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Baggrunden for etableringen af ’Netværk for Bindingsværk’ i 2016 var at en lille gruppe bestående af Søren 
Hossy, Per Godtfredsen og Søren Vadstrup i regi af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
ønskede at sætte større fokus på ’dansk bindingsværk’ – herunder komme i dialog med de kommuner i 
Danmark, hvor der findes mange bindingsværksbygninger, både i byerne og på landet. Derudover naturligvis 
også de husejere, der ejer, bor i og passer bindingsværkshusene, de håndværkere, arkitekter og andre, der 
hjælper med at udføre arbejdet. 
 
Vi var så heldige at vi modtog støttet af Kunstakademiets Arkitektskole på 30.000 kr. og fra A. P. Møller’s fond 
for Almene Formål på 1.0 mio. kr. Det er dette 3-årige projekt, der startede i januar 2017 og sluttede i 
december 2019, der nu afsluttes. 
 
Vi fortsætter dog med ’Netværk for bindingsværk’ de kommende år med flere aktiviteter og udgivelser, idet vi 
også deltager i et meget spændende Nordisk Netværk om det samme. 
 
  



 
 
Projektet Det danske bindingsværkshus – før, nu og i fremtiden har omfattet: 
 
1:    Afholdelse af 6 møder for danske kommuner med bindingsværksbygninger, samt andre interesserede 
med en række forskellige emner: 
 
 Dec. 2016: Købstadsmuseet i Aarhus: Bybindingsværk 
 Maj 2017: Frilandsmuseet i Lyngby: Landbindingsværk og bevarende lokalplaner 
 Nov. 2017: Helsingør. Råd og svamp i bindingsværk. Brandforhold 
 Maj 2018: Fyn. Bustur rundt til en række fynske bindingsværksgårde 
 Nov. 2018: Haderslev: Bulhuse 
 Maj 2019: Dragør: Egnsbyggeskik 
 Nov. 2019: Ribe: Bybindingsværk + nye huse af træ 

 
2:    Vi har gennemført en række forskningsprojekter, dels for at komme med input til møder og kurser 
i netværket, dels for at producere relevante informationsmaterialer og projektets afsluttende fagbog om 
bindingsværk. Disse har bl.a. omfattet ny viden om: 
 Landbindingsværkshusets kulturhistorie 
 Egnsbindingsværk 
 Bybindingsværkets kulturhistorie 
 Opskæring af træ til bindingsværk 
 Bindingsværk med lertavl 
 Energiforbedring af bindingsværkshuse 
 Nye træhuse – helt af træ med CNC-fræsede træsamlinger 

 
Forskningen er udført af lektor, arkitekt Søren Vadstrup på Kunstakademiets Arkitektskole i samarbejde med 
Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Projektet er afrapporteret i bogen ’MIT BINDINGSVÆRKSHUS’ af 
Søren Vadstrup. Bogen kan bestilles her 
 
3:    Vi har, i forlængelsen af forskningen produceret en række informationsmaterialer, specielt rettet 
mod danske bindingsværkshuse, der bygger på den nyeste, dokumenterede og publicerede viden og bl.a. 
koordineret med Kulturstyrelsen (Information om Bygningsbevaring 2014), Kunstakademiets Arkitektskole, 
Center for Bygningsbevaring i Raadvad mm. 
 Oprettelse af en hjemmeside 
 Artikler og andet i diverse fagblade 

Et særnummer af ’By og Land’ nr. 115, juni 2017 udgivet af Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur og i ’træ-16’ Dansk Byggeri’s Træsektion fra juni 2017, side 22 – 31. 
Se https://www.traesektionen.dk/media/27348/tr%C3%A6_16_web.pdf 

 Pjece til ejere af bindingsværkshuse: 
Se: http://epages.nordadvertising.dk/netvaerk-for-bindingsvaerk/page/1 

 Håndbogen: Mit Bindingsværkshus af Søren Vadstrup 
 Publikationen ’Bindingsværks-Ord’ – ordforklaringer til bindingsværk. 
 Kompendier og informationsmaterialer til kurserne mm 

 
  



4:    Udvikling og afholdelse af 6 efteruddannelseskurser for faglærte håndværkere, samt arkitekter og 
husejere over hele landet i vedligeholdelse, istandsættelse samt restaurering og energiforbedring af 
bindingsværksbygninger. Disse er gennemført af Kunstakademiets Arkitektskole og Center for 
Bygningsbevaring i Raadvad 6 steder i Danmark for at kunne tilbyde disse specielt til lokale håndværkere. Vi 
har herunder udviklet et særlig tværfagligt efteruddannelseskursus for ’Bindingsværks-håndværkere’ 
omfattende tømrere, murere, malere, billedskærer, tækkemand mm 
 Maj 2017: Raadvad. Introduktion 
 Nov. 2017: Helsingør. Kalk og mørtel 
 Maj 2018: Viby på Fyn: Landbindingsværk + Lertavl mm 
 Nov. 2018: Raadvad: Efterisolering 
 Juni 2019: Ryslinge savværk: Trækvalitet 
 Nov. 2019: Randers: Bybindingsværk 

 
5:    Vi har deltaget i et nordisk netværk med en række nordiske træbyer i Norge, Sverige og Finland. 
Erfaringsudveksling og koordinering. 
 Planlægning, byudvikling og bybevaring. Kulturmiljøplaner 
 Sikring, brandsikring, forsikringsordninger. 
 Nye krav til energibesparelser, strengere lovkrav. 
 Nye materialers og byggemetoders dårlige tilpasning til bindingsværksbygninger 

 
Disse møder har været afholdt i 
 Trondheim i oktober 2016, 
 Eksjö i oktober 2017, 
 Alingsås i oktober 2018, 
 Risør i august 2019. 

 
Den planlagte nordiske træstadskonference i Helsingør den 2.-4. april 2020, med støtte fra Nordisk 
Ministerråd måtte desværre udsættes til den 22.-23.-24. april 2021 
 
Nærmere besked herom senere 
 
 

 


