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VELKOMMEN TIL KÆRBYGÅRD
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På Kærbygård har vi specialiseret os i snedker

arbejde. Vi kan fremstille alt lige fra plankespise

borde, reoler, trapper til vinkældre – det er kun 

fantasien, der sætter grænsen.

Vores familie har været på Kærbygård siden 1748, 

og vi har lavet mange forskellige kvalitetsproduk

ter igennem tiden – alt fra heste til stokke. I dag 

har vi landbrug og snedkeri. I snedkeriet har vi 

valgt at varetage alle processer selv. Vi udvælger 

selv træerne i de fynske skove og saver dem op til 

planker. Derefter starter den lange tørringspro

ces – først i fri luft og derefter i tørreovn.

Når træet er klar, akklimatiseres det i vores værk

sted, før snedkerne får fornøjelsen af at arbejde 

med det. I snedkeriet har vi mange kompetencer 

for at spænde så bredt som muligt. 

OM KÆRBYGÅRD
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Mens vi hele tiden søger at udvikle nye ideer til 

møbler af kvalitetstræ, er vi samtidig åbne over 

for at arbejde sammen med dig om dine ønsker og 

behov. Vi ser en glæde i at udvikle unikke møbler, 

hvor design og det gode snedkerarbejde går op  

i en højere enhed.

Derfor indgår vi også gerne et samarbejde med 

indretningsarkitekter eller designere for at levere 

præcis det møbel, du drømmer om. Vi har fokus 

på detaljen, den gode råvare og det eksklusive 

udtryk, mens vi garanterer kvalitet i vores arbejde. 

Vores personale består bl.a. af møbel, maskin og 

bygningssnedkere, og deres kombinerede kompe

tencer betyder, at vi kan løfte alle tænkelige 

snedkeropgaver.
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Vores showrooms ligger på Kærbygård ved Odense 

og på Amerika Plads i København. Begge steder 

møder du familien Kibæk, som ejer gården.

 

De vil altid gerne fortælle dig lidt om Kærbygårds 

historie og deres filosofi, samt give dig et dybde

gående indblik i processen fra træ til plankebord. 

Besøger du showroomet i Odense, er du også 

velkommen til at kigge ind i vores værksted, som 

ligger på samme adresse. Her kan du komme bag 

om møbelproduktionen og se, hvordan de dygtige 

snedkere fremstiller smukke møbler.

SHOWROOMS
– KOM HELT TÆT PÅ HÅNDVÆRKET
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Massivtræsmøbler stiller store krav til kvalitet, 

og der er nogle grundlæggende forhold, som skal 

være på plads for at sikre, at møblet kan holde i 

generationer.

Massivtræsmøbler er meget populære i dag, og 

der bliver fremstillet meget i forskellige kvalite

ter. Derfor er det vigtigt, at man gør op med  

sig selv, hvad man forventer af møblet, og hvad 

det må koste.

På Kærbygård bestræber vi os på at fremstille 

møbler i markedets bedste kvalitet, og derfor er 

vi ikke de billigste på markedet.

Vi har disse krav, når et møbel bliver fremstillet 

på Kærbygård:

1.  Træ, som er egnet til møbler, udvælges i  

skoven – resten går til flis eller brænde. 

2.  Træet lufttørres korrekt med tålmodighed.

3.  Træet ovntørres til indendørs brug.

4.  Træet akklimatiseres, inden forarbejdning 

påbegyndes.

5.  Møblet fremstilles i opvarmede lokaler af  

fagpersoner.

6.  Når møblet er færdigt opbevares det i  

opvarmede lokaler.

Vi opfordrer alle, der er på udkig efter et massiv

træsmøbel, til at besøge værkstedet, hvor det 

bliver fremstillet, for at sikre sig imod ubehage

lige overraskelser. (Brug evt. ovenstående seks 

punkter som tjekliste).

KVALITET
– MASSIVTRÆSMØBLER ER EN TILLIDSSAG
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To snedkerplankeborde er aldrig ens og kan  

ikke have samme udtryk, da to træer ikke er ens. 

Det vigtigste for os er, at du er tilfreds.

Derfor har vi lavet en garantiordning, vi kalder 

tilfredshedgaranti. Alle snedkerplankeborde, som 

produceres hos Kærbygård, er dækket under denne.

Undervejs når vi laver et møbel til dig, sender vi 

billeder på mail eller SMS, når produktet kommer 

gennem en ny fase i produktionen. Ved hver fase 

har du mulighed for at få lavet rettelser til dit 

snedkerbord. Du kan også få produceret et helt 

nyt forfra efter dine krav, indtil du bliver tilfreds.

Derudover har du ekstraordinært syv dages til

fredshedsgaranti efter levering. Det eneste  

det koster dig er 1.500 kr. i fragt. Så leverer vi et 

nyt snedkerbord som passer dine krav. Vi lader 

naturligvis dit snedkerbord stå, indtil det nye  

er leveret.

