
Invitation til 
Skud på Stammen® 2018
Vil du være med til at skabe unikt dansk design?

NEXT Udannelse København byder op til endnu en dans med 

projektet Skud På Stammen®, og vi håber, du har lyst til at være med.

Årets tema er ”Barndommens land”. Her søger vi tilbage i erindringen om det, der var.

 

Hvad er det for et billede, du husker fra din barndom? Og hvis du skulle omsætte dine 

erindringer til et moderne møbel, hvordan ville det så tegne sig?

Årets materiale

Temaet ”Barndommens land” skal så fint udformes i et materiale, som har været en del af den danske 

fauna i 9500 år, nemlig lind. 

Lind er et af skovens oprindelige træer, men i dag dyrkes træet ikke længere som en træsort i 

det intensive skovbrug. Den kommercielle interesse for lind er faldende, og du vil derfor 

mest se lindetræer som parktræer eller som træer, der danner fine alléer.

Lind har et let og gulligt udtryk og er nem at pudse og bejdse i. Det er dog også en 

ganske skrøbelig træsort, som skal holdes tør.

Arne Jacobsens værk 

I 2016 var NEXT så heldig at få fat i en masse lindetræer fra haveanlægget 

rundt om Rødovre Rådhus, tegnet af Arne Jacobsen. I haven, som 

Arne Jacobsen også har stået i spidsen for sammen med Eigil Kjær, 

var en række stynede lindetræer det bærende element.

Disse træer fik NEXT, mod at de blev skåret op og brugt til 

fremstilling af møbler til Skud på Stammen. Og nu er året så 

kommet, hvor Arne Jacobsens lindetræer skal omsættes 

til nyt brug.

NEXT glæder sig meget til at se, hvad dygtige designere 

og snedkerelever sammen kan frembringe af møbler

med inspiration fra barndommens land og med 

et originalt og historisk dansk materiale.

Du kan læse mere om projektet på vores hjemmeside her.

Med venlig hilsen

NEXT Uddannelse København 



Alt det praktiske - deadlines og rammer for deltagelse

Generelt 
Skud På Stammen er er samarbejdsprojekt, hvor designere og elever fra snedkeruddannelsen 
på NEXT Uddannelse København arbejder i fællesskab om at fremstille et møbel. 

Der vil være en naturlig arbejdsfordeling, hvor designeren står for tegninger og idé, og hvor 
snedkereleven står for det praktiske arbejde med at fremstille møblet.

Det er forventet, at designeren står til rådighed for eleven gennem hele forløbet, og at de har hyppig 
kontakt. Under selve workshoppen forventes designeren at være til stede på skolen mindst en 
gang om ugen.

NEXT elevernes deltagelse er ikke en obligatorisk del af deres samlede uddannelse, og de gør 
det derfor af frivillig interesse. 

Der fremstilles kun ét eksemplar af møblet, og skolen stiller udelukkende træ- og pladematerialer 
til rådighed for projektet. I år arbejdes der alene i lindetræ. 

Ved polstermøbler stiller skolen grundmaterialer til rådighed for projektet. Særlige møbelstoffer 
eller læder fremskaffer designeren dog selv. Dette skal foreligge ved workshoppens start.
Øvrige udgifter til materialer, samt til arbejde såsom: smedearbejde, malerarbejde, special beslag 
og lign. afholdes af designeren alene. Denne udgift refunderes i forbindelse med salget af det 
endelige møbel. 
 

Indlevering af skitser 
Skitser af deltagende projekter skal være NEXT i hænde senest 30. april 2018.

Tegninger leveres i elektronisk skitseform som PDF eller Word og sendes til tmi@nextkbh.dk

Ud over aflevering af skitser skal der også afleveres en ½ sides tekst til forklaring af produktet, hvor der 
argumenteres for, hvorledes projektet lever op til årets tema; Barndommens Land. 
Kun projekter med en klar og entydig forståelse, bliver godkendt i projektet. 

Krav til projektoplæg 
• Projektet skal kunne bygges af en snedkerelev på 4 uger (eleverne er i den sidste del af uddannelsen).
• Produktet skal kunne indgå i en produktion og sælges bredt.
• Produktet skal passe i temaet ”Barndommens Land”.
• Produktet skal være gennemtænkt i forhold til bæredygtighed. 
• Der må godt indgå polsterarbejde i fremlagte projektforslag, men da der kun er en relativt lille           
   mængde polsterelever, der kan deltage i Skud på Stammen®, vil der kun blive udtaget få møbler til            
   polstring.
• Møblet skal være udtænkt til produktion i lindetræ.
• Møblet skal fremstå i træets farve med overfladebehandling i olie eller voks.  

