
Snedkerprisen 2022
Alberte B. Andersen

Søren Risvang
David Svane





INDHOLD

Københavns Snedkerlaugs Snedkerpris  

Kirsten og Freddy Johansens Fond

Motivering 

Tak

2022: Alberte B. Andersen

2022: Søren Risvang

2022: David Svane

Snedkerprisen 2018

Snedkerprisen 2019

Snedkerprisen 2020 

Snedkerprisen 2021

Billedliste

 

3

4

5

6

7-10

11-14

15-20

21

22

23

24

25



KØBENHAVNS SNEDKERLAUGS 

SNEDKERPRIS

Københavns Snedkerlaugs Snedkerpris er en anerkendelse af det 

sublime træhåndværk. Derfor var det i fuld harmoni med formå-

let, da restaurant Noma i august 2018 blev den første modtager af 

Snedkerprisen. Nomas kompromisløse tilgang til det gastronomi-

ske håndværk spejles også i bygningshåndværk og møbeldesign i 

indretningen af restauranten.

I 2019 gik prisen til indehaverne af møbelsnedkeriet Egeværk for  

udforskning af træet som materiale i  deres raffinerede træarbej-

der; unikamøbler og skulpturer, der vises på udstillinger i flere 

europæiske lande samt USA.

I 2020 gik Snedkerprisen til ”historisk monumentalarkitektur” - 

nærmere bestemt Kongehallen i Sagnlandet i Lejre. Her ønskede 

priskomitéen særligt at præmiere brugen af avanceret CNC-teknik 

og historiske håndværkstraditioner.  I 2021 var det Retten i Aarhus’ 

tur. Her blev den nænsomme restaurering præmieret, og Rønnow 

Arkitekter modtog prisen på hele holdets vegne. 

Igen i 2022 uddeler Københavns Snedkerlaug Snedkerprisen med 

midler stillet til rådighed af Kirsten og Freddy Johansens Fond. 

Denne gang hædres et projekt, hvor træ og snedkerarbejde er tænkt 

ind som en bærende del af en fornem restaurering og ombygning 

af en historisk, offentlig bygning. 

 

Københavns Snedkerlaug har valgt, at Snedkerprisen 2022 på 

150.000 kroner fordeles ligeligt på tre dygtige snedkere; Alberte 

B. Andersen, Søren Risvang og David Svane.
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KIRSTEN OG FREDDY JOHANSENS 
FOND

Fonden blev stiftet d. 21. juni 2004, og er resultatet af et ægtepars 

beslutning om gennem en fond at støtte samfundsmæssige 

fornuftige formål. Den store formue stammer fra salg af parrets 

virksomheder, som var et ejendomsselskab og et håndværksfirma 

med maler- og snedkerarbejde.

Fonden støtter og tilgodeser almennyttige formål, herunder hånd-

værksmæssige arbejder, navnlig indenfor maler- og træfagene, og 

yder også støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og kunstneri-

ske aktiviteter. Hertil kommer forskning indenfor håndværksfage-

ne, specielt malerfaget, samt lægevidenskab indenfor det sygdoms-

bekæmpende område.

Snedkerprisen belønner arkitekter, designere, ingeniører, bygher-

rer eller snedkere, som i høj kvalitet har bidraget til:

1. byggeri eller indretning, hvor den væsentligste del af 

snedkerarbejdet er udført i træ

2. restaurering af inventar i byggeri, hvori træ er hovedbe-

standdelen

3. nyt møbeldesign eller brug af ny teknologi, hvor dristig-

hed udfordrer faget i træ-relaterede materialer
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MOTIVERING
Københavns Snedkerlaug blev stiftet i 1554. Frederik 2. var konge i 
Danmark, og hans berømte søn – den senere Christian 4. - havde 
endnu ikke sat sit præg på København med opførelsen af Ro-
senborg, Børsen, Nyboder og mange andre identitetsskabende 
bygningsværker.
Københavns Snedkerlaug har repræsenteret vores håndværk i 
hovedstaden i de 468 år, der er gået; det er en arv, der forpligter, og 
som vi er stolte af. Med så lang en historie i bagagen, ser vi uvæger-
ligt tilbage – men vi ser også frem, og interesserer os brændende 
for vores håndværk i nutiden og i fremtiden.
I år har vi valgt at dele Snedkerprisen 2022 ud på tre dygtige snedke-
re. Det har vi gjort af følgende grunde (i alfabetisk rækkefølge):
 
Alberte Bisgaard Andersen. Alberte er en ung, talentfuld maskin-
snedker, der har imponeret priskomiteen med sin seriøsitet, 
dygtighed og stilsikkerhed.