Kærbygård laver møbler, som holder i generationer, 

så det er vigtigt for os, at du er 100% tilfreds.

Læs mere om vores kvalitet på vores hjemmeside.

TILFREDSHEDSGARANTI HOS KÆRBYGÅRD
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At købe et plankebord, et nyt køkken eller måske 

en smuk skænk er en tillidssag. På Kærbygård 

sætter vi derfor en ære i, at du kan have tillid til 

vores produkter og det arbejde, der ligger bag at 

skabe et smukt, funktionelt og unikt møbel.

For at skabe et sådant produkt kræver det, at 

mange faktorer skal være i orden. Det er ikke altid 

nok at have det helt rigtige egetræ med smukke 

årer til rådighed. Træet skal skæres på den helt 

rigtige måde og efterfølgende opbevares under 

kontrollerede forhold for at hindre skævhed og 

sprækker i træet.

Derfor er vores lagerhal og værksted altid opvar

mede til den temperatur, der sikrer at plankerne får 

tid til at tørre på den rigtige måde. Det tager lang 

tid, men det er en nødvendig proces for at opnå 

det perfekte resultat. Derefter skal vores dygtige 

og erfarne fagfolk udvælge netop de planker, der 

passer til dit møbel.

PLANKEBORDE
– VORES MØBLER SKAL ALTID VÆRE PERFEKTE
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Har du selv ønsker med hensyn til plankernes 

udseende, bordets størrelse og efterbehandling, 

tager vi selvfølgelig hensyn til disse ønsker og 

udvælger – eventuelt i samråd med dig – de plan

ker, der passer til den konkrete opgave.

Detaljerne skal være på plads for at skabe et godt 

resultat. Netop detaljerne går vi meget op i hos 

Kærbygård. Vi ved, at det ofte er de små og nemt 

oversete ting, der gør forskellen på et middel

mådigt og et fremragende resultat.

VORES TRÆ

På Kærbygård har vi altid et stort lager af ovn

tørret træ. Der er meget stor forskel på udtrykket 

i træet alt afhængigt af, hvor i stammen træet 

kommer fra. Derfor er det vigtigt, at vi finder 

frem til, hvad du godt kan lide ved træet, så vi 

kan udse os det træ, der passer til dig. Her har du 

også mulighed for selv at være med til at udvælge 

træet direkte på gårdens savværk.
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Hvis du ønsker et rundt bord, kan det sagtens 

lade sig gøre. Her kan vi snedkerere det således, 

at der er luft imellem plankerne, så man får et 

plankebordsudtryk, eller vi kan udføre bordet i en 

fuldstavslimning, så det bliver én samlet plade.

Et rundt plankebord giver et fantastisk samtale

rum, hvor alle rundt om bordet kan se og snakke 

med hinanden. På Kærbygård fremstiller vi dit 

runde bord i de mål og det design, du ønsker.

DET SMUKKE

RUNDE BORD
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Det er ikke kun spisebordet, der har krav på at være 

lavet af flot og massivt egetræ – også sofabordet 

kan fremstilles i samme gode træ. Herved opnår 

du samme fordele – at kunne bestemme størrelse, 

udformning og efterbehandling efter egne ønsker.

Hvis du bestiller et sofabord i træ hos Kærbygård 

samtidig med et plankespisebord, kan vi tilbyde at 

lave sofabordet af samme stamme, så du er sikker 

på, at begge borde har samme nuance. Det giver 

et helt specielt sammenspil mellem bordene – især 

hvis de skal stå i samme rum.

Et plankesofabord skal ikke nødvendigvis have 

samme form som spisebordet. Her er der mulighed 

for at lege med former og udtryk. Overvej f.eks. at 

lade sofabordet stå med levende kanter, så bordet 

fremstår så naturligt som muligt – eller find i 

samråd med os en helt anden løsning, der passer 

ind i dit hjem. 

SOFABORDE
– SKAL OGSÅ LAVES AF PLANKER
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Hos Kærbygård finder du eksklusive egetræs

borde håndlavet af erfarne snedkere i eget værk

sted. Et egetræsbord fra os bliver fremstillet af 

de bedste træer. Det giver et naturligt og robust 

udtryk – og ved os har du mulighed for at tilpasse 

bordet, så det passer perfekt til din indretning.

Vi arbejder ud fra et princip om, at du skal have 

noget helt særligt, når du køber et bord hos os. 

Det skal være en oplevelse at købe et af vores 

ege træsplankeborde, og dette forsøger vi at opnå 

ved at inkludere dig i hele processen.

Det betyder, at du bl.a. selv får lov til at vælge 

dine planker, og du vælger også, hvilken overflade

behandling dit bord skal have. 

