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Byggeriet af Københavns Rådhus tog næsten 12½ år og rådhuset blev
indviet d. 12. september 1905.
På bagsiden af fotografiets ramme fandt man - påklistret - en avisside fra
Berlingske - uden dato - men sikkert fra en af dagene op til rådhusets
50 års jubilæum - 12. september 1955, hvor fotografiet også er vist. Her
har avisen, med hjælp fra Københavns Rådhus, fået identificeret tømrersjakket og navnene er oplistet herover. Tømrerentreprisen blev udført af et
medlem af Københavns Tømrerlaug.

Københavns Tømrerlaug
Søndermarksvej 13
2500 Valby
www.kbh-tomrerlaug.dk
info@kbh-tomrerlaug.dk

Forord
Københavns Tømrerlaug udgiver dette skrift i anledning af, at det er 500 år
siden, at lauget blev oprettet af Christian den Anden.
Bogen handler kun i beskedent omfang om lauget som institution og forening.
Laugets egen historie er tidligere bekrevet indgående i bøger, som der
henvises til bagerst i dette skrift.
Københavns Tømrerlaug har i anledning af sit jubilæum ønsket at få belyst
nogle af de store linjer i den historiske udvikling af træ som byggemateriale
og af tømrerfagets skiftende rolle i byggeprocessen – samt de mange generationer af bygninger, som laugets medlemmer har været med til at opføre og
renovere.
Med afsæt i den historiske udvikling har lauget desuden ønsket at få nogle bud
på fagets udviklingsmuligheder og vilkår i fremtidens byggeri.
Et så bredt fokus – og en så lang tidshorisont kan i sagens natur kun ske ved
at vælge – og fravælge blandt de mange forhold og faktorer, som har præget
udviklingen. Københavns Tømrerlaug har givet forfatteren, Jonas Møller, frie
hænder til at byde ind på denne opgave.

Tømrerlaugets skilt
som det ser ud i 2015

Skriftet er delt i tre kapitler. Det første omfatter perioden fra middelalderens
overgang til nyere tid og frem til midten af 1800-tallet. Det andet beskriver
tømrerfaget igennem den hidtidige industrielle udvikling. Det tredje indkredser
nogle af de forhold, som kan forventes at præge faget i de kommende årtier.
Derfor har skriftet fået titlen ”Tømrerfagets Version 1.0, 2.0 og 3.0”
Det er Københavns Tømrerlaugs håb, at bogens tekst og illustrationer i strejflys
giver læseren et indtryk af tømrerfagets udvikling og rolle gennem de forløbne
500 år – samt nogle perspektiver for faget i de kommende årtiers fortsatte
udbygning af København.

Flemming Yde Kjærgaard
Oldermand for Københavns Tømrerlaug
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Det viste frimærke blev udgivet af
Post Nord i sommeren 2015 i et
oplag på 50.000 stk - som blev revet
væk på 6 uger.
Frimærket viser nogle af tømrerfagets samlingsløsninger og gamle
redskaber, der også indgår i laugets
logo.

Kapitel 1.

1. Byggehåndværket skaber
en hovedstad
Tømrerfaget Version 1.0
Kongen skabte ved hjælp af laugene – inspireret fra udlandet
– en stand af faglærte håndværkere – opdelt efter materialer
og kendetegnet ved deres værktøj. Det førte til udvikling af
en række spidskompetencer i det dominerende tømrerfag.
Tømrerfaget var det eneste fag, der i starten omfattede de
fleste bygningsdele i mange huse. Men træhuse i den tætte
by øgede brandfaren. Derfor begyndte murer- og stenhuggerfaget at overtage en voksende del af byggeriet.
Fra 1515 til 1860 udviklede København sig fra at være et
lille fæstningsanlæg ved Øresund til at blive hovedstad i et
fuldt opdyrket Danmark. Byens befolkning blev i perioden
femdoblet.

1.1 Ved 1500-tallets begyndelse
Der er flere grunde til, at tiden omkring år 1500 er blevet
betegnet som begyndelsen på ”Europas nyere tid” – og
dermed også markerede afslutningen på den egentlige
middelalder og de verdslige fyrsters øgede indflydelse.
For det første var de store pestepidemier, der havde plaget
Europa i de foregående århundreder, stilnet af. Alene i
1400-tallet var næsten halvdelen af befolkningen i Danmark
døde af pesten. Ødegårdene var igen blevet til aktive
landbrug. Folkevandringerne var stilnet af, og befolkningen
var blevet bofast, og landbruget var begyndt at kaste et
voksende overskud af sig.
For det andet var et nyt verdenssyn ved at bryde igennem.
Man opdagede, at der i langt tidligere perioder havde
eksisteret kulturer, der var mere udviklede end samtidens.
Det gjaldt især det klassiske Grækenland. Renæssancen
og reformationen var en bevidsthedsmæssig udvidelse. Der
blev i stigende grad stillet spørgsmål ved den dominerende
og universelle romersk-katolske kirke, som havde udviklet

København var ikke nogen særlig stor by i 1517 med 4460 indbyggere 2 år efter laugets stiftelse - her ses en model af København i 1500 tallet,
som Daells Varehus lod fremstille - til venstre ses den runde slotsborg deraf det nuværende navn Slotsholmen, hvor Christiansborg i dag ligger.

sig til en verdslig pengemaskine. Kirken var blevet den
største jordejer i landet, og der flød – med Luthers ord – en
naturstridig strøm af guld over alperne til Rom. Der blev
i stigende grad stillet spørgsmålstegn ved den hidtidige
forestilling om skabelsen af jorden og mennesket som
en afsluttet proces. Der udvikledes en opfattelse af, at
mennesker selv kunne forbedre deres levevilkår.
For det tredje var det tysk-romerske rige definitivt brudt
sammen omkring år 1500, hvor Osmannerriget truede
Sydeuropa, og Rusland var stærkt domineret af mongolerne.
De regionale verdslige fyrster var til gengæld begyndte at
træde i karakter og øge deres magt.
I det centrale og nordlige Europa voksede de tyske
hansestæder, og den internationale handel flyttede sit
centrum fra Middelhavet til Nordeuropa, der udviklede et
indbyrdes og et oversøisk handelssamkvem. Handelen blev
fremmet af penge som byttemiddel – og pengene var i form
af guld og sølv begyndt at strømme til Nordeuropa.
Disse forhold var baggrunden for, at middelalderens
stændersamfund forandredes. Kirken blev svækket,
kongemagtens indflydelse blev øget, og der opstod et nyt
borgerskab, der først og fremmest bestod af handel og
håndværk.

7

Kongen, som hidtil primært havde været krigsherre, der
skulle forsvare den dyrkede jord, fremmede hermed en ny
arbejdsdeling i samfundet, hvor laugssystemet fik en central
rolle.

Kong Christian d. Anden, der tillod
stiftelsen af København Tømrerlaug
ved en “skrå” 5. december 1515

Allerede fra 1300-tallet var København en af Danmarks mest
betydningsfulde byer. Den var ejet af den mægtige bisp
i Roskilde. I 1416 satte Erik af Pommern sig i besiddelse
af den lille havneby og udstedte i 1422 privilegier til byen.
I 1510 besluttede kong Hans at samle orlogsflåden i
København, som dermed blev centrum for det nordiske
riges flåde. Det var en ideel placering ved Øresund, som var
central for skibstrafikken mellem Østersøen og Nordsøen.

1.2 Kongen og den nye borgerstand
En stand var en fællesbetegnelse for en gruppe mennesker,
der løste bestemte opgaver i samfundet. Til hver stand hørte
en bestemt social status i forhold til de andre stænder – og
de enkelte stænder var både udtryk for en arbejdsdeling i
samfundet og for en fordeling af samfundets goder.
En stand var statisk i den forstand, at den reproducerede
sig selv – enten ved at tilhørsforholdet til standen var arveligt, eller ved at standen selv regulerede tilgangen af nye
standsfælder.
De privilegerede stænder, der var adskilt fra de 95 % af
befolkningen, som tilhørte almuestanden, var opdelt i en
indbyrdes rangorden.
Kongemagten stod over alle stænderne. Han var øverstkommanderende for hæren og flåden og skulle forsvare
landet og opretholde den indre ro og orden. Herudover
regulerede kongemagten de underliggende stænder ved
at tildele dem bestemte rettigheder og privilegier, herunder
adgang til at eje fast ejendom – mod til gengæld at pålægge
dem bestemte forpligtelser i form af skatter og i form af pligt
til at løse bestemte opgaver i samfundet.
Af Skraa for et St. Andreas- og Tømmermandsgilde i København 5. december 1515
- herover teksten, der udgjorde den “Skraa” som
dannede grundlag for Københavns Tømrerlaugs
stiftelse 5. december 1515 og som samtidig udgjorde det overordnede regelsæt.
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Københavns Tømrerlaug fungerede som en officiel institution
i 347 år – under 14 konger, hvoraf syv hed Frederik og syv
hed Christian.

Oprindelig bestod stænderne primært af adelen, kirken og
almuen.
Adelen var oprindelig udsprunget af militærstanden. En
adelsmand – også kaldet en herremand – stod i spidsen for
et len, dvs. et beboet landområde og havde et hovedsæde,
hvorfra han sikrede, at jorden blev dyrket, og at en del af
udbyttet blev overført til kongemagten. Desuden leverede
han soldater til forsvaret.
Kirken var kommet til Danmark omkring år 1000 og var
styret fra Rom. Den havde sit eget hierarki med bisper og
præsteskaber samt et stort antal munke- og nonneordener,
der var kommet til Danmark i løbet af middelalderen.
Kongen var gennem ægteskaber og alliancer tæt forbundet
med Europas øvrige fyrster og dermed formidler af viden
fra det øvrige Europa, hvilket medvirkede til at fremme
udviklingen i Danmark.
1.2.1 Købmænd og håndværkere
Det blomstrende borgerskab var en ny stand, der voksede
frem i de befæstede købstæder og var berettiget til at dyrke
handel eller håndværk.
Borgerstanden bestod især af to grupper.
For det første var der købmandsstanden, som fik handelsprivilegier og åbnede nye markeder. De privilegerede købmænd var gode til at tjene penge. De startede med at sælge
overskudsproduktion fra landbruget i form af stude og korn –
især til Tyskland. Senere hentede de luksusvarer til Danmark
– især til hoffet og adelen.
København fremstillede ikke ret mange varer til eksport.
Økonomien var samlet om at producere skibe, våben, uniformer m.m. til forsvaret – samt forbrugsgoder til de højere
stænder i form af bygninger, køretøjer, klæder, fødevarer
m.m.
For det andet skabte kongen en håndværkerstand gennem
oprettelse af laug for de forskellige fag, som især var beskæftiget med fremstilling af tidens brugsgoder til byens
indbyggere – og med at bygge huse til de stænder, der
som borgere havde ret til at eje jord i byen. Byggelaugenes
medlemmer skulle først og fremmest bygge for de stænder,

Tømrerfaget var langt det største håndværkerfag i 1500 tallet - idet træ
blev benyttet til både de bærende konstruktioner, gulve, lofter etc. og man
tilvirkede det rå tømmer på byggepladsen som det ses her på illustrationen, der viser en byggeplads i 1600 tallet - men træ brænder som bekendt
godt, og de mange åbne ildsteder i datidens bygninger afstedkom adskillige brande i København.

der var højere placeret end dem selv, dvs. adelen, kirken,
købmændene – og selvfølgelig kongen, der stod over alle
stænderne og havde gjort København til landets vigtigste by.
Man havde brug for det, der dengang kaldtes ”nævenyttige”
mænd – altså fagfolk.
Hertil kan føjes en tredje gruppe, ”de lærde”, som dels omfattede gejstligheden og dels ikke-gejstlige, som især var
knyttet til Københavns Universitet, der var blevet oprettet i
1479.
Samtidig med at den nye borgerstand udviklede sig, ændredes vilkårene for de hidtidige stænder, kirken og adelen.
Med reformationen i 1536, som betød en verdsliggørelse
af samfundet, blev kirken nationaliseret. Det betød bl.a.
ekspropriation af kirkegodset – og at de mange tiggermunke,
der hærgede landet, blev forbudt.
Adelen havde gradvist udviklet sig fra at være en tjenesteadel, der stod for lokal ordenshåndhævelse, skatteopkrævning for fyrsten og levering af soldater og heste til at forsvare
landet – til at blive en fastgroet stand med et voksende
forbrug af luksusvarer.
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Den var blevet arveadel – men mistede indflydelse – især
efter indførelsen af enevælden 1660, hvor den mistede sin
eneret til at sidde i kongens råd. Der blev til gengæld oprettet
en professionel statsadministration.
Hermed var kredsen af bygherrer i København sat. Den
bestod først og fremmest af kongen. I København levede
40 % af befolkningen af at servicere kongemagten – og de
indgik alle i et nøje beskrevet hierarki. Der var en stor efterspørgsel efter forbrugsgoder, der kunne vise omverdenen
hvor i i hierarkiet man var placeret. Kongen selv, hans hof,
embedsstand og de væbnede styrker skulle bo i ordentlige
bygninger.

af 1600-tallet og udbygget fra 1660-1700. Bygherrer fik
skattefrihed i en årrække mod at bygge.
Først anlagdes Nykøbenhavn, som omfattede området
mellem Store Kongensgade og Kongens Have (omkranset
af Gothersgade, Bredgade, Store Kongensgade og Øster
Voldgade). Området blev også kaldt Sankt Annæ By.
Christianshavn blev også anlagt af Christian den Fjerde. Det
skete ved at inddæmme, opfylde og befæste det lavvandede
areal mellem Sjælland og Amager.

1.3 Lauget som et fagdelt uddannelsessystem
Også adelen blev en central bygherre. Selv om adelens
politiske indflydelse blev mindre, kastede herregårdene
godt af sig, og en række adelsmænd byggede palæer til
vinterbrug i København.
Købmands- eller handelsstanden blev i efterfølgende århundreder hjulpet frem ved at få tilbudt billige eller gratis byggegrunde i byen ( bl.a. Frederiksstaden ) samt militær eskorte
af handelsskibe. Desuden udsendte de skiftende konger
ekspeditioner i jagten på nye markeder og oprettede spredte
steder i verden kolonistationer, hvorfra man kunne få billige
og nye varer.
Byggelaugene løftede både adelen og købmændenes anseelse ved at forsyne dem med palæer og købmandsgårde.

Laugssystemet med dets ”skråer”, dvs. vedtægter, var et
redskab til at fremme arbejdsdelingen og specialiseringen.
Ordet laug betyder et lag og er nært beslægtet med ordet lov
(noget, der er lagt på en fast plads).
Et laug var en kontrakt mellem konge og en afgrænset
gruppe af borgere. Man gennemtvang en professionalisering
af de enkelte fag ved at give dem nogle rettigheder og nogle
forpligtelser.

Laugsvæsenet var tysk inspireret og havde udviklet sig i hansestæderne, der var fordelt mellen et stort antal tyske småstater. Tyskland var igen påvirket af Italien.
I England var laugsvæsenets fundament Elisabeth den Første.

1.2.2 Københavns geografiske udvidelse
Der skulle skaffes flere byggegrunde.
I første omgang skabte reformationen øget plads i den lille
by. Det skyldtes nedlæggelsen af de mange klostre og deres
omliggende haver.

I Danmark var det Erik af Pommern, der i 1422 havde stadfæstet
laugstvangen. Der skulle være et laug for alle håndværk, der ikke
måtte gribe ind i hinandens næring. Det lykkedes ham dog kun delvist
at gennemføre dette.

Udvidelser var en bekostelig affære, fordi det indebar nye
fæstningsanlæg. Byens vækst – og dermed tilvejebringelse
af nye byggegrunde – skete i fire etaper:

Tømrerlaugets segl med denne tekst:
Sigel das Wirtheims der Hauszimmer in
Koppenhagen

Det var Christian den Fjerde, der fordoblede København
med en udvidelse mod øst. Området blev planlagt i midten
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Den første lærlingelov er fra 1562 og betød en tvungen læretid på syv
år for at blive svend.

Christian d. 4. havde
som bygmester Hans van
Steenwinckel - der stod for
mange af kongens byggerier, bl.a. Børsen, rundetårn,
Trinitatis Kirke, Nyboder
og Rosenborg Slot, som ses
i baggrunden af maleriet og Steenwinckel var derfor
en uhyre vigtig person for
Tømrerlaugest medlemmer
under den flittige byggekonge.
Frederiksstaden, som ses indrammet på billedet, blev koblet sammen med fejringen af den oldenborgske kongeslægts 300 års regeringsjubilæum i 1749
efter idé fra kongens personlige rådgiver, overhofmarskal Adam Gottlob Moltke. Arealet var til rådighed efter at Frederik d. 3.s dronnings lystslot
“Sophie Amalienborg’” totalt nedbrændte i 1689. Men nu blev grunden udstykket efter et planlagt system, og kongen skænkede de enkelte parceller
til borgere, der, som det hed i den trykte rådstueplakat af 15. september 1749, ”derpaa ville bygge”. Den nye mønsterbydel blev lovet en kirke,
( Marmorkirken ) og der blev også plads til Danmarks første offentlige behandlingshospital, Frederiks Hospital (det nuværende Kunstindustrimuseum),
hvor der var adgang for alle - undtagen børn under syv år og uhelbredeligt syge. Det nye byanlæg fik to hovedakser: Amaliegade på langs og den korte
Frederiksgade på tværs. Samtlige borgerhuse skulle bygges efter samme facadeskema, der blev udarbejdet af Arkitekten Eigtved. Også her blev bindingsværk forbudt i facaderne ud mod gaderne, så husene blev grundmurede.
Det store foto viser aksen Marmorkirken - Amalienborg - Amaliehaven - Operaen set fra Marmorkirkens kuppeltop.
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Oprettelsen af de københavnske byggelaug indeholdt tre
elementer:
For det første blev den samlede byggeproces opdelt i en
række forskellige fag – baseret på hvilket materialer, der
skulle bearbejdes og forædles.
I byggehåndværket skelnedes der overordnet mellem to
grupper af fag:
Konstruktionsfagene omfattede først og fremmest murerfaget og tømrerfaget. Mens tømrerfaget fik sin skrå i 1515, fik
murer- og stenhuggerfaget sin skrå i 1623 – dog havde der
eksisteret tidligere former for organisering i murerfaget.
Apterings- og inventarfagene omfattede bl.a. snedkerfaget,
der fik sit laug i 1554 og malerfaget, hvis laug stiftedes i
1622. Desuden udvikledes efter udenlandsk inspiration en
lang række dekorationsfag.
For det andet blev et fags udøvere opdelt i tre lag bestemt af
deres anciennitet og kvalifikationer. Mester stod øverst, så
kom svendene og nederst lærlinge. Desuden fik lauget en
oldermand i spidsen, som havde ansvaret for, at alt gik rigtigt
for sig, og at medlemmerne overholdt de gældende regler.
En laugsmester skulle altså først investere flere år af sit liv
i at blive udlært. Derefter skulle han arbejde en årrække
som svend (der selv betalte sit værktøj). Endelig kunne han
rykke op i mesterlaget ved at aflægge en mesterprøve –
hvorefter han blev forpligtet til at uddanne nye lærlinge. Og
så kunne man i øvrigt kun blive lærling, hvis man var født i et
lovformeligt ægteskab. Det var et sluttet og ærbart kredsløb,
der sikrede en kontinuitet.
Skråen indebar således, at medlemmerne selv skulle dokumentere deres faglige kompetencer – og at de var ansvarlige
for at uddanne deres efterfølgere.
Laugsskråen omhandlede læretidens længde, lønnens
størrelse, antallet af lærlinge hos en mester, forholdet mellem
lærlinge og svende osv.
I den sammenhæng var der også krav til den enkelte virksomheds maksimale størrelse. En mester måtte højst have
fire svende, idet ingen måtte vokse sig stor på andres
bekostning.
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For det tredje fik et laugs medlemmer eneret til at udbyde
leverancer inden for sit fagområde. Der var tale om et
geografisk afgrænset marked, nemlig inden for byens mure
og et begrænset område omkring byen. Ingen andre måtte
udbyde de pågældende ydelser.
Ved at give en udvalgt gruppe eneret på at udføre bestemte
arbejdsopgaver, kunne man både stille krav om, at de rent
faktisk udførte de opgaver, de blev pålagt, tøjle deres pris
og sikre kvaliteten af deres arbejde. Især en konge som
Christian den Fjerde, der selv havde stor indsigt i tømrerfaget
og ofte besøgte sine mange byggepladser, havde ry for at
blande sig i arbejdet – og foretage korporlig afstraffelse af
håndværkere, der ikke levede op til hans forventninger. Da
et medlem af lauget havde bygget en lade, som kongen var
utilfreds med, truede han tømrermesteren med at blive sat i
Blåtårn, hvis arbejdet ikke snarest blev udbedret – hvad det
blev.
Byrådet skulle godkende en fælles timeløn. Systemet skulle
på den ene side beskytte laugets medlemmer mod nødpriser
- og på den anden side beskytte bygherrer mod
monopolpriser.
Mestre
Mesterbetegnelsen kommer af det latinske
ord magister. For at blive mester skulle
man aflægge en prøve for byens råd, der
viste, at man var egnet og værdig til titlen.
Svende
En svend er en udlært lærling, der ikke
er selvstændig. En svend hed på oldnordisk sveinn og betød en tjener eller ”en
fri mand i en andens tjeneste” – altså en
stillingsbetegnelse. Men det var også et
drengenavn) – lige som Karl på landet
både var et navn og en stillingsbetegnelse, Tømrersvend i tidstypisk
arbejdstøj - ca. år 1800.
Lærlinge
Det var specialbutikker,
En lærling er en, som står i lære i et
der solgte arbejdstøj til
håndværk. Ordet lærling stammer fra det de forskellige fag - i dag
oldtyske ord leren, der har betydningen at koster et skræddersyet
”få en til at vide”
sæt “Naver-tøj” ca.
10.000 kr.

4. Tømrerfagets værktøj og ydelser
En tømrer har navn efter ordet tømmer, der er beslægtet
med det engelske ord timber og det tyske ord zimmer, der er
betegnelse for noget, der er bygget eller sammenføjet. Herfra
stammer også det tyske udtryk zimmermann, der på dansk
blev til tømmermand.
Historisk har træ været det oprindelige og enerådende byggemateriale i Danmark. Det er et naturskabt og vedvarende
byggemateriale i den forstand, at nye træer vokser op, når
gamle fældes. Vægtmæssigt er det let i forhold til sten og
tegl - og dermed let at transportere. De fleste træarter er så
hårde, at de har en stor bæreevne og en lang levetid - og
samtidig bløde nok til, at de kan bearbejdes med stor præcision med håndværktøj.

efter afmærkning og medhjælperen, der trak saven. Den
brugtes også som issav om vinteren.
Skovsaven var et 1,5 m. langt grovtandet savblad med
fæste i begge ender.
Skørsaven ligner skovsaven, men er noget mindre.
Rammesaven findes i forskelliger versioner, bl.a. med
tværstillet klinge til at save brædder og planker
Fukssvansen blev næsten enerådende i Danmark fra
1700-tallet.

Kroppen var den hyppigste målestok

Tømmer var fældede træstammer, der enten blot var afbarkede (stolper) eller hugget firkantede (bjælker eller planker).
Tømmer kan defineres som træ med dimensioner over tre
tommer på hver led. De bruges især til bærende konstruktioner.
For at samle tømmer skar eller stemmede tømreren huller og
tapper.
Brædder var tømmer, der var savet i skiver på langs. De
brugtes især til beklædning af gulve, vægge og lofter - og
evt. udvendige facader og gavle. For at samle brædder til
flader, høvlede man fer og not.
Lister var brædder, der var savet i ”strimler” på langs og
fik høvlet en særlig profil og brugtes som pyntetræ eller til
at dække overgange mellem bræddebeklædninger samt
indramning af felter.

Vi talte med vores 10 fingre – hvorfor 10-talssystemet var det
dominerende.
En tomme var en tommelfingers bredde, ca. 2,6 cm.
En fod var 12 tommer.
En alen var afstanden fra albue til fingerspids (det naturlige mål
var 47 cm., senere blev det til ca. 60 cm.) I 1835 blev der fastlagt en
fælles dansk alen på 62,77 cm.
Tomme, fod, alen var tvivlsomme mål, fordi de var forskellige fra land
til land og mellem de enkelte landsdele.