Søren Risvang. Alle fag har en godfather – og i snedkerfaget hedder 
han Søren Risvang. Søren skal i år hædres for den positive rolle, 
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han altid har spillet i vores fag med at forbinde unge og erfarne, 
undervisning og praksis. 

David Svane. David trækker en smuk bue fra laugets tidlige år til 
år 2022 med sit imponerende træskærerarbejde på en af Børsens 
porte. David arbejder i hånden og bevarer på fineste vis fortiden i 
nutiden. 

Tillykke til jer alle tre!
 
Mads Raaschou, oldermand, Københavns Snedkerlaug
Snedkermester, Raaschou Inventar & Byg

TAK
”For mig er det at vinde Snedkerprisen 2022 en stor anerkendelse 
af mit design og fortæller mig, at det var det rigtige valg at starte op 
som selvstændig. Det giver mig mod og tro på, at jeg skal arbejde 
videre med det håndværk, jeg elsker.”

Alberte B. Andersen

”Som snedker har haft særlig glæde ved at være den håndværks-
mæssige led i den kreative proces med designere og arkitekter. Jeg 
er glad for at dette også værdsættes. 
Prisen er meget  motiverende ikke mindst nu da jeg netop er gået 
full time selvstændig igen.  Jeg glæder mig til fortsættelsen og tror 
og håber der kommer masser af spændende projekter fremover.”

Søren Risvang

”Det betyder noget at ens arbejde bliver værsat ud fra en faglig 
vudering.  Der udover kan prisen give arbejdsro.”

David Svane
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Alberte Bisgaard Andersen

Udlært maskinsnedker i 2021.

Modtog sølvmedalje til svendeprøve.

Pris for ”største udvikling”, faglærernes pris.

Nomineret til igangværende designkonkurrence.

Studerer Arkitektur & Design på Aalborg Universitet med fokus på Industriel Design.

Driver virksomheden Arboretum Design.
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Kontakt:

Arboretum Design
Himmerlandsgade 14, 3. th.
9000 Aalborg

www.arboretumdesign.dk 
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Søren Risvang

Udlært møbelsnedker I år har priskomiteen gået efter de innovative og ambitiøse hånd-
værkere der gør en forskel for vores ædle gamle snedkerhåndværk. Personer, der ikke 
nødvendigvis er så kendte, men som gør en stor forskel med deres arbejde. Søren Risvang er 
indbegrebet af en sådan håndværker. Hans CV er imponerende og i alle de sammenhænge, 
Søren har været en del af, har han bidraget med stor energi og innovative tanker. Søren 
startede som Møbelsnedkerlærling hos PP møbler og var i sin tid hos PP meget involveret i 
udviklingen af prototyper i samarbejde store danske design ikoner som Hans Wegner, Poul 
Kjærholm og Verner Panton. Under sin uddannelse havde Søren fået interesse for det Japan-
ske håndværk og havde etableret kontakt til flere spændende værksteder i landet. Med hjælp 
fra Gurli og Paul Madsens Fond tog han afsted for at rejse rundt og arbejde i 12 måneder.
 
Søren har altid haft en stor interesse for at samarbejde med designere og hans evner til at op-
timere og forbedre og realisere ideer er legendarisk og højt skattet. På Sørens første værksted 
på Lergravsvej blev mange spændende projekter til i samarbejde med bl.a. Kasper Salto, 
Cecilie Manz og det japanske firma Hinoki Kogei. Efter mange år som selvstændig tog Søren 
fat i et nyt kapitel i sit liv. Som leder af snedkerværkstedet på Statens værksteder for kunst 
og efterfølgende, som snedker instruktør på NEXT, fik Søren hjulpet og inspireret mange 
kunstnere, designere og snedkerlærlinge til, at dele deres viden, udfordre faget og tænke nye 
tanker. Som eksempel startede Søren et samarbejde mellem Kunstakademiet og Snedker-
skolen hvor de designstuderende og Snedkereleverne med udgangspunkt i forelæsninger i 
fagteori og designteori udviklede møbler i forspændt træ. En krævende del af snedkerfaget, 
som Søren har mange års erfaring med.
 
