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Tømrermester Flemming Kjærgaard havde meldt sin afgang som ol-

dermand efter 35 år som medlem i Lauget og 11 år som Oldermand. 

En periode med store forandringer og opgaver både i og uden for 

Københavns Tømrerlaug. En finanskrise rasede igennem hele bygge-

branchen og rev både små og store firmaer op med rode, hvilket be-

tød en mærkbar nedgang i antal medlemmer både i Dansk Byggeri, i 

lauget og i andre lokalforeninger.

Sammenlægningen af BYG og Danske Entreprenører til Dansk 

Byggeri i 2002 betød blandt andet også, at lokalforeningerne i BYG 

ikke længere automatisk fik nye medlemmer, fordi der i Dansk Bygge-

ri ikke er en obligatorisk pligt til, at medlemmerne også skal være 

medlem i en lokalforening. En ændring, der betød at de godt og vel 

100 lokalforeninger, der var i BYG, fremover også selv måtte være ak-

tive for at tiltrække medlemmer til lokalforeningerne. Alt sammen med 

til at presse økonomien hårdt i lokalforeningerne og selvfølgelig også i 

Københavns Tømrerlaug.

Flemming Kjærgaard og resten af bestyrelsen har derfor arbejdet 

hårdt i denne periode med af få lagt en ny strategi for Tømrerlaugets 

fremtid og få den udmøntet i praksis. En strategi, der ser ud til at fun-

gere. Københavns Tømrerlaug oplever igen en lille netto tilgang af 

medlemmer fra år til år, og det er helt nødvendigt for at holde det øn-

skede aktivitetsniveau i Tømrerlauget. 

Københavns Tømrerlaug har qua sin lange fortid skabt sig en ræk-

ke aktiviteter – fx en fond til lærlinge/uddannelse, en understøttelses-

fond og ikke mindst Tømrerprisen, der hvert år bliver uddelt til et byg-

geri, et byggeprojekt eller en person, der i særlig grad har brugt træ 

som byggemateriale. Tømrerprisen er indstiftet og finansieret af Kir-

sten og Freddy Johansens Fond. Prisen er på 150.000 kr. 

Desuden har Tømrerlauget etableret flere ERFA-grupper, hvor man 

mødes tre – fire gange om året for at udveksle erfaringer og ideer. 

Endelig stod Flemming i spidsen for den plan, der blev lagt for 500 

års jubilæet i 2015. At være med i en forening, der fylder 500 år er 

noget helt særligt og der blev derfor nedsat et særligt 500-års jubilæ-

umsudvalg, der planlagde aktiviteter næsten hele året igennem. 

Der blev søgt om midler i forskellige fonde – postvæsenet udgav 

et særligt frimærke i anledning af 500-års jubilæet og det hele slutte-

de med en ugelang udstilling på Rådhuspladsen i København i et  

350 m2 stort telt midt på pladsen. 

Dygtige tømrerlærlinge byggede en model af trætårnet i Køben-

havns Zoologiske Have – som pudsigt nok dengang blev bygget af et 

medlem af Tømrerlauget, der også finansierede byggeriet, idet Zoo 

ikke havde råd til at betale hele summen, men måtte afdrage. 

Ny oldermand 
i Københavns Tømrerlaug 

På generalforsamlingen i Københavns Tømrerlaug i april var der på forhånd varslet et skifte af formandskabet – 

som i denne lokalforening hedder Oldermand og Viceoldermand. Gamle betegnelser vil nogle måske mene, men 

det bunder i, at Københavns Tømrerlaug blev stiftet i 1515 og derfor kunne holde 500 års jubilæum i 2015. 
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Tømrermester Flemming Kjærgaard havde meldt sin afgang som oldermand  

efter 35 år som medlem i Lauget og 11 år som Oldermand.
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Garvede og erfarne tømrere fra Frilandsmuseet viste hvordan man i 

gamle dage reparerede vinduer og døre og lavede fuldtømmer af rå 

egestammer. 

