
 
 

 

I N V I T A T I O N 
til 2. møde i det danske 

FORUM FOR BINDINGSVÆRKSBYER 
 

Torsdag den 19. maj.  kl. 10:00-16:00 
Sted: Odense Bys Museer - Overgade 48, 5000 Odense  

Arrangementet er gratis og inkl. sandwich og kaffe/te. 
 

 
 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Kunstakademiets Arkitektskole i København 
har etableret et Netværk for Bindingsværksbyer i Danmark. 
 
Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Danmark. Men de er under 
stort pres af eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der fjerner de historiske og 
arkitektoniske værdier.  
 
Formålet med Forum For Bindingsværksbyer er at udveksle erfaringer og formidles ny forsknings-
baseret viden om træhuse og bindingsværk – til brug i kommunerne og af husejerne og håndværkerne. 
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 m.fl. 
 
Forum For Bindingsværksbyer er en del af et ’Nordisk Netværk for Træbyer’, der afholder en 
konference i Trondheim den 22.-23. september 2016, hvor der skal sættes fokus på bevaring, brug og 
nye behov/ udvikling (bevara, bruk ock utveckla) – hvilket gælder både byer, byområder og 
byudvikling, enkelte bygninger og materialer og metoder.   
 
Vi håber, at se så mange som muligt fra landets bindingsværkskommuner – se liste, det vil sige 
politikere, kommunale embedsmænd, teknikere, bevaringsforeninger og bevaringsinteresserede. 
Derfor vil vi også bede dig, videresende denne invitation til relevante personer i din kommune.  
 
Der vil blive budt på sandwich, te, kaffe og vand undervejs. Hver by/kommune kan sende det antal 
personer, de vil. 
 
Med venlig hilsen 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
 

 
 
 
Projektgruppe: 
Peter Hee, formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. (telefon 26712613) 
Per Godtfredsen, tidl. arkitekt i Helsingør kommune (telefon 29903902) 
Søren Hossy, medlem af Landsforeningens bestyrelse (telefon 28449596) 
Søren Vadstrup, Kunstakademiets Arkitektskole (telefon 29 45 40 96) 
 



 
 

 
 
På dette kort ses de 155 nordiske træbyer, der var med i projektet ’Den Nordiske Trästaden’ i 1972-75.  
I den nye træstads-konference i 2016 er 14 danske bindingsværksbyer og én svensk samt 3 landsbyer 
med bindingsværkshuse inviteret med i projektet. Det skyldes bl.a. at et bindingsværkshus historisk 
konstruktivt og materialemæssigt er at regne for et tømret træhus.  
 
Danske byer og kommuner med værdifulde bindingsværksmiljøer: 
Ribe, Haderslev (+ bulhuse), Århus, Randers, Ebeltoft, Ålborg, Nordby på Samsø 
Svendborg, Assens, Middelfart, Kerteminde med landsbyerne Viby og Måle, Ærøskøbing. 
Køge, Helsingør, Nakskov, Svaneke 
 
Da et af de mest omfattende bindingsværks-miljøer i Norden ligger i Ystad, har vi tænkt os at inddrage 
Ystad i denne gruppe. 



 
 

 
 

 
 

Møde i 
FORUM FOR BINDINGSVÆRKSBYER 

 
Torsdag den 19. maj.  kl. 10:00-16:00 
Sted: Odense Bys Museer, - Overgade 48, 5000 Odense  

 
 
 

P R O G R A M 
 
Kl. 10.00 Velkomst ved Peter Hee, formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
 Formål og indhold af dagens møde 
 
Kl. 10.15 Søren Vadstrup: Det nordiske træstadsprojekt og den nordiske træstadskonference i 2016 
 Det danske bindingsværks-Netværk – formål og aktiviteter 
 Ideer til indlæg på konferencen i Trondheim den 22.-23. september 2016 
 

Søren Vadstrup: Hvad er et træhus? 
De 5 historiske nordiske træhustyper: Laft, stav, bindingsværk, bul og reisværk 
Nye huse i træ – fremtidens bæredygtige byggeri 

 
Kl. 11.00 10-15 minutter fra hver af de deltagende kommuner. 
 I relation til bevaring, brug og udvikling af bindingsværkshuse og –områder. 
 
Kl. 12.30 Frokost 
 
Kl. 13.00  10-15 minutter fra hver af de deltagende kommuner. 
 I relation til bevaring, brug og udvikling af bindingsværkshuse og –områder. 
 
Kl. 14.00 Søren Vadstrup: Nyt efteruddannelseskursus for faglærte tømrere og murere i 

restaurering af bindingsværk. 
 Bindingsværkets kulturhistorie, træsamlinger, landbindingsværk og bybindingsværk. 
 Analyse og værdisætning, tilstandsregistrering samt bygningsopmåling 

Restaureringsmetoder og restaureringsholdninger. Nybygning i bindingsværk. 
Vedligeholdelse og istandsættelse af bindingsværk. Ny viden om materialer og metoder 

 Bindingsværkstavl med lerklining, ubrændte lersten, brændte mursten og andet. 
 Efterisolering af bindingsværkshuse.  

’Rejsende’ 2-dages kursus over hele landet arrangeret af Kunstakademiets Arkitektskole og 
Center for Bygningsbevaring i Raadvad: 

 
Kl. 14.30 Per Godtfredsen: Sidste nyt om Træstadskonferencen 
 Lidt om stedet og programmet 
 
Kl. 15.00 Ideer og erfaringsudveksling 
 
Kl. 16.00 Slut 
 
 
  
 