EGETRÆSBORD  

– I EGET DESIGN
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For 20 år siden var det smukke danske elmetræ 

desværre plaget af elmesyge. Dette har med ført, 

at dansk elm er vanskeligt at fremskaffe i dag.  

I efteråret 2017 deltog Pia (8. generation på 

gården) i en fest, hvor hun kom i snak med en 

landmand fra det sønderjyske.

Det viste sig, at han under elmesygen havde 

fældet en hel allé af dansk elm, som han siden da 

havde opbevaret i sin lade. Vi var så heldige, at 

landmanden gerne ville sælge os sit lager, hvilket 

betyder, at vi i dag kan tilbyde lækre massiv

træsmøbler i dansk elmetræ.

Dansk elm har et fantastisk flot spil, som ikke 

kan sammenlignes med amerikansk elm. Er man 

interesseret i elmetræsmøbler, f.eks. et smukt 

langbord i elmetræ, anbefaler vi altid et besøg 

i et af vores showroom, så man kan opleve og 

mærke træet.

VI HAR DANSK

ELMETRÆ
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Den eksklusive amerikanske valnød er en utrolig 

lækker træsort til fremstilling af møbler. Selvom vi 

på Kærbygård arbejder mest i de danske træsorter, 

fremstiller vi mange møbler i amerikansk valnød. 

Derfor har vi etableret kontakt til en leverandør, 

som skaffer os planker i 1. klasses kvalitet.

Vi har også et lager af europæisk og dansk valnød, 

som foruden at være lysere end den  

amerikanske også har et meget anderledes udtryk 

i åreaftegningerne. Er man faldet for den mørke 

farve, anbefaler vi at købe et bord i amerikansk 

valnød fremfor at benytte mørke bejdser og olier, 

da det er vores erfaring, at det er umuligt at opnå 

et resultat, som retfærdiggør den ægte vare.

VALNØDDEBORDE
– DANSK OG AMERIKANSK TRÆ
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Bordben gør en stor visuel forskel på et planke

spisebord, som f.eks. et egetræsbord. Man kan 

vælge nogle kraftige ben, som vil give bordet  

et rustikt look, eller man kan vælge en lettere 

udgave for et mere enkelt udtryk.

TRÆBEN ER DET NATURLIGE VALG 

For mange er bordben i træ det mest naturlige 

valg, når der skal vælges bordben. Bordben i træ 

giver nemlig plankebordet et komplet naturligt 

udseende, da benene er i samme matchende  

materiale som bordpladen.

Alle vores træbensløsninger bliver lavet på vores 

eget snedkeri. Her har vi i høj grad tænkt funk

tiona litet i hverdagen ind. Det vil sige, at vi får 

vores smed til at fremstille både vores special

beslag men også metalben, så konstruktionen 

under bordet bliver så let og stærk som mulig. 

Disse løsninger er naturligvis ikke noget, man ser  

i hverdagen, men man mærker det.

STÅLBEN – MODERNITET OG ELEGANCE 

Understel til plankeborde kan også laves af metal. 

Vores stålben bruges ofte til vores borde, fordi  

et plankebord med stålben udstråler modernitet 

og elegance. Her er det vores dygtige smed,  

Nikolai, der kommer på banen. Ligesom graden  

af kvalitet i snedkerhåndværket varierer meget, 

gør den det også i smedearbejdet. Bordben i stål 

er utroligt robuste, og derfor særligt velegnede 

til store og tunge plankeborde. Vores smed kan 

dog fremstille stålben i alverdens størrelser og 

for mer – det er kun fantasien, der sætter grænser. 

Derfor anbefaler vi altid, at man kigger forbi et  

af vores showrooms, så man har mulighed for at  

se og mærke kvaliteten.

Du kan altså få lige de stålben, du ønsker dig, 

uanset om det er et lille, stort, firkantet eller 

rundt plankebord, du bestiller.

VI FREMSTILLER OGSÅ SPECIALLØSNINGER

Har man et andet ønske til bordben, laver vi en 3D 

tegning, inden vi sætter det i gang, så du har mulig

hed for at visualisere løsningen inden den fremstil

les. Fordi vi går op i at give vores kunder løsninger 

af højeste kvalitet, finder du ikke billige bordben til 

plankeborde her. Kvalitet og pris hænger sammen, 

og vi er stolte af vores håndlavede borde og bord

ben, som bliver lavet fra bunden hver gang. 

BORDBEN
– HELT SOM DU ØNSKER

5756



På kærbygård har vi forskellige muligheder, hvis 

man ønsker at kunne udvide sit spisebord, så der 

er god plads til gæster. Der er forskellige fordele 

og ulemper ved de forskellige løsninger, som vil 

blive beskrevet herunder.

