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Netværk for Bindingsværks netværksmøde nr.7 er i dette efterår kommet til
Ribe sydvestjylland.

Det sydvestlige hjørne af Danmark er det sidste område vi mangler at afdække,
af den danske bindingsværkskultur, for at nå hele landet rundt og det er i
særdeleshed den vigtigste!

Ribe by er med sine bindingsværksbygninger helt speciel. Hele byen er rigt
repræsenteret af velbevaret bybindingsværk og har ikke undergået store
forandringer i mange hundrede år. Ribe derfor være en selvfølge at besøge
for netværket og vi har denne gang forsøgt at sammensætte et helt særligt
program, der rammer alle de modtagere; arkitekter, historikere, museumsfolk,
husejere, håndværkere, kommunefolk/embedsmænd og videnskabsfolk, som
vi har arbejdet sammen med siden vi startede i 2015.

Vores opgave og tanker med Netværk for Bindingsværk har langt overgået de
forventninger vi stillede fra start. Fra at have været et fokus på en hendøende
bygningskultur med nedrivninger og dårlig vedligeholdelse, går trenden mod
at bygge nyt træhusbyggeri og samtidig i større grad passe på det eksisterende. Vi kan 
derfor nu sætte fokus på alt fra rigtig forarbejdning og vedligeholdelse af træ til bind-
ingsværk, fra savværker til byggemarkeder, til imaterielle og konkrete værdigsætninger 
af en bygningskultur som må opfattes at være en del af vores fælles kulturhistories 
dna. Det vil vi forsøge at forløse på mødet, så det er med stor glæde Netværk for Bind-
ingsværk og Esbjerg Kommune byder velkommen på Kannikkegården i Ribe!!!

09.30 Mødestart og velkommen ved Formand Søren Hossy

09:.45 Foredrag Kanikkegården – om konkurrencen og det endelige resultat. Tage
Rosenstand

10.30 Foredrag Et historisk foredrag om bindingsværkets indpas mellem bulværk og
helmur i Sønderjylland. Nik Hyllestad

11.00 Spørgsmål

11.15 Foredrag ”Hvordan arbejdes der i Esbjerg Kommune med bindingsværkshusene 
og kulturarven i Ribe”. Anette Gori

12.00 Frokost

12.30 Foredrag Om Mølledammen 18, Ribe – et restaureringsprojekt. Charlotte Bladt 
Hansen

13.00 Rundvisning Mette Slyngborg

14.30 Kaffe og kage

14.45 Foredrag Netværks oplæg – Hvad har vi fået ud af det 3 årige ”Bindingsværks-
projekt”, der slutter i år og hvordan vil vi arbejde videre.
Diskussion: Husejerkurset som et fokuskommunalt tilbud. Søren Vadstrup

15.30 Præsentation om Træstadskonferencen i Helsingør. Program, indhold mm. ved
3 studerende fra Arkitektskolen i København.

16.00 Afrunding – projektgruppen i fællesskab

16.15 Et glas og tak til alle.

16.30 Slut.
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Dato: Den 30. oktober 2019
Mødested: Kannikegården, Torvet i Ribe
Pris: Gratis for personlige medlemmer af Landsforeningen, 250,- kr. for alle 
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