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Tømrerprisens formål 

Formålet med tømrerprisen, som uddeles af Københavns Tømrerlaug, 
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.

Priskomitéen består af
Jan Søndergaard, Arkitekt, professor på Arkitektskolen i København
Ane Cortzen, Arkitekt, TV- og radiovært, skribent og foredragsholder.
Henrik Dyssell, Oldermand, Københavns Tømrerlaug
Michael Bach Sørensen, Viceoldermand, Københavns Tømrerlaug

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 konferece-
center Rungstedgaard i Nordsjælland, arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg 
og entreprenørfirmaet HP BYG.
2015: Forskning i krydslamineret træ, CLT (professor Poul Henning Kirke-
gaard, Aarhus Universitet). Planlagt højhus i CLT (arkitektfirmaet C. F. Møl-
ler). Dome of Visions (NCC).
2016: Frilandsmuseet i Lyngby for genopførelsen af bindingsværks-huset 
Stenstruphuset i 2015. 
2017: Danmarks Tekniske Universitet, DTU sammen med arkitektteamet 
Rørbæk og Møller Arkitekter/ Christensen & Co. Arkitekter for opførelsen af 
Bygning 201 - i daglig tale kaldet ”Biosfæren”.
2018: Besøgscenter ved Hammershus Borgruin til hovedentreprenøren – Nord-
bornholms Byggeforretning ApS -  og rådgiverteamet, Arkitema Architects 
i samarbejde med professor Christoffer Harlang og Wissenberg Rådgivende 
Ingeniørfirma.
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Med sans for detaljen har Claus Pryds tegnet Zoolab som et hus der over-
rasker. Træets krone i buen vil med tiden vokse sig stor og danne en smuk 
ramme når man sidder på betonbænken ude eller på træbænken inde. Selv 
tagrenderne er tænkt ind i helheden - sænket lidt fra taget så både tagrende 
og rendejern danner en synlig skulptur. Inde er bygningen fyldt med over-
raskelser i form af nicher, forskellige loftshøjder, ovenlys 5 meter oppe og 
skiftende akustik, samt smukke åremønstre i krydsfiner-pladerne. 
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Priskomitéens motivering
Der var mange meget forskellige byggerier på bordet, da 
priskomiteen, skulle vælge hvilket byggeri man ville give Tømrer-
prisen 2022. Valget faldt på Zoolab.

Ikke fordi det er stort, eller er bygget i ædle træsorter. 
Snarere fordi det ikke er. 

Arkitekten bag byggeriet, Claus Pryds, har en livslang forkærlighed 
for fyrretræet. Og for at anvende materialer, andre måske rangerer 
lavere, og ikke har som et førstevalg til synlige flader. Zoolab er et 
harmonisk byggeri, der både falder naturligt ind i omgivelserne og 
dels viser at et materiale, som en simpel krydsfinérplade kan meget 
mere, når man tør bruge det utraditionelt.

For arkitekt Claus Pryds, der har tegnet Zoolab, afspejler huset både 
sine historiske omgivelser og den smukke natur: ”Zoolab lægger 
sig ind i en sammensat kontekst i en historisk have, der skal give 
moderne oplevelser og viden til nye generationer. Huset underlæg-
ger sig havens logik og tone, samtidig med at det markerer sig som 
et helt særligt sted. Med et klart arkitektonisk udtryk båret frem af 
naturlige materialer og en poetisk fortolkning af skoven som habitat 
er det projektets ambition at skabe en robust ramme for de mange 
aktiviteter, huset skal fyldes med.” 

Det sortklædte hus har da også begejstret mange arkitekturanmel-
dere, der bl.a. roser dets evne til både at komplimentere og referere 
til den øvrige haves arkitektur, som fx det ikoniske ZOO-tårn, og 
samtidig føje et strejf af noget helt nyt til sine omgivelser.

Resultatet er blevet et vellykket byggeri, der opfylder bygherrens 
krav til funktion - et oplevelsesrum for små - og store - børn. 

Huset rummer dels et permanent terrarium - i 2 dele -  med blad-
skærermyrer, der hele tiden er på vandring mellem de to terarrier - 
gennem et gennemsigtigt rør, der løber langs loftkanten i bygningen.
 