1.4.1 Tømrerens værktøj
Tømrerfaget var det byggefag, der gjorde brug af den mest
alsidige samling af værktøj. Det drejer sig især om save,
høvle, økser, bor, hamre og stemmejern.
Save - der fandtes et stort antal forskellige typer save til
opskæring af træet i særlige formstykker:
Langsaven eller bloksaven havde et to meter langt blad.
Den blev betjent af to mand, topskæreren, der styrede saven

En tømrers værksted - malet af Christen Dalsgaard i 1855.
Foto: Den Hirschsprungske Samling.
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Branden i 1795 ødelagde 909 huse og 74 delvist nedbrændte ( de gule områder) og mere end 6.000 af byens daværende ca. 100.000 indbyggere blev hjemløse i branden, der startede fredag d. 5. juni og først blev slukket søndag
d. 7. juni. Efter branden blev en stort anlagt plan udarbejdet af stadskonduktør Jørgen Henrik Rawert og stadsbygmester Peter Meyn. I denne plan blev det besluttet at nyopførte huse skulle være grundmurede (ikke bindingsværk)
ligesom at hjørnehuses gavle skulle være knækkede, så brandvæsenets lange stigevogne lettere kunne komme rundt
i svingene. Desuden skulle gaderne rettes ud, så godt det kunne lade sig gøre. De “knækkede” hushjørner ses
tydeligt i dagens gadebillede i middelalderbyen. Branden afstedkom også, at Københavns Tømrerlaugs Laugshus
nedbrændte, men alle “nævenyttige” mænd var travlt beskæftiget i det store genopbygningsarbejde, og først efter
nogle år havde Laugets medlemmer igen tid til at bygge et Laugshus. På skitsen ses også broforbindelsen mellem
Christianshavn, og det der i dag er Slotsholmen - i dag hedder broen Knippelsbro, men denne første bro - bygget i
træ - blev kaldt Langebro. Denne træbro ses på skitsen her til højre.
Skitsen nederst viser “Tøjhuset” hvor kongens flåde lagde til i den indre havn for at losse proviant, kugler og krudt
etc. - denne indre havn er i dag opfyldt og er et smukt haveanlæg, der fører fra “Proviantgården” og Tøjhusmuseet
ned til det Kgl. Bibliotek og Den Sorte Diamant. Skibene var forresten alle bygget i århundredegammelt egetræ.
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Høvle

Stemmejern

Planhøvlen findes i mange variationer, bl.a. rugbank og
okshøvl.

Stemmejernet er et mejseldannet jern, der er ensidigt
skærpet, med træskaft. Man slår på træskaftet med en
knippel.

Pløjehøvlen bruges til at pløje brædder og findes i forskellige størrelser. Høvle til gulvbrædder har to jern – et til fjer og
et til not.
Kontrahøvlen bruges til profilering af dør- og vinduesrammer m.m.

Lokbejtelen er det største stemmejern, baljernet har skrå
æg, mens huljernet har krum æg.
Måleredskaber:
Lodlinjer, vaterpas, tommestok, vinkler
samt kroppen som målestok

Boreværktøj
Inden for boreværktøj har der gennem tiden været anvendt
kopbor, navbor, centrumsbor, sneglebor, spadebor og mange
andre former..
Borsving, som dukkede op i begyndelsen af 1500-tallet
kaldtes dengang ”vimmelskaftet” (efter det tyske ord for at
bevæge sig hid og did). I København inspirerede borsvinget
til at kalde Strøget for Vimmelskaftet på grund af gadens
uregelmæssige forløb.

Samlingsmetoder
Tømrerfaget havde udviklet en lang række raffinerede metoder til at samle det udskårne træstykker til helheder. Det
skete ved at bearbejde træ i enkeltstykker, der kunne holde
hinanden i sammen. Det drejede sig f. eks. om samling på
gæring, vinkelsamlinger, tapper, fer og not, sammentapning
af træstykker osv. De franske låse kunne forlænge bjælker.
Døre og vinduer blev kilet i spænd i de murede huller.

Økser
Fældeøksen var til at fælde træstammen.
Bindøksen var til at tilhugge stammen til tømmer.
Bredbilen var til at finhugge tømmer.
Herudover fandtes bl.a. skarøksen, stikøksen, kværøksen,
flækøksen og sideøksen.
Hamre
Knippelen har et cylinderformet hoved af hårdttræ eller jern.
Lægtehammeren, som med den forlængede spids kan
hugges fast i træet, har gennem lang tid været den
foretrukne blandt tømrere.
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Frimærket er baseret på laugets logo og gengiver følgende
genstande:
Øverst ses to bladsamlinger – til venstre en samling på gæring og
til højre en vinkelsamling.
Nederst er gengivet en fransk lås – dvs. en længdesamling af to
stykker træ.
For oven er gengivet en
KØBENHAVNS TØMRERLAUG 500 ÅR
målestok og en passer.
De to økser overkors er til
venstre en skarøkse og til
højre en bredbil.
Bag økserne ses to slethøvle
og under økserne en lodsnor.
Den lodrette økse mellem de
to slethøvle er en krydsøkse
Under økserne er til venstre
en stikøkse og til højre en
tømrervinkel.
Den tværgående sav er en
skørsav.
B.S.J. sc · 2015

DANMARK 10.00

1.4.2 Tømrerfagets ydelser
Tømmer blev i byggeriet brugt til hhv. bærende
konstruktioner og til beklædninger.
De tre bærende konstruktive bygningsdele var:
1. De lodrette ydervægge, der holdt vind og kulde ude. Her
var bindingsværkskonstruktioner den mest almindelige.
2. De skråtstillede tagkonstruktioner, hvis beklædning
bortledte vand. Udover det almindelige saddeltag var kirker
og slotte kendetegnet af kupler, tårne, spir osv.
3. De vandrette etageadskillelser, som skaber ekstra plads
i forhold til grunden, altså mere opholdsareal i forhold til
jordarealet.
Til de bærende konstruktioner anvendtes bjælker, planker
og stolper, reglar, spær, strøer og lægter (fra middelaldertysk
letke)
Beklædninger omfattede skillevægge og beklædning af
gulve og lofter. Her anvendtes træ i form af stave, brædder,
rundstokke (halvstokke, kvartstokke), paneler (gerichter),
lister, staver og rafter
I 1700-tallet blev det almindeligt at opføre indvendige trapper
i stedet for stiger og de udvendige svalegange.
Bygningstømrene udførte både tagkonstruktioner, ydervægskonstruktioner – ikke mindst bindingsværkkonstruktioner,
etageadskillelser, skillevægge og trapper.
Udover byggeopgaver blev de københavnske tømrere også
sat til at løse mange andre opgaver.

Mastekranen på Holmen - de færreste ved at det i virkeligheden er
en unik trækonstruktion bygget af dygtige håndværkere - Laugsmedlemmer - på befaling fra Frederik V i 1748-1751 og under
ledelse af arkitekt Philip de Lange. Den øverste, synlige trækonstruktion er bundet sammen med reb for at sikre en holdbar, men
elastisk konstruktion. Seniormedlemmer har bygget en model af
Mastekranen på Holmen. Philip de Lange var en dygtig arkitekt
og han lavede med vilje vinduerne størst i bunden og mindst i toppen af kranen for at give indtryk af en høj bygning.
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For det første stod de for en række anlægsopgaver som
opførelse og reparationer af havnens bolværker, broer som
f.eks. den første Langebro, der lå hvor nu Knippelsbro ligger,
ligesom der i perioder blev lavet gadebelægninger af træ, for
at de kunne benyttes af byens fine folk.
For det andet bestilte skiftende konger vindmøller, som blev
placeret på voldanlæggene – og vandmøller ved åerne i
byens omkringliggende åer.

Bindingsværk
Bindingsværk hører hjemme i Nordvesteuropa og kom til Danmark
fra Tyskland. Tømmerskellettet er det bærende. De tre- eller firkantede
mellemrum kaldet tavl fyldtes ud med brændte sten
Dets blomstringstid var i renæssancen. Knægtene var fornemt udskårne, og der indgik mange dekorative detaljer. Trapper var normalt
udvendige og svalegange gav selvstændig adgang til flere rum.
Der var fem trin i opførelsen af et bindingsværkshus.
1. Træet blev udlagt og fordelt på de forskellige bygningsdele
2. Tømmeret blev afbundet, dvs. tilskåret, så det tilsammen udgjorde
et komplet samlesæt
3. Bindingsværket blev rejst, hvilket skete på kort tid.
4. Når det sidste spærfag var rejst, blev der holdt rejsegilde.
5. Murere udmurede tavlene, idet der begyndtes med de øverste tavl,
så bindingsværket kunne sætte sig.

ås
spærfag

hanebånd
lægter

spær

bjælke
skalk
spærfod

gavlbjælke

gennemstukket
bjælkehoved

binding

fornagling
løsholt

tagrem

stolpe

dokker

løsholt
dok
fodrem

stormbånd
(ranke)
tavl
fag

Øverst ses et typisk bindingsværk med udvendige trapper og svalegang.
Herover ses “Dragehuset” der er godt eksempel på at bindingsværk også
har den gode egenskab, at huse kan skilles ad og samles igen. Huset står
nu i Valby og har sit tredje og nok blivende sted. Huset er omtalt i magasinet TRÆ nr. 3 og nr. 4 og kan ses på www.traesektionen.dk - og huset er
nyopført og flyttet 2 gange af medlemmer fra Københavns Tømrerlaug.
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Midt i “Nykøbenhavn” lå den prægtige Møntmestergård i Borgergade 25. Møntmestergården
blev opført i 1683 af den kongelige møntmester Gregorius Sessemann som voluminøs privatbolig. I 1940’erne og 50’erne blev kvarteret totalsaneret, da man anså hele kvarteret for slum
og sundhedsfarlig. Alt blev revet ned. Leder af Københavns Bymuseum, Christian Axel Jensen,
tog dog initiativ til at redde Møntmestergården. Den blev kaldt ”den eneste endnu bevarede
gode repræsentant for den borgerlige bindingsværksarkitektur med etagefremspring, der er
karakteristisk for tiden 1650-1700”, og det blev påpeget, at med denne bygning ”vil det sidste
minde om en betydningsfuld byggeperiode i Københavns historie forsvinde”. Del for del skilte
håndværkerne, museumsfolk og arkitekter Møntmestergården ad i 1944. De registrerede og
dokumenterede den og opmagasinerede det hele i et skur på Vestre Kirkegård i København,
indtil Den gamle By overtog bygningen i 1994 - som puslespil. Den er nu genopført som i sin
største pragt i midten af 1700-årene.
Det lille s/h foto viser huset, som det stod i Borgergade i 1930’erne - i meget mishandlet tilstand. Foto udlånt af Den Gamle By og Københavns Museum
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Da et af laugets medlemmer i begyndelsen af 1600-tallet
havde bygget en vandmølle, som kongen – der på det
tidspunkt var Christian den Fjerde – ikke var tilfreds med,
blev tømrermesteren sat i jern på Holmen, indtil hans
laugsbrødre havde bygget en mølle, der duede. I den
forstand havde lauget et kollektivt ansvar for hinandens
arbejde.
Tømrerlaugets medlemmer og ansatte var gennem
århundreder pligtige til at være brandmænd. Det var ikke
nogen lille opgave, fordi der i en tid med mange åbne
ildsteder i husene, var hyppige ildebrande.
Blandt de mere specielle opgaver for faget var opsætning
og nedtagelse af byens galger og skafotter. En af disse
nedtagninger afstedkom en usædvanlig episode, som der
kan læses om i næste spalte.

Nytorv med Københavns 3. Rådhus og foran ses skafottet

Overfaldet på oldermanden i 1715
I februar 1715 var medlemmerne af Københavns Tømrerlaug samlet
på Nytorv - hvor Rådhuset dengang lå - for at nedtage byens skafot
efter afbenyttelse. Det var en skik, at alle – oldermand, bisiddere,
mestre, svende og lærlinge – deltog i arbejdet, fordi det blev betragtet som et ”uærligt” arbejde (dermed menes der her et arbejde,
som ingen bryder sig om at udføre, Red.). Når alle deltog, var alle
lige gode om det.
Under arbejdet fandt oldermanden anledning til at prygle en svend,
som han ikke syntes gjorde arbejdet godt nok. Efter arbejdet drak
forsamlingen den halve læs rostokker-øl (seks tønder), som byen
efter gammel skik gav lauget ved sådanne anledninger.

Genhusning var en anden af de mangeartede opgaver som Københavns
Tømrerlaugs medlemmer skulle udføre. De mange brande gjorde mange
mennesker husvilde, og så måtte man i hast opstille midlertidige små
skure som folk kunne klare sig i indtil de brændte huse var genopført. På
tegningen herover ses sådanne genhusnings-skure - her ved Slotsholmen,
som i dag ville hedde pavilloner, og som også i nutiden bruges til genhusning f.eks. i forbindelse med de stadig hyppigere oversvømmelser.

Da man havde drukket op, bad oldermanden alle om at gå hver til
sit, hvilket svendene nægtede. Da oldermanden ville tilkalde politiet,
blev han overfaldet af svendene. Ifølge den efterfølgende retssag
greb de oldermanden i brystet og halsen, ”rev og sled mig både for
og bag i armen og kjortelen, rev min paryk af mit hoved, som blev
nedtræden i rendestenen. Havde en del af mine lavsbrødre ikke kommet mig til hjælp, da havde de ganske trædet mig under fødderne,
såsom en del af samme svende vare ganske drukken”.
Historien fortæller både noget om den drukkultur, der herskede
i laugene – og om den myndighed, som mestre besad, når de var
berettigede til at prygle en svend.
Direktøren for Den Gamle By i Århus, Thomas Bloch Ravn har i
gamle arkiver fremdraget ovenstående historie
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1.4.3 Inspiration fra udlandet

5. Livet i lauget

Der foregik en omfattende erfaringsudveksling mellem
byggekyndige folk over de europæiske grænser.

1.5.1 Lauget forpligtede sine medlemmer

For det første var det almindeligt, at svende vandrede
derhen, hvor der var arbejde at få. Det betød i perioder, at
mange københavnske svende vandrede sydpå – og i andre
perioder, at der kom mange svende til København – især fra
Tyskland. Det udbredte mange erfaringer om, hvordan man
som håndværker kunne lave tingene lidt snildere end man
hidtil havde gjort – og hvilke nye og bedre værktøjer, der blev
udviklet andre steder.
For det andet var det i lange perioder mere reglen end
undtagelsen, at især de kongelige og adelige bygherrer
indforskrev bygmestre – som datidens arkitekter kaldtes – fra
udlandet. Mange af disse valgte at slå sig varigt ned i byen.
Hvis man ser på Danmarks monumentale bygningsarv, er
der en overraskende stor overvægt af udenlandske mestre,
især fra Tyskland, Frankrig og Italien.
Både de mange udenlandske bygmestre og de vandrende
svende bidrog til, at København kom til at følge stilarter i
byggeriet, som især udvikledes i det øvrige Europa - især i
Frankrig. Udover de middelalderlige stilarter, der tidligere var
kommet med kirken, drejede det sig om renæssancestilen,
den barokke stil, rokokkostilen, Louis Seize-stilen samt
klassicisme og empire-stilen.

Hovedsætningen i datidens næringsret var ”Enhver skal
ernære sig af sit embede”. Det var et embede at være
tømrermester, eftersom man havde fået opgaven overdraget
af kongen.
En oldermand var formand for mestrene – bistået af bisiddere. Oldermanden og hans bisiddere skulle sikre disciplinen
– og lauget havde pligt til at sikre kvaliteten i medlemmernes
arbejde. I perioder var det også oldermanden, der fordelte
opgaver mellem medlemmerne – og formidlede svende til de
enkelte mestre.
I perioden fra laugets stiftelse i 1515 og frem til dets ændrede
fundats i 1862 var der i alt ca. 130 oldermænd. I starten var
de blot valgt for et år ad gangen, men med tiden fik de lov til
at blive siddende længere.
Oldermanden havde myndighed til at udstede ordrer til medlemmerne og til at pålægge dem straffe. Lauget var en slags
domstol, der mæglede mellem mestre og deres svende – og
mellem mestre indbyrdes.

.

Et udvalg af de mest kendte bygmestre fra udlandet, der har bidraget til udbygningen af København
Fra tyskland:
G.D. Anthon (1714-1781) Hofbygmester (elev af Eigtved)
G.W. Bæsecke og J.P. Pferffer (bygherre i Amaliegade 15-17)
G.F. Hetsch (1788-1864)
E.D. Hâusser (1687-1745), ark., generalbygmester
W.F. von Platen (1667-1732) ark., generalbygmester
Fra Holland:
Leonhard Blasius (d. 1644) bygmester
Willim Cornelissen (d. 1625) ark.
Peter de Duncker (1558- ??) bygmester
Phillip de Lange (1704-1766) murermester, ark.
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Lorenz Steenwinkel (1585-1619) ark.
Hans von Steenwinkwl (1587-1639) ark.
Fra Frankrig:
N-H. Jardin (1720-1799), ark., prof.
J-J. Ramee (1764-1842) ark
Fra Sverige:
Nicodemus Tessin d.y. (1654-1728) ark.

Efter branden i 1728 blev der også udarbejdet skitser til huse, der skulle opføres - hurtigt - grundet den store boligmangel. Her på Gråbrødretorv ser
man i nutiden netop typiske eksempler på de såkaldte “Ildebrandshuse” der nu var grundmurede og bygget over en samling standardtegninger.
Begyndelsen til at murerfaget langsomt blev det største håndværkerfag.
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En helt central opgave for lauget var at afskærme medlemmerne mod konkurrence udefra.
Tilgangen af mestre til faget skulle styres. Der skulle nødigt
blive for mange mestre – og parolen var: Hellere for få end
for mange.
Det skete på mange forskellige måder.
For det første gjorde man meget for at indsnævre og besværliggøre adgangen til de enkelte fag – dvs. forhindre
at fremmede og fuskere trængte sig ind og skabte illoyal
konkurrence med prisbilligt kram.
Tilgangen til lauget var begrænset af en række formaliteter
som ægtebrev, lærebrev, mesterstykke, gæstebud og
drikkelag, der både gjorde det vanskeligt og dyrt at blive
optaget som medlem. I Danmark blev laugene i 1761
pålagt at sænke adgangsgebyret og billiggøre udførelsen af
mesterstykket.

For det andet blev der brugt megen tid på at opspore
bønhaser og fuskere og nedbryde deres byggeprojekter og
konfiskere deres værktøj. (Bønhase: Ufaglært der udfører
faglært arbejde. Red )
For det tredje måtte svende ikke arbejde for mestre, der ikke
var medlemmer af lauget.
Nogle gange gik lauget over gevind i sin nidkærhed - og flere
konger forsøgte at få laugene - herunder også Tømrerlauget
- nedlagt, men uden held. Kongens bedste våben over for
laugene var at indskrive mestre udefra og åbne for nye
frimestre.
Konge og byråd ændrede uafladeligt i laugenes vilkår og
ændrede i dets vedtægter. Til gengæld var lauget dygtig
til at ignorere mange af kongens forordninger og dekreter.
Derfor pålagde kongen jævnligt byens foged eller byråd, at
der skulle være en offentlig repræsentant til stede på møder i
lauget som bisidder. Det måtte man jo acceptere – hvorefter
man bestak og bedrak den kongelige repræsentant så han
ikke var så nøjeregnende med, hvad der blev besluttet.
De københavnske tømrermestre var ikke altid blandt Guds
bedste børn. Når de store ildebrande hærgede byen, havde
lauget nogle gange svært ved at skjule sin glæde. I ét tilfælde skrev oldermanden sågar en festsang til intern brug
i anledning af en større ildebrand. Det var næsten lige som
når en rask lille orkan i dag hærger landet.
Enevælden berøvede laugene en del af deres selvstændighed. Det skyldtes statens ønske om også at varetage bygherrernes interesser. Det gjaldt om at forhindre laugene i at
skabe ”kunstige dyrtider”.

København i midten af 1800 tallet - herover et kort dateret 1861
I 1852 blev den militære demarkationslinje flyttet ind til søernes inderside,
og det betød, at udbygningen af brokvartererne som Nørrebro og Vesterbro med lejekaserner og byggeforeningshuse kom i gang. Udviklingen
betød også, at byens indbyggertal fordobles på 40 år - i 1850 var der ca.
150.000 indbyggere i København, og i 1890 ca. 310.000 indbyggere.
I 1889 kom byggeloven, der påbød bredere gader, havde nye og strenge
regler for kloakering og som forbød de små, usunde og brandfarlige korridorlejligheder. I modsætning til Nørrebro og Vesterbro kom byggeloven
nybyggeriet på Østerbro til gode, da bydelen først kom igang efter 1890.
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1.5.2 Standsbevidstheden skulle opretholdes
Som tidligere nævnt var det et embede at være tømrermester, eftersom man havde fået opgaven overdraget af
kongen. Derfor fik lauget – som blev stiftet 21 år før reformationen – også sin egen skytsengel – Sankt Andreas.
Laugmestrene gjorde meget ud af at optræde som en privilegeret stand. Det skete gennem de mange ritualer, som også
kendetegnede kongen og kirken. Når man skiftede oldermand foregik det med trommer og faner. Ritualer og edsaflæggelse var dele af det instrumentarium, der var med til
at skabe respekt for lauget. Man skulle aflægge højtidelige
løfter, når man blev optaget som medlem.
Standsbevidstheden blev også dyrket af svendene gennem
svendeindvielser – kaldet behøvling – hvor svende blev
indviet i en række hemmelige ritualer og optaget i standen.
Omkring år 1800 fandt kongen og byrådet det nødvendigt at
forbyde ”skikke og ceremonier, der bærer præg af ældre
tiders rå og vilde sæder” - herunder behøvling, som indeholdt en række ydmygende og smertefulde løjer. Der
foreligger utallige laugsbeslutninger om f. eks forbud mod at
overhælde hinanden med øl, slå hinanden, tale ringeagtende
om hinanden osv.

Herover ses Tømrerlaugets “Velkomst” - det sølvbæger som alle nye
medlemmer bydes velkommen med -Sølvbægeret er fra 1706 og hver
Oldermand får lavet sit eget “skilt”, der så hænger på sølvbægeret.
Der er flere sjove ord fra den første tid - f.eks. “behøvling” og “nævenyttige mænd” - sidstnævnte var en hædersbetegnelse oprindelig, men har
skiftet mening i nydansk og er næppe noget positivt mere.
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Svendene skabte sig deres egen og selvstændige identitet
– bl.a. ved fra Tyskland at overtage de såkaldte zünften,
der indebar en række grove og besynderlige skikke og
æresbegreber, der skulle skabe sammenhold mellem
svendene.
Når man ikke arbejdede, viste man sig i byen i sit fine tøj
– og man var meget ærekær over for beskyldninger om at
være udygtig, upålidelige, uægte født eller lyve.
I lighed med andre fag dyrkede Tømrerlauget sin faglige
stolthed i forhold til andre fag – bl.a. ved at give andre fag
øgenavne.

1805 - her ses den daværende Langebro, der var bygget i træ og som
senere blev revet ned - og den nuværende Knippelsbro blev opført her - en
ny Langebro blev opført lidt sydligere, som vi kender den i dag

Og her rives den ned - begge dele gav
arbejde til laugets medlemmer

Lauget var også et drikkefællesskab. Der blev drukket meget
øl – og det skyldtes ikke kun det hårde arbejde. Man forsømte ingen lejlighed til at aftvinge hinanden bøder i form
af en eller mange tønder øl. Ved optagelse i lauget skulle
man give en tønde øl, og ved valg af oldermand – som skete
hyppigt, blev der skænket godt ud. ( Dog skal det tilføjes at
alkoholstyrken i øllet var lavere end nutidens og at datidens
vand simpelthen var livsfarligt at drikke, så derfor var øl
en nødvendighed i dagligdagen for at få den nødvendige
væskemængde – på landet var karlene bevidste om hvilke
gårde, der havde det bedste øl, der blev brygget på stedet af
husbondens kone. Red.)
Der faldt bøder for at ”gøre bulder og ulyd”, for at tale ondt
om oldermanden, for at spilde øl med vilje (det vil sige kaste
øl på hinanden), for at udeblive fra begravelser osv. En
normal straf for at overtræde reglerne var en tønde øl. Og jo
mere øl, der blev drukket, desto hyppigere faldt der bøder.

