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Priskomitéens motivering
Komiteen har besluttet at tildele Tømrerprisen 2016 til Frilandsmuseet i Lyngby for genopførelsen af bindingsværkshuset
Stenstruphuset i 2015.
Stenstruphuset er et vellykket udtryk for museets indsats gennem
snart 120 år for at bevare den danske bygningsarv og dermed også
for at fastholde de dermed forbundne faglige kvalifikationer i byggehåndværket.
Bindingsværkskonstruktionen kan betegnes som såvel den bedste
som den ældste byggemetode – både på landet og i byerne.
Stenstruphuset er oprindelig opført i 1684. I 1938 fik Frilandsmuseet overdraget huset. Efter at tømmerkonstruktionerne har ligget
i magasin i 75 år, er det blevet genopført i forbindelse med en
gennemgribende og håndværksmæssig korrekt reparation af alle
de gamle tømmerdele – bindingsværk, bjælker, spær og hanebånd
– er repareret i mindste detalje. De ikke anvendelige konstruktionsdele er udskiftet med nye, hvis overflade er blevet bearbejdet
med fortidens værktøjer – bredbil, skarøkse og andet håndværktøj.
De enkelte dele er naglet fast på samme måde som det blev gjort i
1600-tallet.
Bindingsværksbyggeri har mange fordele. Husene er fleksible og
kan nemt udvides efter behov, byggemetoden er rationel ved at
de konstruktive komponenter er ”præfabrikerede” – og konstruktionerne er i mange tilfælde blevet genbrugt i andre huse på andre
steder end det oprindelige hus. Derfor kan disse gamle konstruktionsprincipper også give inspiration til fremtidige trækonstruktioner i byggeriet.
Frilandsmuseet har med sine mange bindingsværksbygninger medvirket gennem næsten 120 år til at holde en gammel og gedigen
byggemetode i live og bevaret en række eksempler på bygninger
med forskellige anvendelsesformål fra forskellige perioder.
teter.

Stenstruphuset
Byen Stenstrup ligger 12 km. nordvest for Svendborg på Fyn. I 1684
opførte byens præst, Peter Jespersen, huset som enkesæde for pastoratet
Stenstrup. Huset lå sammen med et tilsvarende hus ved siden af kirken.
Husene skulle tjene som legatboliger for præstens egen slægt og for
præstekaldets enker – og fungerede som sådanne frem til 1905, altså i
220 år.
Husene skilte sig ud fra det meste øvrige bindingsværksbyggeri ved at
de var ”knægtbyggede”, dvs. at den øverste del af gavlen dannede et
udhæng, der hvilede på kunstfærdigt udførte knægte – en skik, der ellers
kun blev anvendt på større købstadsbyggerier. Stenstruphuset er med sin
knægtbyggede arkitektur et blandingsprodukt – et kulturmøde mellem
land og by.
I 1927 fik Frilandsmuseet øje på et af husene, der var ubeboet og blev
brugt til opbevaring af havemøbler. I 1938 overdrog ejeren huset til Frilandsmuseet, som registrerede husets enkeltdele, skilte det og lagde det i
depot. 75 år senere er det blevet genopført på Frilandsmuseet i Lyngby.
Det andet og tilsvarende hus ligger stadig i Stenstrup og er fredet.
Huset er i dag indrettet som det så ud omkring 1800.

Bindingsværk som en bygningskonstruktion
Bindingsværksbyggeri er en væsentlig del af den danske kulturarv.
Bindingsværk er ikke en byggestil men et konstruktionsprincip. Et
bindingsværkshus har et skelet af træ, som bærer husets tag og holder på
væggene.
Bindingsværk er en bygningskonstruktion, som har været almindeligt
udbredt fra oldtiden til slutningen af 1800-tallet. I den tidlige middelalder
byggede man hytter og huse af lodrette, nedgravede træstokke. I en mere
udviklet form ”bindes” rammer af tømmer sammen – og felterne imellem –
kaldet tavlerne – udfyldes af lerklining, butværk eller mursten.
De ældste bevarede bindingsværkshuse i Danmark er fra 1500-tallet, mens
langt de fleste er opført i 1700- og 1800-tallet.
Fællestrækket ved bindingsværksbebyggelser er bindingsværkets grundkonstruktion, hvor bindt for bindt er samlet i et antal fag, så bygningen har
fået den ønskede størrelse.
Inden for dette fællestræk er der i de konstruktive detailløsninger forskelle
mellem by og land – og mellem de forskellige landsdele. Sjælland, Fyn,
Nordjylland, Vestjylland og Sydjylland har således hver deres karakteristika – både i konstruktionen og i de plan- og arealmæssige løsninger.
Også inden for de enkelte landsdele findes der forskelle, idet de forskellige
delområder har deres særlige traditioner. Fx er der på Sjælland en sydsjællandsk tradition for at tapsamle bindingsværket, mens bindingsværket i
Nordsjælland er bladsamlet.
Det er ikke kun konstruktionerne, der varierer. Hver egne har også haft
tradition for at anvende bestemte farver – ofte bestemt af hvilke farvepigmenter, der fandtes i området.
I begyndelsen af 1800-tallet ophørte bindingsværksbyggeri i de større byer
– både som følge af brandfaren og som følge af voksende mangel på lødigt
byggetømmer i Danmark. På landet blev bindingsværkshuse først fortrængt
af det murede byggeri slutningen af 1800-tallet.

