
FORUM FOR BINDINGSVÆRK
NETVÆRK FOR BINDINGSVÆRKSBYER I DANMARK



INVITATION TIL FORUM FOR BINDINGSVÆRK

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Kunstakademiets 
Arkitektskole i København vil etablere et netværk mellem en række bindings-
værksbyer i Danmark.

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Dan-
mark. Men de er under stort pres af eksempelvis nedrivning og skæmmende 
ombygninger, der fjerner de historiske og arkitektoniske værdier. Bindings-
værkmiljøer er uddøende. 

Derfor skal der etableres et netværk, hvor der kan udveksles erfaringer og 
formidles ny forskningsbaseret viden. Der skal arbejdes tæt sammen - også på 
nordisk plan - for at opnå en kvalificeret bevaring og udvikling af disse meget 
værdifulde bygninger af træ.

Netværket henvender sig til politikere, museumsfolk, planlæggere, teknikere 
og ejere i særligt udvalgte danske byer.

Forum for Bindingsværk er en del af Nordisk Netværk for Træbyer, der afhold-
er en konference i Trondheim i efteråret 2016, hvor der skal sættes fokus på 
konstruktive, tekniske og materialemæssige problemer, man oplever med de 
traditionelle træhuse i lighed med bindingsværkbygninger.

PROGRAM

Kl. 10.00 Ankomst og modtagelse. The og kaffe.

Kl. 10.15 Formand  for By og Land, Peter Hee byder velkommen

Kl. 10.30-11.15 Oplæg ved Arkitekt Søren Vadstrup
”Ny viden om det danske bindingsværkshus’ historie, kulturhistorie, byggetek-
nink og arkitektoniske kvaliteter. (Bybindingsværk og landbindinsgværk)”

Kl. 11.30-12.15 Oplæg ved Kontorchef i Kulturstyrelsen Arne Høi
”Bindingsværkshusenes integrering i kommunernes byudvikling, byplaner, 
koummuneplaner og kulturmiljøer”

Kl. 12.15-12.45 Pause med sandwich og drikke

Kl. 12.45-13.30 Leder ved Odense Bymuseum Anders Myrtue viser rundt i 
museets bindingsværks-gård.

Kl. 13.45-14.30 Oplæg ved Arkitekt Søren Vadstrup
”Nye standardiserede metoder til analyse og værdisætning af bygningerne og 
deres omgivelser samt de byrum ,de danner i byen”.      
 
Kl.14.30 Kort pause.

Kl.14.45-15.45 Debat om mulighederne og fremtiden i et netværk som Forum 
for bindingsværk.

Kl.16.00 På gensyn!   

HVOR: Møntergarden - Overgade 48, 5000 Odense C
HVORNÅR: Torsdag den 16. dec.  kl. 10:00-16:00
HVORDAN: Tilmelding  senest den 9. dec via www.byogland.dk/bindingvaerk 
PRIS: Arrangementet er gratis og inkl. sandwich og kaffe/te.

DE UDVALGTE DANSKE BYER ER:
Assens, Ebeltoft, Haderslev, Helsingør, Kerteminde med landsbyerne Viby og 
Måle, Køge, Middelfart, Nakskov, Nordby på Samsø, Odense, Randers, Ribe, 
Svaneke, Svendborg, Ærøskøbing, Aalborg og Aarhus.


