Udstillingen består af et arbejdende værksted i et
300 m2 stort telt, som er rejst på den østlige del af
Rådhuspladsen.
Tømrere fra Frilandsmuseet i Brede vil demonstrere, hvorledes man i gamle dage tilvirkede det rå
tømmer og samlede træstykkerne til stærke bygningskonstruktioner – uden brug af søm, skruer
eller beslag. Desuden vil arbejdende tømrerelever
fra Københavns tekniske Skole vise de besøgende,
hvad en tømrer i dag skal kunne.
Uden for teltet vil tømrerelever i samarbejde med
arkitektstuderende samle to bo-celler til en boenhed, beregnet til studerende og andre med
behov for en lille og flytbar bolig. Det drejer sig om
boliger udført i et helt nyt byggemateriale, glasfiber,
som er et kompositmateriale, der bearbejdes som
træ men som har samme styrke som stål og som
bl.a. bruges i vindmølleindustrien. (Bocelleprojektet
er nærmere omtalt i vedhæftede bilag).
Teltet rummer også en udstilling af træmodeller
og fotoplancher, der illustrerer en række kendte
bygninger i København. Mestre fra Københavns
Tømrerlaug vil i udstillingsdagenes åbningstider
være til stede i teltet og vil kunne oplyse om faget
og dets uddannelser.
Udstillingsgæster har også mulighed for at blive
fotograferet og få fotoet indsat i et unikt foto af
fotografen Peter Elfelt fra 1898, hvor rådhusets
arkitekt, Martin Nyrop, er oppe og besigtige
tømrernes opførelse af spiret på rådhustårnet.
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Anledningen til udstillingen på Rådhuspladsen er
500-året for stiftelsen af Københavns Tømrerlaug,
som fandt sted den 5. december 1515
(Se vedhæftede faktaark).
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Fra mandag den 30. november til fredag den 4.
december har københavnerne mulighed for at
se, hvorledes byens tømrerfag har udviklet sig
gennem de sidste 500 år. Det sker i et stort telt på
Rådhuspladsen – ved siden af byens juletræ.
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Udstillingen er åben i følgende perioder:
Mandag den 30. november
Tirsdag den 1. december
Onsdag den 2. december
Torsdag den 3. december
Fredag den 4. december

kl. 13.00 – 19.00
kl. 09.00 – 19.00
kl. 09.00 – 19.00
kl. 09.00 – 19.00
kl. 09.00 – 12.00

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om udstillingsaktiviteterne på
Rådhuspladsen i København kan fås hos oldermanden
for Københavns Tømrerlaug, Flemming Yde Kjærgaard,
tlf. 23 24 38 80
– ligesom der vil kunne laves aftale om en rund-visning
på udstillingen og indhentes information om tidspunkter i
udstillingsperioden af særlig interesse.
Fotos fra udstillingen på Rådhuspladsen samt et udvalg
af historiske fotos kan rekvireres ved at kontakte Jan
Hesselberg, tlf. 20 29 52 57 ( jkh@danskbyggeri.dk)
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Om Københavns Tømrerlaug
Københavns Tømrerlaug blev indstiftet den 5.
december 1515 af Christian den 2. Laugets
vedtægter – kaldet skråen – gav medlemmer
eneret på at udføre alt tømrerarbejde i og omkring
den befæstede hovedstad. Til gengæld skulle
lauget garantere arbejdets kvalitet ved at etablere
et uddannelsessystem med lærlinge, svende og
mestre, der gennem prøver skulle bevise deres
faglige færdigheder.
Mens tømrerfaget i begyndelsen af perioden var
det dominerende byggefag, der både opførte de
bærende konstruktioner samt tagkonstruktioner og
etageadskillelser, blev faget gradvist fortrængt af
murerfaget – især som følge af de mange og store
ildebrande, som hærgede København i en tid med
åbne ildsteder i bygningerne
Laugsvæsenet var gældende frem til 1862, hvor
der blev indført fri næringsret i Danmark. Det
betød, at Københavns Tømrerlaug ændredes til at
blive en sammenslutning af fagets mestre, mens
svendene få årtier senere dannede deres egen
fagforening.
Næringsfriheden var en væsentlig forudsætning
for, at datidens indestængte og overbefolkede
København i de efterfølgende 150 år har kunnet
udvikle sig til et hovedstadsområde, der er mere
end 100 gange større end den befæstede bykerne. Byvæksten, som for alvor tog fart efter 2.
verdenskrig, var især betinget af udbredelsen
af beton som byggemateriale. Men selv om
betonelementer erstattede mange af tømrerfagets
traditionelle kerneområder, er det alligevel lykkedes
tømrerfaget at vokse til i dag at være det absolut
største af byggefagene. Det skyldes især, at faget
har taget en lang række nye byggematerialer til sig.
Det gælder bl.a. pladematerialer baseret på træmasse, metal, glas, plast og gips – samt de dertil
hørende nye samlings- og befæstelsesteknikker.
I anledning af sit jubilæum har Københavns
Tømrerlaug udgivet et skrift, der trækker de store
linjer i faget og hovedstadens udvikling gennem
de forløbne 500 år. Desuden giver skriftet en
række bud på, hvad den forventede udvikling i
hovedstadsområdet vil kunne betyde for fagets