Fleksible huse

Bindingsværksbyggeri

Bindingsværk består af ”præfabrikerede” elementer eller moduler, kaldet fag. Den typiske længde på et fag er
5 fod (ca. 1,5 meter).

Bindingsværk hører hjemme i Nordvesteuropa og kom
til Danmark fra Tyskland. Tømmerskellettet er det
bærende. De tre- eller firkantede mellemrum kaldet
tavl fyldtes ud med brændte sten

Huslængden var således et multiplum af 1,5 meter. De
allermindste huse kunne være ned til 3 meter lange, og
alle bindingsværkshuse kunne med tiden udvides – ofte
i flere omgange i takt med at velstanden eller behovene
gjorde det muligt.
Den normale husbredde var 3 fag, dvs. 4,5 meter – men
med tiden blev der bygget huse med op til 5 fag, dvs.
7,5 meter.
I højden er der opført bindingsværkshuse i op syv
stokværk, dvs. stuen og seks etager.

Rationelle huse
Opførelse af bindingsværkshuse var i mange henseender en rationel byggeproces. De enkelte dele af konstruktionen kunne fremstilles på ”afbindingspladsen”
eller et værksted uden hensyn til årstider og vejr. Hver
del havde omhyggeligt tilpassede samlingstilskæringer
og blev nummereret, således at de nemt og hurtigt
kunne samles på byggepladsen.
Når bindingsværket var rejst og taget lagt, kunne kliningen, altså udfyldelse af tavlerne, ske under relativt
beskyttede forhold. Desuden var kliningen et arbejde,
der ofte kunne udføres af folk selv, hvilket selvsagt
gjorde det billigere at bygge.
Bindingsværkshuse er blevet kaldt ”fortidens typehuse”
på landet og i landsbyer. De er kendetegnet af deres
enkelhed – både i proportioner og i de anvendte byggematerialer, der blev hentet i den omgivende natur.

Dets blomstringstid var i renæssancen. Knægtene var
ofte fornemt udskårne og der indgik mange dekorative
detaljer. I huse med to eller flere stokværk var trapper
ofte udvendige og svalegange gav selvstændig adgang
til flere rum.
Der var fem trin i opførelsen af et bindingsværkshus.
1. Træet blev udlagt og fordelt på de forskellige bygningsdele
2. Tømmeret blev afbundet, dvs. tilskåret, så det
tilsammen udgjorde et komplet samlesæt
3. Bindingsværket blev rejst, hvilket skete på kort tid.
4. Når det sidste spærfag var rejst, blev der holdt
rejsegilde.
5. Murere udmurede tavlene, idet der begyndtes med
de øverste tavl, så bindingsværket kunne sætte sig.

Kroppen var en tømrers hyppigste
målestok
En tomme var en tommelfingers bredde, ca. 2,6 cm.
En fod var 12 tommer.
En alen var afstanden fra albue til fingerspids – eller
2 fod. (det naturlige mål var 47 cm., Senere blev det
til ca. 60 cm.) I 1835 blev der fastlagt en fælles dansk
alen på 62,77 cm.
En favn var tre alen
Tomme, fod, alen og favn var tvivlsomme mål – fordi
de var forskellige i de enkelte landsdele og fordi der
var forskel på tømrere.

d bladede
sværk.