MASSIVTRÆSPLADER

Vi kan fremstille tillægspladen i samme planke 

som selve bordet, således at årene fortsætter ud 

i tillægspladen. Dette er en flot snedkerløsning, 

hvor der er fokus på detaljerne. Det kræver dog, 

at du har mulighed for at opbevare tillægspladerne 

i samme klima som bordet, ellers vil de arbejde 

forskelligt fra bordet. Såfremt tillægspladerne 

ikke bruges ofte, vil der komme farveforskel på 

bord og tillægsplade. Tillægsplader i massivtræ 

er meget tunge. Prisen for massive plader er 

væsentligt højere.

TILLÆGSPLADER I SORT MØBEL MDF

Tillægspladerne udføres i en sort gennemfarvet 

hård møbel MDF. Denne tillægsplade kan stå på 

loftet eller i garagen, da den er formstabil. Der er 

en klar kontrast til selve pladen, så evt. farve

ændring ikke bemærkes. Det er et billigere alter

nativ sammenlignet med massivtræsplader. 

TILLÆGSSOFABORD

Skal du have nyt spisebord og nyt sofabord kan 

vi fremstille begge borde af samme planke og 

montere forhøjede ben på sofabordet, således at 

de kan sættes sammen, så træets årer løber hele 

vejen gennem det samlede bord.

TILLÆGSPLADER
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Når du tilmelder dig Kærbygårds søgeagent frem

stiller vi tre borde efter dine ønsker helt uforplig

tende. Alle der har besøgt et snedkeri ved, hvor 

for skelligt træ kan være, selvom det er samme 

træsort. Hvis man f.eks. saver et egetræ op, vil 

der være kæmpe forskel på de midterste planker 

og de yderste. Faktisk skulle man ikke engang  

tro, at det var samme træsort.

For at sikre at vores kunder får nøjagtigt det 

bord, de drømmer om, har vi lavet en søgefunk

tion, hvor vi helt uforpligtende, ud fra kundens 

kriterier, fremstiller tre borde, som de frit kan 

vælge imellem. Såfremt ingen af dem falder i 

deres smag, kan de blot sige nej tak. Vi kan også 

sende nye bud, når vi har nye borde, der passer.

TILMELDING

1.  Tilmeld dig vores søgeagent på  

kaerbygaard.com/forespoergsel, så vi ved 

hvilket bord, du søger. (Her er det også muligt 

af bestille farveprøver/katalog).

2  I løbet af ca. 10 dage fremstiller vi tre borde  

ud fra dine kriterier, som du frit kan vælge 

imellem. (Bordet er først købt, når det er betalt. 

Og der er ingen udgifter forbundet med at 

være skrevet op i vores søgeagent).

3  Såfremt et af bordene falder i din smag, køber 

du bordet og vælger overfladebehandling, 

bordben og fragt/afhentning. (Det er naturlig

vis også muligt at komme forbi snedkeriet til 

en fremvisning).

4  I løbet af ca. en uge vil bordet være færdigt og 

klar til afhentning/levering.

KÆRBYGÅRD FJERNER USIKKERHEDEN  

VED KØB AF UNIKKE PRODUKTER.

SØGEAGENT
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STOLE

Hos Kærbygård er vi vilde med Mette spisebords

stolene fra Findahls Møbelfabrik, som vi hos  

Kærbygård samarbejder med. De står godt til 

ethvert Kærbygård plankebord, er tidløse og 

passer ind i alle hjem. Stolen er en klassisk spise

bordsstol med en afslappende og god sidde

komfort. Den fås i adskillige flet, stoffer, læder, 

træsorter og behandlinger.

Findahls Møbelfabrik er bundet i danske rødder 

og har mange års erfaringer med bæredygtige 

produkter og står inde for samme høje kvalitet 

og standarder som Kærbygård. Derfor vil vi altid 

anbefale Mette spisebordsstolene i kombination 

med et plankebord fra Kærbygård. 

Stolen, som indgår i Tinkas julekalender  

”Tinka og Kongespillet” på TV2, er produ

ceret på Kærbygård. Du kan derfor både 

se og prøve den i et af vores showrooms.

Kærbygård har lagt kærlighed, tid og godt 

håndværk bag den sned kerskabte stol, som 

er bygget af det bedste træ, som vores 

erfarne medarbejdere har haft i hænderne.
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Skandinavisk boligindretning har gennem årene 

udviklet sig i en mere minimalistisk retning, end 

vi har set tidligere. Mange har fravalgt store og 

tunge reoler og skabe i deres stuer. Disse reoler 

og skabe erstattes i stigende grad med opsatte 

hylder. Denne løsning resulterer i et mere åbent 

og lyst resultat – og giver en løsning, der nemt 

kan tilpasses individuelle behov.

Egetræshylder kan anvendes overalt. I køkkenet 

har mange fravalgt overskabe for at skabe et mere 

åbent og lyst køkken. Her kan få, velplacerede hyl

der give både opbevaringsplads og skabe hygge.

I entréen løser egetræshylder ofte et stort plads

problem. Hvis gulvpladsen er trang, kan reoler eller 

skabe give et rodet indtryk, mens hylder opsat i 

den rigtige højde giver et mere harmonisk indtryk.