Godkendelse af projektforslag
Igen i år vil møblerne til Skud på Stammen® bliver udvalgt af en komite bestående af en journalist fra 
boligpressen, en arkitekt med baggrund i møbeldesign, en repræsentant fra FDB Møbler, en møbel-
snedker-faglærer samt en polster-faglærer. 

Det er alene disse personer, der tager stilling til, hvilke projekter der bliver udvalgt til at deltage 
i årets Skud På Stammen®. 



Du får d. 14. maj 2018 svar på, om du er en af de heldige deltagere i årets Skud På Stammen®.

Men vær opmærksom på, at selv om et møbel er udtaget til deltagelse, er det en forudsætning, at vi har 
nok tilmeldte elever, til at kunne besætte alle projekter. I tilfælde af at vi ikke har nok tilmeldte elever, 
vil vi derfor sortere i de godkendte projekter.  

Arbejdstegninger og særlige materialer 
Arbejdstegninger med tydelig målangivelse indsendes til NEXT senest d. 15. juni 2018. 
Projekter, der ikke følges op med en entydig målsat arbejdstegning, afvises. 

Særlige beslag, andet arbejde (fx smed-, malerarbejde mm.) samt særlige polstermaterialer skal 
være leveret til NEXT d. 1. juli 2018. 

Projekter, hvor der indgår elementer i 3D form, skal leveres i filformatet Solid Part eller Parasolid. 
Disse skal leveres senest d. 15. juni 2018. 

Meet and Greet 
Designere og elever møder hinanden og snakker projektet igennem. Såfremt der fortsat er uklarheder
i projektet, aftaler designere og elever, hvilket arbejde der skal være udført inden starten af 
workshoppen.  

Vi mødes d. 7. juni kl 17-20. Der udsendes separat en mail om dette arrangement senere. 

Workshop
Workshoppen Skud På Stammen® finder d. 30. juli til 24. august på NEXT BYG på Tæbyvej 65 i 2610 
Rødovre.
 

Ejerskab til design
Designeren beholder ejerskabet til sit design gennem hele processen, også efter at projektet er ophørt. 
Såfremt et projekt efterfølgende ønskes i produktion, kan dette alene ske, som en aftale mellem formgiv-
er og producent, efter gældende regelsæt.

Ejerskab til møblet
Ejerskabet til møblet tilfalder NEXT Uddannelse København.
Møblet kan dog frikøbes fra NEXT, efter at møblet har deltaget i de planlagte udstillinger og efter 
følgende regelsæt: 

Først tilbydes møblet til den deltagende elev. Har flere elever arbejdet sammen om projektet, tilbydes 
møblet til alle elever. Ønsker denne/disse ikke at købe møblet, tilbydes det til designeren. Såfremt ingen 
af de involverede parter ønsker at købe det fremstillede møbel, udbyder NEXT Uddannelse København 
møblet til salg.

Salgsprisen udgør det materialeforbrug, der er medtaget til at fremstille møblet.

NEXT udmelder en dato for, hvornår møblet kan købes samt en deadline for, hvornår møblet skal være 
afhentet. Herefter sættes møblet til salg i almindelig handel.

Såfremt en designer ikke får tilbudt sit møbel, kan denne låne møblet til fremvisning og fotografering, 
i kortere perioder af max. 5 arbejdsdage - med mindre der er sket et salg til tredje mand. 
Aftaler om lån sker mellem deltagende designer og deltagende elev.



Udstilling & bog
Projekt Skud På Stammen® afsluttes med udgivelse af en bog og med en udstilling af de deltagende 
projekter, som igen i år udstilles i Industriens Hus, Rådhuspladsen, København.
 

Kontakt
Har du spørgsmål til projektet; krav, deadlines eller andet tag endelig fat i faglærer Torkel Milling. 
Du fanger ham på tmi@nextkbh.dk. 

VIGTIGE DEADLINES & DATOER  

• Indlevering af skitser, senest 30. april 

• Arbejdstegninger, senest d. 15. juni  

• Aflevering af særligt materiale, d. 1. juli 

• Aflevring af projekter med 3D form, d. 15. juni 

• Meet & Greet, d. 7. juni kl 17-20 

• Workshop, d. 30. juli til 24. august