Og her brænder Københavns 3. Rådhus
under branden i 1795 -

Prinsens Palæ - nu nationalmuseet - indeholder mange fine detaljer i tømrerfagets kompetencer

En mester var økonomisk bedre stillet end sine svende. De
fleste tjente nok til at kunne være husejere – om end i den
beskedne ende af byens bygninger. De var også i stand til at
gifte sig og stifte familie – hvad svende ofte var afskåret fra,
fordi de ikke havde råd.
Lauget fungerede også som en slags forsikringsordning,
idet det efterlignede tidligere tiders religiøse fællesskaber og
værnegilder, som havde til formål at hjælpe kollegaer, der
kom i nød.
I modsætning til bondelivet manglede bylivet den sædvanebundne livsform og slægtsbindinger.
I byerne fandtes ikke landsbyernes sociale fællesskaber.
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Derfor opstod der hurtigt fagligt funderede sociale fællesskaber. Københavns Tømrerlaug fungerede som en syge- og
begravelseskasse for medlemmerne og disses husstande.
Man lånte penge til laugsbrødre, der var syge eller gået fallit
– og lauget betalte begravelsen for både mestre og svende,
hvis boet ikke havde råd.

for at kunne forsørge deres familie. Derfor var de gifte svende i perioder meget upopulære blandt deres ugifte kollegaer.

1.5.3 Afstanden mellem mestre og svende blev øget

Efter enevældens indførelse i 1660 voksede byggeaktiviteten
i København betragteligt. Antallet af svende voksede hurtigere end antallet af mestre, hvorved mestrene blev større.

Forholdet mellem mestre og deres svende undergik en
gradvis forandring gennem laugstiden.
I laugets tidlige periode omfattede det både mestre, svende
og læredrenge. De var alle en del af faget – og deres stillingsbetegnelser repræsenterede faser i en håndværkers liv.
Der var en rimelig stor sandsynlighed for, at en læredreng
senere i livet blev mester, og svende var ofte mere forbundet
med deres egen mester end med andre mestres svende.
Man brugte i vidt omfang datidens aflønning i naturalier, altså
kost og logi – med husbondens dertil hørende myndighed.
En mester skulle adlydes og havde hustugt over sine svende
og lærlinge.

Svende kunne kun sige op - med 8 ugers varsel - hvis de
ikke sad i gæld til mester. Da de ofte gjorde dette, var de
nærmest stavnsbundne.

Samtidig åbnede det enevældige styre i København op for
en begyndende konkurrence mellem mestrene.
Svendenes hidtidige chancer for selv at blive mester blev
med tiden mindre – og den senere tids adskillelse mellem
lønarbejdere og arbejdsgivere viste sig i sin spæde form.
Op gennem 1700-tallet øgedes modsætningen mellem
svende og mestre. Mestres råderet over de ansatte blev
gradvist indskrænket gennem perioden. Især blev svendene
mere fritstillede og geografisk mobile henimod periodens
slutning.

F.eks. fik Københavns Tømrerlaug byrådet til at beslutte, at
det var strafbart for svende at klage over den kost, mester
bød på. Svende, der var i mesters brød, havde at være
tilfreds. Hvis en svend brokkede sig over maden, fik han
første gang en bøde på 2 rigsdaler. Anden gang, det skete,
røg han i Rådstuekælderen i 2 dage på vand og brød.
Gradvist vandt aflønning i penge frem. Aflønning i penge
betød en frigørelse fra den tætte tilknytning til arbejdsgiveren, som var forbundet med at være på kost og logi.
Håndværkere var sammen med lejesoldater og embedsmænd med til at bane vejen for fremtidens lønarbejde – og
befolkningens opdeling i arbejdsgivere og arbejdstagere.
Standssammenholdet mellem den enkelte mester og hans
svende blev svagere.
Men aflønning i penge kunne også skabe splid mellem
svende indbyrdes. Gifte svende påtog sig ofte ekstraarbejde
- og tilbød at arbejde for en lavere løn, når der var ledighed
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Tømrerstrejken 1794
Løn – eller rettere lønstigninger – var normalt ikke noget,
der kunne forhandles om. Men svende var ikke stavsbundne,
som befolkningen på landet.
I sommeren 1794 havde repræsentanter for byens tømrersvende rettet henvendelse til Magistraten og krævet en
lønforhøjelse. Da der ikke kom noget svar, valgte to tyske
svende, som arbejdede i København at meddele deres
mester, at de ville rejse hjem. De blev straks anholdt og dømt
til 6 dage på brød og vand på Kastellet. Da en talsmand for
svendene kom for at klage, fik han samme behandling
Da der stadig ikke kom svar, mødtes 300 svende på
Tømrerkroen i Adelgade og besluttede, at de først ville
genoptage arbejdet, når deres talsmand og de to tyske
svende var blevet løsladt. Uden for kroen var mange
københavnere samlet for at vise deres sympati.
Regeringen sendte straks 200 soldater til Tømrerkroen.
Budskabet var, at hvis ikke tømrerne straks gik i arbejde, ville
de blive arresteret. 78 svende valgte at gå i arbejde. 124 blev
straks idømt hårdt strafarbejde.
Et par dage senere besluttede kronprinsen dog at benåde
dem alle og i stedet landsforvise dem, hvorefter de blev sejlet
til Travemünde.
I 1820 fandt den første egentlige lønstrejke sted i København. Det var skibstømrerne, der nedlagde arbejdet, fordi
Københavns Politidirektør beordrede en lønnedgang i faget.

1.6 Tømrerfaget skrumpede ind
Tømrefaget omfattede i laugets tidlige periode en stor del
af de bygningsdele, der indgik i et byggeri. De forskellige
arbejdsopgaver, som faget omfattede, var anledningen til, at
der op gennem perioden udskiltes en række specialer eller
selvstændige fag. Bl.a. fik skibstømrere og møllebyggere
også deres egne og selvstændige laug.
Men faget skrumpede ind af flere årsager.
For det første øgede de mange træhuse i den tætte by
brandfaren. Både madlavning og rumopvarmning indebar,
at bygninger rummede et stort antal mere eller mindre åbne
ildsteder og afledningssystemer til røg.
De store ildebrande i 1728, 1792 og 1807 var så omfattende,
at de tilsammen ødelagte hvad der svarede til næsten hele
København. De mange ildebrande førte til forbud mod at
anvende træ i flere og flere bygningssammenhænge.
Derfor kom murer- og stenhuggerfaget til at overtage en
voksende del af tømrerfagets opgaver. Murer- og stenhuggerfaget havde hidtil kunnet meget af det samme som
tømrerfaget. Men da der var tale om meget tungere og
dyrere materialer, var det fortrinsvis kun kirker og fæstningsanlæg, der var blevet opført alene af tegl og sten. Nu blev
det mere og mere almindeligt at kræve murede ydervægge i
nybyggeriet.
For det andet var der allerede i begyndelsen af 1500-tallet
begyndt at opstå træmangel.
Op gennem middelalderens havde skovhugsten været så
omfattende, at der i perioder manglede træ til byggeformål
– ikke mindst fordi det omfattende byggeri af skibe i
København, som var flådens hovedbase, krævede meget
tømmer.
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Medlemmerne i Københavns Tømrerlaug har gennem de 500 år ofte været
tilbage på de byggerier som medlemskredsen har været involveret i ved
nybygningen.
Et eksempel er det flotte “Ringerloft” på Trinitatis Kirke, hvor Laugsmedlemmer var med under opførelsen af Trinitas Kirke i midten af 1600
tallet, igen ved genopbygningen efter Københavns brand i 1728, og igen
under forskellige vedligeholdelsesarbejder - bl.a. i forbindelse med ny
kobberbelægning - endda i flere omgange, og endelig i 2006 hvor det 900
kvm store loft fik en omfattende restaurering af gulvet og der blev bygget
depotrum på Ringerloftet. Loftet blev samtidig åbnet for offentligheden.
Den nuværende tømmerkonstruktion er fra 1729-1730 og kaldes for
“Fransk Hængeloft” idet de miderste lodrette bjælker ikke er understøttet
nedefra men “hænger” i loftskonstruktionen. Det er udført i pommersk
fyr bestilt i dimensionerne 10” til 12” i 24 alen lange bjælker ( knap 15
meter) - det lille foto i s/h viser Ringerloftet i 1927.
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1.7 Københavnske bygninger
Fra 1515 til 1860 udviklede København sig fra at være et lille
fæstningsanlæg ved Øresund til at blive hovedstad i en fuldt
opdyrket Danmark. Københavns befolkning blev i perioden
forøget fra ca,. 28.000 indbyggere til 135.000 – altså næsten
en femdobling.
København fik en skyline af kirkespir og tårne – og blev som
befæstning udvidet til det firdobbelte af sit oprindelige areal.
Baggrunden var kongen, adelen og købmændenes ønske
om at vise deres betydning. Det gør man bedst gennem sit
bygningsforbrug.

1.7.4 Håndværkernes huse

Bygninger til de højere stænder skulle kaste glans over
bygherren. Der var dekorationer ude og inde og det gjaldt
om at imponere besøgende.

Håndværksmestres egne huse var mere beskedne – ofte
med et bagvedliggende værksted og lagerlokale. Husene
var bindingsværkshuse med frontespice og 4 – 6 fag og ofte
opdelt i flere boliger, således at man kun havde trappen til
fælles. Efter den store brand i 1728 blev der opført et stort
antal af de såkaldte ildebrandshuse, der havde hoveddør til
gaden og var uden port til gården.

1.7.1 Kongelige byggerier i København

1.7.5 Almueboliger

Blandt Københavns kongelige byggerier kan nævnes
Rosenborg, Charlottenborg, Christiansborg, Amalienborg,
Frederiksberg Slot og Eremitageslottet.

De fleste, der ikke arbejdede for en af de højere stænder og
dermed havde logi, var henvist til meget beskedne boliger
i form af lejeboder. Her boede enker, fattige og andre, der
ikke havde råd til at eje egen bolig. Boderne var ofte opført af
købmænd med henblik på udleje.

1.7.2 Adelens palæer i København
Adelens byboliger, som var til vinterbrug, var i to eller tre
etager – og forbeholdt en enkelt familie og dens omfattende
tjenerstab.
Blandt Københavns palæer kan nævnes Berckentinske Palæ
(Nu Odd Fellow Palæet), Moltkes Palæ ( Nu Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn ), Dehns Palæ ( Nu Danmarks
Apotekerforening), Erichsens Palæ ( Nu Danske Bank ),
Prinsens Palæ ( Nu Nationalmuseet ), Lindencrones Palæ
( Nu Troels Holch Povlsen, Bestseller), Thotts Palæ ( Nu Den
Franske Ambassade) og Det gule Palæ (Nu Hofmarskallatet),

1.7.3 Købmændenes gårde
De større købmandsgårde var ofte vinkelbyggede anlæg i
to etager med forhus i gadelinjen, et eller to sidehuse og et
baghus på tværs. Beboelse og butik lå i forhuset. Der var
hovedindgang fra porten eller gårdsiden. Især for købmænd
var det vigtigt gennem deres bygningsforbrug at signalere en
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soliditet, som kunne konsolidere og styrke deres forretning
og øge deres kreditværdighed.
Blandt byens købmandsgårde kan nævnes Stanleys Gård,
Møntmestergården, Baron Boltens Gård, Admiral Gjeddes
Gård, Andreas Bjørns Gård, Sigvert Grubbes Gård og Irgens
Gård.

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn - som Københavns Tømrerlaug i 1840 var medstifter af - fejrer i år 175 års jubilæum og har til
huse i Moltkes Palæ

Byggekongen
Chr. 4. (1588 – 1648) er blevet kaldt byggekongen, fordi
der blev opført mange og epokegørende bygninger i
hans lange regeringstid,
Tøjhuset 1604 til flåden
Provianthuset 1605 til flåden
Købte 30 haver mellem Nørreport og Østerport og anlagde Rosenborg med lysthave 1606
Højt spir på Blåtårn 1609-10
Skipperboderne (mellem Bremerholm og Vingården)
1615-20
Forandrede Ankersmedjen til Holmens Kirke 1619
Børsen 1620-40

Bastioner og volde
Christianshavn påbegyndes 1618
Silkegade til kongens silkevævere 1620
Påbegyndte arbejdet med at gøre ferskvandssøerne til
stadsgrave 1620
Toldboden 1630
Værkerne Vartov, Ravnsborg og Ladegården 1630-45
Nyboder 1631-40
Grundsten til Trinitatis Kirke og Rundetårn 1637
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Herover: Københavns Tømrerlaugs vogn i det store vogntog, som kørte
gennem København i 1904 i anledning af 25-året for oprettelsen af
Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Håndværk – i dag Håndværksrådet.

Herover ses et foto fra Rutchebanen i Tivoli, hvis trækonstruktion er
bygget af et Laugsmedlem. Rutchebanen blev indviet i 1915 og er en af
verdens ældste. Der er året rundt altid mindst 5 tømrere fuldtids beskæftiget med vedligehold.
“Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn”
1888 var årets store begivenhed i Danmark og der blev bygget en prægtig
og imponerende udstillingshal med en kuppel i træ - der hvor Københavns
Rådhus i dag ligger. På fotoet her til venstre ses håndværkerne under opførelsen opstillet foran og på dele af hallen med den store kuppel i baggrunden - derover ses et postkort, der viser hvordan den færdige udstillingshal så ud.
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Herover ses et foto fra 1909 - taget i den nuværende Hovedbanegård i København ( den 3. ) under opførelsen.
Datidens største trækonstruktion i Norden - tegnet af Statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck, der formentlig var inspireret af tagkonstruktion i Københavns forrige hovedbanegåtd. Forrest ses tømrerlærling
Holger Kellermann, der efter en opfordring fra dagbladet aktuelt i 1972 ( man ønskede gamle arbejderfotos )
sendte dette gamle billede ind til bladet.
Til venstre ses et andet af Københavns velkendte bygninger - tårnet i Københavns Zoologisk Have. Tårnet
er 43,5 meter højt og blev - på foranledning af laugsmedlem tømrermester Otto Arboe - tegnet af arkitekt
Theo-dor Andreas Hirth, der havde en stor forkærlighed for trækonstruktioner. Otto Arboe lod tårnet opføre
i foråret 1905, og det blev indviet 31. maj, så det var en hurtig opførelse. Der var elevator i tårnet og det
kostede 30 øre at benytte denne, mens det kostede 15 øre at gå op ad trapperne. Opførelsen kostede 30.000 kr.
som Zoo afbetalte med 5.000,- kr. årligt til Otto Arboe. Til DM i SKILLS i januar 2015 var tømreropgaven at
bygge en model af tårnet. En meget krævende opgave, hvor flere af de dygtige deltagere ikke nåede helt i mål.
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3 smukke træbygninger - Pantomineteatret, bygget i 1874 og den ældste
og eneste fredede bygning i Tivoli. Den Frie Udstilling, bygget i 1913
(J. F. Willumsen) og Søpavillonen, bygget i 1894 (Vilhelm Dahlerup)
Pantomineteatret, foto: Tivoli
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Kapitel 2.

Industrien forvandler
byggesektoren

for maskiner og motorer. De to første markeder havde også
eksisteret i svagt udviklede versioner i de foregående århundreder.

Tømrerfaget Version 2.0

Kreditmarkedet har været baseret på, at mængden af cirkulerende penge er vokset og har kunnet flyde derhen, hvor
de har gjort størst nytte.

Byggesektoren er gennem de sidste 150 år blevet radikalt
ændret. Det har været forudsætningen for, at bygningsbestanden målt i etagekvadratmeter i København og dens
voksende opland er blevet mere end hundrede gange større
– samtidig med, at bygningers kvalitet er løftet op til en langt
højere standard.

Arbejdsmarkedet har været præget af en næsten permanent
tilførsel af ny arbejdskraft fra landbruget og en voksende
befolkning. At befinde sig på arbejdsmarkedet betyder,
at man på en gang er lønmodtager – og forbruger, dvs.
med mulighed for at købe flere og flere forbrugsgoder på
markedet.

På den ene side har det tømrerfag, hvis udvikling er beskrevet i kapitel 1, og som skabte konstruktioner og beklædninger i træ - Tømrerfaget Version 1.0 - måttet afgive store dele
af sine oprindelige arbejdsopgaver til tegl- og betonindustrien.

Markedet for maskiner og motorer har betydet en ny og revolutionerende produktionskraft, der både har kunnet erstatte
og mangedoble den menneskelige arbejdskraft. Maskiner var
i første omgang i stand til at omdanne varmekraft til bevægelseskraft. Varmekilderne, dvs. brændsler, udviklede sig fra
træ til kul og senere til gas og olie. Hertil kom udviklingen af
el-teknologi, som dels kan omdanne bevægelsesenergi til
elektrisk strøm og dels distribuere strømmen fra centrale elproducenter til spredte el-forbrugere.

På den anden side har tømrerfaget gennem de sidste 50 år
været i stand til at udbrede sine oprindelige kernekompetencer til at bearbejde og montere stadigt flere og nye materialer
og bygningskomponenter – og er derved atter blevet det
største byggefag.
2.1 Markedskræfterne slippes fri

2.2 København vokser ud af København

I midten af 1800-tallet blev markedskræfterne sluppet fri. Alle
fik frihed til at beskæftige sig med det, som andre ville betale
for. Man måtte producere alt – hvis det ikke direkte var til
skade for almenvellet.

København havde indtil omkring 1860 en størrelse, der var
helt utilstrækkelige til at rumme den industrielle udvikling,
der trængte sig på – bl.a. den stærke vandring mod byerne.
Byen havde udviklet sig til en stærkt overbefolket, fortættet
og uhumsk by. Der udbrød stadig epidemier, og den sociale
uro voksede.

Både erhvervsmæssigt og politisk var der tale om et ”buttomup” af samfundet. Det centralstyrede stændersamfund, der
var baseret på tildelte og nedarvede privilegier, blev erstattet
af et frit marked og et folkestyre. Dermed var der skabt en
samfundsform, inden for hvilken de nye markeds- og industrikræfter kunne udvikle sig.
Bag markedet for forbrugsvarer, som hidtil havde været beskedent og forbeholdt en mindre del af befolkningen, udvikledes tre delmarkeder, som har været centrale forudsætninger for udviklingen af det nutidens forbrugersamfund.
Det drejer sig kreditmarkedet, arbejdsmarkedet og markedet

Københavns geografiske udbygning er sket i koncentriske
cirkler omkring Middelalderbyen.
Der kan i den forbindelse skelnes mellem tre bølger i byens
vækst.
1. Vold- og brokvartererne blev bebygget
Efter 1860 blev det tilladt at bygge uden for voldene. Portene
og byens volde blev revet ned. I første omgang overtog byen
betydelige arealer uden for voldene fra staten. Desuden
anlagdes Københavns Frihavn 1811-84 – og siden udvidet.
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De såkaldte brokvartererne – dvs. Østerbro, Nørrebro,
Vesterbro og Amagerbro – blev bebygget fra 1860 og frem til
begyndelsen af 1900-tallet
2. De store indlemmelser i 1902
I København havde kommunen allerede op mod århundredskiftet opkøbt store arealer uden for byen - dels for at sikre
plads til kommunale institutioner, kirkegårde mm. og dels for
at hindre en omfattende jordspekulation, når byen voksede.
I 1900 vedtog Folketinget en lov, som gav København adgang til at indlemme et stort antal sogne uden for den hidtidige kommunegrænse. Det skyldtes bl.a., at man erkendte,
at de små sogne ikke ville kunne styre det fremtidige byggeri.
På den måde blev Københavns Kommune tre gange større
end den hidtil havde været. Udvidelsen kom bl.a. til at betyde, at nabokommunen Frederiksberg, som på den tid gik
under navnet ”villakvarteret” kom til at ligge som en ø i den
nye storkommune.
Samtidig gjorde udviklingen af transportmidler store og nye
områder bynære, hvorved prisen på byggegrunde faldt.
Inden for de større byer blev en spredning af bosætningen
mulig gennem anlæg af kollektive og linjebundne transportsystemer. I København overtog kommunen i 1911 sporvejsdriften og udvidede nettet betydeligt. Cyklen blev fra omkring
1920 et almindeligt befordringsmiddel, og i begyndelsen
af 1930’erne vedtog Folketinget at anlægge S-banenettet
i hovedstaden.Omkring 1920 var også bilerne begyndt
at vinde udbredelse. De var faldet så meget i pris, at de
var kommet inden for den bedrestillede middelstands
rækkevidde - og stadig flere veje i byerne og på landet
blev makadamiserede, dvs. belagt med skærver og grus.
Fra 1920 frem til 1960 voksede bilparken fra ca. 10.000 til
næsten 600.000. Hermed blev stadig større og nye områder
tilgængelige til byggeformål for den voksende middelklasse.
Københavns Kommune har flere gange uden held forsøgt
at få de to nabokommuner Frederiksberg og Gentofte
indlemmet i hovedstadskommunen som følge af deres
potentialer som gode beskatningsobjekter.

3. Spredning ud over alle grænser
Fingerplanen fra 1947 blev udformet på et tidspunkt, hvor
det stod klart, at København stod foran en stor udbygning.
Ved at samle det fremtidige nybyggeri omkring de fem
transportkorridorer ud af København løste man dels transportproblemet – og dels sikrede man alle let adgang til grønne områder. Byen skulle vokse radialt mod:
1. Helsingør (Strandvejen)
2. Hillerød (Lyngbyvejen)
3. Frederikssund (Frederikssundvej)
4. Roskilde (Roskildevej)
5. Køge (Gl. Køgevej)
En stadigt mere omfattende byplanlægning skulle sikre, at byudviklingen
skete hensigtsmæssigt – især i
forhold til investeringer i den offentlige infrastruktur. Det sker gennem
udarbejdelse af planer for, hvorledes
byens arealer må anvendes. Der
skelnes i dag mellem mange planer,
der som en kinesisk æske består af
et hierarki af planer, hvor de enkelte
plantyper skal være i overensstemmelse med den overordnede plan.
Der findes ikke en samlet landsplan. I stedet kan der udstedes landsplandirektiver om særlige temaer. Næste trin er
regionplanerne, der tilsammen dækker hele landet og foreskriver retningslinjer for de enkelte kommuner, hvis kommuneplaner skal være i overensstemmelse med regionplanen. Dernæst følger bydelsplaner – og nederst lokalplaner, der fastlægger bebyggelsesprocenter, anvendelsesformål og krav til bygningskroppe for at sikre, at de enkelte
bygherrer ikke disponerede på måder, der forringede forholdene for omkringliggende bygninger.
Adgangen til byggeriet blev begrænset gennem Planreformen fra 1970, som havde til formål at sammentænke byfunktioner – og at sikre en bedre udnyttelse af de offentlige
investeringer i infrastruktur.
Store havneanlæg, lager- og pakhuse og fabrikker, som var
opført i takt med industrialiseringen, er omdannet til boliger
– eller nedrevet for at gøre plads til nybyggeri af boliger.
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Kanonbådeskurene på Holmen blev bygget i hast efter englænderne
tog vores flåde i 1802 - de har siden langsom været i forfald, men i
forbindelse med at hele området blev åbnet op for offentligheden og
der i øvrigt skete en voldsom udvikling af boliger i området, så er de
fleste nu istandsat og er erhvervslokaler for typisk reklame og IT-virksomheder. 4 af skurene er dog restaureret til deres oprindelige formål
af et Laugsmedlem, så også her har laugets medlemmer været i gang
over flere århundreder.
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Især fra 1990´erne har København i stigende grad været
præget af bebyggelse af overflødiggjorte industriarealer,
havneområder og militære områder (inkl. en del af Amager
Fælled).
Desuden er der i stigende grad blevet lagt vægt på, at mest
muligt byggeri er stationsnært. Det er f. eks. også forklaringen på, at Refshaleøen, som ligger ved Københavns Havns
udsejling, har været ubenyttet efter, at B&W forlod øen for
årtier siden, og ikke er blevet byggemodnet.
Overordnet set er Københavns vækst sket langsomt i forhold
til den urbanisering, som store dele af verden oplever i dag.
Godt nok afgav landbruget stadigt flere mennesker - men
landets øvrige ca. 70 købstæder – og de omkring 660 stationsbyer, der blev anlagt mellem 1870 og 1930, opsugede
så mange, at vandringen skete i et væsentligt roligere tempo,
end de fleste andre storbyer har oplevet.
Bybefolkningens andel af den samlede befolkning blev fra
1860 til 2015 mere end firedoblet. Københavns Kommunes
befolkning voksede i samme periode fra 135.000 til 570.000
og udgjorde 10 % af Danmarks befolkning.
København har udviklet sig fra en lille og overbefolket by til
en storby, der i international sammenhæng er en lav by.
Desuden indgår København i et sammenhængende storbyområde, som omtales nærmere i kapitel 3.

