
 
 

 

Træbygningskunst i Danmark 
Af Niels Erik Jensen, arkitekt Nationalmuseet. 
 

Denne artikel er skrevet med baggrund i at ville vække en interesse for – et samlet værk over 
Danmarks træbygningskunst. 

 
Slotte, herregårde og købstædernes massive stenhuse, alt med spir, svungne gavle og pinakler, 
krømmel på facaden og skønne sale – det er vel nok renæssancens bygninger. Det er det – men det 
var jo blot magtens skønne boliger og dengang lige så få og sjældne, som bonde og borgers bolig og 
gård var mangfoldige. I renæssanceåret 2006 kunne det være på sin plads også at finde interesse for 
bonden og borgerens bindingsværkshuse. For det var den gængse bygning i renæssancen, og det var 
i renæssancens bygningskunst dette byggesæt opnåede sit ypperste både konstruktivt og dekorativt. 
Eksemplerne finder vi – om ikke adskillige så dog velbevarede og repræsentative i flere af vore 
gamle købstæder. Når renæssancen var kulminationen på dette byggesæt, hvordan var udviklingen 
så bagud. Det er givet, at fra at arkæologerne definerer bopladser i oldtiden, har bygningerne her 
haft sit grundlag i en trækonstruktion. Men fra udgravningsplan til et tredimensionelt billede af den 
bygning som stod, skal der en hel del teori og konstruktiv rekonstruktion til, før vi når frem til 
kendte konstruktive forlæg fra den sene middelalder. Den anden vej fra renæssancen eller rettere fra 
senmiddelalderen og op i tid, har vi stående bygninger, som repræsenterer udviklingen.  
 



 
 
 
Det er måske ikke rigtigt, at spørge til interesse for emnet, for bygninger i bindingsværk vækker 
folks interesse og begejstring. Spørgsmål om alder, indretning og materialer og opskrifter på 
egnstypiske farver, osv. er mangfoldige, og man vil som fagmand oftest kunne give et bud på et 
svar eller en god henvisninger til et af flere vedligeholdelsesblade. Men når interessen og 
spørgsmålene rækker videre, ind i by- og landbindingsværkets udvikling, forlæg og detaljer, 
mangler vi henvisningen til – oversigtsværket om Danmarks træbygningskunst. Det ville ikke kun 
være et værk for den interesserede lægmand, men i særdeleshed også et brugbar værk for 
fagfolk/museumsfolk, som arbejder med det bygningsantikvariske område. Arkitekten der 
restaurere, konservatoren der afdækker og analyserer, bygningsarkæologen der dokumenterer, 
etnologen, historikeren, kunsthistorikeren og ja arkæologen der arbejder med forlægget til den 
historisk overlevede bygningskultur.  

 



Tekst, teori og praksis omkring dansk bindingsværk 
Nu er tilfældet jo ikke, at der ikke er opsamlet og skrevet om dette emne. Der er publicerede bøger 
og artikler og ikke publicerede afhandlinger og specialer om Danmarks træbygningskunst – og mere 
om det senere. Det er netop denne mængde af materiale om emnet, der gør det interessant og 
muligt, at prøve og få en samlet beskrivelse om træbygningens udvikling fra oldtiden og frem til – 
ja hvorfor ikke nutidens sommerhuse. Det må nødvendigvis være et tværfagligt samarbejde, hvor 
ovennævnte fagområder leverer og sparrer materiale med hinanden. Det er svært ikke at være 
overbevist om, at en sådan faglig tete a´ tete vil være lærerigt og udviklende for vores viden og 
teorier om træbygningskunsten i Danmark. 
 
