkkenskuffe 
og en vitrine. Når møblet ikker er i brug, kan det sprede lys og hygge. 

Maskinsnedker

Brian Jonstup

Hæstrup Træindustri ApS



18 Snedkernes Dag 2016

Lille skrin i Guldregn

Møbelsnedker

Mads Kristensen

Snedkerværkstedet Amalienborg



Mød os til DM i Skills

DM i Skills er et stort årligt Danmarksmesterskab, der giver unge fra 
erhvervsuddannelser mulighed for at vise deres talent og kæmpe om at 
blive landets bedste. 

Næste DM i Skills finder sted den 26. – 28. januar 2017 i Gigantium i 
Aalborg. 

Her dyster 40 konkurrencefag heriblandt møbelsnedkere, maskinsned-
kere, bygningssnedkere og møbelpolstrere om titlen som danmarksme-
ster. Der er gratis adgang.

 

På SnedkerAkademiet.dk, SnedkerAkademiets facebookside og snedkerudd.dk, kan du 
altid læse de seneste nyheder om uddannelsen og blive klogere på, hvad der rører sig.



SNEDKERNES DAG
a n n o   t o t u s i n d e o g e l l e v e

Søndag den 6. november kl. 10.00 – 16.00

10.15 - 15.30  Workshop: Design dit eget skærebræt
11.00   Velkomst og åbningstale v. Betina Simonsen, 
  Direktør, Lifestyle & Design Cluster

11.00 -15.30  Få en snak med fremtidens møbelmagere – de 
  dygtigste snedkerlærlinge fra hele landet viser 
  deres svendestykker frem

11.00   Omvisning i Arne Jacobsens sommerhus

11.30   ”Eksklusivt design til hjemmets vigtigste rum ” 
  Søren Lundh Aagaard fra Garde Hvalsøe 
  fortæller hvordan snedkerkøkkener skaber 
  identitet i den moderne livsstils leverum

12.30 -14.00  Se snedkerne fra Garde Hvalsøe i det 
  arbejdende værksted

13.00   Omvisning i Arne Jacobsens sommerhus

13.30   Introduktion til udstillingen Danish Modern - 
  Syv danske Vidundere 

14.00   ”Eksklusivt design til hjemmets vigtigste rum ” 
  Søren Lundh Aagaard fra Garde Hvalsøe  
  fortæller hvordan snedkerkøkkener skaber 
  identitet i den moderne livsstils leverum

15.00   Omvisning i Arne Jacobsens sommerhus

15.30   Introduktion til udstillingen Danish 
  Modern - Syv danske Vidundere