3. Byggeriets mange nye kunder
Den nyskabelse, der i tiden efter 1860 kom til at få størst
betydning for byggeriet, var indførelsen af realkreditsystemet.
Det var landbruget, der efter tysk forbillede havde udviklet
den såkaldte realkredit, som hjalp mange til at blive selvejere. I modsætning til en bank, der varetager indskydernes
interesser, er en kreditforening en forening af låntagere.
Medlemmerne har det tilfælles, at de er ejere af fast ejendom – altså reale værdier, som de stiller som sikkerhed.
Derfor kaldes den form for kredit, som foreningen stiller, for
realkredit. Fremgangsmåden består i at foreningen udsteder
obligationer. Sikkerheden er stor som følge af den solidariske
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hæftelse. Desuden udstedes obligationer i så små størrelser,
at de er attraktive for både småsparere og storinvestorer.
Endelig er forholdet mellem debitor og kreditor befriet for
personlige og individuelle forhold.
For byggeerhvervet blev realkreditten helt central, fordi den
åbnede mulighed for, at stadigt flere kunne blive bygherrer.
Realkreditten er baseret på tre offentlige redskaber:
matriklen, tingbogen og kongens foged – samt den løbende
politiske regulering af lånetyper og lånegrænser.
Gennem de sidste 150 år er der udviklet lånetyper og
støtteordninger, som har gjort det muligt for næsten alle
i samfundet at have mulighed for en ordentlig bolig – og
byggeri har været det største investeringsområde i Danmark
i de sidste 150 år.

2.3.1 Tre slags bygherrer og bygningsbrugere
Det frie marked skabte et samfund med tre store sektorer,
der alle på skiftende måder har indtaget rollen som bygherrer og/eller bygningsbrugere. Det drejer sig om det
private erhvervsliv, den offentlige sektor og de stadigt flere
boligtagere. Nedenfor omtales de tre slags bygherrer og
bygningsbrugere, idet der tages afsæt i, at boliger har været
det helt dominerende markedsområde.
Udviklingen har været præget af, at boliger for de fleste
mennesker har været og er det vigtigste og højst prioriterede
forbrugsgode.
Samtidig har der været en næsten permanent mangel på
boliger i København. Det har skyldtes en kombination af den
voksende befolkning, de mange tilflyttere – og udvidelsen af
antallet af lønmodtagere – samt de stadigt mindre husstande.
Selv om der er mange husstande uden en lønmodtager –
og mange husstande med to lønmodtagere, har der været
en tæt sammenhæng mellem antallet af lønmodtagere og
antallet af boliger gennem hele perioden.

Smuk trappeforløb i en ejendom
fra 1889 i Colbjørnsensgade.
Når den ser så ny ud, er det fordi
den er ny - opsat i 2014 - efter en
pyromanbrand totalt udbrændte
den gamle trappe.
Det er selvfølgelig dyrere at lave
en historisk trappe med drejede
balustre, mønstrede vanger og
svungne håndlister i mahogni,
men der er et kulturelt ansvar over
for historien og den byggestil, der
var dengang, da bygningen blev
opført. Tømrerfaget skal derfor
bevare de gamle kompetencer.
Foto: WoodStep A/S
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Erhvervslivet
Private virksomheder har været byggeriets kunder på flere
forskellige måder.
For det første har erhvervslivet selv haft behov for stadigt
nye generationer af erhvervslokaler. Udviklingen er gået fra
fabrikshaller med rygende skorstene til helautomatiske produktionslokaler. I takt med den industrielle udvikling er især
industriens virksomheder blevet geografiske mobile og flyttet derhen, hvor det bedst kunne betale – først til omegnskommuner – og senere til andre dele af landet eller til udlandet. Samtidig har erhvervslivet udviklet sig til i stigende
grad at omfatte handels- og serviceerhverv.
For det andet var der i den tidlige industrialisering mange
eksempler på, at fabrikker også opførte arbejderboliger i
umiddelbar tilknytning til fabrikken .
For det tredje blev det efter 1860 en selvstændig og udbredt
erhvervsaktivitet som privat boliginvestor at opføre udlejningsbyggeri til de stadigt flere lønmodtagere, der flyttede til
byen.

Bl.a. var der mange driftige håndværksmestre, der takket
være næringsfriheden (1862) og de nye lånemuligheder,
havde kunne udvide deres forretning til at opføre etageejendomme i de nye brokvarterer. Ofte kunne byggeriet tilpasses deres øvrige ordrer. De flyttede efterfølgende selv ind
i ejendommes førstesalslejlighed og varetog ejen-dommens
drift og vedligeholdelse. En sådan investering var en rigtig
god pensionsordning og økonomisk sikkerhed for familien.
Senere var det overvejende institutionelle investorer som
forsikringsselskaber og pensionskasser, der foretog langsigtede investeringer i private udlejningsejendomme.
For det fjerde har der i perioder været virksomheder, hvis
eneste rolle har været at fungere som professionelle bygherrer, dvs. at bygge for andre – enten før der er fundet en
køber eller i samarbejde med en kommende køber. Det har
enten været rene projektudviklere, der alene er bygherre eller totalentreprenører, der både er bygherre og producent.
Disse typer bygherrer vinder især vinder frem i perioder med
prisstigninger på fast ejendom.

Den offentlige sektor
Den overordnede udvikling i de opgaver, som er blevet løftet
af det offentlige, er vokset støt. Man taler ofte om følgende
tre faser i statens udvikling:
1. Den stat, der i første omgang afløste enevælden, er ofte
blevet kaldt ”natvægterstaten”, fordi den kun varetog de mest
basale opgaver som ro og orden i samfundet . Fra 1860 til
den 1. verdenskrig udgjorde de samlede offentlige udgifter
til sociale formål, sundhed, undervisning kun 3-4 % af den
samlede produktion..

For at sikre stabil arbejdskraft byggede man arbejderboliger tæt ved
arbejdspladsen - bl.a. de Classenske Boliger - i 1866, som blev til 24 langhuse med plads til 378 familier i små lejligheder, 1 - 1½ og 2 værelser,
med eget køkken og 4 toiletter pr. 16 lejligheder. Det blev en hel bydel.
Hvert hus fik tildelt en lille havelod. På en central plads midt i byggeriet
anlagdes et stort fælleshus, kedelrum og vaskeri samt forskellige butikker,
hvor beboerne kunne købe daglige fornødenheder. Altså er forløber for
nutidens indkøbscentre.
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2. Fra 1918 til 1950´erne voksede disse udgifter til ca. 10 %,
og man begyndte at tale om socialstaten, som især udvikledes med Socialreformen i 1933.
3. Velfærdsstaten startede omkring 1960. Frem til midten af
1980´erne voksede de offentlige velfærdsydelser fra ca. 10%
til omkring 50 % af den samlede produktion - og har siden
ligget på dette niveau.

Sommerboligen Hegnslund ved Klampenborg, opført 1914-15 og tegnet af
arkitekten Henning Hansen for bygherren, som var daværende direktør i
Gyldendal.
Set fra syd anes den lille karnapudposning på midten af førstesalen over
de to underliggende hoveddøre til haven.
Oprindelig havde huset en indbygget, delvis overdækket veranda. Huset bruges i dag som udlejning til fester og events og ejes af Skov- og
Naturstyrelsen og drives af Marienlund. Fotos udlånt af Hegnlund.dk

Stigningen har været snævert forbundet med udviklingen
på arbejdsmarkedet. Hver gang en kvinde søgte ud på det
private arbejdsmarked, blev en anden ansat af det offentlige til at tage hånd om de børn og ældre, som ikke længere
kunne passes i hjemmet. I hele perioden var den offentlige
servicesektor den absolut hurtigst voksende del af det samlede arbejdsmarked. Selv om det betød store skattestigninger, var det alligevel en god forretning for alle parter. Både
produktion og produktivitet voksede – og grænsen mellem
hvilke opgaver, der skal løses af den enkelte og hvilke
der skal løses kollektivt har flyttet sig gennem perioden.
Samlet har den offentlige sektor udvidet sig fra at beskæftige
nogle få tusinde mennesker for 150 år siden til i dag at have
omkring 750.000 ansatte.
Udover at være en stor bygherre i hovedstaden har staten
gennem en række forskellige virkemidler støttet forskellige
former for boligbygherrer (gennem tilskud, lånegarantier,
skattefradrag m.m.). Oftest har det været med et social eller
kulturelt sigte – men periodisk også for at øge beskæftigelsen, reducere energiforbruget m.m.
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Christiansborg er et andet eksempel på kendte bygninger, hvor medlemmer af Københavns Tømrerlaug har medvirket i flere omgange. Startende
med det første slot der blev påbegyndt 1733 - indviet i1740 - brændte ned
i 1794 - og det andet Christianborg der blev bygget i årene 1805 til 1828
- og som ligeledes brændte i 1884. Det nuværende Christiansborg er påbegyndt i 1906 og Folketingssalen, som tømrersvendene er ved at bygge
på fotoet, blev indviet i 1918. Logen på førstesalen i midten er logen forbeholdt de kongelige og til højre ses et nutidigt foto af samme udsnit.
På forrige side ses et luftfoto af de huse der populært kaldes for “Kartoffelrækkerne” som er 480 boliger bygget i årene 1873 - 1889 af Arbejdernes Byggeforening - og som i dag er et eftertraget boligkvarter, der dog
kræver en vis indtægt, da boligerne er dyre - ikke mindst i betragtning af
at de største huse er på ca. 120 kvm fordelt på 3 etager.
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Københavns Kommune var fra starten en af de mest betydningsfulde bygherrer. Det skete i form af opførelse af en
lang række institutioner som skoler, hospitaler, administrationsbygninger osv.
Desuden har Københavns Kommune i perioder selv valgt at
være bygherre for udlejningsboliger.
Samtidig har kommunen foretaget store investeringer for at
udbygge byens infrastruktur over og under jorden samt gøre
nye områder tilgængelige og bebyggelige.
Den traditionelle sammenhæng mellem bolig og arbejdspladser i lokalområder er gradvist blevet ophævet – bl.a. som
resultat af planlægning, som lagde vægt på at adskille de
forskellige funktioner fysisk.

Boligtagere
Der har været lange traditioner for, at beboere – enten alene
eller gennem særlige boligforeninger – har været bygherrer.
De første selvgroede byggeforeninger opstod i 1880´erne.
Skoleeksemplet er den første af slagsen i København,
Kartoffelrækkerne ved søerne på Østerbro – tilsyneladende
inspireret af Kristian den Fjerdes byggeri i Nyboder – men
med en lille have mod vejen. Desuden opførtes bl.a. Humleby på Vesterbro og Komponistkvarteret på Østerbro. Disse
boliger er 100 år blevet til senere nogle af byens mest eftertragtede og dyre boliger.
Også mange fagforeninger og brancheforeninger har opført
boliger til deres medlemmer.
Ikke mindst byggefagenes egne svende- og mesterforeninger
byggede stiftelser for egne medlemmer. Ofte var der tale om
alderdomsboliger. Et andet eksempel på filantropisk byggeri
er Brumleby på Østerbro, der blev opført af Lægeforeningen
efter den store koleraepidemi i København..
Erfaringerne fra 1800-tallets spekulationsbyggeri skabte
politisk interesse for at udvikle en ny slags bygherrer. Det
blev de sociale boligselskaber, som havde deres oprindelse
i de selvgroede byggeforeninger og andelsboligforeninger.
Almene boliger er især blevet opført i Københavns yderdistrikter og forstadskommuner. Første generation var
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murede karrébebyggelser – og dermed langt større end
brobebyggelserne. Så fulgte stok- og parkbebyggelser i
yderdistrikterne, forsøget med at bygge højhuse i 1950´erne
på Bellahøj – og endelig de store planbebyggelser i
Københavns omegnskommuner.
Selveje på boligmarkedet, som tidligere var forbeholdt de
privilegerede stænder, har været en stadigt mere udbredt
boligform gennem hele perioden. De velhavende var blandt
de første til at flytte ud af den indestængte by efter voldenes
fald. De første villakvaterer var Rosenvængets Allé,
Ryvangs- og Svanemøllekvarteret, Frederiksberg samt
Øresundskysten mod nord. Senere fik en stadigt større del
af befolkningen råd til eget hus, og i 1960´erne og 70´erne
kulminerede parcelhusbyggeriet overalt i byens udkanter.
Inden for den private udlejningssektor har et stort antal
lejeboliger skiftet ejerform og er blevet til ejer- eller andelsboliger. Det er sket gennem adgangen til at udstykke private
udlejningsejendomme til ejerlejligheder, som i skiftende omfang har været tilladt siden 1966 – og som har medført, at
der i dag findes over 200.000 ejerlejligheder. Desuden er det
sket gennem overgangen til andelseje siden begyndelsen af
1980´erne, hvor der ved handel med udlejningsejendomme
blev indført en forkøbsret for en - af lejerne - dannet andelsboligforening. Det har bidraget til ca. 150.000 andelsboliger i
den ældre udlejningsmasse.
Såvel udstykning i ejerlejligheder som omdannelse til andelsboliger har generelt medført et bygningsmæssigt løft – og et
beboerengagement i ejendommenes drift, som tidligere var
ukendt.

2.3.2 Standardforbedringer i bygninger
Nybyggeriet har ændret sig markant gennem de forløbne
150 år. Ved periodens start bestod det af forholdsvis enkle
bærende konstruktioner med mere eller mindre dekorerede
klimaskærme og inderum. Antallet af medgåede materialer
og komponenter var lille. I dag består et nybyggeri af avancerede konstruktioner med komplekse installationer, der
sikrer et godt indeklima og et hav af funktionelle faciliteter.
Antallet af forskellige materialer og komponenter er
mangedoblet.

Ejendommen, Tømrerlaugets Stiftelse, Valdemarsgade 11-13 på Vesterbro under Københavns Kommune, matrikel 371,
Udenbys Vester kvarter. Bygningen er tegnet i 1879 af arkitekt Ludvig Vold, og opført i 1880 af Københavns Tømrerlaug.
Ejendommen, i daglig tale “Willy Hoppe” efter et udhængsskilt, der endnu er placeret på bygningens facade mod gaden, ejes i
dag af Andelsboligforeningen A/B af 1. april 1986
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Byggeriet har ikke blot fået et langt større omfang end tidligere. Kvaliteten har også opnået et afgørende løft i perioden.
Allerede fra 1920’erne begyndte nye lejligheder at blive
større end de to værelser, som hidtil havde været normen.
En bygning havde hidtil dels bestået af den udvendige klimaskærm, som bestod af ydervægge og tag – og dels af en
”indmad”, der bestod af rumdelere i form af skillevægge og
etageadskillelser.
Bygninger blev af sundhedsmæssige årsager forsynet med
installationer, dvs. indføring af lys-, varme- og vandkilder
samt afledning af spildevand i bygninger. Derved blev eget
toilet og bad almindelig standard, og centralvarme, varmt
brugsvand og forsatsvinduer bidrog til at øge komforten i
stadig større dele af boligbestanden.
I de ældre og privatejede udlejningsboliger havde huslejen
været låst fast siden 1939. Det var sket for at forhindre, at
den tiltagende boligmangel skulle udløse store lejeforhøjelser. Men huslejestoppet gjorde det samtidig urentabelt at
gennemføre forbedringer i denne del af boligmassen - og
ofte gik det også ud over den almindelige vedligeholdelse.
Selvom de privatejede udlejningsboliger således var billige,
var de også blevet mere og mere forældede. Hertil kom,
at prisforskellen mellem ejer- og lejeboliger yderligere blev
forrykket efter 1966, da Folketinget vedtog at gennemføre
successive lejeforhøjelser gennem de efterfølgende 8 år.
Der kan skelnes mellem to slags standardforbedringer:
For det første er der sket en lang række sanitære forbedringer. Toilet og bad, vand og afløb i køkken m.m. er blevet
standardudstyr. Centralvarme har erstattet kakkelovne med
radiatorer og senere udbredtes fjernvarme. Bygninger fik lys
og luft gennem stadigt større vinduer og kunstig belysning.
For det andet er både boliger og erhvervslokaler blevet
større. Især boligerne er blevet større og hver dansker har
gennemsnitligt næsten 60 m2 bolig pr. beboer.
For det tredje er bygninger blevet en slags ”maskiner” gennem inventar i form af elevatorer, hårde hvidevarer og
informationsteknologi i form af telefoni samt antenne- og
kabeltilslutning.
Parallelt med nybyggeri er der sket en løbende renovering af
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den bestående bygningsbestand.
Tidsmæssigt er renoveringsindsatsen startet i det indre
København og har bevæget sig ud mod periferien – ganske
i overensstemmelse med den tidsfølge, som byer er blevet
opført i.
Der kan skelnes mellem forskellige slags renoveringer:
1. Bygningsdeles forfald og nedslidning, som især omfatter
tag- og facaderenoveringer.
2. Bygningers utidssvarende tilstand, dvs. den forældelse,
der følger med de stadige standardforbedringer i
nybyggeriet.
I det samlede byggeerhverv tegner renoveringsprojekter sig
for ca. halvdelen af den samlede aktivitet.

2.4 Tømrerfaget under byggeriets industrialisering
Betegnelsen ”byggeriets industrialisering” bliver ofte brugt
som betegnelse om to forskellige udviklingsforløb.
Den ene betydning er den mere generelle industrialisering
som er sket ved at forskellige industribrancher gradvist og
gennem en lang periode har overtaget dele af forarbejdningen af traditionelle byggematerialer, som tidligere blev udført
af håndværkerne selv – og som gradvist kom til at præge de
opførte bygninger.
Den anden betydning er mere specifik, idet den primært er
knyttet til et enkelt materiale, beton, som kun havde været
anvendt i nyere tid – men som til gengæld – da den blev
taget i brug – fik en meget stor betydning for såvel byggeriets
parter – og for en voksende del af nybyggeriet.
Tømrerfaget har i den 150-årige periode, der beskrives i
dette afsnit, først gennemgået en fase, hvor især træindustrien overtog en voksende del af bearbejdningen af træ. Det
betød, at der gik færre arbejdstimer pr. m2 bebygget areal –
og at faget derfor oplevede en gradvis tilbagegang.
Til gengæld begyndte tømrerfaget at vokse, da beton som
byggemateriale i stort omfang begyndte at erstatte murer- og
tømrerfagets traditionelle leverancer.

Scandinavian Golf Club, Farum, 2007
Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects og anvender træsorten Douglass, Norsk skifer, Tombak og store glaspartier. Opførelsen stillede især
store krav til tømrerarbejdet og byggeriet fik tildelt Tømrerprisen 2009. Tømrerentreprisen blev udført af et medlem af Københavns Tømrerlaug. Med
den frie næringslov i 1862 kunne alle byde på opgaver i København og med tiden har det betydet af medlemmer af Københavns Tømrerlaug omvendt
har søgt udenfor bygrænsen efter opgaver. I dag opererer flere af laugets medlemmer i det meste af landet, hovedparten dog stadig i Storkøbenhavn.
Foto: Jakon A/S
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Der er stadig navere i Danmark - Claus Arildskov, der gik på valsen fra
1982, René Lærke, arbejder nu som tømrersvend i Sorø og Stefan Gehrmann, født i Berlin – gik på valsen fra 1994, er nu ingeniør og arbejder i
Malmø. Ialt er der knyttet tolv ”fremmedskrevne svende” - navere - til det
Københavnske ”Herberg”. Der findes desuden et naverlaug i Helsingør
og et i Ålborg, men antallet af danske navere er i tilbagegang.
Naverne holder i København til på en Bodega der hedder ”Nanok”, og
som ligger på Valby Langgade. Her har man det traditionelle ”Rundbord”, som findes i de fleste Naverherberger, med alverdens mønter
nedfældet og inskriptioner.
I Tyskland, Østrig og Schweitz er ”Zünften” – naverlauget – derimod noget der stadig lever i bedste velgående. I alt anslås det, at der er ca. 7.000
Navere tilbage i Europa.

Herover: Morten Bølling på arbejde i Østrig
Til venstre: Ingen mobil når man er på valsen
Herunder: Fra venstre ses René Lærke, Stefan
Gehrmann og Claus Arildskov. En Navers hat
kan være af forskellig form som det ses.

At gå ”på valsen”
Blandt nutidens unge danskere lyder det med at ”gå på valsen” som regel
ikke tillokkende nok. At gå på valsen betyder at man forlader sin hjemstavn i tre år og én dag. Moderne kommunikationsmidler er bandlyst,
så mobiltelefonen bliver hjemme. Morten Bølling er for tiden den eneste
danske tømrersvend, der er på valsen. Han startede sine 3 år og 1 dag fra
“Nanok” i Valby, hvor Mortens mobiltelefon i bogstaveligste forstand nu
er “nagelfast inventar” idet de øvrige i Naverlauget sømmede mobiltelefonen fast til en stolpe - naturligvis med et syvtommer søm – og man skal
vandre ud af landevejen og finde arbejde rundt om i Europa – eller hele
verden for den sags skyld. Men de fleste Navere har arbejdet i Europa,
herunder mest i Tyskland, Østrig og Schweiz, hvor navertraditionerne
fortsat eksisterer i bedste velgående.
Det er en betingelse at man som svend er gældfri og ikke har børn, den
dag man starter med at gå på valsen.
En farende svend på valsen må højst være samme sted seks måneder,
og må ikke komme sin hjemstavn nærmere end 50 km - undtagen ved fx
dødsfald i familien.
Først når man har været på valsen i tre år og én dag bliver man fuldgyldig Naver. Undervejs har den ”farende svend” en ”Wanderbuch”
”Livret D’ouvrier en Voyage” eller ”Travel Book” med sig – et Naverpas
kan man kalde denne bog - som bliver behørigt stemplet / skrevet i for
hvert sted, den farende svend har arbejdet eller besøgt. Når man går på
valsen, kan man altid besøge de lokale ”Naverherberge”, hvis et sådant
findes, og man kan også besøge de lokale fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, hvor der er skik og brug, at der falder et måltid mad og logi af
– eller et mindre beløb til erstatning for dette.
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For at forklare dette tilsyneladende paradoks, er det nødvendigt at opdele beskrivelsen af industrialiseringen af tømrerfaget i to perioder – først tiden før beton brød igennem som
det dominerende byggemateriale – og derefter perioden efter
at beton var brudt igennem og øvede stor indflydelse på den
samlede byggesektor.

Bl.a. åbnede byggelovgivningen i begyndelsen af 1930´erne
op for, at huse højere end tre etager kunne nøjes med én
trappe, hvis den var brandsikker, dvs. lavet af beton. Og at
bygge højt betød også brug af mindre tømmer end ved lave
beboelseshuse, der har tre tømmerlag til en etage, nemlig
gulv, loft og tag.

2.4.1 Tømrerfaget mister arbejdsopgaver de første 100 år

2.4.2 Beton bliver det mest udbredte byggemateriale

I de første 100 år af perioden mistede tømrerfaget terræn.
Det var der flere grunde til.

Beton var kendt allerede i oldtiden og hed på latin bitumen,
som betød jordbeg. Det er en slags kunstig sten, der består
af sand og småsten (tilslagsmaterialet), der blandes sammen
med en pasta af cement og vand. Blandingen af pastaen og
tilslagsmaterialet og påfyldning i støbeforme er en simpel
proces, der ikke kræver en længere faglig uddannelse.