Der er skrevet om ”Dansk bindingsværk” – i 1933 af Chr. Axel Jensen. En stadig præcis og 
koncentreret gennemgang og oversigt, men det er også det seneste forsøg på at give et bud på 
udviklingen af konstruktion og bygning fra oldtiden og frem til bindingsværkets afvikling i 1800 
årene. Bogens underoverskrift er; ”Dansk bindingsværk fra renæssancetiden, dets forhistorie, teknik 
og dekoration”.  Med hensyn til udviklingen af bindingsværket i oldtidens konstruktioner og 
bygninger har Holger Schmidt  i flere år arbejdet med emnet, og har for et par år siden, vistnok som 
den seneste givet et bud på ”Vikingetidens bygninger”. Moesgård, Lejre og senest 
Middelaldercentret på Falster eksperimenterer i rekonstruktioner af oldtidens og middelalderens 
bygninger på basis af arkæologiens fund og undersøgelser. Før Chr. Axel Jensen skrev H. 
Zangenberg i 1925 om grundplaner og konstruktioner i ”Danske bøndergårde”, og efter i 1937 kom 
M. Clemmensens store værk om ”Bulhuse”. Siden var Axel Steensbergs bøger om bøndergårde, 
vandmøller og byggekonstruktioner fra 1944 til 1953 vel nok et væsentlig bidrag til et mere positiv 
bevarende holdning til den danske landbebyggelse. Seneste bud på ”Bondegård og byggeskik” er af 
B. Stoklund fra 1972. Ud over det skrevne ord om byggeskik på landet, og her er ikke nævnt en 
række afhandlinger og artikler om ildsteder, stråtage, sidebåndskonstruktioner, mv. og 
bondegårdsundersøgelser, etnologiske undersøgelser, ud over det findes der de landsdækkende 
bygningssamlinger på Frilandsmuseet i Lyngby, Den fynske landsby og Hjerl Hede. Hvad 
Frilandsmuseet er for landbindingsværket er Den gamle by i Århus for bybindingsværket. En 
studiesamling af bygninger fra alle egne og købstæder i landet, og hvor der for hver hjemtagne 
bygning ligger en nøje dokumentation af dens bygningshistorie. Chr. A. Jensen så i 1933 disse to 
museer, som nødvendige bygningssamlinger for henholdsvis by og land, for med dem at fastholde 
viden og dokumentation om tidligere boligskikke og byggemåder. Dette grundlag er fortsat i en 
ubrudt linie frem til i dag, hvor begge museer nu også har påbegyndt indsamling og dokumentation 
af industriens murede byggeri, byggesættet der efterfulgte bindingsværket. 
 
Chr. A. Jensens „Dansk bindingsværk“ fra 1933 er stadig værket om købstadsbindingsværk, hvor 
blot få teser skal revideres. Flere af de områder han selv efterlyser uddybet, er nu uddybes ved en 
senere række af monografier over de enkelte købstæders bindingsværk og særkende. Her har særligt 
Hans Henrik Engqvists bidraget med undersøgelser af en lang række købstadshuse i bindingsværk 
og flittigt skrevet artikler og bøger om bl.a. Ålborg, Ribe og Køge bindingsværk. Undertegnede har 
skrevet om Randers bindingsværk og en afhandling om østdansk købstadsbindingsværk, i hvilken 
forbindelse Carl Werners bog fra 1924 om ”Korsvirkearkitektur i Sverige” bør nævnes, som et 
vedkommende bidrag om dansk bindingsværk. En anden meget vigtig kilde i studiet af 
købstadsbindingsværket er de gamle fotosamlinger, der sædvanligvis ligger rundt på købstædernes 
lokalhistoriske arkiver, og så naturligvis Nationalmuseets samling af altid knivskarpe fotos, fra den 
synes det altid på farten og fotograferende – Hugo Matthiessen. 
 
 



 
 

 
Oversigt over konstruktive og dekorative løsninger i østdansk købstadsbindingsværk frem til omkring 1650. 

Tegning Niels Erik Jensen. 

 
 



 
Ovennævnte er efter egen mening nogle hovedpunkter omkring forskningen i dansk 
træbygningskunst, og alene med det som grundlag, er der basis for en ny status gennemskrivning af   
udviklingsforløb af Danmarks træbygningskunst fra oldtiden og frem til i dag. Lykkeligere ville det 
dog være hvis temaet blev udsat for en tværfaglig forskningsgruppe, hvor en innovativ proces 
fagene imellem forventelig ville afkaste ny viden, nye sammenhænge, nye teorier og dermed en 
værdig afløser for Chr. Axel Jensens bog om Dansk bindingsværk fra 1933.   
 