I stuen kan det være svært at undvære hylder.

I disse digitale tider er der kun få hjem, der –  

modsat tidligere – har mange bogreoler i stuen.

Hos Kærbygård laver vi dine egetræshylder,  

helt som du ønsker det. Der er frit slag inden for 

længde, bredde og tykkelse, så det er kun din 

fantasi, der sætter grænserne.

Vi kan give dine egetræshylder den efterbehand

ling, du ønsker. Herved kan du opnå det udseende, 

der spiller sammen med rummets øvrige indret

ning og din personlige smag.

EGETRÆSHYLDER
– LØSNINGEN TIL DET MODERNE HJEM
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Hvis du savner flot opbevaringsplads i stuen, står 

snedkerne på Kærbygård klar til at hjælpe dig 

med et skab eller en skænk. Vi har vores standard 

skænk, som vil være at finde i vores showrooms. 

Men vi fremstiller også meget gerne en løsning, 

der passer præcist til dine behov og dit hjem.

SKÆNKE
– VI KAN LAVE DE SMUKKESTE 
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Den bedste måde at opbevare vin på er at have 

flaskerne liggende i en vinreol. Det giver også  

det bedste overblik over, hvilke vine der ligger 

i ”samlingen” – og vælge den helt rigtige flaske, 

der skal nydes til et godt måltid.

Mange tror fejlagtigt, at vinreoler kun egner  

sig til store kældre, hvor der kan monteres vin

reoler på flere vægge fra gulv til loft. Sådan 

forholder det sig heldigvis ikke – det er også de 

færreste, der har en sådan kælder til rådighed  

i deres bolig.

Hos Kærbygård fremstiller vi eksklusive vinreoler,  

der kan tilpasses til dit hjem. Vi tilbyder at frem

stille indbyggede vinreoler, der er individuelt 

tilpassede til det sted, hvor du ønsker at opbe

vare din vinkollektion. 

VINREOLER
– SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TIL DIT HJEM
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I snedkeriet på Kærbygård arbejder møbelsned

kere, maskinsnedkere, bygningssnedkere, tømrere 

og designere. Dette gør, at vi kan gå direkte til 

eksperten på området, når vi får en forespørgsel 

på en opgave – eller hvis der skulle være behov 

for en ny løsning, kan vi sætte hele holdet i gang.

Det brede kompetencefelt og høje engagement, 

som vi har på snedkeriet, gør, at vi er i stand til at 

finde en god løsning på alle snedkeropgaver lige 

fra vinkældre til trapper, køkkener og møbler. 

SPECIALMØBLER
– HVAD DU ØNSKER SKAL DU FÅ
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Står man over for en større snedkeropgave, 

anbefaler vi altid, at man arrangerer et møde på 

snedkeriet på Kærbygård ved Odense. Derved 

kan vi nemlig inddrage præcis de kompetencer 

og faggrupper, som opgaven kræver. Er det et 

indbygningsmøbel eller et møbel, som kræver  

det, vil vi naturligvis gerne have lov til at komme 

på et besøg. 
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Et snedkerkøkken fra Kærbygård er for dig, der 

ikke vil lade dig begrænse af de standardløs

ninger, som konventionelle fabrikerede køkkener 

tilbyder. Et snedkerkøkken er den ultimative 

løsning af højeste kvalitet.

Mange køkkenfabrikanter leverer pæne produkter, 

men der vil som oftest altid være visse begræns

ninger vedrørende udvalget – og de mål produk

terne kan leveres i.

Disse begrænsninger er der ikke, når du får et 

snedkerkøkken fra Kærbygård. Her vil alt blive 

tilpasset og skræddersyet til netop det rum, der 

skal udgøre dit kommende køkken. Det giver en 

meget større frihed til at tage hensyn den stil, du 

ønsker køkkenet bygget i, så det giver det rigtige 

helhedsindtryk i forhold til resten af dit hjem.

En anden stor fordel ved at få bygget et snedker

køkken er, at det er muligt at tage hensyn til dine 

behov. Uanset hvilke ønsker du har, er der ingen 

begrænsninger i form at standardmål, udformning 

og monteringsmuligheder – alt er næsten muligt.

Nogle har måske brug for mange skabsløsninger, 

fordi der er et stort behov for opbevaringsplads, 

mens andre sætter pris på en mere åben løsning 

med masser af bordplads at muntre sig på, når de 

gastronomiske evner skal udfoldes i køkkenet.

Vi ved, at mange anser køkkenet som hjemmets 

vigtigste rum – og det har vi fuld forståelse for. 

Derfor afsætter vi gerne ekstra tid og hjælper dig 

gennem de mange beslutninger, der skal tages 

allerede i idéfasen. Det er vigtigt at tage hensyn 

til alle dine ønsker og drømme, så vi sammen har det 

helt rigtige udgangspunkt for det videre arbejde.