Efter en periode som værkfører hos Gribskov inventarsnedkeri har Søren igen kastet sig ud 
i livet som selvstændig og fortsætter samarbejdet med nogle af danmarks førende danske 
designere, det er på det seneste blevet til en serie bødker inspirerede møbler af Cecilie Manz, 
flotte stablede bakker af Louise Campbell til Snedkernes Efterårsudstilling 2021 og “GRID” 
bænkene af Boris Berlin, der sælges gennem Galerie Maria Wettergren i Paris.

Kontakt:

Søren Risvang Snedkeri
Skovvej 26
3230 Græsted
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David Svane
Billedskærer. David hædres for sit fornem-
me arbejde med at rekonstruerede den 
gamle renæssanceport, der engang sad i ho-
vedindgangen på Børsen. Samarbejde med 
Leif Hansen Arkitekter. 

Københavns Billedskærerværksted
Mariendalsvej 25B st. 
2000 Frederiksberg
www.davidsvane.dk
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SNEDKERPRISEN 2018
Nomas nyindviede restaurant på Holmen i København. 
BIG har tegnet bygningen og Studio David Thulstrup 
har indrettet. Hele vejen igennem skaber fornemt 
forarbejdet træ et helt særligt udtryk.
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SNEDKERPRISEN 2019
Mette Bentzen og Lasse Kristensen fra Egeværk blev til-
delt Snedkerprisen i 2019 for deres udforskende tilgang 
til både materiale og håndværk, samt evne til at få deres 
værker ud til et internationalt publikum.
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SNEDKERPRISEN 2020
Den 60 meter lange, genskabte Kongehal - opført i og af 
Sagnlandet Lejre. 1000 tons dansk eg, 658 kvm under 
tag og et innovativt mix af højteknologiske løsninger og 
traditionelt håndværk.
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SNEDKERPRISEN 2021
Nænsom restaurering og ombygning af ”Smykkeskri-
net” - Retten i Aarhus. Rønnow Arkitekter modtager 
prisen på vegne af det store hold, der har arbejdet på 
det smukke og komplekse snedkerarbejde, der præger 
bygningen.
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BILLEDER: 

FORSIDE: Detalje, skrivebord udført af Alberte B. Andersen

Side 5: Oldermand Mads Raaschou. Foto: Mew

Side 7 - 10: Arboretum Design

Side 11 - 14: Søren Risvang Snedkeri

Side 15 - 20: Københavns Billedskærerværksted

Side 21: Det præmierede interiør i det nye Noma, prismodtager 2018. Foto: Noma

Side 22: Måne, Egeværk. Foto: Egeværk

Side 23: Gavl, Kongehallen i Sagnlandet Lejre. Foto: Sagnlandet Lejre. Foto: Ole 
Malling

Side 24: Detalje, Retten i Aarhus. Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Bagside: Detalje, skammel udført af Søren Risvang
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Københavns Snedkerlaug
Prisen uddeles af Københavns Snedkerlaug, som belønner 
emner og projekter i hele Danmark med den lille krølle, at 
det skal være et vinderprojekt, der er synligt for en stor del af 
offentligheden.
Priskomiteen lægger desuden vægt på såvel tradition som 
innovation. Dette betyder, at en vinder af Snedkerprisen skal 
levere, og vise forståelse for god håndværksmæssig kvalitet, 
evne at bruge og udvikle nye metoder/ny teknologi samt udvi-
se hensyn til bæredygtighed i såvel udførelse som brug.

Priskomiteen
Oldermand Mads Raaschou, Københavns Snedkerlaug 
Snedkermester Niels Roth Andersen
Møbelsnedker Rasmus Fenhann, Fenhann Furniture 
Arkitekt Michael Brunbjerg, Tegnestuen Kontekst 
Direktør Peter Stenholm

Københavns Snedkerlaug 
Godthåbsvej 6, Baghuset 3.  sal 

DK-2000 Frederiksberg
www.snedkerlauget.dk