 

Generelt om og spørgsmål til land- og bybindingsværkets udvikling 
Renæssancen er sådan set et udmærket udgangspunkt at anskue bindingsværkets udvikling på – 
både frem og tilbage i tid. I renæssancen var, som før nævnt, købstad og landsby  bebygget med 
bindingsværkshuse. Een, 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 var der i de konstruktive del- og detajlløsninger 
afgørende forskelle mellem by og land og også mellem landsdelene.  
Byggetraditioner knytter vi sædvanligvis på geografiske sammenhængende områder,  Sjælland, Fyn 
og Jylland opdelt i tre områder – Nord-, Vest- og Sydjylland. Disse landsdele rummer hver for sig 
bygningsmæssige karakteristika for landbebyggelsen både på det konstruktive og 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 repræsenterer sig med glammede bjælker og sidebånd,  deler igen  det nordsjællandske 
bindingsværk 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, dog som et 
blandingsprodukt af tap- og bladsamlet bindingsværk. 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. 
Selvom vi ikke har bevaret landbygninger ældre end efter renæssancen, så indgår der dog af og til 
genbrugstømmer fra 1500 årene, hvis konstruktive spor leder os tilbage i tid, og når vi forholder os 
til den træghed, hvormed landbindingsværket udvikler sig op i tid, kan vi antage, at det samme har 
gjort sig gældende tilbage i tid.  
Hvor landbindingsværket er, om man så må sige, landfast i sine egnstræk og påvirkninger, er 
bybindingsværket familiebånd, ud over umiddelbare landfaste naboskaber, også søværts relateret. 
Der er på det konstruktive område to hovedgrupper – et nordøstre og et sydvestre. Den ene går i et 
bælte fra Skåne over Sjælland og til Nordjylland med en genkendelig påvirkning videre mod øst i 
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.  
Prøver vi at trække et par linier og spørgsmål vedrørende nogle konstruktive udviklingsmuligheder i 
bindingsværket, vil de fleste udviklingsliner tilbage i tid knytte sig op på de konstruktive løsninger 
vi kender i landbindingsværket. Bindingsværkets udvikling i byen har allerede tidligt i renæssancen  



                       
 
 
Ill. 4 
I princippet samtidige konstruktive løsninger fra omkring 1600. Landbindingsværk tv. med bladede 

samlinger og fodremløs og th. håndværksmæssigt raffineret og dekorativt købstadsbindingsværk. 
Tegning Niels Erik Jensen 

 
en konstruktiv afklarethed og homogenitet i hele landet, som godt nok ændre sig over tid, men det 
kan påståes, at ændringerne er dekorativt og ikke konstruktivt betingede. Det er med nogen 
varsomhed man skiller arkitekturens intentioner fra konstruktionen. Ingen vil næppe påstå, om 
hverken trelleborgene, renæssancehuset eller landets store agerumslader, at de er uden 
arkitektoniske ambitioner, men for at nå frem til de arkitektoniske muligheder, må vi kende eller 
sandsynliggøre de konstruktive og håndværksmæssige muligheder.  
Derfor følgende tese; Det er en accepteret antagelse, at det i Nordsjælland føromtalte bladsamlede 
bindingsværk er et tidligt udviklingstrin i bindingsværket. Konstruktionsprincippet har blot 



