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BAMBUS-LEVERANCE TIL PANDA-HUSET
Bambus er ikke kun superfood til København Zoos nye panda-kæledægger. 
Materialet udgør også en byggemæssig rolle i det nyetablerede anlæg i den 
gamle have. Den nordjyske trægrossist Keflico har således leveret en serie 
specialfremstillede bambusplader, der fungerer som indvendig beklædning i 
området omkring pandahuset, der er designet til publikum. 

Af Lars Dalsgaard Adolfsen 

SKOLEBYGGERI Mere end 
et års salgsarbejde giver 
endelig pote for Krone 
Vinduer.

Entreprenøren NCC har 
valgte den nordjyske vin-
duesproducent som leve-
randør til fremtidens læ-
ringssted i Nordjylland, 
Vrå Skole og børnehus. 

– Efter lang tids salgsar-
bejde fik vi endelig ordren 
i hus til NCC på Vrå Skole. 
Det betyder meget for os 
at være med på et lokalt 
projekt, hvor Hjørring 
Kommune er en visionær 
bygherre, og hvor vi kan 
understøtte arkitekternes 
bæredygtige ambition om 

et komplet økosystem for 
leg og læring, siger salgs-
ansvarlig ved Krone Vin-
duer Troels Krohn i en 
pressemeddelelse. 

Vinduesleverancen fra 
Krone Vinduer udgør et 
større millionbeløb og 
skal leveres i foråret 2020.

Vinduestypen er træ/
alu serien Coto Energy 
med indvendig del i klart 
lakeret fyrretræ.

Yderligere forsynes vin-
duerne med specielt so-
lafskærmende glas, så ele-
verne sikres en behagelig 
temperatur indenfor de 
store vinduespartier.

Vrå skole bliver et sam-

lingspunkt for hele byen, 
hvor læring, kultur, idræt 
og fritidsaktiviteter mø-
des i et fremtidssikret og 
moderne byggeri.

Projektet omfatter 
10.000 kvm og indehol-

der skole, børnehus og 
idrætshal med en total 
projektsum på 178 mio. 
kr. Krone Vinduer har op-
bygget referencer på sko-
lebyggerier i både hoved-
stadsområdet og Norge. 

Eksempelvis Sydhavns-
skolen i København, hvor 
enorme vinduespartier i 
kertotræ, med indvendige 
siddepladser skaber eks-
tra rum til eleverne.

Vinduesleverance til millioner
Skole, børnehus og idrætshal til sammenlagt 178 mio. kroner er på vej i Vrå

HÆDERSPRIS - Det var 
stolte snedkere, der i slut-
ningen af sidste måned 
tog imod anerkendelsen 
fra Københavns Snedker-
laug, der pegede på Ege-
værk som fortjent modta-
ger af Snedkerprisen 
2019. Prisoverrækkelsen 
foregik i Egeværks eget 
værksted på Hundested 
havn, hvor de mange 
fremmødte fik lejlighed til 
at se og føle Egeværks 
skulpturelle snedkerfær-
digheder in nature

Københavns Snedker-
laug fremhæver Egeværk 
som eksempel på en mo-
derne og innovativ sned-
kervirksomhed, der leve-
rer smukt snedkerhånd-
værk i pagt med de bedste 
danske snedkertraditio-
ner. Derfor går Snedker-
prisen 2019 på 150.000 
kroner til indehaverne af 
møbelsnedkeriet Egeværk 
ved Mette Bentzen og Las-
se Kristensen. Det er an-
den gang, at Snedkerpri-
sen - med midler stillet til 

rådighed af Kirsten og 
Freddy Johansens Fond – 
uddeles. 

– Det er med glæde og 
stolthed jeg i dag giver 
Snedkerprisen 2019 til 
Egeværk. Den får I for je-
res insisterende og modi-
ge snedkerarbejde. Alt er 

gennemtænkt i jeres kom-
promisløse tilgang til 
håndværket. I har begge 
en fornem og internatio-
nal baggrund for det, I har 
skabt med Egeværk. Træet 
er blevet et kald for jer, og 
I har sat barren højt, og 
slået igennem med inter-

national anerkendelse og 
ikke færre end 80.000 be-
søgende i jeres butik her i 
Hundested. 

Som snedkermester 
glæder det mig også, at I 
påtager jer at trække flere 
til faget og selv tager an-
svar for lærlingeopgave, 

sagde oldermand Mads 
Raaschou til de to vinde-
re, Mette Bentzen og Las-
se Kristensen.

En gamechanger
Det er anden gang, at 
Snedkerprisen uddeles. 
Sidste år gik prisen til No-
ma for restaurantens høje 
håndværksmæssige ambi-
tioner - også uden for 
gourmetkøkkenet.

Egeværk og holdet af 
snedkere i værkstedet på 
Hundested havn viser 
sammen omhyggelighed i 
forhold til at udforske rå-
varerne og få det sublime 
ud af dem i form af raffi-
nerede træarbejder. Ege-
værk skaber således uni-
kamøbler og brugskunst i 
høj international klasse, 
og Lasse Kristensen og 

Mette Bentzen har med 
udstillinger i flere euro-
pæiske lande samt USA i 
lighed med sidste års vin-
dere opnået et gennem-
brud, som kun få opnår. 

– For os er Snedkerpri-
sen en gamechanger. Vi 
oplever ofte, hvor meget 
man ude i verden beun-
drer den danske snedker-
tradition. Og når også vo-
res eget idol, John Make-
peace, sender tak til den 
danske snedkertradition, 
så ved vi godt, hvor glade 
og taknemmelige vi bør 
være for denne pris. 

Og vi har fra hele verde-
nen modtaget lykønsknin-
ger, og det viser, hvor stor 
interessen er for snedker-
håndværket, sagde Mette 
Bentzen som tak til Kø-
benhavns Snedkerlaug og 
til Kirsten og Freddy Jo-
hansens Fond, som med 
150.000 kr. har banet vej 
for uddeling af Snedker-
prisen. 
tøtte

Pris til kompromisløse møbelsnedkere
Får Snedkerprisen 2019 for smukt håndværk i pagt med de bedste danske snedkertraditioner

Krone Vinduer skal levere 
vinduer til den 10.000 kvm 

store Vrå Skole og Børnehus, 
der omfatter en ny folkeskole 

med tilhørende børnehus, 
folkebibliotek, musisk skole, 
ungdomsklub og idrætshal. 
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Oldermand Mads Raaschou 
(tv) overrækker prisen til de 
to vindere, Mette Bentzen 
og Lasse Kristensen.  
(PR-foto)