Danmarks ældste kendte
bindingsværkshus
Kirkestræde 20 i Køge er Danmarks ældste daterede
bindingsværkshus. I dag er huset en del af børnebiblioteket i Køge.
Ved en tilfældighed fandt man i 1888 - under 14 lag
kalk - en udskåret døroverligger over hoveddøren
til huset. Den havde indskriften ANNA ANO DNI
MDXXVII, der fortæller, at bygningen er opført i
1527.
Huset havde en pendant, der lå op til dets nordre gavl.
Dette hus havde ligeledes en døroverligger med indskriften IHESVS MARIA.
Bindingsværk i by og på land
Renæssanceårene omkring 1600 er et udmærket udgangspunkt, at anskue bindingsværkets
udvikling fra – både frem og tilbage i tid. I renæssancen var købstad og landsby bebygget med
bindingsværkshuse. En, to og selv tre etagers bygninger i købstaden og lave et etages gårde og huse
i landsbyen.
Fællestrækket ved den samlede bindingsværksbebyggelse i by og på land, var bindingsværkets
grundkonstruktion, hvor bindt for bindt blev samlet i et antal fag til en bygning af passende
størrelse. Når dette fællestræk er på plads, kunne der i de konstruktive del- og detailløsninger
,
være afgørende forskelle mellem by og land og også mellem landsdelene.
Byggetraditioner knytter vi sædvanligvis på geografiske sammenhængende områder, Sjælland, Fyn
og sidst Jylland opdelt i tre områder – Nord-, Vest- og Sydjylland. Disse landsdele rummer hver for
sig bygningsmæssige karakteristika for landbebyggelsen både på det konstruktive og på det plan- og
anlægsmæssige område.
Der er indenfor de enkelte landsdele yderligere forskelle, som deler landsdelen op i mindre
delområder med egne traditioner. F.eks. har man på Sjælland på det konstruktive område to
samlingsprincipper repræsenteret i bindingsværket. Det tapsamlede i det sydsjællandske og det
bladsamlede bindingsværk i det nordsjællandske område. Det bladsamlede, som præsenterer sig
med glammede bjælker og sidebånd, deler igen i det nordsjællandske bindingsværk yderligere op i;
mod vest at have indvendige sidebånd og mod øst at have udvendige sidebånd.
Det er konstruktionsprincipper man ser fastholdt langt op i sidste halvdel af 1800 årene. Således er
landtraditionerne på byggeområdet generelt vedholdende og afgrænsede, og frem til 1900
materialemæssigt lokalt afstemte i forhold til hvilke ressourcer den omgivende natur har stillet til
rådighed for byggeriet.
Hvor landbindingsværket er, om man så må sige, landfast i sine egnstræk og påvirkninger, er bybindingsværkets familiebånd, ud over umiddelbare landfaste relationer også søværts familieskaber.
Der er på det konstruktive område to hovedgrupper – et nordøstre og et sydvestre. Den ene går i et
bælte fra Skåne over Sjælland og op til Nordjylland, og med et genkendelig familieskab videre mod
øst til de Baltiske lande. Det andet hovedområde er Sydjylland og Fyn med en påvirkning fra
Tyskland i syd.
Umiddelbare kendetegn for Sjælland/Nordjylland er slankt tømmer, styrterumskonstruktion og
udtalt brug af langstole i tagværkerne, mens disse sjælden ses i Sydjylland/Fyn, der endvidere har
kraftigere tømmer og sjælden styrterum, hvilket kan tolkes som en konstruktiv arv fra de tyske
gavlhuse. En i øvrigt udbredt hustype i det sydvestre område, hvor længehuset med styrterum er
enerådende i det nordøstre område. Dette er hovedområderne og – typerne, hvilke begge naturligvis
har nogle geografiske overlapninger og blandingsformer.

Begge huse har været bygget med udlejning for øje,
og der har muligvis været flere. Våninger, kaldte man
disse huse.

Genanvendelige huse og
byggematerialer
Der har gennem tiden været utallige eksempler på, at
bindingsværkshuse er blevet genbrugt.
Da Danske Statsbaner i 1892 skulle opføre den nye
Østerport Station i København, forventede man, at stationen senere ville skulle flyttes. Derfor blev den opført
i bindingsværk som en ”midlertidig” bygning. Den blev
dog permanent, og i 1992 blev bygningen fredet.
Genbrug, up- og recykling, livscyklusanalyser, bæredygtighed, cirkulær økonomi og cradle to cradle er nogle
af de mange begreber, der i dag bruges i debatten om
bedre ressourceudnyttelse – ikke mindst inden for byggeriet, som står for 1/3 af alt affald i Danmark.