For det første udførte træindustrien mere og mere af forarbejdet ved at tilvirke de traditionelle byggematerialer i
træ – hurtigere og billigere – og ofte også bedre end håndværkerne var i stand til. Savværker og træindustrielle virksomheder har leveret stadigt større mængder af opskårne,
høvlede og fræsede typer af standardiserede og målfaste
brædder og listefabrikker. Også tapning og høvling af fer og
not skete på fabrik.
Udviklingen ramte ikke kun tømrerfaget men også det andet
gamle træfag, snedkerfaget.
Der er blevet vendt helt om på forholdet mellem tømrerfaget
og snedkerfaget. Endnu i 1914 var snedkerfaget i København med sine 5.900 ansatte fire gange større end tømrerfaget, der havde 1350 ansatte. Snedkerfagets ydelser blev
hurtigere industrialiseret end tømrerfagets ydelser. De mange præfabrikerede lister og brædder gjorde, at der kun var
arbejdet med opskæring i længder og montering tilbage.
Tømrerfaget fik dog stor glæde af elektromotorens udbredelse på værkstederne, ligesom benyttelse af biler begyndte at
blive almindelig for håndværksvirksomheder.
For det andet forsvandt mange af de hidtidige tømreropgaver. Allerede omkring 1860 ophørte man med at bygge i
bindingsværk og erstattede ydervægge af fuldmurede konstruktioner.
Da funkis-arkitekturen udvikledes i 1930´erne blev en række
nye materialer en trussel for tømrerfaget. Det drejede sig
bl.a. udviklingsprojekter med bærende bygningskonstruktioner af beton, vinduer af jern og gulve af linoleum.

Det er formbart under støbningen og har efter hærdning stor
tryk- og trækstyrke – især hvis det er armeret med jern. Det
er simpelt at blande og påfylde. Den mest komplekse opgave
er at gøre det formbart, dvs. at fremstille de midlertidige
forskallingsformer i træ eller plader.
Beton havde været kendt siden 1860´erne, men var fortrinsvis blevet anvendt ved større anlægsarbejder. Fra udlandet
lærte man at armere beton med jern for at opnå større
styrke.
Jernbeton var første gang blevet anvendt til etageadskillelser
i Danmark ved opførelsen af Statens Museum for Kunst i
1892. Siden vandt det stadig større udbredelse.
Efter 1. verdenskrig, hvor det havde været et flittigt anvendt
byggemateriale til forsvarsanlæg, blev det for alvor taget i
brug i byggeriet. Fundamenter blev støbt i beton, og betonvægge begyndte at erstatte opmurede vægge – især i erhvervsbygninger. Udover at de nye materialer krævede en
langt mindre arbejdsindsats på byggepladsen, åbnede de
også op for nye måder at udforme og indrette bygningerne
på.
Det store gennembrud som bygningsmateriale fik beton først
efter afslutningen af 2. verdenskrig.
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Den store efterspørgsel efter nye boliger kunne ikke imødekommes af den eksisterende byggesektor. Derfor var byggesektoren under hårdt pres. Udover det omfattende boligbyggeri og et lige så omfattende erhvervsbyggeri, var også
den offentlige sektor i denne periode store bygherrer.
For at fremme udviklingen af de potentialer, som beton og
den dertil knyttede teknologi havde, blev der taget en række
politiske initiativer – og gennemført en stadigt mere omfattende regulering af byggeriet.
Allerede i slutningen af 1940´erne havde staten taget de
første indledende skridt til at øge byggesektorens kapacitet
– således at man kunne bygge sig ud af den bolignød, som
efter krigen var større end nogensinde.
I 1947 blev statens administration af bygge- og boligstøtte
flyttet fra Indenrigsministeriet over i det nyoprettede Ministerium for Bygge- og Boligvæsen, det senere Boligministerium.
Desuden oprettedes Statens Byggeforskningsinstitut, SBI,
der havde til formål at drive forsknings- og oplysningsvirksomhed inden for byggeriet.
Samme år vedtog Folketinget ”Elementhusloven”, der gennem finansielle begunstigelser skulle understøtte en produktudvikling af store bygningselementer. Baggrunden var manglen på faglært arbejdskraft. Murer- og tømrerarbejdet udgjorde normalt mellem 60 og 70 % af byggeudgifterne, og
lovens formål var især at nedsætte antallet af murertimer ved
at rationalisere byggeprocessen og anvende nye materialer
og konstruktionsformer.
I 1953 oprettedes desuden for amerikanske Marshall-penge forskellige konsulentordninger i byggeriet, ligesom Byggeriets Maskinstationer, BMS, blev etableret for at fremme
udviklingen og benyttelse af de hjælpemidler, der var nødvendige for at håndtere store og tunge bygningselementer.
Statens bestræbelser for at industrialisere byggeriet kulminerede i 1960 med det såkaldte Montagecirkulære, der foreskrev store byggerier under anvendelse af ”seriefremstillede,
generelt anvendelige bygningsdele, tilvejebragt ved en
kontinuerlig produktion”.
Når den nye byggeteknologi ikke reducerede beskæftigelsen
i de traditionelle håndværksfag i perioden, skyldtes det, at
den samlede byggeaktivitet voksede stærkt.
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Den hurtige udbredelse af beton som byggemateriale – og
den samtidige udvikling af materiel til at håndtere de stadigt
tungere og mere præfabrikerede bygningselementer – fik
stor betydning for alle byggeprocessens traditionelle parter.
For det første opstod totalleverandøren. Den øgede præfabrikation af de forskellige bygningsdele – dvs. forskydningen fra byggeplads til fabrik – betød, at hele bygningsdele nu
blev fremstillet, før de skulle bruges i det konkrete byggeri.
De havde karakter af stabelvarer, hvilket skabte stor forudsigelighed - og dermed mulighed for at planlægge med hensyn til pris, kvalitet og leveringstidspunkt. Det gjorde en fælles styring eller direkte sammenlægning af de mange forskellige funktioner, som en byggeproces omfatter, nærliggende. Dette opnåedes gennem totalleverancer og totalentrepriser.
Filosofien hos de nye totalleverandører var, at man ved at
organisere planlægningen af byggeprocessen i store enheder - kunne opføre flere og billigere boliger end hidtil.
Derfor blev projekteringen en del af det samlede tilbud. På
den måde sikrede man, at der ikke var forskelle mellem
projektmaterialet og de byggevarer og moduler, som var til
rådighed. Stadig flere af de større hoved- og totalentreprenører oprettede deres egne projekteringsafdelinger.
En totalleverandør eller -entreprenør kunne have forskellig
oprindelse. Det kunne f.eks. være en producent af bygningselementer - især betonelementer, som påtog sig at styre
hele byggeriet. Det kunne også være et traditionel entreprenør- og ingeniørfirma, der havde udviklet sig inden for anlægsområdet, hvor der længe havde været tradition for totalleverancer. Enten oprettede disse virksomheder selv afdelinger for de vigtigste håndværksydelser - eller de knyttede eksisterende håndværksvirksomheder til sig i en mere eller
mindre fast underleverandørrolle. Endelig var det også eksempler på, at driftige håndværkere voksede sig store.
For den traditionelle bygherre kulminerede udviklingen med
at totalentreprenører udover projektering og udførelse også
overtog køb af byggegrund og tilvejebringelse af byggelån.

Modtageren af Tømrerprisen 2014 blev dette byggeri af en ny hotelføj på
kursuscentret Rungstedgaard. Byggeriet er opført som et modulbaseret
elementbyggeri helt i træ, hvor modulerne er bygget på fabrik og derefter
monteret på punktfundament på stedet. Helhedsindtrykket er et varmt
og rart miljø for kursisterne og kursuscentret har kun modtaget positive
meldinger fra kursisterne, der benytter værelserne.
Den primære årsag til, at byggeriet er opført som lette træelementer var
ønsket om at bevare naturen omkring den nye hotelfløj, og det er i høj
grad lykkedes. Arkitektfirmaet Lundgaard & Tranbjerg har tegnet byggeriet.
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Ved at totalentreprenøren selv investerede i byggegrund
og byggeri, var forbindelsen med de kommende ejere og/
eller brugere helt sluppet. Der var næsten helt frit spillerum
for de pågældende virksomheder til at vælge materialer og
konstruktioner - og dermed producere i store serier.
Dermed var bygherren helt fraværende som bygherre.
Men da det var et sælgers marked, hvor næsten alt kunne
afsættes, gav det ikke anledning til problemer. Folk var simpelthen glade for at kunne flytte ud i de nye store planbebyggelser i grønne omgivelser.
Det bedst kendte eksempel var en tømrersvend, der i samarbejde med en ingeniør, opbyggede en af landets største
byggevirksomheder, Dansk Totalentreprise. Efter kort tid
kunne virksomheden oplyse, at den allerede havde bygget
mere i København end Christian den Fjerde nåede i sin
lange regeringstid.
Ved at fremstille en bygnings bærende konstruktion og klimaskærm i beton, fik betonentreprenøren rollen som ”førstemand” og hovedentreprenør i projektet. De øvrige fag blev
en slags underleverandører, hvis arbejdsopgaver skulle integreres i og tilpasses hovedleverandørens betonkonstruktion.
Arkitekternes rolle, som traditionelt havde været at omsætte
bygherrens ønsker til et konkret projekt og efterfølgende
varetage bygherrens interesser over for de udførende, blev
stærkt indskrænket. Standardiseringen af byggeriet og dets
elementer reducerede arkitekternes medvirken i det enkelte
byggeri. Også den enkelte totalentreprenørs binding til bestemte løsninger mindskede arkitektens rolle.
Ganske vist var de fleste bygningsdele blevet til under medvirken af en arkitekt - men kun under udviklingen af prototypen.
Ingeniører skulle især sikre de bærende konstruktioners
korrekte dimensionering samt sikkerheden omkring
bygningsinstallationer.

2.4.3 Byggevareindustrien forandrer tømrerfaget
Da beton som byggemateriale for alvor brød igennem, erstattede betondæk bjælkekonstruktioner i etageadskillelser.
Beton blev i betydeligt omfang et alternativ til bjælkekonstruktioner. Det gjaldt både betonplader og betonbjælker –
ofte armerede – i etageadskillelser.
Men selv om industrien og overgangen til betonbyggeri
ramte tømrerfaget hårdt, kom industrialiseringen også til at
betyde en udvikling af en lang række andre og nye produkter
i form af materialer og bygningskomponenter, hjælpeværktøj,
monteringsmaterialer og materiel på byggepladsen.
Her viste det sig hurtigt, at udviklingen især åbnede mange
nye muligheder for tømrerfaget som udførende. Man kan
også sige, at fagets kernekompetencer var anvendelige på
mange nye arbejdsområder.
Faget bredte sig til helt nye materialer. Træ var ikke længere
alene om at definere faget. Traditionelle trækonstruktioner og
træelementer blev helt eller delvist præfabrikeret.
Samtidig voksede byggemarkederne frem – i takt med væksten i antallet og mængden af materialer, værktøjer og
samle- og befæstelsesgrej. Produkter fra savværker, værktøjs- og maskinfabrikker osv., blev samlet i byggemarkeder
med op til 200.000 varenumre.
2.4.4 Nye produkter
Nedenfor omtales en række af de produkter, som kom
tømrerfaget til gode.
For det første udvikledes en lang række nye materialer til
både indvendig og udvendige beklædningsopgaver –
materialer, der samtidig er kendetegnet ved at de har en
eller flere af følgende fordele: Prisbillighed, særlige overfladeegenskaber samt lyd-, varme eller brandisolering.
For det andet udbydes en række bygningskomponenter og
konstruktionsdele i præfabrikerede versioner.
For det tredje er det udviklet et stort antal nye monteringsteknologier i form af hjælpemidler til at samle og befæste de
mange enkeltdele, der indgår i bygningsdele og bygninger.
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Restaurering er et kerneområde for tømrerfaget - og vil også fremover
være et stærkt kompetenceområde. Fotoet er fra Kronprinseparrets nyistandsatte palæ på Amalienborg.
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For det fjerde er der sket en produktudvikling omkring
værktøj og materiel, der har gjort en tømrer ”motoriseret”.

rummer 790 sider med tusindvis af produkter som fx beslag,
hængsler, låse og låseblik, kliksystemer osv.

Nedenfor beskrives, hvorledes især fire industribrancher
har bidraget til udviklingen. Det drejer sig om træindustrien,
metal- og maskinindustrien, sten- og glasindustrien samt
plastindustrien.

Maskindustrien har i stort omfang forsynet tømrerfaget med
nye værktøjsmaskiner og materiel.

Træindustrien

Allerede i 1920´erne udvikledes den elektriske motorsav
til værkstedsbrug. Den blev kaldt for ”den demokratiske
elmotor”. Elmotorer er siden blevet koblet til stadigt flere
værksstedsmaskiner ved bearbejdningen af bygningsmaterialer. Fra 1960´erne blev maskinerne lavet så små,
at det blev til håndmaskiner, der kunne tages med på
byggepladsen.

Brædder blev erstattet af pladematerialer baseret på træ. Det
gælder f.eks. krydsfiner, spånplader, masonit m.m.
Træindustrien har leveret en række nye træbaserede
pladematerialer i form af fx vindpap, gulvpap, hårde og
bløde masonitplader, spånplader, MDF-plader, krydsfiner,
OSB-plader (Oriented Strand Noard), udviklet i Canada i
begyndelsen af 1980´erne, Huntonit (undertagsmateriale),
Insulite, Cellotex m.fl.
Limtræsbjælker, som er forstærket tømmer, har erstattet
traditionelt tømmer.
Desuden har træindustrien udbudt stadigt flere præfabrikerede bygningskomponenter i træ. Det gælder døre, gulve,
spær, køkkener, vinduer, køkkener, spær, kviste m.m. I de
senere år udbydes også præfabrikerede rumstore elementer,
fx hele værelser eller tagelementer, der hejses på plads fra
blokvogne.
Metal- og maskinindustrien
På materialesiden har metalindustrien forsynet tømrerfaget
med en række nye plade- og bjælkeprodukter. Det drejer sig
om et voksende antal metalplader til beklædning af facader
og tag.
Den har også gjort en række bygningskomponenter som
låse, stållægter, stålvinduer, alu-vinduer, tagrender tilgængelige for tømrerfaget. Nogle tømrere kalder sig ligefrem for
alu-tømrer.
Hvad angår befæstelses- og samlingsmaterialer har jernindustrien især forsynet tømrerfaget med nye søm- og skruetyper, bolte, kliksystemer samt beslag. Et aktuelt katalog fra
en af landets store leverandører af metalvarer til byggeriet
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Værktøjsmaskiner har holdt deres indtog i flere trin.

Det næste trin var at gøre håndmaskinerne trådløse,
dvs. batteridrevne. Det har givet tømreren en mobilitet og
fleksibilitet som yderligere har forkortet arbejdstiden for en
lang række tilvirknings- og monteringsopgaver af stadigt flere
bygningsmaterialer og komponenter.
Save blev til rundsave, stiksave, bajonetsave, kap/geringsav
osv.
Alle ved, hvad et søm og en skrue er. Hvis man med ord alene skal
forklare søm og skruer teknisk, har Wikipedia disse definitioner:

En skrue er et skaft med en tilspidset skruelinjeformet rille på sin
overflade, som ikke passer til en møtrik med utilspidsende gevind.
Den anvendes mest til at fastgøre eller holde genstande sammen.
Skruen har en kærv, der kan være lige eller med et antal fikspunkter. Ved fire fikspunkter taler man om en stjerneskrue, ved seks en
unbrakoskrue eller en torxskrue. De forskellige kærvtyper kræver
tilsvarende forskellige skruetrækkere eller bits
.
Et søm, der også kaldes spiger, er en stiftformet, spidst objekt af
metal, typisk stål, jern eller messing. De kan evt. være overtrukket
med et lag zink som rustbeskyttelse. Søm anvendes til at fastgøre
ting med. Det kan f.eks. være træ mod træ eller træ mod beton. De
længste søm er syvtommersøm, et ord der også er gået over i sproget i overført betydning – “slå noget fast med syvtommersøm” – at
pointere noget med særlig vægt.

Bortset fra stemmejern og sav, så er tømrerens værktøjskasse og hjælpemidler udviklet og forandret eksplosivt i de sidste 50 år af den 500 års
periode, vi beskriver her i denne bog. Mange vil endog sikkert mene, at
de sidste 10 år især har været skelsættende. Tømreren har idag så mange
hjælpemidler til at undgå tunge løft, værktøj til bearbejdning som f.eks.
batteridrevet elværktøj i utallige varianter - endog nu med trådløs opladning i varebilen og selv kraftige slagboremaskiner til boring i beton fåes
nu i batteridrevne udgaver. I takt med at tømrerfaget har taget nye materialer ind, såsom eternit, stålrigler og mange nye pladematerialer til både
aptering og tagbelægning, så der også er blevet brug for værktøjer til
bearbejdning af “nye” materialer f.eks. både eternit, stål og aluminium.
De viste eksempler på siden her er pressefotos fra diverse leverandører,
dog er fotoet her til venstre fra DM i SKILLS, Aalborg 2014, hvor kombatanterne har alt, hvad de kan ønske sig til rådighed - og endelig som kuriosum - en 6 hjulet lastbil fra begyndelsen af 1900 tallet, hvor en lastbil
- måske en Ford T - er blevet forlænget af en driftig mekaniker til brug i
A/S Københavns Tømmerhandel.
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Beslag i tusindvis har gjort det lettere og langt hurtigere at sammenføje
tømmer i bygningskonstruktioner. Sammen med akku-maskiner har det
øget produktiviteten betragteligt. Så kan man jo diskutere om de gamle
samlinger er kønnere - men ved restauering af fredede ejendomme
kommer nutidens arbejdsløn klart frem i prisen for at udføre de gamle
samlinger.
Den gamle “hånddrevne” høvl har i årevis været erstattet af en elektrisk
høvl - dog med ledning, men nu har el-høvlen også kappet ledningen, og
skal man tro fagbladene, så er både mestre og svende begejstrede for de
nye ledningsfrie akkumaskiner, der nu efterhånden findes til alle formål.
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Høvle blev til høvle-, fræse-, slibe- og pudsemaskiner m.m.
Hammere og skruetrækkere blev til sømpistoler og skruemaskiner m.m.
Håndbor blev til boremaskiner
De mange elektriske maskiner øgede håndværkernes produktivitet i tilvirkningen og monteringen af træmaterialer på
de skiftende byggepladser.
Endelig har maskinindustrien udviklet bedre hjælpemateriel
- og derved afskaffet mange af de tunge arbejdsopgaver og
løst logistikproblemer. Det gælder:

• Løftegrej i form af kraner, elevatorer og lifte
Arbejdsplatforme i form af stilladser, rullestilladser
• Transportudstyr i form motordrevne trillebøre, trucks
og varevogne
• Personlige værnemidler/sikkerhedsudstyr i form af
hjelme, masker, høreværn, sikkerhedssko osv.
• Kommunikationsudstyr i form af mobiltelefon,
bærbare komputere m.m.
Sten- og glasindustrien
Sten- og glasindustrien har forsynet tømrerfaget med en
række pladematerialer og komponenter som f.eks. glasog mineraluld, leca-produkter, eternit, letbeton/gasbeton,
gipsplader, som er baseret på pulveriseret kridt og kalk, støbt
på et lag elastisk papir), eternit, Ivarplank (fibercement med
årer), asbestplader af fibre fra forskellige mineraler (blev
i 1980´erne forbudt at fremstille, importere, anvende eller
arbejde med), stenuld (fx Rockwool og Probata), skiferplader
Udviklingen af præfabrikerede thermoruder har betydet, at
tømrerne overtog en stor del af glarmesterarbejdet.
Plastindustrien
Plastindustrien har forsynet tømrerfaget med pladematerialer
som f.eks. plexiglas, kompositmaterialer, bakelit, formica,
flamingo, fiberplast, laminerede plader, melaminplader,
tagpap og membraner.

produkter for hidtidige træ- og metalprodukter. Det gælder
f.eks. tagrender og vinduesrammer.
Plastindustrien har også bidraget med en række produkter til
at samle, befæste og tætne de forskellige bygningsdele. Det
gælder en række fuge- og limmaterialer i form af skum, kit,
silicone, acryl, lim, ekspansionslim osv.

Industrien forsynede tømrerfaget med en række nye og
alternative materialer, der havde nye og ofte bedre egenskaber end de traditionelle træmaterialer. Derfor er tømrere
kommet til at arbejde med flere materialer – både baseret på
træ og på andre materialer.
De nye materialer, komponenter, samlemetoder og hjælpemidler bidrog til at udvide tømrerfaget fra at være et tilvirkningsfag til også at blive et monteringsfag.
En tømrer kan samle mange enkeltdele til en samlet helhed
– og tilvirke materialer til harmoniske bygningsdele.
Bygningsdele består i dag af enkeltelementer, der er støbt,
svejset, klipset, limet falset, sømmet eller skuet sammen.
Hvad der er gået tabt i de raffinerede måder at samle træ
på, er blevet modsvaret af en massiv udvidelse i antallet af
materialer og monteringsteknologier.

Historien bag Rawplugs
Rawplugs har navn efter den engelske ingeniør John Joseph
Rawlings, der ejede et blikkenslagerfirma, der arbejdede med
el-kabler. I 1910 skulle han fæstne ledninger på de murede
vægge i British Museum. Hidtil havde man hugget firkantede huller i murværket og banket træstykker ind i væggen,
hvorefter man kunne sømme eller skrue et beslag fast. Rawlings fandt på at bore et lille hul i væggen og bank en dertil
fremstillet plug ind i hullet. Den var lavet af jute og bundet
sammen med dyreblod eller lim. Når sømmet blev banket ind
eller skruen skruet ind, udvidede pluggen sig.

Desuden producerer plastindustrien en række erstatnings-

57

2.5 Tømrerfagets Version 2.0

2.6 Københavns Tømrerlaug bliver en brik i et større spil

Tømrerfaget er blevet det håndværksfag, der påtager sig
tilvirkning, montering og reparation af det største antal bygningskomponenter og -dele.

Ophævelsen af laugenes særrettigheder havde været forsøgt
flere gange og havde længe været undervejs.

De mange arbejdsområder skyldes fagets grundlæggende
færdigheder i at måle, tilvirke og befæste pladematerialer og
konstruktionsdele.
Blandt de bygningsdele, som tilvirkes og monteres af tømrere, kan nævnes både konstruktion og beklædning af ydervægge og tag, indvendige vægge, lofter og gulve, vinduer,
låse- og lukkemekanismer, hængsler, tagrender, paneler,
vindueskarme, montering af nagelfast inventar (butiksudstyr,
køkkenelementer, skabsrum, osv.), befæstelse af skilte,
markiser osv., tætning og isolering mod varmetab, kulde og
fugt. Intet andet fag spænder over at kunne udskifte eller
reparere så mange forskellige bygningsdele og -elementer.
Tømrerfaget blev – ligesom murerfaget – hårdt ramt af udviklingen inden for betonindustrien. Alligevel voksede faget.
Mens murerfaget i 1960 var næsten tre gange større end
tømrerfaget er det omvendt i dag.
Tømrerfaget er idag tre gange større end murerfaget.
Det er sket ved at tømrerfaget har bevæget sig fra at være
et fag, der især tilvirkede konstruktionstømmer - til at blive
et fag, der monterer stadigt flere forskellige materialer og
bygningsdele. På den måde har industrialiseringen, som
håndværket i starten frygtede og foragtede, vist sig at være
til gavn for tømrerfaget.
Tømrerfagets virksomheder har ændret sig fra at være en
homogen gruppe af ensartede virksomheder til også at omfatte et voksende antal virksomheder, der beskæftiger sig
med en lang række andre opgaver end de traditionelle
opgaver på træområdet.
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Da enevælden blev afskaffet, forsvandt også laugenes særstilling – selv om der gik 10 år før loven blev vedtaget og 13
år før den trådte i kraft.
Den ny tid ramte formelt Københavns Tømrerlaug i 1862 ved
at lauget blev ophævet som institution og blev en almindelig
og frivillig forening uden særlige rettigheder – i overensstemmelse med den nye tids friheder.
Københavns Tømrerlaug havde sammen de andre københavnske laug i 1840 stiftet Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn med det formål at modarbejde den forventede ophævelse af laugsvæsenet. Håndværkerforeningen begyndte i
1863 at uddele medaljer til de bedste svendeprøver.
I 1862 blev mesterprøven afskaffet og alle kunne kalde sig
mester. Siden 1921 har det dog været et formelt krav, at en
læremester selv skal være uddannet i faget.
Selv om lauget ikke længere besad sit historiske privilegium,
fik det en række nye og andre opgaver. Det har drejet sig
om varetagelse af medlemmernes rolle som arbejdsgivere
– og dermed arbejdsmarkedets kollektive overenskomster,
om uddannelsen af lærlinge – og om varetagelse af de
markedsmæssige og erhvervspolitiske interesser.
Overenskomstforhold
Svendene var nu blevet ”frie” lønarbejdere. Det forhold, der
førte til dannelse af fagforeninger i 1870´erne, havde rødder
tilbage i laugstiden, hvor afstanden mellem svende og
mestre gradvist var vokset sig større. De organiserede sig
i de efterfølgende årtier i de nye fagforeninger, der dels
kæmpede for højere lønninger – og dels for at fastholde deres faglige monopol, som var baseret på deres uddannelse.
Her overtog svendene de tidligere laugsmedlemmers
funktion.

