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april 2021 
 
 
Hvis tømmeret i en bindingsværksbygning er begyndt at rådne, f.eks. fodremmen som det ses her, 
er den mest sædvanlige praksis at skifte denne ud med nyt, ikke-rådskadet tømmer – enten helt 
eller delvist (partielt). Men det kræver ofte en større afstivning samt at noget eller alt murværket 
tages ud i det nærliggende tavl – og meget mere. Hvis rådskaden kun er ’overfladisk’, d.v.s. at man 
kan stikke en kniv eller syl ca. 1-1½ cm ind, før den stopper, kan denne repareres med varm 
trætjære – gennem en ’biokemisk konsolidering’. 
 
Trætjære 
Trætjære, der ikke må forveksles med den giftige og kræftfremkaldende ’stenkulstjære’ (Black 
Warnish), består af fyrre træets egne olie- og harpiksstoffer, der er ’svedt’ ud af det mest 
harpiksholdige på fyrrestammen, kernetræet på de nederste 1½ meter, gerne med rødderne med. 
Denne væske er meget tyktflydende og gennemsigtig lysebrum – og altså ikke sort, ligesom den 
forbudte stenkulstjære. Trætjæren er derfor hverken ’forbudt’ eller særlig farlig, men et 100% 
naturstof ligesom linolie eller hvalolie. 
 
Det er en forholds nyopdaget egenskab ved trætjæren, at den er i stand til at genophærde, 
regenerere og konsolidere blødt træ, men det er jo ret logisk at det bløde træ bliver tilført olie, 
harpiksstoffer og ’tørstof’ gennem den flydende trætjære, der efterfølgende hærder op til et fast 
stof inde i og uden på træet. Effekten kan forstærkes ved at ’pigmentere’ den varme trætjære, f.eks. 
med oxidsort pigment – men i princippet alle pigmenter, røde, gule, brune osv. 
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Trætjære er fyrretræets egne harpiksholdige safter, der ’svedes’ ud af træet ved at varme dette op i en 
tjæremile, der her ses under opbygningen. Træet er primært flækkede, harpiksholdige rodstykker af fyr. Til 
venstre ses princippet i brændingen og aftapningen. Trætjære, der er et naturmateriale udvundet af træ, må 
ikke forveksles med stenkulstjære, der udvindes af råolie, og derfor er meget giftigt. Trætjære er i stand til 
at trænge ind i blødt fyrretræ eller egetræ, så det bliver hårdt og fast igen. Det sker efter hærdning i lys og 
luft i en måneds tid. 
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Tjærekit 
Hvis den varme trætjære tilføres pigmentet ’kridt’ (fint kridtpulver, kaldt slæmmet kridt) til en 
stiv, kitagtig masse, får man et meget klæbrigt, lysebrunt stof, der kan bruges til at spartle revner, 
huller, kanter eller sågar ’lunker’ ud med. Trærekitten klæber godt fast til bunden (endda på 
skibsplanker, under vand), den bliver aldrig stenhård som kit (linolie + kridtpulver), den afviser 
vand og den går i fast forbindelse med sågar blødt træ, og kan derfor erstatte forsvundet træ her. 
 

 
 
Fremgangsmåde 
Ved biokemisk konsolidering bekæmper man ikke de rådskader m.v., som træet har fået, men man 
gør veddet hårdt igen. Derved vil træet i en vis fremtid både afvise vand, svampe, bakterier og 
insekter og genopnå sin tidligere hårdhed. Bortset fra hårdhed og vandafviselighed vil veddet ikke 
genopnå sin konstruktive træk-, tryk- og bøjnings-styrke på det pågældende, skadede sted ved en 
biokemisk konsolidering. Kun træ, der ikke indgår i konstruktive sammenhænge, hvor det skal 
bære andet end sig selv, kan konsolideres, såfremt skaderne kritisk har svækket den konstruktive 
evne.  
 
Det rådskadede område påføres en blanding af trætjære og kogt linolie 1:1. Der fortsættes til 
mætning er opnået. Behandlingen hærder en uges tid i almindeligt lys, hvorefter der kan 
overfladebehandles på denne. 
 

 

Trætjære kan også bruges til at 
fremstille en meget effektiv spatelmasse 
til revner i bindingsværkstømmeret – 
en spatelmasse, der arbejder godt 
sammen med træet, fordi den ikke 
bliver hård. Tjærekitten skyr vand og 
virker derfor også præventivt ved 
revner, sprækker eller trøsket træ.  
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Den lysebrune trætjære varmes let op og stryges på de bløde områder af tømmeret med en pensel. Man kan 
efterfølgende stryge alt tømmeret over, hvis dette er renses helt af for maling, kalk m.m. Man kan med 
fordel også blande pigmenter i den varme trætjære, så bliver træet hårdere, efter hærdningen. 
 

 
1: Bindingsværket renses af i hånden for alt løst kalk, puds, cement maling mm med en skraber. 
 
2: Alt fastsiddende gammel maling, som man har skrabet på, skal ikke aftages. 
 
3: Decideret løst træ afskrabes også forsigtigt, men man skal ikke skrabe ind til fast træ. Der kan 

efterlades 10-12 mm blødt træ i overfladen.  
 
4: Er træet fugtigt efter afrensningen kan med fordel lade træet tørre ud i en uges tid. 
 
5: Det trøskede træ, der som nævnt er ’blødt’ i en dybde af 5 -12 mm, påføres et godt lag 

opvarmet trætjære, indtil indsugningen stopper.   
 
6: Hvis det trøskede træ er over 5-6 mm dybt er det en god ide at blande fx sort pigment i 

trætjæren, så den får lidt mere ’fylde’. 
 
7: Herefter skal trætjæren hærde i ca. 14 dage i almindeligt lys (UV-lys), dvs. ikke i mørke.  
 
8: Efter dette kan man udspartle revner m.v. i det trætjærebehandlede træ med opvarmet tjærekit 
 
9: Større underskårne ’huller’, fx i bunden af tømmeret, fyldes ud med luftkalkmørtel 
 
10: Efter en uges hærdning kan tømmeret overfladebehandles med kaseinfarve, linoliemaling eller 

trætjærefarve. 
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Fotoserie af bindingsværksfacade istandsat gennem biokemisk konsolidering af træet med trætjærefarve. 
Møllestangsvej 9 på Nyord 
 
1 Den dækkende puds bankes af både på de murede tavl og på bindingsværkstømmeret. 

Tømmeret er helt blødt i overfladen efter tildækningen med cementpuds. 
 

2 Tømmeret behandles 2-3 gange med trætjærefarve – med 2-3 ugers mellemrum, indtil 
overfladen er helt hård igen. På denne måde undgård man helt udskiftninger eller udlus-
ninger i træet. Tavlene pudses og hul/revneudfyldes med luftkalkmørtel 

 

3 Da huset ligger på Møn (Nyord), hvor det er traditionen at bindingsværket skal stå hvidt, 
overfladebehandles træet med en hvid kasein-limfarve, der dækker det sorte trætjærefarve 
efter 1-2 lag. 

 

4 Bindingsværk og de pudsede tavl kalkes over stok og sten.  
 

  
  

Opvarming af trætjæren i en 
gryde på en el-kogeplade på 
Ragnhilds gård, Møllestangsvej 
1 på Nyord. Se den brune farve 
på den nyopstrøgne, varme 
trætjære på bindingsværket bag 
ved. 
 

Opvarmningen skal altid ske i 
fri luft, da tjæren vil afgive 
terpentindampe, når den bliver 
varm. Man skal være iført 
handsker og mundbind under 
arbejdet.  
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