Dels skiftende udstillinger om dyr, der formidler viden om dyret ved 
at aktivere alle vore sanser gennem “læringsstationer”. Huset skal 
derfor også være et rart sted at opholde sig for de besøgende. Det 
er i høj grad lykkedes. Altsammen med træ som det dominerende 
byggemateriale. 

Priskomiteen for Tømrerprisen har valgt at dele prisen mellem 
bygherre og arkitekt, Zoologisk Have København og Claus Pryds 
Arkitekter. 
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Zoolab er opført vest for den 
oprindelige Have og indgår som 
i et hele med de nyere attraktioner 
i området.
Ved første øjekast skaber bygningens 
gestaltning (for mig) mindelser om 
det gamle Elefanthus.
I sin materialitet sender huset tankerne 
over Roskildevejen til ”børne ZOO” området med de små sorte 
træbygninger, hvis karakteristiske kiptage alle er beklædt med sort 
tagpap.  

Når man står der foran bygningen, fremkalder oplevelsen en særlig 
stemthed der har rod i Haven som tid. 
Men oplevelsen er også en bygning, der fordrer at blive opfattet 
som sin egen i al sin uprætentiøsitet. 

Bygningen opleves på forunderlig vis med stor tyngde på trods 
af at det rent faktisk forholder sig modsat, da bygningen er opført 
som let. Det tilskriver jeg ikke alene tagpapinddækningen af det 
karakteristiske tag, men også hele bygningens gestaltning, som jeg 
oplever som drejet ud af en figur omkring et center der udspares og 
efterlader et ”ikke-rum” af stor betydning for de ydre omgivelser 
og største betydning for oplevelsen af bygningens indre, og i 
forlængelse af denne forholdet mellem det indre og Haven. 

Jeg oplevede umiddelbart en bygning der signalerer minimalisme. 
Ved nærmere eftertanke ræsonnerer jeg – jeg oplever snarere en 
prisværdig arkitektonisk puritansk knaphed i brug af materialer og 
arkitektonisk udtryk. 

Mine tanker vender tilbage til den umiddelbare første oplevelse, 
associationen med det gamle Elefanthus. 

Der er noget særligt på færde her. Oplevelsen af en kraftfuld tyngde 
gennem en liden bygning i lette materialer. 
I udgangspunktet værd at undersøge.  

Zoolab - et sympatisk hus, der virkelig er 
i øjenhøjde med sine brugere.
Den omfattende leg med træets mange 
muligheder skaber en rar og sanselig stemning 
samtidig med der både er højt til loftet og 
masser af dagslys. 

Det er et hus som passer fint ind i havens 
eksisterende arkitektur med sit sortmalede 
træ på facaden og det nøgterne tagpap på de skrå tagflader. 

Det er et beskedent hus, der omfavner sine brugere med træets bløde 
buer og lader bladskærermyrernes vandring spille hovedrollen - 
fremfor arkitektens store armbevægelser.

Zoolab i ord - fra 2 af Priskomiteens medlemmer 

Jan Søndergaard, arkitekt, professor

Ane Cortzen, Arkitekt, TV- og radiovært, 
skribent og foredragsholder.

Det må være den billedlige tyngde tagformen udtrykker i samspil 
med søjlernes markante udtryk og antal, hertil fundamenternes 
udformning som punkter henholdsvis forhøjet cirkulær 
”siddesokkel”.  
Tilsammen - oplevelsen af en magisk tyngde, der på smukkeste vis 
føjer sig til havens historik.

I interiøret oplever jeg en smuk udfoldelse af plane træflader i 
krydsfinér, akustisk intelligent indtænkt i vekselvirkninger mellem 
perforerede og lukkede plader i et i udgangspunktet amorft hvælvet 
loft af stor arkitektonisk skønhed. 

Slutteligt glædede jeg mig over den pædagogiske fortælling fortalt 
af de mange myrer under deres vandring gennem bygningen lukket 
inde i det transparente rør i tæt visuel berøring i sammenskæringen 
mellem tag og væg. 
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I det transparente rør 
herover kan man følge 
bladskærermyrenes 
travle hverdag, på 
deres evige vandring 
frem og tilbage 
gennem hele Zoolab
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Zoologisk Have København
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Zoologisk Have København er en af Europas ældste zoologiske 
haver. Den ligger på Frederiksberg ved Roskildevej på Valby Bakke. 
Haven har 192 fuldtidsansatte og et årligt besøgstal på ca. 1,2 mio 
personer.