Tietgenkollegiet 2006
Bygningen er tegnet af Lundgaard & Tranberg arkitekter og består af 360 lejemål fordelt på seks etager i en cirkelrund bygning, der omkranser en
atriumgård. Facaden er beklædt med den kobberholdige legering tombak og kendetegnes ved dens forskudte vinduespartier og altaner. Vinduer og døre
er udført i hårdttræ, og fotoet fortæller alt om miljøet. Foto: Lindhe/Lundgaard & Tranberg.
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På foranledning af Københavns Hustømrere blev svendene
allerede i 1890 samlet i det landsdækkende Tømrerforbundet
for Danmark. Snedkerforbundet og Tømrerforbundet slutter
sig sammen i 1969.
Københavns Tømrerlaug var sammen med de øvrige byggefag i København aktive fra begyndelsen af 1880´erne for at
organisere arbejdsgiverne. Det førte til Dannelsen af Dansk
Arbejdsgiverforening i 1896. I 1899 erklærede arbejdsgiverne
kollektiv lockout og med det såkaldte septemberforlig opnåede fagbevægelsen status som en ligeberettiget part til
arbejdsgiverne.
Arbejdsgiverforeninger har skullet beskytte sine medlemmer
mod overenskomststridige arbejdsnedlæggelser – og sikre
et nogenlunde ensartet lønniveau hos konkurrerende virksomheder i samme fag.
Københavns Tømrerlaug var selvstændig overenskomstpart
i København på tømrerområdet frem til slutningen af
1980´erne, hvor lauget indgik i en landsdækkende sammenslutning - i lighed med hvad der skete i Københavns andre
byggelaug.
I 1991 samledes flertallet af de landsdækkende faglige
arbejdsgiverorganisationer i den fællesfaglige organisation
Byggeriets Arbejdsgivere (BYG). Den nye organisation
var samtidig en sammensmeltning af den del af byggehåndværket, der var tilknyttet Dansk Arbejdsgiverforening, og
den del, der af historiske årsager stod uden for Dansk
Arbejdsgiverforening.
I 2003 dannedes Dansk Byggeri, som en sammenslutning
mellem Byggeriets arbejdsgivere og Danske Entreprenører,
hvorved der skete en yderligere forenkling af byggeerhvervets overenskomstmæssige forhold på arbejdsmarkedet.

Lærlingeuddannelsen
Københavns Tømrerlaug har gennem tiden gjort en stor
indsats for at sikre udviklingen af fagets grunduddannelse.
Det er især sket gennem en gradvis udbygning af lærlinges
praktiske uddannelse i virksomhederne med et supplerende
skoleophold.
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Håndværkere drog på valsen. Vandrende svende – også kaldet berejste
håndværkere – der hentede inspiration fra udlandet.
Her Morten Bølling
- en dansk tømrersvend, der i
skrivende stund er på valsen i
Europa.
Ordet ”Kluft” betegner
Naverens beklædning.
Det ekstra tøj som en farende
svend har med sig – skjorter,
undertøj etc. – lægge ud på
gulvet og rulles om en ca 70 cm
lang rundstok – først det beskidte
tøj og så det rene – og til sidst et farvestrålende tørklæde og tilsammen
med en snor i hver ende af rundstokken så man kan bære den over
skulderen har man en ”Berliner” eller Charlottenburger”.
En vandrestok – kaldes en ”Stenz”, der helst skal være blevet snoet
gennem grenens vækst af en omslyngende caprifolie.

Det første skridt var allerede taget af mestrene selv i laugstiden. Det skete med etableringen af de såkaldte tegneskoler. Skolen lærte lærlingene at forstå og udføre tegninger. Derved ville de, når de blev svende kunne arbejde mere
selvstændigt efter bygherren eller mesters tegninger og
anvisninger.

Fra 1870-1930 oprettedes på mestrenes initiativ 360 skoler i
Danmark. De vigtigste fag var opmåling og tegning. Der var
tale om aftenundervisning i vinterhalvåret.
Lærlingeloven fra 1889 var den første lærlingelov i Europa.
Den indebar obligatoriske kontrakter, maksimale læretider på
5 år og åbnede op for frivillige svendeprøver.
I 1937 blev der indført undervisningspligt for alle lærlinge.
Det foregik dog uden for arbejdstiden, dvs. på aftenskoler.
I 1937 blev svendeprøver gjort tvungne – og mestre og
svende blev inddraget i det faglige selvstyre.
I 1956 ændredes skolerne til at blive dagskoler, således
at virksomhederne måtte undvære deres lærlinge i undervisningstiden. Desuden overtog staten driftsudgifterne på de
tekniske skoler.

Løbende renovering/ restaurering af Københavns fredede
og bevaringsværdige bygninger er det man i håndværkerkredse kalder “fast
arbejde”. Det stopper aldrig.
Amalienborg er et eksempel,
hvor man langsomt over de
sidste 50 år har arbejdet
sig igennem en omfattende
restaurering af 3 af de 4
palæer. Nyeste er palæet som
nu er indrettet som bolig til
Kronprinseparret og som med
tiden vil blive regentpalæet.
Det var en meget omfattende
- ja nærmest gennemgribende
restauering både ude og inde.
Ikke mindst fordi der var råd
og svamp i palæet. Her ses
tagrenoveringen. Også her
har laugsmedlemmer arbejdet
i flere omgange.
Marmorkirken har en noget
udsædvanlig byggehistorie Frederik den 5. startede byggeriet i 1749 men døde i 1766
og Christian den 7. satte
byggeriet på halv kraft og
stoppede det helt i 1770. Selv
om der var mange planer,
så stod byggepladsen hen i
forfald i næsten 100 år - indtil
C.F. Tietgen købte ruinen,
som den fremstod. Nu blev
kirken bygget færdig omend
i ændret form og stod færdig
i 1894 - trækonstruktionen,
der bærer kuppeltaget er
mageløs. Der er netop færdiggjort en større renovering af
kuplen.
Fotos: Kjell Pedersen
Entreprise A/S
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Samtidig blev det et krav, at undervisningen skulle være fagog årgangsopdelt.
Op gennem 1960´erne svigtede de unge de faglige uddannelser. Derfor opfandt man i begyndelsen af 1970´erne
EFG (Erhvervs Faglige Grunduddannelser) med en tungere
skoledel (basisår på skole) og et senere fagvalg inden for
7 hovederhvervsområder. Der kom flere almene fag i undervisningen – og lærlinge blev til elever med løn i skoletiden.

Sløjd som skolefag

Da EFG i 1977 skulle gøres permanent, manglede der
imidlertid praktikpladser i stort omfang. Gennem 1980´erne
stod det store slag mellem EFG og mesterlæren. I byggehåndværket lukkede hver tredje virksomhed i perioden
1979-83, og antallet af praktikpladser blev halveret. Derfor
indførtes der i de efterfølgende årtier skiftende ordninger
om skolepraktik og tilskud til praktikpladser, mulighed for
kombinationsaftaler med flere virksomheder og lettere
adgang til at blive godkendt som læreplads.

Det var ikke noget tilfælde, at sløjd allerede for 100 år siden blev et
alment skolefag.

I I989 vedtoges Erhvervsuddannelsesloven, der samlede
lærlingeloven og Lov om EFG. Det skete på 100-årsdagen
for loven fra 1889. Den betød færre og bredere uddannelser,
større fleksibilitet og en forenklet styringsstruktur.

Sløjd er et ord af svensk oprindelse, der betyder duelighed/kunstfærdighed.

Varetagelse af de erhvervspolitiske interesser

Sløjd var det sidste kønsopdelte skolefag, der først i 1975 fik ophævet
sin status som et rent drengefag.

Københavns Tømrerlaug var i 1879 medstifter af Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Håndværk, som i
1951 fik navnet Håndværksrådet, og som var et fælles talerør for især mindre virksomheder inden for såvel byggeri som
butiksfag.
Som nævnt ovenfor indgik Københavns Tømrerlaug senere
først i en landsdækkende tømrerorganisation – og i 1991 i
den tværfaglige organisation BYG – og er i dag en lokalforening i Dansk Byggeri, der både varetager sine medlemmers arbejdsmarkedsmæssige og erhvervspolitiske interesser. Laugets medlemmer er tilknyttet Dansk Byggeris Træsektion.
I takt med at laugets oprindelige basisfunktioner overgik til
den landsdækkende forening – først BYG og så Dansk
Byggeri, har Københavns Tømrerlaug – ligesom de andre
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håndværkerlaug fundet nye opgaver, der f.eks. baserer sig
på erfa-grupper på forskellige specifikke delområder i faget
og markering af lokale ønsker til Dansk Byggeri, ligesom
lauget gennem sine repræsentanter, der deltager i Dansk
Byggeris besluttende fora, kan gøre sin indflydelse gældende.

Idéen til det nye fag var finnen Uno Cygnæus, der i 1866 indførte det
i Finlands folkeskole som et pædagogisk tilrettelagt håndarbejdsfag
med et opdragende formål.
Det vandrede til Sverige – og dukkede op i København i 1886 med
oprettelsen af Dansk Sløjdlærerskole. Det var især arbejde med træ,
men omfattede også metal, ler og papir.

Indførelse af sløjd i skolen afspejlede træfagets rolle som et alment og
bredtfavnende fag.

Hotelfløj, Rungstedgaard
bygget i træmoduler
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Kapitel 3.

3. Perspektiver for storbyen og tømrerfaget
København er præget af en befolkningsvækst, som forventes
at fortsætte i de kommende årtier. Udover et omfattende
nybyggeri har København en historisk bygningsbestand, der
er med til at gøre byen attraktiv og som løbende skal energieffektiviseres, renoveres eller ombygges til nye anvendelser.
Samtidig har København en række målsætninger om at blive
en CO2-neutral, klimasikret og bæredygtig storby – og fortsat
være en socialt mangfoldig by.
Tømrerfaget vil skulle bidrage til at realisere disse målsætninger. Her har tømrerfaget et særligt fortrin – både fordi træ
er en af de få fornybare ressourcer – og fordi træ bedre end
andre byggematerialer kan genbruges. Desuden er faget
begunstiget af, at der i de senere år er udviklet nye bygningsmaterialer, der egner sig for tømrerfaget – ligesom
faget har også vist sin berettigelse i mange af de projekter,
som i stigende grad præger byens rum i form af torvepladser,
badesteder og friluftsanlæg.
Endelig forventes tømrerfagets virksomheder også selv at
skulle tilpasse sig de overordnede målsætninger på klimaog ressourceområdet.

3.1 Aktuelle udfordringer og potentialer
Kapitel 1 og 2 blev indledt med en kortfattet beskrivelse af
de forhold, der åbnede døren for en ny tid. Først var det
opførelsen af en hovedstad, som forudsatte en professionalisering af byggehåndværket. Derefter fulgte den industrielle
udvikling, der rationaliserede byggeprocessen og muliggjorde en omfattende byvækst.
I dette kapitel fokuseres på en række af Københavns målsætninger for de kommende årtiers befolkningsmæssige og
fysiske udvikling.
For det første ønsker København at blive en bæredygtig
by. Det betyder, at der sigtes mod at blive en CO2-neutral
by – hvilket forudsætter en gradvis omstilling til vedvarende
energi, der udover at være klimaneutral har den fordel at den
findes i ubegrænsede mængder. Det er begrundet i den
overordnede målsætning om at bremse den globale
opvarmning.
Bæredygtighed betyder også, at det bebyggede miljø skal
bidrage til ressourcebesparelser – en målsætning, der er begrundet med, at en udbredelse af de produktions- og forbrugsmønstre, som i dag præger de udviklede lande - og
som resten af verden kæmper for at opnå - vil ramme naturens grænser i form af knappe ressourcer. Endelig betyder
bæredygtighed også, at byen er bedre sikret mod klimaændringer.
For det andet ønsker København både at øge nybyggeriet og
løfte standarden i den bestående bygningsbestand gennem
renovering.

Næste side: Solceller som integreret del af tagfladen er allerede fremme
på markedet og vil sandsynligvis vinde udbredelse fremfor eftermonterede
anlæg, der i en vis grad skæmmer husets helhed og også i nogle tilfælde
skader tagkonstruktionen. Tømrerfaget har her igen en fordel på forhånd
idet taget er en naturlig del af tømrerens entreprise.
Foto: Komproment A/S
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For det tredje ønskes en øget indsats i rummet mellem bygningerne – især det offentlige rum.
For det fjerde vil fremtidens storby skulle være en ”smart by”
i den forstand, at der vil skulle implementeres nye og digitale
teknologier på en række områder, bl.a. i forbindelse med at
gøre byen tilgængelig og fremkommelig.
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For det femte er det en højtprioriteret opgave at byen
forbliver en socialt mangfoldig by. Omkring fremtidens
beboere i København er det en erklæret målsætning, at
der skal tilstræbes en social mangfoldighed – defineret
som ” en aldersmæssig, erhvervsmæssig, etnisk og
holdningsmæssig mangfoldighed”. Et af nutidens hotte
ord i denne sammenhæng er ”øget diversitet” hvor mange
virksomheder i dag anser denne mangfoldighed som en
forudsætning for videre udvikling af virksomheden og dens
produkter – dette kan også således også gælde fremtidens
tømrervirksomheder.

3.1.1 København er centrum i en storbyregion

Det afløstes i 1974 af Hovedstadsrådet, der omfattede
Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter og stod for
den overordnede regionsplanlægning og sygehusplanlægningen.

I 2000 overtog Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) opgaverne fra Hovedstadsrådet – og skulle samtidig stå for at
fremme erhvervsudviklingen og turismen samt have ansvaret
for den kollektive trafik.
Med kommunalreformen i 2006 blev amterne nedlagt og en
række kommuner blev sammenlagt. Sjælland blev delt
i Region Hovedstaden, der omfattede Nordsjælland og

København er præget af en betydelig befolkningstilvækst.
Gennem de sidste tyve år er befolkningen inden for
kommunens grænser vokset med 110.000 indbyggere –
og kommunen forventer, at der vil være ca. 90.000 flere
københavnere i 2025. I dag har København 580.000
indbyggere og 350.000 arbejdspladser.
Det er langt fra et dansk fænomen, at de store byer vil vokse.
I dag bor hver fjerde dansker i en større by. Det er klart
mindre end i f.eks. USA og UK, hvor hver anden indbygger
bor i en større by.
I global sammenhæng er der for første gang flere byboere
end landboere. Dette punkt nåede Danmark allerede omkring
1950.
København er i takt med en forbedret infrastruktur og kollektiv trafik samt bilismens udbredelse blevet centrum for et
stadigt større opland.
Den nuværende kommune har ikke ændret størrelse siden
de store indlemmelser for over 100 år siden. Men det
tilgængelige opland er blevet udvidet i flere omgange.
Siden kommunalreformen i 1970 var Københavns og
Frederiksberg Kommune centrum for det omkringliggende
Københavns Amt, der omfattede 18 omegnskommuner
Allerede i 1967 dannede hovedstadsregionens amter
sammen med Københavns og Frederiksberg kommune
Egnsplanrådet, der stod for en overordnet koordinering af
udbygningen af området.

66

Det vandret skraverede område var Københavns Kommune i 1900, mens
de mørkt skraverede områder markerer de arealer, som blev indlemmet i
kommunen 1901-02.
Det lodret skraverede område midt i den udvidede Københavns Kommune
er Frederiuksberg Kommune.

København – i alt 29 kommuner – og Region Sjælland, der
omfatter resten af Sjælland, dvs. 17 kommuner.
I 2007 fik vi Hovedstadsregionen, der omfatter 1,78 mio.
indbyggere og består af København, Frederiksberg, Bornholm og de tidligere Københavns Amt og Frederiksborg Amt.
Region Sjælland omfatter resten af Sjælland og sydhavsøerne og har 816.000 indbyggere.
Efter indvielsen af Øresundsbroen i 2000 har der været
arbejdet for at etablere en Øresundsregion, med København
og Malmø som et fælles centrum. Øresundsregionen, bestående af Østsjælland og det vestlige Skåne, står for 25 %
af Danmark og Sveriges samlede BNP.
I august 2014 besluttede de sjællandske kommuner at markedsføre hele Sjælland som et sammenhængende markedsføringsområde under navnet ”Greather Copenhagen” for at
tiltrække virksomheder og turister. På sigt skal Skåne være
med, således at der tale om en storbyregion med 3,9 mio.
indbyggere, 11 universiteter, 150.000 studerende og mange
højtuddannede.
Begrebet København er kommet til at betegne et stadigt
større område – om end med forskellige afgrænsninger – og
med en flydende grænse mellem, hvad der kan kaldes en
storby og hvad der er en landsdel. Set ud fra en bymæssig
vinkel udgør Københavns Kommune kun en lille – om end
central og kompakt del af det langt større storbyområde.
Efter danske forhold er København en tæt by – men i forhold
til andre storbyer en meget lav by.
København er ved at blive et sammenhængende metropolområde.
SKILLS - konkurrencen hvor lærlinge kæmper om først at blive Danmarks
bedste lærling i sit fag og derefter verdens bedste - er blevet en meget stor
succes og i år var det i Bella Center man i januar afholdt konkurrencerne.
Over 65.000 besøgende - mest skoleelever snusede til bl.a. tømrerfaget,
hvor lærlingene i år skulle bygge en model af tårnet i Københavns Zoo der meget apropos er bygget af et laugsmedlem. Det er mere reglen end
undtagelsen, at der er en tømrerlærling fra et laugsmedlem med i den
afsluttende konkurrence i tømrerfaget. Således også i år.
Tømrerlauget har altid brugt megen energi og arbejde i at fremme lærlingenes uddannelse - og ligeså efteruddannelse.
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3.2 Fremtidens bypolitik og byggeri i København

I det følgende beskrives de elementer, som indgår i Københavns bypolitik – som alene omfatter København Kommune.
Det ville ikke være muligt eller meningsfuldt at give et bud
på en samlet bypolitik for hele storbyområdet, da en sådan
formentlig ville indeholde forskellige og direkte modstridende
målsætninger. Det drejer sig om aktivitetsområder, som forventes at gøre København mere attraktiv for såvel byens
brugere, investorer som besøgende.
Bypolitik tager afsæt i den velkendte konstatering af, at prisen for bygninger bestemmes af deres beliggenhed. Beliggenhed er ikke selve bygningen, men det, der ligger udenom
eller i nærheden af bygningen – som igen består af en række
forskellige faktorer og kvalitetsparametre, som ændrer sig
gennem tiden.
Det fremgik af det foregående kapitel at mange københavnske kvarterer har skiftet status gennem tiden. Brokvartererne
var ved deres opførelse attraktive alternativer til de overbefolkede boliger i det gamle København. Senere fik de lov til
at forfalde, blive utidssvarende og fraflyttet og overtaget af
lavindkomstgrupper – og gennem de sidste 25 år er de efter
at være blevet renoveret blevet efterspurgte og attraktive.
Denne proces forventes at fortsætte i byens yderdistrikter.
På dette grundlag gives der i dette kapitel en række bud på,
hvilke ændringer og fornyelser, der kan forventes at præge
de kommende årtier – både hvad angår byens rum og
bygningsbestanden.
For bygningsbestandens vedkommen drejer det om hhv.
nybyggeri, nye anvendelser af eksisterende bygninger og
forskellige former for renovering af bestående bygninger.
3.2.1 Bedre byrum og inventar
Med den voksende interesse for byens rum er der sket
en udvidelse den hidtidige byfornyelse. Byfornyelsen – et
begreb, der blev indført i 1970´erne som en erstatning til det
daværende saneringsbegreb, der gennem en årrække blev
praktiseret som nedrivning af hele gader – og efterfølgende
opførelse af nye boligkomplekser.
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I kapitel 2 blev det beskrevet, hvorledes boligers størrelse,
standard og friarealer var afgørende for et flyttemønster,
hvor flere og flere københavnere flyttede ud af byen til de
stadigt større og fjernere forstadsområder. I fremtiden vil de
opprioriterede by- og byrumskvaliteter være vigtige faktorer
for at tiltrække både beboere, arbejdspladser og turister,
Et byrum er et offentligt tilgængeligt sted til ophold – og
formet af de omgivende bebyggelser.
Byrum omfatter ofte publikumsorienterede faciliteter i form
af opholdspladser, beplantninger, udsmykning, springvand,
boder, kiosker, udendørsservering fra restauranter, lege- og
aktivitetsområder m.m. Byrum er steder, hvor mennesker
mødes – lokale beboere, forbipasserende og turister. Byrum
falder i tråd med tendensen til, at restauranter trækkes
ud i det offentlige rum – eller er kun adskilt herfra af store
glasruder
Byens rum har fået voksende betydning i byplanlægningen
i de seneste årtier – og attraktive byrum smitter af på de
omkringliggende områdets attraktivitet og priser. Den danske
arkitekt Jan Gehl har opnået international anerkendelse for
sine studier i brugen af byrum og sine forslag til, hvad der
skal til for at et byrum bliver en succes.
Byrum er et bredt begreb. Der kan skelnes mellem
1. Grønne rum, som omfatter parker, beplantede byrum og
grønne anlæg og udgør byens oaser.
Københavns Kommune har vedtaget en målsætning om
100.000 nye træer de kommende 10 år. Som bybruger skal
man ikke kunne komme fra et punkt til et andet ”uden på
noget tidspunkt at miste det grønne udsyn”. Der tales om
såkaldte ”lommeparker”, dvs. små grønne lommer i tætte
byområder.
Frederiksberg Kommune har i flere år haft en træpolitik, hvor
alle træer over 25 år er fredet, og hvor det er en målsætning,
at alle borgere skal kunne se et træ fra deres bolig.

2. Havne- og kajområder, der både frembyder opholdspladser og bademuligheder.
3. Sociale rum er pladser og gågader med caféliv,
underholdning

I begyndelsen af 2015 fremlagde New Yorks borgmester en
plan, der skal gøre byen til ”den mest bæredygtige storby i
verden og en global leder i kampen mod klimaforandringer”.

5. Gågader er trafiksanerede butiksgader- ofte med
forskellige former for byinventar.

På energiforsyningssiden skal der ske en omlægning i
København – både gennem udbygning af fjernvarme og
fjernkøling, overgang til brug af biobrændsler samt etablering
af vindmølleparker i Øresund. Desuden er hovedstaden
blevet en del af et nordisk og europæisk net, gennem hvilket
de forskellige energiproducenter supplerer og afbalancerer
hinandens produktion.

Byens rum bliver udviklet efter samme mønster som den
hidtidige byfornyelse gennem de sidste 100 år. De starter
i de centrale dele af byen og etableres gradvist i byens
brokvarterer og yderdistrikter.

Den fremtidige grænse mellem kollektiv energiforsyning
og bygningsintegreret energiforsyning kendes ikke endnu.
Den beror i høj grad på den teknologiske udvikling omkring
indvinding og lagring af vedvarende energi.

4. Aktivitetsrum er rum til motion, skatere, skøjteløbere,
legepladser og andre fysiske aktiviteter.

3.2.2 En bæredygtig by
Bæredygtighed benyttes her som fællesbetegnelse for
CO2-neutralitet, klimasikring og recirkulation af ressourcer.
En CO2-neutral storby
I sin yderste konsekvens betyder en CO2-neutral by, at der
hverken anvendes fossile brændsler eller forbruges goder,
der har forårsaget CO2-udledning.