Derfor vil vi gerne have, at I er med i hele pro ces

sen. Vi tager jer med ud for at udvælge det helt 

rigtige træ, ligesom I selvfølgelig også er med, hvis 

der skal vælges sten, granit eller andre specielle 

ting, der skal integreres i jeres køkken. Det sikrer 

at både I – og vi – hele tiden har styr på processen, 

hvilket i sidste ende vil resultere i det resultat, 

som I drømte om allerede fra starten.

Vi vil gerne gå den ekstra mil og yde den ekstra 

indsats, der skal til, for at resultatet bliver nøjag

tig som I har ønsket.

SNEDKERKØKKENER
– DEN ULTIMATIVE DRØM
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Hos Kærbygård laver vi også diverse projekter til 

erhverv. Vores håndlavede træprodukter af kvali

tetstræ holder i generationer. Når du bestiller et 

træprodukt hos os, får du ikke blot et kvalitets

produkt, men også et bæredygtigt møbel.

Vi laver selv alle vores produkter fra bunden og 

varetager hele processen fra start til slut i vores 

eget snedkeri. Du er selvfølgelig velkommen til  

at deltage i processen – lige fra valg af træsort  

til valg af efterbehandling.

Vi har blandt andet leveret bar samt restauran

tens borde og stole til den ikoniske restaurant 

og cafe, Franck A, som siden 1923 har været 

kendt for sit historisk inspirerende udseende 

og træskærerarbejde. Cafeen lukkede i vinteren 

2018, og siden har du kunne spise ved vores 

smukke møbler hos Halifax.

VI LAVER OGSÅ

MØBLER TIL ERHVERV
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Hos ODEON i Odense har vi produceret en scene 

i træ. ODEON er blandt de største møde og event 

steder i Odense og betegnes som ”Det Levende 

Hus” med fremragende scene og konference

faciliteter.

Vi laver blandt andet også langborde til kontor

miljøer. Vi fremstiller langborde i mange forskellige 

udgaver – og tilpasser størrelse og udseende, så 

det hele passer til netop dine ønsker og konto

rets størrelse. Vi afsætter gerne ekstra tid og 

hjælper jer gennem de mange beslutninger, der 

skal tages i forbindelse med dit erhvervsprojekt – 

gerne allerede i idéfasen.
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På Kærbygård løser vi mange forskellige opgaver. 

Vi står klar til at hjælpe med design og rådgiv 

ning i forbindelse med alle typer af projekter.  

På Restaurant Frihavn var vi med til at tegne og 

udvikle møbler i egetræ, som passer ind i de  

historiske rammer. Restauranten har nemlig til 

huse i den gamle ikoniske frihavnens station  

tegnet af Heinrich Wence og opført i 1895.  

Restauranten har haft fuld fokus på godt hånd

værk både i indretningen og i køkkenet.
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Hvert år uddeler Børsen Gazelleprisen til de  

danske virksomheder, der har haft en høj vækst 

målt over 4 år. Det er første gang i Kærbygårds 

271 års lange historie, at vi modtager denne pris.

Vi takker alle vores kunder, samarbejdspartnere, 

og medarbejdere. Det er en fornøjelse at opleve, 

at så mange prioriterer dansk håndværk, kvalitet 

og bæredygtighed.

GAZELLEPRISEN 2019

På Kærbygård går vi meget op i at levere produk

ter, som holder i mange år og ikke kræver stor 

vedligeholdelse. Derfor tester vi løbende nye 

produkter og metoder, som skal gøre møblet så 

modstandsdygtigt som muligt. Der er sket en  

stor udvikling i de produkter, man anvender som 

overfladebehandling, hvilket gør, at møblerne  

kan holde til meget mere end før hen.

Størstedelen af de møbler, vi fremstiller på 

Kærbygård, er enten sæbebehandlet eller olie

behandlet. Såfremt man ønsker lak, kan det også 

være en mulighed. For at opnå den kvalitet vi  

ønsker, vil lakeringen blive udført på malerværk

sted med lakkabine.

VEDLIGEHOLDELSE  

AF OLIEBEHANDLET BORD

Den overfladebehandling, vi benytter os mest  

af på Kærbygård, er oliebehandling. Det skyldes, at 

den er meget modstandsdygtig og nem at vedlige

holde. I hverdagen tørrer man overfladen af med 

en fugtig klud uden sæbe. Tre gange om året tager 

man olie på kluden og tørrer bordet over. Efter 

20 min. fjernes den overskydende olie. (På vores 

hjemme side kan man se video med fremgangsmåde).

VEDLIGEHOLDELSE  

AF SÆBEBEHANDLET BORD

Mange kender til vedligeholdelse med sæbe.  