Lidt bygnings-historie
Bygningerne i Zoologisk Have København stammer fra mange 
perioder og afspejler skiftende tiders syn på dyrevelfærd, samt 
ændringer i stil og smag. Restauranten i bindingsværk til venstre for 
hovedindgangen mod Roskildevej er fra 1897 af Kristoffer Varming.
 
Udkigstårnet “Zoo-tårnet” fra 1905 er 43,5 meter højt og står på 
Valby Bakke, 26,5 meter over havets overflade. Det er inspireret af 
Eiffeltårnet i Paris og tegnet af Theodor Andreas Hirth. Der knytter 
sig en særlig historie til Zoo-tårnet, idet Hirth tegnede tårnet på 
foranledning af tømrermester Otto Arboe (og daværende medlem af 
Københavns Tømrerlaug), der efterfølgende opførte tårnet, som Zoo 
afbetalte i årlige rater, indtil tårnet var betalt.

Det gamle elefanthus var fra 1914 af P.A. Rosenkilde Gram og blev 
i 2008 afløst af et mere tidssvarende anlæg tegnet af Norman Foster.

Mange af havens ældre bygninger var tegnet af Frits Schlegel i 
en rendyrket funktionalisme. Det gælder en tilbygning til Store 
Rovdyrhus (1937) og Girafhuset (1938-39, præmieret), som nu 
begge er revet ned. Det Store Rovdyrhus blev revet ned i 1982, da 
der skulle skaffes plads til den ny Abejungle. Andre Schlegel-anlæg 
er Ormegården (1938), Antilopestalden (1939) samt Bjørnegrotten 
(1950-51, præmieret 1951). Sammen med Edvard Thomsen tegnede 
han også Abegrotten. I 1934 var landskabsarkitekt G.N. Brandt 
desuden engageret for haven. Den ældste bygning, der stadig be-
nyttes, blev opført i 1872-1873 som stald til yakokser. I dag bruges 
bygningen til kameler.

De fleste oprindelige bygninger fra havens første tid er forsvundet. 
En af de bygninger, som fandtes længst tid i haven, var hovedind-
gangen med to pavilloner fra 1881, udsmykket med dyrefriser i 
relief af skønvirke-kunstneren Karl Hansen Reistrup. Den blev 
nedrevet i 1995 og erstattet af den nye hovedindgang fra 1996, som 
er tegnet af Tegnestuen Entasis ved Christian Cold. 

• Åbnede i 1859
• Areal: 11 hektarer
• Antal dyr: Mere end 4.000



Om Arkitekt Claus Pryds 
Claus Pryds’ sans for rumlighed
Arkitekt Claus Pryds modtog Dreyers Fonds Hæderspris 2021, for 
sin særegne og følsomme sans for rum og dybe materialeforståelse. 
Grundet Corona blev der ikke afholdt en fysisk prisoverrækkelse, 
men Dreyers Fond fik i stedet lavet en 17 min video, hvor Claus 
Pryds fortæller om sit virke, ved dels at vise rundt i Zoolab og dels 
sit eget gamle bindingsværkshus på Langeland.  
Se filmen her :

Om fremtiden og fortiden sagde Claus Pryds ved den lejlighed: 
I fremtiden ønsker jeg både at have store projekter og små projekter. 
Jeg sætter pris på begge dele, og selv om arkitekturen måske ser 
forskelligt ud udefra, er der en rød tråd i min brug af både rumlig-
hed og materialer. Jeg er ikke bange for at gentage mig selv, for selv 
når jeg gør det samme, falder det færdige udtryk altid forskelligt ud 
alligevel.

Under uddannelsen blev jeg påvirket af andre arkitekter og kulturer, 
og jeg havde gode vejledere, der hjalp mig med at sætte retning. Det 
var også på arkitektskolen, jeg blev mere bevidst om, hvad jeg er 
formet af. Det, der fascinerer, er ofte bygget på minder – for mig for 
eksempel fra mine barndomshjem, byens bibliotek og mine bedste-
forældre.

I dag er jeg mig bevidst, at detaljer som disse har indlejret sig i mit 
DNA. At vokse op i en slags Villa Villekulla har præget min rumli-
ge forståelse og kommer til udtryk som indre arkitektur med lange 
gennemsyn og overraskelser i form af gemte rum og nicher. Nyborg 
Bibliotek er et foret hus af træ, der har givet mig en livslang kærlig-
hed til materialet, mens tunge gardiner i mine bedsteforældres hjem 
har skabt sansen for alt fra stoflighed til ruminddelinger.