overlevet rendyrket langt op i tid i det nordsjællanske landbindingsværk, men kendes også 
sporadisk i resten af landet. Så man kan antage at de bladsamlede konstruktioner har været udbredt 
over hele landet. Ligeledes finder vi bladsamlingerne, rendyrkede og i blandingsform med 
tapsamlinger i middelalderlige tagværker, klokkestabler og i det ældste af vores bybindingsværk fra 
slutningen af 1400 årene og begyndelsen af 1500 årene. Antagelsen bliver at bindingsværket 
udvikler sig fra bladsamlet til tapsamlet. Et forløb som forventelig også har indflydelse på forløbet 
fra jordgarvede stolper til fodremssatte stolper. 
En anden tese kunne være sulekonstruktionen, som vi kender vi fra den ældste fynske 
landbebyggelse, og kan spores i den tilsvarende nørrejydske. Variationen på den midtplacerede sule 
under rygåsen er stritsulen, hvor to stolper bærer rygåsen. Slægtskabet mellem disse konstruktioner 
og de jordgravede stolper i oldtidens hustomter er påpeget og afprøvet. Måske er 
højremskonstruktionen fra herregårdsladerne og vestkystens landhuse, en udvikling af stritsuler, der 
bærer sideåse i stedet for rygås. I givet fald en mulig konstruktionsløsningen på gårdtomterne med 
de skråtstillede, dobbelte række jordgravede stolper. Eller måske skal vi til England i Vikingetiden 
for at hente forlæg i de interessante ”cranks construktions”, hvor krumvoksede egestammer danner 
rammekonstruktion, en slags spændkonstruktion for et åsetag med udskud.  
Andre spørgsmål til belysning kunne være; Det er tidligere nævnt at købstadsbindingsværket med 
renæssancen gik ind i en dekorativt betinget udvikling frem for en konstruktiv. Vel vidende at 
renæssancen er en dekorativ udtryksfuld periode, kunne det være interessant, at bore i effekten af 
om reformationens fravalg af dekoration i kirkerummet, have en omvendt effekt på dekorationen af 
det borgerlige byggeri og dermed medvirkende årsag til det righoldige billedsnederi af 
købstædernes bindingsværk. Endvidere ville en nærmere undersøgelse af bindingsværkets 
farveholdning igennem de forskellige stilperioder være ønskeligt, og jo ikke mindst 
farveholdningen i bindingsværkets storhedstid i renæssancen. Der bliver ved restaureringerne af 
disse bygninger givet bud på farveholdninger, som måske, måske ikke er troværdige. En 
farvearkæologisk undersøgelse ville under alle omstændigheder være på sin plads, således at 
grundlaget for at have en holdning til farvevalg er tilstede. 
Afviklingstiden for bindingsværket i købstæderne begynder så småt efter renæssancen. Teglstenen 
vinder indpas, flere får råd til at bygge grundmur, som bliver et borgerligt statusmål. Der bygges 
dog statelige købmandsgårde og djærve håndværkergårde i bindingsværk helt frem mod slutningen 
af 1700 årene, men bindingsværket afvikles generelt som byggesæt fra omkring 1800 kun anvendt i 
gårdsrummet. Det er dog ikke uden interesse at se udviklingen eller måske snare afviklingen af det i 
renæssancen opulente dekorerede etagefremspring til gaden. Det sker i en periode fra 1650 til 1750, 
hvor billedsniederier på knægte, fyldholter, mv.  afløses af stadig fremkragede etagespring, der fra 
at være voldsomt profilerede som hovedgesimsen, svinder ind til glat overpudset bindingsværk.  
På landet afløses det grundmurede byggeri først bindingsværket mod slutningen af 1800 årene. Så 
sent som i 1880érne bygges hele avlsanlæg i bindingsværk, og blot stuehuset i grundmur. Så 
bindingsværk har som byggesæt været Danmarks byggetradition siden oldtiden og helt frem til 
1900, og indgår i den danske bygningskultur med et sidste bidrag med nationalromantisk idyl i 
karnapper, kviste, overbygninger, mv. i bl.a. de første tiår af 1900 årenes villabyggeri.  
Med sommerhusbyggeriet ved vores kyster, som så småt dukker op i begyndelsen af 1900 årene, 
kan man sige at bindingsværket slutter hvor det begyndte i oldtiden - nemlig som en skjult 
rammekonstruktion. Konstruktivt uden sammenligning, men fælles om at være en konstruktion, der 
bærer et tag og danner grundlag for væglukning. I oldtiden en lukningen er med tørv, lerklining 
eller planker og i sommerhustiden med bræddeklædning af forskellig udformning. I mellemtiden 
kender vi bindingsværket bedst som kombineret konstruktion og arkitektonisk facadeelement, men 
de plankeklædte middelalderlige klokkestabler ved vores kirker viser, at disse for os 
pragtkonstruktioner, ikke i enhver henseende har været det ønskværdige arkitektoniske udtryk.  



 

 
 

 Ill. 6 
Eksempel på sen, men stadig blotlagt  bindingsværk fra 1787, Lille Torv i Randers. Tegning af Janus Jensen 

Windtmøller 1787. 

 
 
Et samlet værk om – Træbygningskunst i Danmark! 
Med dette hurtige ridt igennem bindingsværket, som konstruktion og arkitektur i dansk 
bygningskultur og om blot noget af  forskningen heri og litteraturen herom,  håber jeg at vække en 
interesse for arbejdet med et samlet værk om emnet. Det kunne blive en opsamling af den viden der 
allerede ligger, men også en mulighed for på tværs af fagområder og institutioner, at sætte personer 
med viden og interesse for emnet sammen – for ja at blive klogere på emnet og sammenskrive - 
”Træbygningskunst i Danmark igennem 2000 år”. 
 