Østerport Station

For at byggematerialer kan genbruges, skal de kunne
skilles ad – og ikke indeholde skadelige stoffer.
Et af fremtidens vigtige byggematerialer forventes at
blive krydslamineret træ – CLT – som er massivtræelementer i lighed med bindingsværkskonstruktioner
– men som har en lang række fortrin i forhold til såvel
traditionelt tømmer som i forhold til andre konstruktionsmaterialer som beton og stål.
Forskning i og anvendelse af CLT blev i 2015 tildelt
Københavns Tømrerlaugs Tømrerpris. Det blev begrundet med materialets produktionsmæssige, miljømæssige, konstruktive, funktionelle og arkitektoniske
fordele. CLT er nærmere beskrevet i skriftet ”Træ som
fremtidens byggemateriale”, som Københavns Tømrerlaug udgav i forbindelse med uddelingen af prisen.
Skriftet er tilgængeligt på www.kbh-tomrerlaug.dk
natur.

Møntmestergården - nu beliggende i den gamle by i
Aarhus

Om Frilandsmuseet
Bygningerne på Frilandsmuseet er indrettet som da
de blev benyttet til deres oprindelige formål og giver
tilsammen et bredt og nuanceret indtryk af danskernes hverdag fra ca. 1650 til 1940. På markerne
græsser dyr af gamle danske racer.

Frilandsmuseet åbnede i 1897 som en bygningsafdeling af Dansk Folkemuseum og de første to bygninger
blev opstillet i et hjørne af Kongens Have i København. I 1901 flyttede museet til sin nuværende adresse
ved Fuglevad Vindmølle i Lyngby nord for København. Siden 1920 har Frilandsmuseet været en del af
Nationalmuseet.

Sammen med bl.a. Den Gamle By i Århus, der rummer 75 historiske huse og Den Fynske Landsby, der
indeholder 25 bygninger og bygningskomplekser, har
Frilandsmuseet bevaret og formidlet meget væsentlige
dele af den danske bygningshistorie – og dermed også
bidraget til, at der i den danske befolkning er stor
interesse for at beskytte bygningsarven for kommende
generationer.

Museets hovedindgang er Kongevejen 100 i Lyngby.
Frilandsmuseet er i dag et af verdens største og ældste
frilandsmuseer med over 100 bygninger samt vindog vandmøller fra hele Danmark, Færøerne og de
tidligere danske landsdele Skåne, Halland og Sydslesvig. Museet har sine egne håndværkere.
Brede Værk
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Tømrerfaget gennem 500 år
Københavns Tømrerlaug kunne den 5. december 2015 fejre 500-året for laugets stiftelse. I den
anledning udgav lauget et jubilæumsskrift med
titlen ”Tømrerfaget i 3 versioner”.
Version 1.0 beskriver perioden fra 1500-tallets
begyndelse til tiden omkring 1860.
Tømrefaget omfattede i starten af perioden de
fleste bygningsdele i mange huse. Men træhuse i
øgede brandfaren især i byerne – samtidig med at
manglen på lødigt tømmer var voksende. Derfor
overtog murer- og stenhuggerfaget med tiden en
voksende del af tømrerfagets opgaver.
Version 2.0 beskriver, hvorledes det traditionelle
tømrerfag i takt med industrialiseringen måtte
afgive store dele af sine oprindelige arbejdsopgaver til træ- og betonindustrien. Til gengæld er
det gennem de sidste 50 år lykkedes tømrerfaget at
udbrede sine oprindelige kernekompetencer til at
bearbejde og montere en stadigt flere og nye materialer og bygningskomponenter. Det er forklaringen på, at tømrerfaget i dag er det største byggefag
i Danmark.
Version 3.0 handler om fremtiden. Udover at der
kan forventes et omfattende nybyggeri har København en historisk bygningsbestand, som løbende
vil skulle energieffektiviseres, renoveres eller ombygges til nye anvendelser. Samtidig har København en række målsætninger at blive en CO2-neu-

tral, klimasikret og bæredygtig storby – og fortsat
være en socialt mangfoldig by. Her har tømrerfaget
et særligt fortrin – både fordi træ er en af de få
fornybare ressourcer – og fordi træ bedre end andre
byggematerialer kan genbruges. Desuden er faget
begunstiget af, at der i de senere år er udviklet nye
bygningsmaterialer, der egner sig for tømrerfaget –
ligesom faget også har vist sin berettigelse i mange
af de projekter, som i stigende grad præger byens
rum i form af torvepladser, byinventar, badeanlæg,
friluftsanlæg osv.
Bogen er tilgængelig på www.kbh-tomrerlaug.dk
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