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&
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det skal give mening



møblets ydre præges af 
den lyse ahorn, mens 

dets indre står i det 
svagt rødgule pæretræ.

Lars dePlace Bjørn (47), selvstændig snedkermester siden 2001 med værksted ved 
Kødbyen, vender sine tanker med naboen og hyppige samarbejdspartner, arkitekt Henrik 
Ingemann Nielsen, tegnestuen h-i-n-t.
Lars dePlace Bjørn og Henrik Ingemann mødtes første gang, da Henrik Ingemann havde 
tegnet nyt inventar til Thorvaldsens Museum. Han kalder sig selv arkitekt af den gamle 
skole og tegner både møbler og bygninger.



jalousilåge i en cylinderformet konstruktion.

slå tonen 
beslutsomt an





et cylinderformet skabsmøbel med seks hylder 
skjult bag jalousilågen

- beslutninger tages undervejs

ideen materialiserer sig



Møblet taler sit eget sprog
og inspirerer møbelsnedkeren i processen

Bakkedarium?
et navn dukker op



for den opmærksomhed, der udvises dansk håndværk. 

Et fokus der beriger fagenes anseelse 
og styrker unges uddannelsesvalg 

det københavnske håndværk
takker    Kongehuset

en smuk gave med tak



Gaven er givet af følgende laug og brancheforeninger:

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn
Brolæggerlauget

Dansk Byggeri, Bygningsentreprenør-sektionen
Danske Anlægsgartnere, Københavns-afdelingen

Danske Modister og Hattemagere
Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Haandværk og Industri

Glarmesterlauget i Danmark - regionalforeningen Storkbh/Bornholm
Kjøbenhavns Skomagerlaug

Kjøbenhavns Smedelaug
Kjøbenhavns Vognmandslaug

Københavns Automekaniker Laug
Københavns Blikkenslager- og VVS laug

Dofk København
Københavns Barber- og Frisørlaugs filantropisk afdeling

Københavns Konditorlaug
Københavns Malerlaug
Københavns Murerlaug

Københavns Slagterlaug
Københavns Snedkerlaug
Københavns Tømrerlaug

Sadelmager- og Tapetsererlauget i København
Skorstensfejerlauget, Københavns-afdelingen

Skrædderlauget i Kjøbenhavn
Stenhuggerlauget

Stolemagerlauget i Kjøbenhavn
TEKNIQ - EL København

Uhrmagerlauget i Kjøbenhavn
Virksomme Kvinder
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