Problemet er de mange og endnu ikke færdigudviklede
teknologier, der er nødvendige for at reducere den globale
opvarmning. Der er lige så mange udviklingsmuligheder
for at høste CO2-besparelser, som der i den tidlige
industrialisering var nye måder at høste arbejdsbesparelser
og produktivitetsstigninger på.
Energieffektivisering af transportsektoren sker primært
gennem elektrificering af den kollektive trafik. Desuden er de
første el-biler, der i praksis kan erstatte en almindelig bil nu
kommet på markedet.

Bygninger tegner sig for ca. 40% af byens CO2-udledning
mens transport og produktion tegner sig for de resterende
60 %.
Flere storbyer i verden har vist, at storbyer med deres
store befolkning er, pengekoncentrationer og ressourceforbrug bliver uomgængelige spillere i kampen mod klimaforandringer – og at de er langt mere ambitiøse og beslutsomme end nationalstaterne, der kæmper om, hvem der
skal betale regningen for klimaændringer og hvem der skal
dække tabene ved at reducere brugen af fossile brændsler.
Noget af forklaringen på mange storbyers progressive klimapolitik er måske, at storbyer ikke i samme omfang som stater
er nødt til at afveje interesserne mellem energiproducenter
og slutbrugere.

Intelligente energiløsninger som trækplaster for investorer
I foråret 2015 valgte IT-virksomheden Apple under stor opmærksomhed at placere et af verdens største datacentre i Viborg.
Begrundelsen var ifølge Apple et ønske om at kunne basere sit
energiforbrug, som er større end det samlede forbrug i Viborg kommune, på vedvarende energi og bevare en høj forsyningssikkerhed.
Det opnåedes i Viborg ved at datacentret bliver tilkoblet det norske
el-net, der er baseret på vandkraft, vestjyske vindmøller og lokal
biobaseret energi. Samtidig kan Apple sælge overskudvarmen fra
det store datacenter til fjernvarmeværket i Viborg. Det er et eksempel på, at erhvervsinvesteringer i stigende grad også sker ud fra
energi- og klimamæssige hensyn.
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Klimasikring af byen

3.2.3 En fremkommelig by

Hvor vi hidtil har bygget huse for at skabe klimabeskyttede
inderum, er det nu store dele af byen, der skal klimasikres
for at mindske virkningerne af et ændret klima i form af havvandsstigninger og monsterregn. Hvis vandstanden stiger
1,70 m. bliver Københavns Metrosystem oversvømmet hvilket den rent faktisk var tæt på at blive i december 2013.

Fremkommelighed gør byen mindre ved at forkorte transporttiden. Det skal være let og ubesværet at komme rundt i
byen. En fremkommelig by vil gøre det lettere at satse på
yderligere fortætning fremfor byspredning.

Københavns Kommune er i disse år i gang med at planlægge indsatsen for af skabe kystsikring, bortledning af vand
og beskyttelse af bygninger og anlæg på lavt beliggende
områder.

For det første sker der en udbygning og forbedring af den
kollektive transport.
Metroanlægget har trukket en stor del af transportbehovet
ned under gadeniveau og gjort byen mere stille. I disse år
udbygges Københavns Metrosystem med med to nye linjer,
M3 og M4 med tilsammen 17 stationer. Systemet, der er
hurtigt og højfrekvent, forventes at være taget i brug i 2018.

Med hensyn til beskyttelse mod havvandsstigninger er byen
gunstigere stillet end mange andre havnebyer, fordi der kan
bygges sluser og diger i havnens to ender, hvorved store
dele af byen kan beskyttes.
I deltabyen Rotterdam omlægges i disse år store pladser,
så de i fremtiden kan fungere som aflastningsbassiner ved
oversvømmelser. Man gør byen til ”en svamp”, der kan holde
på større mængder vand.
I New York vil der i de kommende år blive brugt et trecifret
milliardbeløb til nye diger, etablering af beplantede klitter,
udbygning af kloaksystemet m.m. Det danske arkitektfirma
BIG Arkitekt skal levere løsninger til New York. Opgaven
går ikke bare ud på at lave værn mod vand men også at
gøre de nye anlæg anvendelige til beplantning og rekreative
aktiviteter.
Recirkulation af ressourcer handler om, at storbyen i stigende grad anskues ud fra sin ressourcemæssige rolle, dvs. sit
forbrug af råstoffer og sin produktion af affaldsstoffer.
Mens der er allerede er taget en række initiativer til at skabe
lukkede kredsløb for biomasse tales der i stigende grad om
at byen og dens bygninger skal være ressourceøkonomiske
og bæredygtige. Der skal ske bl.a. ved at genbruge bygninger frem for at rive ned og bygge nyt - ganske som det har
været tilfældet i de senere års mange projekter, hvor pakhuse, remiser, kirker, vandværker osv. er ombygget til kulturformål eller boliger og erhverv.
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I København følges tre løsningsspor:

For det andet gennemføres der trafiksaneringer. Københavns
Kommune prøvede i samarbejde med staten i 2012 efter
svensk forbillede at indføre en betalingsring for biltrafik
omkring byen. Indtægten skulle finansiere udbygningen af
den kollektiv trafik m.m. Projektet blev dog ikke realiseret.
En del af den fremtidige løsning kan være ”forbrugsdeling” i
form af delebiler og bycykler.
For det tredje forventes ”smarte” løsninger i form af digital
registrering og regulering af trafikken i realtid. Sensorer,
kameraer, wi-fi-signaler, RFID-chips m.m. bruges i stigende
grad til at regulere trafikken.

3.2.4 Veje til social mangfoldighed
Mangfoldighed kan være alsidighed i form af balancen mellem antal arbejdspladser og boliger i et område - eller om
bredden af det samlede udbud af forretninger, serviceinstitutioner og kulturelle faciliteter, der er i en by eller et byområde.
Begrebet anvendes i stigende grad i betydningen social
mangfoldighed. Som tidligere nævnt er det en politisk erklæ
ret målsætning, at der i København skal tilstræbes en social
mangfoldighed – defineret bredt som ” en aldersmæssig, erhvervsmæssig, etnisk og holdningsmæssig mangfoldighed”.

Eksempel på fleretagers hus bygget helt i træ - bortset fra en kombineret trappe/elevator skakt i beton. Flere dele, f.eks. kviste leveres som færdige elementer. Byggeriet er meget a propos bygget der hvor en stor tømmerhandel lå indtil for få år siden tæt ved Køge bycentrum. Tømmerhandelen flyttede
til et erhvervscenter i byens sydkant og grunden blev projektudviklet til et nyt boligområde udelukkende bygget i træ som her.
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Det antages, at et socialt mangfoldigt byliv tiltrækker turister,
kreative mennesker og virksomheder og dermed er værdiskabende. Det er også ofte det, der får gæster i København
til at vælge deres turistmål. Fristaden Christiania udgør sammen med forlystelsesparken Tivoli byens to største turist- og
besøgsattraktioner.
Ifølge Københavns overborgmester skal man ikke ønske, at
byen udvikler sig som Paris eller London. Han henviser til de
mange – især historiske byområder i disse byer, der er blevet
så dyre, at det kun er meget velhavende mennesker, der har
råd til at bo der – hvilket igen har betydet, at boligerne i stigende grad sælges til udlændinge, der kun bruger boligerne
i perioder.
Som et andet eksempel kan nævnes New York, der for nogle
år siden anlagde den såkaldte High Line Park, en tilplantning
med stier på en 2,4 kilometer lang tidligere højbane gennem
et af byens slummede og fattige områder. Men den efterfølgende udvikling har vist, at grønnere byrum og social segregering kan spille sammen på en utilsigtet måde. De grønne faciliteter resulterede i etablering af caféer langs den
grønne sti, nye velhaverboliger med LED-belysning m.m.
Det har ført til en ”gentrificering” med prisforhøjelser på boligerne på mere end 100% - og fremvæksten af en række
luksusboliger i området, der ejes af folk, der kun bruger deres boliger i korte perioder.
Det fik New Yorks borgmester til at advare mod, at den forventede opgraderede og bæredygtige by ville blive ”en
legeplads for de rige”. Derfor er en ny plan om at gøre New
York til den mest bæredygtige by i verden blevet udvidet
med en plan om, at 800.000 newyorkere skal løftes ud af
fattigdom, og at der i løbet af 10 år skal opføres 240.000
billige boliger.
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Der er mange politiske instrumenter til at fremme billige
boliger – og dermed fremme den sociale mangfoldighed.
For det første er der tradition for at yde offentlige tilskud for
at fremme befolkningens boligforbrug. Det kan både være
generelle eller personlige tilskud. I 2015 lagde Københavns
Kommune grunden til en væsentlig forøgelse af det almene
nybyggeri i de kommende 10 år. Kort tid forinden havde en
lovændring i planloven givet kommuner mulighed for at øremærke op til 25 % af boligerne i nye boligområder til alment
boliger. Det er dog muligt, at denne bestemmelse ophæves
igen.
For det andet er ejerformer til boliger et effektivt virkemiddel.
I København er andelsboliger gennem de senere årtier blevet den mest udbredte ejerform, idet de udgør en tredjedel af
alle byens boliger. Stigningen er sket siden 1990´erne, hvor
kommunen solgte de fleste af sine udlejningsejendomme.
Desuden har lejere haft forkøbsret, når private udlejningsejendomme handles.
Også byplanlægningen kan regulere, hvilke ejerformer der
skal udvikles i forbindelse med nybyggeri. I 2014 vedtoges i
Folketinget den såkaldte ”billigboliglov”, som tillod kommuner
gennem lokalplanlægningen at kræve, at 25 % af boligerne
i forbindelse med større byggeprojekter skal være almene
lejeboliger. Det vil i Københavns Kommune betyde 3.600 nye
almene lejeboliger i løbet af de kommende 10 år. Ordningen
bliver dog muligvis ændret til kun at omfatte bebyggelser på
kommunalt ejet jord.
Desuden kan krav om varig benyttelse, altså bopælspligt,
bruges som et middel til både at øge udbuddet af boliger og
bremse prisstigninger.

I realiteten forudsætter social mangfoldighed i en by eller
et byområde, at der er boliger i forskellige prisklasser og
former – herunder også billige boliger. Derfor sættes der ofte
lighedstegn mellem mangfoldighed og ”plads til almindelige
mennesker”.

Endelig har der vist sig øget interesse for at udvikle alternativer til den generelle tendens i at bygge stadigt større og
mere veludstyrede boliger. Det gælder bl.a. en række udviklingsprojekter med at bygge mindre og billige boliger for at
kunne imødekomme målsætningen om social mangfoldighed.

København har – som det også fremgår af kapitel 2, tradition
for at fremme udbredelsen af billige boliger. Det kan også
konstateres, at ejendomspriserne i Københavnsområdet
generelt er lave i forhold til mange andre storbyer.

Den tidligere nævnte målsætning om social mangfoldighed
i fremtidens København kan have mange udformninger og
forskellige målgrupper. Blandt de løsninger, der er under
udvikling, kan nævnes forskellige former for boceller, mobile

For ca. 20 år siden tog byggeriet i Ørestaden fart, og bortset fra en periode under finanskrisen, har bydelen udviklet sig støt og roligt siden - og med
byggeriet af den nye Arena, der nu tager form i midten af billedet, har bydelen nu taget form. De første bebyggelser har nu fine grønne arealer - især
bebyggelsen mellem indkøbscentret Fields og Bella Center tager sig fint ud med det åbne grønne område mellem bebyggelserne. I forgrunden 8-tallet
som tegnestuen BIG har tegnet, som er en integreret “miniby” med butikker, cafeer, vuggestue/børnehave og boliger. 8-tallet ligger med fin udsigt ud
til grønne åbne områder og med metro er centrum af København ikke mange minutter væk. I baggrunden ses det nye ikoniske hotel Bella Sky, hvor der
i toppen er en restaurent med en formidabel udsigt i klart vejr. Fields udvider netop nu og bydelen har en bevidst mangfoldighed i form og størrelser af
boligenheder, samt en blanding af bolig, erhverv og forretninger kædet sammen med den gennemgående metro-linie.
Foto: By & Havn,Ole Malling
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eller flytbare boligmoduler, boliger i lette materialer og fleksible boliger med hensyn til anvendelsesformål. I USA er der
etableret en ”Tiny House”-bevægelse, der udvikler hyttebyer i
og omkring de større byer.
I forbindelse med markeringen af 500-året for Københavns
Tømrerlaugi 2015 udskrev lauget i samarbejde med professor Jan Søndergaard, Arkitektskolen i København, en
konkurrence blandt de arkitektstuderende. Vinderprojektet
blev en flytbar bocelle, der består af seks kubusmoduler, der
samlet danner 2 boligceller på hver ca. 20 kvm.
Vinderholdet har tænkt i helt nye baner i materialevalg, idet
bocellen bygges op af 8 rammer og 8 bjælker i et helt nyt
kompositmateriale, der er opbygget af fibertråde, glasvæv og
lim. Vinderprojektet blev bygget af et hold tømrerlærlinge på
Københavns tekniske Skole, hvor et hidtil uset samarbejde
mellem arkitektstuderende og tømrerlærlingene skabte større
forståelse for hinandens fagområder på begge hold.
Det nye kompositmateriale har egenskaber som en hybrid
mellem stål og træ. Styrkemæssigt ligner det stål - men er
meget lettere, og tilvirkningen af materialet ligner normalt
tømrerarbejde.
Det nye kompositmateriale, der fabrikeres af Fiberline ved
Middelfart kan være delvist ”gennemsigtigt” på den måde, at
lyset kan trænge igennem materialet – uden at materialet er
gennemsigtigt som glas. Det giver arkitekter nye muligheder
for lys i boligens rum. Desuden er materialets lethed og styrke en fordel ved bocellen, der er tænkt modulær og flytbar.
Projektet var i dagene op til Københavns Tømrerlaugs 500års jubilæum udstillet på Rådhuspladsen i København, hvor
der i udstillingen også indgik at lærlinge fra nogle af Laugets
medlemmer viste deres kunnen, både med fagets oprindelige
værktøj og nutidens.

3.2.5 Øget nybyggeri og renovering
Hvad enten man taler om Hovedstadsregionen, Sjællandsregionen eller hele Øresundsregionen ændrer det ikke ved,
at nybyggeriet især er koncentreret i København - især gennem boligbebyggelser på tidligere erhvervsområder, militærområder og opfyldte områder.
Det har længe været et overordnet planlægningsprincip, at
man skal tilstræbe byfortætning frem for byspredning.
I planlægningen af fremtidens nybyggeri skelnes der i
Københavns Kommune mellem aktuelle projekteringsområder, der forventes realiseret inden for de næste 10 år
- og udviklings- eller perspektivområder, der er reserveret til
perioden 2025-40.
De sidste årtiers nybyggeri i København har især været præget af mange store boligbebyggelser. Som et alternativ har
der i de seneste år vist sig stor interesse for byggerier i
mere beskedne formater. Det er bl.a. kommet til udtryk i
en række nye byggeprojekter, der er inspireret af Kartoffelrækkerne, der i kapitel 2 blev omtalt som et af den tidlige
industrialiserings byggerier.

To slags nye byområder i København
Blandt de aktuelle projekteringsområder er der både tale om byggeri på helt nye arealer og om genanvendelse af arealer, der hidtil
har tjent andre formål.
Jomfruelige arealer
Inddragelse af nye arealer – enten gennem inddragelse af åbent
land, som det har været tilfældet i Ørestaden - eller gennem opfyldninger, som det er tilfældet med Sydhavnens kanalbyer (10 øer ved
Enghave Brygge) og i Københavns Nordhavn.
Genanvendelse af bebyggede arealer
Det er f.eks. tilfældet i Irmabyen i Rødovre (hvor der skal bygges ca.
1000 nye boliger), Carlsbergområdet i Valby, Grønttorvet i Valby og
området omkring Københavns Postterminal
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Det drejer sig om Radiorækkerne ved DR i Ørestaden. Valby
Have i Valby, Byhusene på Islands Brygge, Skovkvarteret
ved Amager Fælles og Frikvarteret i Nordhavn.
Renoveringsindsatsen i København forventes fortsat at fylde
meget i den samlede byggeaktivitet.
Københavns bygningsbestand er en aflejring af den historiske udvikling, som byen og landet har gennemgået i de
sidste 500 år. Det har givet byen en bygningsarv med en
lang og detaljeret historie - modsat de fleste andre storbyer
i verden. Hvis man fra Nytorv i centrum bevæger sig ud af
de radiale brogader og videre ud i yderdistrikterne, får man
et tværsnit af byggeriets historiske udvikling – og dermed af
de skiftende sociale forhold, hvorunder byen har udviklet og
forandret sig.
Gennem de sidste 100 år har der været en stærkt voksende
interesse for at bevare bygningsarven for eftertiden. Siden
1918 har vi haft en bygningsfredningslov. København rummer halvdelen af Danmarks 9000 fredede bygninger - og
en stor del af de i alt 300.000 bevaringsværdige bygninger i
Danmark.

Kommunen har udarbejdet bydels-atlasser for de forskellige
dele af det ældre København.
Mange eksisterende bygninger i Københavnsområdet ligger
under nybyggeriets standard. Det indebærer, at der i fremtiden – ligesom det hidtil har været tilfældet – vil ligge en stor
opgave for byggeerhvervet i at opgradere den bestående
bygningsbestand gennem standardforbedringer.
Blandt de forestående byfornyelsesprojekter kan nævnes
det store boligområde i Sydhavnen. Da bebyggelserne blev
opført i begyndelsen af 1900-tallet, blev området kaldt for
”arbejdernes Hellerup” – en idealby med grønne omgivelser
i frisk luft. Efter 1960´erne flyttede arbejderne i parcelhuse,
mens førtidspensionister og arbejdsløse blev dominerende i
bydelen. I de næste 7 år vil Københavns Kommune bruge 10
mia. kr. på at løfte kvarteret. Det skal ske gennem lejlighedssammenlægninger, øremærkede lejligheder til studerende,
anlæg af metro - altså en kombination af målsætningerne om
forbedring af det fysiske miljø og den sociale mangfoldighed.
Foto viser Radiorækkerne ved DR i Ørestaden.
Foto: Tetris A/S /Claus Bjørn Larsen
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Computertegning af et projekteret 24 etagers højhus i træ
Bygningen er tegnet af det danske arkitektfirma C. F. Møller
- en af de tre prismodtagere af Tømrerprisen 2015
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3. Nye ydelser fra tømrerfaget
Tømrerfagets ydelser i fremtidens byggeri vil på mange
måder ligne de hidtidige.
Som tidligere omtalt har tømrerfaget fået en stadig større
bredde – og er igen blevet det største af håndværksfagene.
Udover fagets nuværende rolle i byggeriet oplistes nedenfor
fire centrale typer af byggeopgaver, som faget kan være med
til at udvikle i det, som kaldes fagets Version 3.0. Det drejer
sig om:
1. Nye lette og bæredygtige konstruktions - og beklædningsmaterialer, der kan benyttes i bygninger i alle størrelser.
2. En bred vifte af løsninger, der kan bidrage til at gøre bygninger mere energieffektive og mindske CO2-udledningen
3. Nye former for udstyr og inventar i byens rum
4. En bæredygtig byggeproces i den forstand, at også tømrerfaget selv vil skulle være bæredygtigt, hvis den overordnede målsætning om en CO2-neutral by skal opfyldes.
Det skal både kunne gennemføre byggeopgaver uden at
sætte sig CO2-fodspor – og det skal i større omfang bidrage til, at fagets materialer i stigende grad kan genanvendes eller recykles.
5. Tømrerfaget vil i stigende omfang komme til at udnytte de
digitale teknologier i byggeprocessen.
3.3.1 Nye lette og bæredygtige bygningsmaterialer
Træ er lagret CO2 – mens de fleste andre byggematerialer
er baseret på, at der er en betydelig CO2-udledning
forbundet med deres fremstilling. Træ er også det eneste
byggemateriale, der vedvarende reproducer sig selv.
Nye bearbejdningsformer af træmasse har skabt materialer
og produkter, som i modsætning til traditionelt træ er beskyttet mod brandfare og forrådnelse – og dermed langtidsholdbare. Samtidig er det lette materialer, som er nemme at
transportere – og lette at afmontere og genanvende. Endelig
vil de nye og lette byggematerialer muliggøre mere fleksible
bygninger.
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Materialeudviklingen vil også skabe nye muligheder for
arkitekturen.
Der arbejdes i stigende grad med højt raffinerede træprodukter som f. eks. krydslamineret træ, CLT, bambus (der også
kaldes fremtidens grønne stål) og nåletræ, der gennem
behandling med biobaserede vædsker forbedrer træets
egenskaber, så det svarer til tropisk hårdttræ. Materialet
hedder Kebony.
Også plast- og glasindustrien tilbyder nye materialer. Det
gælder bl.a. glasfiberarmeret plast (fiberplast), som er sammensat af et glas som et hårdt materiale og plast som et
blødt materiale. Materialet, som hedder GRP (Glass Reinforced Plastic), har en række fordele ved at være stærkt
og holdbart, gennemsigtigt samt have en lav varmeledningsevne. Desuden er det et fleksibelt og formbart materiale, der
kan anvendes til både bygninger og anlægskonstruktioner
som f.eks. broer.
Det fremstilles af Fiberline, hvis eget hovedsæde i Middelfart
er opført i fiberplast – og af samme grund medtaget i
Arkitekturkanon´en 2008.
Det krydslaminerede træ (CLT) rummer mange fordele og
muligheder for både arkitektfaget og tømrerfaget. Nedenfor
beskrives dets mange egenskaber.
1. Produktionsmæssige fordele
Brug af krydslamineret træ betyder i mange henseender en
forenkling af byggeprocessen.

VM-Bjerget i Ørestaden - tegnet af BIG - blev efter opførelsen i 2008
kåret som verdens bedste boligbyggeri på World Architecture Fair og
har siden vundet flere andre priser. Bebyggelsen er på 11 etager med ialt
80 boliger, der stiger som et bjerg og alle taghaverne er leveret som en
komplet modul-enhed med en stedsegrøn beplantning, der klarer sig selv
via et avanceret vandingssystem. Alle beboerne har en fin udsigt ud over
byparken Ørestad City og boligkvartererne på det østlige Amager. Parkeringsanlægget under boligerne gør det nemt for beboerne at parkere, og
man kan endda køre op til det etageniveau, man bor på - alle etager i parkeringsanlægget har hver sin farve. Når
parkeringsanlægget er oplyst om aftenen,
giver det er kulørt skær ud, som vist her
på fotoet til højre.
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For det første kan selv store elementer præfabrikeres, hvilket
medvirker til at forkorte byggetiden. I samme retning trækker,
at de lette elementer ikke som beton og murværk kræver
tørretider.

Med hensyn til kravene til lydforhold skelnes der i BygningsReglementet mellem krav til hhv. luftlydsisolation og trinlydsisolation. Luftlyd-kravene har betydning for opbygning af
vægge og dæk.

For det andet har krydslaminerede træelmenter en vægt, der
kun er en fjerdedel af betonelementernes vægt. Derfor er de
nemmere at transportere til byggepladserne.

Trinlyd-kravene har betydning for opbygning af etageadskillelser. Her har massivtræ-elementer lettere ved at leve op
til kravene end de lette trækonstruktioner. Men der vil under
alle omstændigheder skulle anvendes en slags tungt fyld
(beton, sand, ler) eller mineraluld i etageadskillelser.

For det tredje betyder monteringen af elementerne, at selve
byggeprocessen støjer og forurener meget lidt – hvilket især
har betydning for opførelse af projekter i allerede bebyggede
områder. De kræver mindre krananlæg for at blive løftet på
plads end i det traditionelle ”tunge” byggeri.