Selv om der ingen bevidsthed eller samtale var om arkitektur hvor 
jeg voksede op, er det alligevel alt det, der ligger langt tilbage, der 
har formet mig. Min stil er stilfærdig som min person, og ZooLab 
er i virkeligheden et meget godt eksempel på, hvordan jeg ønsker, at 
min arkitektur skal virke – diskret og i samspil med sine opgivelser 
udenfor og varm indeni.
. 

Arkitekt Claus Pryds har tegnestue i hjertet af København 

Uddannelse
2019  Professional teacher training course, KADK
2007  Arkitekt, afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole.
 Præmieret afgangsprojekt; Et landbrugsanlæg

Ansættelser/egen praksis
2019-  Studielektor, BA, Bygningskunst og teknologi, KADK
2018-19  Studieadjunkt, BA, Bygningskunst og teknologi, KADK
2016-18  Studieadjunkt, BA, Bygningskunst og kultur, KADK
2014-16  Ekstern Lektor, BA, Bygningskunst og kultur, KADK
2013-14  Årgangsansvarlig for 3. år, Studieafdeling 5. Kunst-
akademiets Arkitektskole 2010-14, Timelærer, Studieafdeling 5. 
Kunstakademiets Arkitektskole
2009-  Egen praksis: Claus Pryds Arkitekter ApS, København
2007-09  Ansættelse hos Praksis Arkitekter, Svendborg
2006  Praktik hos Praksis Arkitekter, Svendborg
2004-05  Praktik hos Utzon Arkitekter, København
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Runde former mødes med firkanter, rektangler og lodrette søjler 
både ude og inde

De store vinduer i buen er kompromiløse i deres buede form - her 
vandt arkitektur og form over budgetbeskæringer

Tagrender er blevet til en del af bygningens udsmykning
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Mere ros til Zoolab ...
”– en uformel, klassisk, festlig og moderne bygning. Et lillebitte 
såkaldt Zoolab på kun 250 kvadratmeter, men til gengæld formgivet 
og bygget med en omhu, som en mødbelsnedkers. Enkelt og fornemt 
i både tanke og udførelse.” 
Holger Dahl - Arkitekturredaktør, Berlingske.

”Det stærke ved Claus Pryds er hans sans for rum og hans følsomme 
materialeforståelse. For en arkitekt er stedet i sig selv også et 
materiale, så tilgangen og anvendelsen af materialer omhandler både 
beliggenhed og byggematerialer. Konkret kommer det til udtryk 
ved, at Claus Pryds er meget bevidst om de stemninger, han ønsker 
at forstærke fra stedets særlige karakter til materialernes iboende 
egenskaber.”
Arkitekt Mathilde Petri, næstformand i Dreyers Fonds bestyrelse

Fakta

Zoolab
Zoologisk Have København, Roskildevej 32, 
2000 Frederiksberg
Arkitekt: Claus Pryds Arkitekter
Arkitektmedarbejdere: Claus Pryds og Michael Poulsen
Bygherre: Zoologisk Have København
Ingeniører: Regnestuen og Spangenberg & Madsen
Interiør: Claus Pryds Arkitekter og BrandFactory 
Hoved/Totalentreprenør: Fryd! Tømrer- og bygningssnedker
Bygning: 250 kvm
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Da haven åbnede i 1859, dækkede haven kun et ganske lille areal, 
og udstillingerne var domineret af fugle, da grundlæggeren Niels 
Kjærbølling var inkarneret ornitolog. Siden da har haven kun vok-
set sig større – både i areal og udvalg af dyr. 

Gennem tiden er en lang række nybyggerier og ombygninger 
blevet en del af havens samling af arkitektur i verdensklasse, og 
med Zoolab, er der føjet endnu en facet til den smukke og levende 
have. Her gør arkitektur og natur sammen med moderne formidling 
og pædagogik nye generationer klogere på dyrenes store verden. 
Zoolabs faste beboere er nemlig hvæsende kakerlakker og blad-
skærermyrer.