Bordet modtager nemt pletter. Stort set alt kan 

dog fjernes med en ny sæbebehandling. Denne 

overfladebehandling kræver hyppig vedlige hol

d else. (På vores hjemmesiden kan man se video 

med fremgangsmåde).

Såfremt der skulle opstå problemer med dit bord 

eller hvis uheldet skulle være ude, står du ikke 

alene med problemet. Du er altid velkommen til at 

ringe til os, så vi kan finde en løsning. Fordelen ved 

et massivtræsmøbel frem for finer, laminat osv. er, 

at vi altid kan løse problemet med en slibning.

VEDLIGEHOLDELSE
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De sidder i den store spisestue på Kærbygård med 

en kop kaffe foran sig. Labradorhunden Emma 

ligger i køkkenet og snorker højlydt, mens roen 

falder over Pia og Henrik Kibæk 8. og 9. genera

tion på gården til en snak om, hvordan det er at 

være tre generationer, som arbejder, bor og lever 

sammen: ”- Det er da sjovt at være en del af en 

lang historie. Vi har været her i 270 år, og vi har 

altid arbejdet med naturen”, fortæller Pia Kibæk.

Det ligger hende tydeligt på sinde at fortælle, at 

arbejdet på gården handler om at give den videre 

til næste generation. Den 10. generation kom til 

verden i 2018, og lille Ingrid har allerede været 

med i mødet med gæsterne på gården.

Det er familien, som møder gæsterne alle steder, 

og særligt Pia møder mange. Gæsterne bliver 

mødt af Pias smil, og hun fortæller også glædeligt 

lidt af den lange historie fra Kærbygård: ”- Vi har 

haft de fineste belgierheste stående i vores stald. 

Der er også blevet lavet stokke igennem tiden 

på Kærbygård, men det bruger folk jo ikke mere, 

så det har altid været naturligt på Kærbygård at 

tilpasse sig tiden”, fortæller hun. Og tiden i dag 

bliver i høj grad brugt i snedkeriet med hinanden 

og de mange dygtige snedkere, som er ansat til at 

lave møblerne.

Det er helt bevidst, at familien har valgt at ansætte 

nogle dygtige, erfarne snedkere til deres sned

keri: ”- Gennem alle generationer på Kærbygård 

har det været vigtigt med en passion for sit 

arbejde, og en stor faglig stolthed. Vi vil kun have 

produkter ud, som gør os stolte – det gælder med 

alt”, fortæller Henrik Kibæk. Det gør også, at 

familien har meget høje krav til sig selv og deres 

produkter. ”- Den gamle hestestald er nu vores 

showroom i dag. Der hvor nogle af de fineste 

heste en gang stod, har vi nu vores fine møbler. 

Det er da sjovt”, siger hun.

Både 8. og 9. generation er enige om, at langt 

de fleste dage er sjove at arbejde sammen på 

gården, men det kan også være hårdt. For modsat 

mange andre arbejdspladser, hvor man går hjem 

efter endt arbejdsdag og skilles fra sine kolle

gaer, så fungerer det ikke sådan på Kærbygård.

”- Vi bekymrer os rigtig meget om hinanden, og 

der kan godt blive talt lidt hårdt, men så taler 

vi om det straks – det kræver det, da vi jo er 

familie”. De har lært meget af at arbejde sammen: 

”- Når én af os ikke kan, så løfter de andre, da vi 

jo skal i mål”, fortæller hun.

Og de er ikke de første generationer til at arbejde 

tæt sammen, da det altid har været sådan, at 

generationerne overlapper hinanden med deres 

arbejde. Den ambition, som 9. generation havde 

for gården var, at der skulle mere liv på gården 

igen, og det gør deres mor stolt.

”- Vi skal tilpasse os over årene til den verden, som 

vi er en del af – det har vi altid gjort på gården,  

og så har vi også altid haft en stolthed. Vi skal gøre 

os umage – og det gør vi”, siger Pia Kibæk med et 

stort smil på læben. Herefter forsvinder hun igen 

ud af spisestuen for at håndtere et par praktiske 

ting på den store gamle gård, og Henrik vender 

tilbage til arbejdet på sin computer.

HER ARBEJDER, LEVER OG BOR GENERATIONERNE  

MED HINANDEN
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Han var 16 år, da han gik i lære som møbelsnedker 

i Jordløse. Dengang var der fem snedkerier

i byen. Det er nu 49 år siden, at han blev udlært 

og lige siden har hans hænder arbejdet med træ. 

Det kan man dog ikke mærke på ham, da hans 

øjne stadig lyser op, når snakken falder på at lave 

unikke møbler ud af træ. I de tidligere dage blev 

Mogens Pedersen sat til at lave alt muligt. Han 

lavede køkkener, inventar, men også jalousiskabe 

til ambulancer og udstyr til brandbiler.