En 10 meter lang planchevæg viste de 500 år i tekst og foto – og 

på selve dagen var der reception på Rådhuset, hvor Københavns 

Kommune fejrede laugets jubilæum. 

Flemming Yde Kjærgaard fortsætter på nogle af sine poster i ud-

valg og nævn – bl.a. som formand for Priskomiteen, der hvert år ud-

deler Tømrerprisen. 

Tømrerfagets uddannelser er et meget højt prioriteret emne i Køben-

havns Tømrerlaug, hvilket Flemming synes er helt naturligt – for så-

dan har det altid været for håndværksmestre. Fagets fremtid er cen-

treret om at udvikle sig og følge med tidens produkter, men ligeså 

vigtigt er det, at uddannelsen til tømrersvend følger med tiden og at 

der tages tilstrækkelig mange nye lærlinge ind i medlemsvirksomhe-

derne. Det har altid ligget Flemming stærkt på sinde. 

Viceoldermanden bliver ny oldermand

Det var en enig bestyrelse og forsamling, der valgte Viceoldermand 

Henrik Dyssell til ny oldermand. Henrik har været medlem af Køben-

havns Tømrerlaug siden 1980, har været i bestyrelsen i en årrække 

og blev viceoldermand i 2017.

Henrik takkede for valget og kunne samtidig bekræfte, at der ikke 

vil komme nogen paladsrevolution med valget af ham. ”Der har i be-

styrelsen været et godt og seriøst arbejdsklima uden de store uenig-

heder, og derfor er det også den samme linje jeg vil forfølge” sagde 

Henrik Dyssell og fortsatte med et glimt i øjet ”men det er også så-

Ved receptionen offentliggjorde 

Tømrerlauget et bogværk om Lau-

get og tømrerfaget gennem 500 år 

– en bog som også kan ses og  

læses på laugets hjemmeside.

Københavns Tømrerlaug 

udgav bogen Tømrer-

faget – i 3 versioner 

ved 500-års jubilæet. 

Den massive guldkæde, som Oldermanden  

bærer ved de officielle lejligheder, overdrages fra 

forhenværende til nyvalgt. Det er Flemming Yde 

Kjærgaard til venstre og Henrik Dyssell til højre.

Afgående Oldermand Flemming Kjærgaard under sin sidste årsberetning.

Henrik Dyssell takkede for valget 

og glædede sig til arbejdet som 

ny Oldermand i Københavns 

Tømrerlaug.
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dan, at når et orkester får en ny dirigent, så vil man ofte også 

kunne høre det på musikken”. 

Københavns Tømrerlaug valgte tømrermester Jesper Hvitved 

til ny viceoldermand.

Københavns Tømrerlaug optog ved samme generalforsamling 

seks nye medlemmer og har i dag 125 medlemmer. n

Post Nord udgav et særligt 

frimærke i anledningen af 

jubilæet. Frimærket blev 

udsolgt på rekordtid.

Unge tømrerlærlinge lavede en model af trætårnet i Zoo.

Laugets logo måtte også 

ændres og have nyt årstal 

– desuden blev det ren-

tegnet og digitaliseret.

Garvede erfarne tømrers-

vende fra Frilandsmuseet 

omdanner egestammer  

til fuldtømmer med de 

gamle redskaber.

”Der findes ikke mange foreninger, der bliver så gamle, 

og der findes ikke et hus, hvor der ikke har været en tøm-

rer i. Det viser, at tømrerfaget har været i stand til at til-

passe sig, og det er noget af det vi viser her i tre visioner 

– fortid, nutid og fremtid”, var en af de udtalelser som 

Københavns Tømrerlaugs oldermand, Flemming Kjær-

gaard kom med til pressen under den ugelange 500-års 

fejring i december 2015 på Rådhuspladsen.