Ved indgangen til huset agerer bladskærermyrerne værter. De er 
Zoolabs faste beboere og guider gæsterne videre ind i huset, hvor 
den store myrekoloni findes sammen med en opdagelsesreol. I 
reolen kan besøgende ved at skanne insektmel, et løvekranie eller 
luftindtaget fra en bil aktivere en række illustrationer, der bl.a. 
fortæller om de hvirvelløse dyrs vejrtrækning, stofskifte og vækst. 
I den anden del af huset holder husets temadyr, kakerlakken, til. I 
denne del af huset kan man farve, klippe og folde sin egen kakerlak. 
Med den kan man kreere en stop/motion-video i en naturlig opsæt-
ning med blade og grene, mens en kæmpe model af en kakerlak gør 
det muligt at nærstudere de mindste detaljer på det sofistikerede 
insekt. Sidst, men ikke mindst, inviterer en film- og lydkulisse samt 
et stort terrarie fyldt med kakerlakker de besøgende endnu et skridt 
nærmere.

Direktør for Zoologisk Have 
København, Jørgen Nielsen, 
udtrykte ved åbningen i 2020 
stor begejstring for de nye rammer 
for formidlingen: 
”Et af vores succeskriterier for et vellykket besøg i Zoo har alle 
dage været, at vores gæster går herfra med endnu mere viden om 
natur og dyr, end da de kom. Med det nye Zoolab har vi fået endnu 
en farve på paletten og endnu en mulighed for at kombinere leg, 
læring og fascination. At rammerne så ovenikøbet er så indbydende, 
at du nærmest bliver trukket herind, er jo kun med til at forstærke 
oplevelsen,”

Fondsmidler på projektstadiet sikrede Zoolab

VILLUM FONDEN har med et millionbeløb støttet opførelsen af 
Zoolab. Fondens formand, Jens Kann-Rasmussen, var med ved åb-
ningen i 2020, hvor der var nærkontakt med hvæsende kakerlakker 
(foto herunder). Om Zoolab siger Jens Kann-Rasmussen: ”VIL-
LUM FONDEN og VELUX FONDENs samarbejde med Zoologisk 
Have København startede i 1987 med opførelsen af dyrehospitalet 
og fortsatte i 2010 med flamingovolieren. I det nye Zoolab kan 
hele familien stifte bekendtskab med naturens fascinerende liv. Og 
så giver det smukke hus på elegant vis plads til både fordybelse, 
opdagelse og dagslys.” 

Foto: Carina Hyllested.

I Zoolab kan hele familien komme helt tæt på dyrenes verden. 
Beboere i Zoolab - hvæsende kakerlakker og bladskærermyrer - 
byder nemlig velkommen

Zoolab: Leg, læring og fascination
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Københavns Tømrerlaug  
Søndermarksvej 13 
2500 Valby 
www.kbh-tomrerlaug.dk

Godt håndværk gennem Godt håndværk gennem 
mere end 500 årmere end 500 år

Københavns Tømrerlaug er Københavns Tømrerlaug er 
et af Danmarks ældste et af Danmarks ældste 
eksisterende laug. eksisterende laug. 

Siden 1515 har lauget forenet Siden 1515 har lauget forenet 
respekten for det gode respekten for det gode 
håndværk med håndværk med 
forståelse for nutidens og forståelse for nutidens og 
fremtidens krav.fremtidens krav.

De øvrige nominerede byggerier var:

Frederiksborg Byskole, Bakkefløjen.
2.200 kvm nybyggeri i CLT træelementer

Ladestationer til el-biler tegnet af Cobe - modulopbygget 
og skalérbart “samlesæt” hovedsagelig i træ

Børnehus Grønnegården - 
Transformation / social - offentlig bygning

Arkitekt Peter Kjær - indsats for at fremme træ i byggeriet

Arkitekt Søren Pihlmann - for deres arkitektoniske behandling af 
tømrerhåndværket - især i småhuse

Steno Diabetes Center, Copenhagen Herlev Hospital
18.000 kvm nybyggeri

Børnehuset Svanen, Gladsaxe
1270 kvm nybyggeri, med fokus på genbrug af byggematerialer

Great Northern, Kerteminde
4500 kvm golfklubhus og andre faciliteter

Isfjordcentret, Grønland, 1500 kvm museum om is

Ibihaven, Slagelse, 5.400 kvm seniorboligfællesskab

Realdania By & Byg forsøgsbyggeri MiniCo2 - der skal skabe et 
nyt fælles frit tilgængeligt projekteringsgrundlag for etagehuse i træ


