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Man skal være god til højder, når man bevæger sig til tops i Frederiksberg 
Rådhustårn, der i øjeblikket er under renovering og derfor pakket ind i et 
stillads på ikke mindre end 27 etager. Men så er der til gengæld også en 
fantastisk udsigt langt ud over Frederiksberg og København, når man til 
sidst står 60 meter oppe.

Byggeriet af Frederiksberg Rådhus blev påbegyndt i 1942, men forsinket af 
materialemanglen under 2. verdenskrig, så det først stod færdigt i 1953. De 
mange år har dog sat deres spor på rådhustårnet, der pt. gennemgår en 
omfattende renovering, der indebærer udskiftning af det eksisterende 
kobber foruden en renovering af den underliggende betonkonstruktion 
samt udkradsning af fuger og udskiftning af mursten.

Arbejdet udføres under totalentreprise af Toft Kobber. Sammen med Brian 
Toft – assisteret af Kevin David Poulsen fra Topdahl Ingeniører & arkitekter 
– tog vi til tops i tårnet og hørte om arbejdet med montering af en ny 
kobberbelægning. Et omfattende arbejde, der forener sublimt håndværk og 
sans for detaljer og præcision, da stort set alle belægninger skal laves i 
forskelligt mål.

Arbejdet forventes færdigt i sommeren 2020. 



Henriette bød velkommen til dagens arrangement, der blev gennemført i to 
hold. Brian Toft fra Toft Kobber stod for dagens faglige indlæg og fremvisning. 



Frederiksberg Rådhus er tegnet af Henning Hansen, men han døde før det stod 
færdigt, og Carl H. Nimb og Helge Holm overtog opgaven med at færdiggøre det.



Det er et imponerende syn og håndværk, der møder en i tårnets top. Tæt på ingen 
belægninger er ens, hvilket kræver en kæmpe detaljeringsgrad og præcision.  



Helt til tops på den øverste etage af byggepladsen er der brugt den samme 
mængde kobber som på alle de resterende etager under tilsammen. 



Kobber, kobber, kobber...





Tak for i dag.