fremtid. Selv om der ikke forventes at ske en
byvækst i samme omfang som hidtil, ser faget
en række muligheder i den bebudede indsats for
at gøre København til en bæredygtig storby. Det
gælder både omstillingen til en CO2-neutral storby, udbredelsen af bæredygtige byggematerialer
samt indsatsen for at gøre København til en
attraktiv storby gennem udvikling af byens rum.
I den sammenhæng ser tømrerfaget især store
muligheder i den materialeteknologiske udvikling.
Bl.a. har de seneste år budt på udvikling af træprodukter, der både er brandsikre, langtidsholdbare
og genanvendelige. F.eks. planlægges der flere
steder i verden højhuse i 10 og 20 etager i krydslamineret træ, der er fuldt konkurrencedygtige med
stål- og betonkonstruktioner.
Københavns Tømrerlaug er i dag en lokalforening
under Dansk Byggeri. Det betyder, at lauget er et
fagligt forum for virksomheder i Københavnsområdet, der udbyder tømreropgaver. Blandt de
emner, som lauget arbejder med, er fagets uddannelser, produktudviklingen i byggeriet samt byggetekniske og forretningsmæssige spørgsmål.
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Bo-celleprojektet i Københavns Tømrerlaugs
udstilling på Rådhuspladsen
Ved siden af udstillingsteltet på Rådhuspladsen
opføres en modulprojekteret bo-celle, som er
resultatet af en arkitektkonkurrence mellem seks
hold arkitektstuderende - bedømt af Københavns
Tømrerlaug, Arkitektskolen ( KADK) i København
(v. professor Jan Søndergaard) og Københavns
tekniske skole.
Forud for Københavns Tømrerlaugs 500 års
jubilæum d. 5. december, udskrev professor Jan
Søndergaard, Arkitektskolen i København, og
Københavns Tømrerlaug en konkurrence blandt de
arkitektstuderende.
Vinderholdet har tænkt i helt nye baner i materialevalg, idet bocellen bygges op af 8 rammer der indbyrdes låses sammen af 8 bjælker i et helt nyt
kompositmateriale, der er opbygget af fibertråde,
glasvæv og lim. Det nye kompositmateriale har
egenskaber som en hybrid mellem stål og træ.
Styrkemæssigt ligner det stål - men er meget lettere. Tilvirkningen af kompositmaterialet har meget
til fælles med tilvirkning af træ. Vinderprojektet
er en flytbar bocelle, der rumligt er udformet over
6 kubusmoduler, der tilsammen udgør en 2-delt
boligcelle på 2 x 20 m2. Hele boligcellen fremstår
kubisk med en grundplan på 5x5 m og en højde på
6 meter.

har mødtes i et fælles forum om boligcelle-projektet
– allerede før det projekteres. Dermed bidrager
projektet til at nedbryde nogle af de barrierer, der
traditionelt er mellem fagene - især i takt med at
arkitekter i dag ikke nødvendigvis har en håndværkeruddannelse bag sig før arkitektstudiet.
Yderligere information
Yderligere information om projekt ”Bocelle - Københavns Tømrerlaug 500 år” kan fås ved henvendelse til
direktør Martin Skou Heidemann, tlf. 28 35 80 15 eller
professor Jan Søndergaard, tlf. 41 21 71 80 eller tlf.
32 68 63 12, Instituttet for bygningskunst og teknologi,
Arkitektskolen i København.

Det nye kompositmateriale, der fabrikeres af
Fiberline Composite ved Middelfart, kan være delvist ”gennemsigtigt”, således at lyset kan trænge
igennem materialet – uden at det er gennemsigtigt
som glas. Det giver arkitekterne helt nye muligheder for lys i boligens rum. Desuden er materialets lethed og styrke en fordel ved denne bocelle,
der er tænkt modulær og flytbar.
Ifølge professor Jan Søndergaard er den nye boenhed udtryk for et ressourceeffektivt byggeri med
en kort byggetid – og samtidig et eksempel på
tømrerfagets åbenhed over for nye materialer og
byggemetoder.
Det er unikt for projektet, at arkitektstuderende og
tømrerlærlinge, som repræsenterer to forskellige
grene af byggebranchen - arkitekten som den
projekterende og tømreren som den udførende –

Billedtekster: ( fotos vedhæftet )
• Foto fra 1898 af fotograf Elfelt - hvor besøgende kan blive
“sat” ind og få et print med hjem
• Bindingsværkhus fra 1600 tallet genopbygges på Frilandsmuseet
• Modellen af Zoo-tårnet, her fra Skills, januar 2015
• Model af Bo-cellen, der vil blive opstillet på Rådhuspladsen