3. Konstruktive og funktionelle fordele
2. Miljømæssige fordele
Krydslamineret træ kan blive et gennembrud for et både
industrielt og grønt gennembrud – og dermed en væsentlig
del af byggeriets bidrag til den langsigtede løsning på
klimaproblemet.
Med hensyn til CO2-balancen lagrer træ gennemsnitligt 0,8
ton CO2 pr. kubikmeter i hele deres levetid (beton og stål er
langt mere CO2-tunge). Træ har en negativ CO2-balance.
Samtidig er træ en fornyelig ressource, der kræver relativt
lidt energi at fælde, forarbejde og transportere.
Samtidig producerer træ energi, når det forbrændes –
fremfor at forbruge energi til bortskaffelse.
Endelig har træ som byggemateriale en større isoleringsevne
end tegl og beton, fordi træ ikke i samme grad er temperaturudledende – hvilket betyder mindre brug af traditionelle isoleringsmaterialer.
Med hensyn til indeklimaet har Teknologisk Institut undersøgt forholdene i huse opført af limede massivtræelementer. Hverken emissionen af formaldehyd eller flygtige carbonforbindelser overstiger de anbefalede værdier.
Da massivtræ-elementer virker fugtregulerende bidrager
de til at stabilisere indeklimaet. CLT-elementer virker som
fugtbuffer i såvel årstids- som døgnvariationer.
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Krydslaminerede træprodukter har stor anvendelighed, idet
de er brugbare til næsten alle formål i kraft af deres styrke og
formbarhed.
De kan anvendes både som bærende konstruktion, som
facadebeklædning og som indvendige overflader (i stedet for
gipsplader).
Massivtræ-elementer har stor styrke og stivhed, fordi fiberretningen skifter i hvert lag træ.
Der produceres elementer, der er så stærke, at de er
velegnede til at bygge såvel højhuse, vindmølle-tårne af hidtil
usete højder, større anlægskonstruktioner og meget andet.
I de rigtige proportioner kan det anvendes både som bærende og stabiliserende flade, rumdeler og overflade i ét.
Med simple knudepunktssamlinger opnås en opbygning, som
er god til at optage både vertikale og horisontale kræfter.
Samlingen mellem en søjle og en bjælke er ændret til et
møde mellem flader – som kan udformes på mange forskellige og fantasifulde måder.
Træelementer skrues sammen med lange bolte, hvilket
giver stor sikkerhed ved jordskælv. Det italienske træforskningsinstitut Ivalsa har udsat et 20 meter højt træhus for
rystelser, der svarer til et kraftigt jordskælv – uden at det tog
skade, fordi de bolte og skruer, hvormed massivtræet var
fæstnet, opsugede energien i rystelserne.

CLT-elementer er herover anvendt til at bygge et hus i Skotland, hvor de
rumstore elementer udgør gulv, vægge og lofter.
Til venstre ses et CLT-element der hejses op og med kun en fjerdedel vægt
i forhold til betonelementer har CLT en klar fordel i byggeprocessen.
Professor Poul Henning Kirkegaard, Aarhus Universitet har deltaget i
forskningsprojektet ”Aesthetic Qualities of Cross Laminated Timber” og
er en af de eneste, der i Danmark har forsket i de nye anvendelsesmuligheder for træ.
Poul Henning Kirkegaard er en varm fortaler for at udnytte de mange
fordele, som udviklingen af krydslamineret træ åbner for byggeerhvervet
og har gjort sig til talsmand for, at materialet er et både interessant og
konkurrencedygtigt alternativ til beton, tegl og gipsplader. Poul Henning
Kirkegaard var en af de tre modtagere af Tømrerprisen 2015.
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Falkonergårdens Gymnasium - ny aula/idrætshal
Foto: Stamers Kontor
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Med hensyn til brandsikkerhed vil løsningen normalt være
at udstyre høje træhuse med særligt konstruerede sprinkleranlæg. Materialet er så massivt, at det har svært ved at
antændes og brænder meget langsomt.

– i form af skærpede krav til bygningsdele og komponenter
(energivinduer, lavenergipærer, energimærkede hårde hvidevarer osv.). Varmetabet kan reduceres gennem recirkulering
og genanvendelse.

4. Arkitektoniske muligheder
Massivtræ har et stort arkitektonisk potentiale. I kraft af
dets formbarhed kan krydslamineret træ bruges i forskellige
former – uanset om en bygning er cirkulær eller buet eller
kræver store spændvidder.

Andre besparelsestiltag er så dyre, at de kun gennemføres
i forbindelse med naturlig udskiftning. Det gælder f.eks. tag,
ydervægge og fundamenter, som har meget lange levetider –
og hvor det sjældent hænger økonomisk sammen at forcere
en udskiftning. Og da disse bygningsdele er de dyreste og
mest holdbare dele af et hus, vil det tage mange årtier at
gennemføre på en rentabel måde.

Savværksindustriens udvikling har bl.a. medført en række
nye konstruktioner ”platform framing” og ”ballon forming”.
Stofmæssigt fremstår krydslamineret træ som et naturligt og
varmt materiale. De mange og varierede træsorter, der kan
anvendes som det yderste lag, giver mulighed for smukke og
sanselige overflader – i forskellige hårdhedsgrader og farver.

For det andet kan en husejer selv indvinde vedvarende
energi fra anlæg på hus eller grund. Det drejer sig især om
jordvarme til rumopvarmning og montering af solfangere,
der producere el. En analyse fra Dansk Byggeri har vist, at
to ud af tre boligejere prioriterer egen indvinding af energi
højest. Blandt unge ejere er det fire ud af fem, der ønsker at
producere deres energi selv.

5. Et økonomisk fordelagtigt materiale
Krydslamineret træ er et billigt byggemateriale – bl.a. fordi
det kan fremstilles af træ af relativt ringe kvalitet (modsat
fuldtømmer).
I byggeriet har de senere årtiers skærpede isoleringskrav
medført stadigt tykkere klimaskærme i tegl og beton – og
deraf følgende øgede omkostninger i forhold til lette og
højisolerede trækonstruktioner og lette træfacader.

Den tredje mulighed er endnu i støbeskeen. Det handler
om at tilpasse energiforbruget til den skiftende produktion
af vedvarende energi, som afhænger af vind, vejr og årstid.
På den ene side kan bygninger selv lagre energien fra den
produceres til den skal bruges. Det kan f.eks. ske ved hjælp
af varmtvandsbeholdere, batteridrevne husholdnings- og
havemaskiner (støvsugere, plæneklippere m.m.) samt
IT-udstyr. På den anden side kan energitunge apparater
som f.eks. tørretumblere og vaskemaskiner aktiveres, når
strømmen er billig. Det vil kræve variable el-priser – og at
vedvarende energi under alle omstændigheder er billigere
end fossilt baseret energi – hvilket endnu ikke er tilfældet.

3.3.2 Energieffektiviseringer i bygninger
For nybyggeriets vedkommende er der gennem mange år
indført stadigt skærpede krav til bygningers energieffektivitet.
Dette vil utvivlsom fortsætte, lige som der vil blive stillet
skærpede krav til materialer m.m.
Rent teknisk er der tre veje, ad hvilke bygningsejere selv kan
bidrage til at nedbringe den CO2-udledning, som er forbundet
med benyttelsen af bygninger.
For det første er der de traditionelle muligheder for at spare
på energien. Nogle besparelser kommer næsten af sig selv
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Kebony - omtalt på side 78 - er så robust, at det kan anvendes selv om
træet er placeret udsat som her ved saltvand

Her ses en stabel CLT-plader, der kan anvendes til gulv, facade, skillevægge eller loft og samtidig indgå som en del af bygningens konstruktive
styrke. CLT reducerer som omtalt vægten med 75% i forhold til beton.w

85

3.3.3 Nye former for udstyr og inventar i byens rum

Dette afsnit handler om, at træ bliver anvendt i større og større omfang
til at udsmykke byens mange rum. I takt med, at byerne i højere grad skal
være til at bruge i fritiden – til en kop kaffe på en plads eller blot et lille
hvil på en bænk, så har arkitekter og designere taget træet til sig som et
element - der i lighed med granit, beton, stål og glas kan bruges til at
udsmykke byens rum.
Byens rum har fået en ny betydning efterhånden som Københavns gader
og byrum bliver brugt aktivt af befolkningen - langt mere end det nogensinde før har været tilfældet. Derfor ser man flere og flere skulpturer,
rekreative områder og mange andre elementer, der ovenikøbet har flere
funktioner. Som fotoet herover hvor en træbro samtidig er en plads, hvor
man kan sidde midt ude i kanalen.
Et andet eksempel er Københavns nye ”in-sted” – Papirøen – der på kort
tid er forvandlet fra en lukket ”ø” i Københavns Havn, med de grå industrihaller med de røde porte, der blev brugt som lagerplads for tonsvis af
papir – deraf navnet ”Papirøen”. Nu er hallerne tømt – adgangen til øen
er åbnet op for offentligheden, og de grå haller undergår en forvandling
til et levende byområde med kulturelle og gastronomiske tilbud.
Pladsen foran hallerne er nu blevet udsmykket med et kæmpestort 3D
puslespil med 1500 træbrikker, der nu i samlet stand er blevet til 4 store
Svartbag måger.
De 4 måger er nemlig dannet af i alt 1500 unikke stykker krydsfinér,
skåret ud af 180 krydsfinér plader.
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Et IT-program omsatte direkte
3D modellen til elementerne,
der så blev skåret ud og
nummereret.
Og nu har endnu et af byens
rum fået en træskulptur.

Fototekst til side 88-89:
Dome of Visions, hvori overrækkelsen af Tømrerprisen 2015 fandt sted
den 18.maj, er blevet til gennem et samarbejde mellem NCC og Det
Kongelige Bibliotek, Dansk Arkitekturcenter og Københavns Kommune.
Konstruktionen er opført på grundlag af idéer udtænkt af den amerikanske arkitekt og fremtidsforsker Buckminster Fuller (1895 – 1983). Han
var specialist i minimalkonstruktioner, hvor den såkaldte geodætiske
kuppel anvendes som ydre facadebeklædning.
Kuplen udgør en beskyttende klimaskærm for et ressourceeffektivt træhus
på størrelse med et enfamiliehus og en tilhørende lille have. Domen, der
er flytbar, skal bruges til at samle nye erfaringer med henblik på konstruktioner og materialeanvendelse og er både her og andre steder i landet blevet brugt til mødested for en række arrangementer om fremtidens
byggeri. Dome of Vision er således en hybrid imellem en fast bolig/
mødested og en installation i et byrum - her Søren Kierkegaards Plads
ved Den Sorte Diamant. Foto: NCC/ Søren Aagaard

Havnebade og gangbroer langs havnefronten i Københavns havn er andre
eksempler på træ anvendt i byens rum. Der findes desuden en gangbro
rundt om det nye Skuespilhus.
Herunder ses et kombineret kajanlæg. trappe og siddepladser ved Sluseholmen, et industriområde, der nu er forvandlet til boligkvarter.

Kunstneren Thomas Dambo har her skabt en figur ud af genbrugstræ der dels er en skulptur og dels et legeredskab - sikkert sjovt for børn at
blive gynget af en 5 meter stor trold. Foto udlånt af Thomas Dambo.com
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3.3.4 En bæredygtig byggeproces

3.3.5 En digitaliseret byggeproces

En CO2-neutral storby kræver også en CO2-neutral
byggesektor.

Man taler ofte om de gevinster, der kan høstes i forbindelse
med overgang til digitale medier og maskiner. En fortsat
digitalisering af byggeprocessen – både hvad angår projektering, fremstilling af materialer og komponenter samt udførelse – forventes at gøre byggeprocessen både bedre og
billigere.

Det betyder for det første, at udførelsen af byggeopgaver
sker ved anvendelse af vedvarende energi. Her har den
voksende brug af batteridrevne værktøjsmaskiner – baseret
på lagret energi – gode muligheder for at leve op til målsætningen.
For det andet betyder målsætningen, at der skal anvendes
CO2-neutrale materialer. Her har træ et medfødt forspring.
Desuden skal der ske en fortsat udvikling af certificerings- og
varedeklarationsordninger.
De i dag udbredte standarder for bæredygtige bygninger er
den engelske BREEAM, den amerikanske LEED og den i
Danmark anvendte DGNB. Bygningskomponenter kan også
indeholde deklaration om, hvor stor en del, der er genbrug –
og hvor lang en levetid komponenten vil have.
Som særlige certificeringsordninger for at træ er bæredygtig
findes to globale ordninger, FSC- og PEFC-certificering.
Der har i de seneste år været stigende interesse fra både
bygherrer og leverandører for bæredygtigt træ. I Danmark
har både staten og et voksende antal kommuner forpligtet sig
til kun at benytte specificeret bæredygtigt træ i deres byggeri.
Siden 2012 har der været en årlig international ”Skovens
dag” som følge af, at den globale skovrydning skete i et
alarmerende tempo. Mens der i de seneste årtier er sket en
reduktion af skovarealerne i Afrika, Sydamerika og Oceanien,
er der sket en tilvækst i Europa – ikke mindst i Norden. Et
stigende forbrug af træ kræver ansvarlig skovdrift.
Informationsteknologien vil være central for etableringen af
pålidelige varedeklarationer af materialer og produkter og
dermed også sikre mod overtrædelser af den regulering og
de myndighedskrav, som kan forventes at blive stillet i de
kommende årtier. Dermed kan man fremme anvendelsen af
klimaneutrale og bæredygtige byggematerialer.
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Foreningen bips (hvis navn står for byggeri, informationsteknologi, produktivitet og samarbejde) har til opgave at
fremme anvendelsen af de digitale processer i byggeriet.
Digital projektering åbner muligheder mulighed at visualisere
projekter på helt nye måder.
Digital programmering af den samlede byggeproces indeholder ikke blot en detaljeret tidsplan for alle de mange
medvirkende parter og delprocesser. Den er også i stand til
at beregne konsekvenserne og vælge alternativer, når der
indtræffer ændringer eller uforudsete begivenheder – hvad
der gør i mange byggeprojekter.
Projekteringsmaterialet bliver bedre, og der er ved at blive
udviklet standardiserede strukturer for nomenklaturer og
informationsudveksling mellem byggeriets parter.
Digital produktion af bygningsmaterialer er allerede udbredt.
Store dele af byggematerialeindustrien er helt eller delvist
automatiseret.. Det drejer sig ikke kun om masseproduktion
af enkle emner, men også om større og specialdesignede
bygningskomponenter som spærkonstruktioner og
facadeelementer.
Digital udførelse er endnu fremtidsmusik men der gennemføres i disse år en række forsøgsprojekter verden over med
anvendelse af 3 D-scanning og 3 D-print af bygningsdele –
og af hele huse, anvendelse af droner i byggeprocessen som
personlige assistenter, der henter værktøjer og materialer
til håndværkeren – samt udvikling af byggerobotter, der kan
samarbejde med hinanden.
Det ambitiøse projekt BIM (Bygnings Informations Modellering), som udvikles på DTU, er en integreret metode til
at digitalisere hele byggeprocessen. Igennem byggeriets
livscyklus - fra idé til nedrivning - vil digitale bygningsmodeller være omdrejningspunkt for alle byggeprojektets

aktiviteter og samarbejdet mellem de forskellige parter.
BIM er både en model og en arbejdsmetode, der betyder
et tættere samarbejde mellem parterne og forgrener sig til
hver aktør, der deltager i et projekt. Der er tale om en samlet
digital model for alle objekter og processer i et byggeprojekt
– en model, der kan bruges til at prisberegne og planlægge
byggeprocessen og udforme et efterfølgende drifts- og
vedligeholdelsessystem.

3.4 Tømrerlauget og dets virksomheder
Som det er fremgået af de foregående afsnit, har der udviklet
sig en stor spredning i de opgavetyper, som tømrerfagets
virksomheder udbyder. Historisk er der tale om tre versioner
af byggematerialer og dertil hørende faglige kompetencer.
Som det fremgår af bogens tre kapitler, vil der også fremover være et stort antal forskelligartede opgaver at varetage i forbindelse med bevarelsen, moderniseringen og
udbygningen af hovedstadsområdet, som forudsætter
fagets færdigheder. Og meget tyder på, at tømrerfagets
virksomheder vil fortsætte med at udbrede sin betydning
som faget, der monterer nye materialer og komponenter –
således som det har været tilfældet i de sidste 50 år.
3.4.1 Virksomhedsstrategier
Udviklingen vil løbende stille den enkelte virksomhed over
for et valg om, hvilke kerneområder eller specielle materialer,
den vil rette sin interesse mod. Nogle vælger – eller har
størrelsen til at satse bredt og udbyde mange forskellige
ydelser. Andre samler sig om et eller flere kerneområder.
Man kan være ”specialist” eller ”generalist”.
Hvis en virksomhed ønsker at satse på et specielt
markedssegment, er der mange valgmuligheder. Her skal
peges på syv mulige segmenter – som tilsammen langt fra
udgør fagets samlede fremtid.
1. Specialisering i af bestemte bygningsdele og komponenter
Det kan f. eks. være vinduer, tagrenoveringer,
facadebeklædninger, gulvbelægninger, folde-skillevægge,
trapper, altaner, udestuer, væksthuse osv. Det kan også
være inventar til byens rum.

2. Specialisering i renovering af bygningsarven
Bygningsarven i bred forstand udgør den største og
mest kostbare investering i samfundet og bevarings- og
renoveringsindsatsen vil også veje tungt i fremtiden –
ikke mindst i en by, der er det historiske centrum i det
storbysamfund, som er under stadig udvikling.
En virksomhed kan vælge at løse renoveringsopgaver
i almindelighed – eller rette interessen mod udvalgte
generationer af bygninger, som den samlede
bygningsbestand rummer. Som det fremgår af tidligere afsnit
rummer København alt fra bindingsværkshuse, palæer,
købmandsgårde, kirker og andre monumentale bygninger,
broejendomme, murermesterhuse, betonbygninger og
typehuse Næsten halvdelen af landets fredede bygninger
ligger i København.
3. Specialisering i energieffektiviseringer
Området omfatter for det første isoleringsopgaver– såvel
udvendige som indvendige.
For det andet forventes solceller at stå foran et kombineret
prisfald og et kvalitetsmæssigt løft.
Især mindre projekter, hvor der ikke indgår professionelle
rådgivere, vil kunne have glæde af tømrermestre, der også
kan fungere som energivejledere – en uddannelse, der i de
senere år er blevet udbudt til håndværksmestre.
4. Udbud af tværfaglige ydelser
Det er ofte blevet påpeget, at især mindre bygherrer oplever,
at det i opgaver, som forudsætter en koordineret indsats
af forskellige fagfolk, er en blandet fornøjelse at være
bygherre. Gennem samarbejdsaftaler med virksomheder
i andre fag – eller ved at ansætte forskellige fagfolk i en
virksomhed, vil der kunne udbydes løsninger, der opleves
som værdiskabende for kunden.
5. Virksomheder, der specialiserer sig i nye bygningsmaterialer
Der er i de foregående afsnit omtalt nogle eksempler på nye
og spændende byggematerialer, der åbner muligheder for en
helt ny arkitektur. Det drejer sig bl.a. om krydslamineret træ
(CLT) og fiberplast. I projekter, der omfatter disse materialer
vil der være behov for specialisering hos den udførende.
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6. Virksomheder, der specialiserer sig i genbrug af bygningsmaterialer
Som tidligere omtalt forventes genanvendelse - recykling - af
byggematerialer at blive mere udbredt i fremtiden. Det vil
formentlig også betyde, at der indføres incitamentsordninger,
som gør genbrug mere rentabelt end det hidtil har været
tilfældet.
7. Virksomheder, der specialiserer sig i nye og digitale
teknologier
På det nuværende trin i udbredelsen af det digitale byggeri
er det først og fremmest aktuelt for virksomheder, der samarbejder med digitalt avancerede bygherrer eller hovedentreprenører, der har et behov for flere kompetencer end de
kompetencer, som mange håndværksmestre allerede har.

3.4.2 Laugsopgaver
Der udvikles i disse år store mængder ny naturindsigt og
nye teknologier, som vil komme til at indgå i faglærte
håndværkeres uddannelse.
Københhavns Tømrerlaug indgår i dag den landsdækkende
og tværfaglige organisation Dansk Byggeri, som både varetager de fælles overenskomstforhandlinger og varetager
branchens erhvervspolitiske interesser.
Københavns Tømrerlaug udgør i dag – og også i fremtiden et lokalt netværk af tømrermestre, der trækker på hinandens
viden og erfaringer på en lang række områder.
Fagligt drejer det sig om viden om produkter, leverandører,
arbejdsmiljø og tekniske løsninger.
I fremtiden vil en del tømrerfirmaer skulle specialisere sig
mere og mere. I den sammenhæng er et fagligt netværk som
Københavns Tømrerlaug nyttigt ved at medlemmerne kan
trække på kollegaers ekspertiser.
Forretningsmæssigt drejer det sig om ledelse, sags-/entreprisestyring, indkøb, materiel-disponering, social ansvarlighed, bæredygtig virksomhedsdrift, forretningskoncepter
o.m.a. - og om at stå hinanden bi, når tidsplaner i bygge-
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projekter er truet. F. eks. kan man låne svende af hinanden,
deles om lærlinges uddannelsesforløb – og supplere hinanden med faglig viden på specialområder.
Desuden spiller lauget en aktiv rolle i forhold til Københavns
Tekniske Skole, der står for uddannelsen af de fleste af
medlemmernes lærlinge – og dermed fremtidige svende.
Både grunduddannelser og efteruddannelser er vigtige i et
fag, der som tømrerfaget arbejder med en stadigt bredere og
større mængde løsninger i byggeriet.

Tømrerprisen
I de senere år har Københavns Tømrerlaug uddelt Tømrerprisen.
Tømrerprisens formål er at belønne personer, firmaer, organisationer
eller bygherrer, som har udført eller har deltaget i et byggeri, hvor
trækonstruktioner indgår som en markant bygningsdel, eller hvor
tømrerfaget på anden vis har spillet en afgørende rolle.
Tømrerprisen kan også gives ved nytænkning og dristig arkitektur,
hvor træ er hovedbygningsdelen.
Det er et krav, at både håndværk og materialer er af høj kvalitet.
Tømrerprisen er på 150.000 kroner. Den kan uddeles hvert år og evt.
opdeles. Hvis priskomitéen ikke vurderer, at der er en egnet modtager,
kan komitéen undlade at uddele prisen.
Tømrerprisen er indstiftet og finansieret af Kirsten og Freddy
Johansens Fond.
Tidligere prismodtagere:
2009: The Scandinavian Golf Club i Farum
2011: Pier i Svanemøllebugten i København
2012: Kræftpatienternes Hus “Hejmdal” i Århus
2014: Hotelfløjen på Forsikringsakademiets kursus- og konference
center “Rungstedgaard”,
Arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg
Entreprenørfirmaet HP BYG
2015: Professor Poul Henning Kirkegaard, Aarhus Universitet
Arkitektfirmaet C. F. Møller v. Lone Wiggers og Mads Mandrup
NCC v. direktør Martin Manthorpe

Træ som bærende konstruktioner har vundet
indpas igen - til venstre et kontorhus i 6 etagerbygget op i limtræsbjælker. Huset ses herunder
færdigt og den bærende trækonstruktion er
synlig gennem glasfacaden. Ejendommen er
beliggende i Zürich.

Supplerende litteratur om tømrerfaget
og Københavns Tømrerlaug
Med hensyn til de første 450 år af perioden foreligger
der allerede to hovedværker, som belyser de store linjer
i byggeriets – og især tømrerfagets historiske udvikling i
hovedstaden. Det drejer sig om:
Camillus Nyrop : ”Kjøbenhavns Tømmerlav”
(Industrihistoriske Meddelelser 1887)

Kertobjælker fra
Moelven er et andet
eksempel på produktudvikling fra træindustrien.
Herunder et eksempel
på limtræ der svinger
sig kunstnerisk i et
finsk bibliotek.

Albert Olsen: ”Hustømrerfaget gennem Tiderne” (1940).
Begge sætter tømrerfaget ind i en større sammenhæng og
indeholder en række synspunkter, som også er relevante og
interessante for forståelsen af nutidens byggeerhverv. De to
værker er hovedkilder til bogens historiske kapitel.
Desuden kan nævnes:
Preben Bengtsson: ”Tømrere i Danmark. Dansk TømrerForbund gennem 75 år” (1965)
Grethe Larsen: ”Kend din Tid” (1986) (om perioden 1862 til
1986)
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Træproduktet Kebony anvendt som gangsti til havet.
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