Han blev i Jordløse efter, at han blev udlært: 

”- Jeg fik smag for at lave alt muligt, og det gjorde 

vi der. Vi lavede jo så meget forskelligt snedker-

arbejde, og jeg prøvede en masse i de mange år. 

Så jeg var ikke andre steder i 42 år”, fortæller 

Mogens Pedersen, som i dag arbejder på Kærby

gård, med et stolt blik.

Der er blevet lavet mange sjove møbler gennem 

årene, men en af de sjove episoder, som han 

særligt husker var, da han kom til at lave ting for 

TV2 i 80’erne. ”- Jeg husker, at deres teknikborde 

knækkede, så lavede vi nogle nye til deres  

mixere, computere og alt muligt andet – det vir-

kede meget bedre”, siger han smilende.

Som årene gik, overtog Mogens Pedersen andre 

roller i firmaet, og han kom sammen med en under

leverandør til at lave den berømte Chairman stol. 

”- Jeg har lavet 42.000 eksemplarer af den stol – 

de gik som varmt brød i de år”. De fik også andre 

opgaver, og de begyndte at lave møbler til Falsled 

Kro. ”- Der var en dag, hvor de kom forbi med et 

fotografi med nogle senge på, som de meget gerne 

ville have, at vi skulle lave til dem. Det gjorde vi 

så,. Vi måtte ud og få lavet alt muligt til de senge – 

det var sjovt”, erindrer Mogens Pedersen.

 

I dag er der ikke nogen snedkerier tilbage i 

Jordløse, og det er ikke den eneste ting, som har 

ændret sig igennem Mogens Pedersens karriere: 

”- Jeg har set en kæmpe udvikling i faget, særligt 

teknisk. I dag kan man jo lave så meget med com-

putere og maskiner, som vi ikke gjorde dengang. 

Nu kan robotter slibe stole – det var jo damer, 

som gjorde det engang”.

For et par år siden skulle der ske noget nyt for 

Mogens Pedersen, og han skiftede til Kærbygård. 

Det gjorde han, da han ville have nye udfordrin

ger og være i et snedkeri, hvor man lavede hele 

møblet selv: ”- Jeg kom netop til Kærbygård, fordi 

det var et ungt firma, og fordi jeg meget gerne 

ville give håndværket videre – jeg har fået lov til 

så meget i min tid, og det vil jeg gerne give videre 

til næste generation af snedkere”.

Det gør Mogens Pedersen så i dag, og selvom 

dåbs attesten siger 66 år, betyder det ikke, at han 

snart vil på pension. Han vil måske med tiden gerne 

arbejde mindre, men så længe at fysikken er til det, 

og han synes, at det er sjovt, så vil han gerne blive 

ved med at lave møbler på Kærbygård: ”- Jeg vil 

gerne lave alt muligt forskelligt, og det gør vi her. 

Du skal brænde for at være her, da vi jo ikkelaver 

et standardiseret produkt – her har vi store krav 

til fagligheden, og det kan jeg rigtig godt lide”.

Mogens Pedersens søn er også blevet snedker, og 

det er ikke kun faget, som han håber at give videre, 

men også møblerne. Han har aldrig været i IKEA, og 

kan ikke klare tanken om, at nogen smider et møbel 

hurtigt ud igen. ”- Møblerne skal jo vare, og det er 

da sjovt, når nogle kunder kommer igen. Det er ikke 

så længe siden, at der kom nogle kunder, hvor det 

var 25-26 år siden, at jeg lavede det første møbel 

til dem. Det er da sjovt”, slutter han, mens han igen 

går ud til sit træ, der venter på ham.

JEG KAN IKKE TÅLE, AT VI KØBER NOGET I DAG,  

OG SMIDER DET VÆK I MORGEN

SNEDKER MOGENS PEDERSEN:
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Gennem ni generationer har familiegården  

Kærbygård gået fra den ene generation til den 

næste. Netop derfor er det vigtigt for familien 

Kibæk at tænke på fremtiden – for gården, om

givelserne og klimaet.

Når et træ bliver fældet, så skal der plantes et 

nyt, og det gør man på Kærbygård. For hver  

eneste gang, at der bliver solgt et plankebord, 

bliver der plantet et nyt træ i Danmark. I foråret 

2019 blev de første 600 træer plantet på et 

stykke jord bagved gården. Så de første mange 

egetræer er allerede plantet, og vil i fremtiden 

vokse sig store.

Træerne bliver plantet sammen med Growing 

Trees Network Foundation, der er en selvejende 

institution, som planter folkeskove i hele  

Danmark.

Træer og skove er det mest effektive redskab, 

som vi har i dag til at suge CO2 ud af atmosfæren. 

Skov er populært sagt jordens lunger. Men træer  

og skove gør mere end bare det – det giver sam

tidig renere drikkevand og flere levesteder til 

vores planter og dyreliv.

VI PLANTER ET TRÆ
– FOR HVERT ET SOLGT PLANKEBORD
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