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Bindingsvt.erk - Ordet veekkcr hjemlige Forestillinger om dansk ldyl i 
Landsby og Kebstad, Stokroser foran kalkede Smaahuse og Sankt 

Hans Urter paa mosgroede Straatage: »Vecggene lidt skzeve staa, Ruderne 
er ganske srnaa«. lntimt herer Bindingsveerket sammen med Billedet af den 
lille Kebstadgade, hvis knudrede, istidsslebne Brolregning leber som en bug- 
tende Aa mellem Legetejsbygningcr, gule og hvide under rade Tegltage, der 
korsstribes af rigelig Kalkspakning. Det er et veesentligt Element i den ldyl, 
som forrige Aarhundredes Kunstmalere opdagede, og som deres Efterfelgcre 
har naaet at gentage indtil Banalitet, saa at man skulde tro, at enhver nu 
kunde se med samme 0jne som Malerne, og saa at de fremmeligste JEste- 
tikere rynker paa Nzesen og grerne ofrer Idyllen paa Funktionalismens Alter. 

Dct skal ingenlunde beneegtes, at Bindingsvzcrket er og lzenge har vserct 
en forzeldet Byggemaade, men blot og bar Idyl er det ikke ! Dybt rodfsestet 
i den danske Jord har det en lang, indholdsrig og fengslende Udviklings- 
historic. Enhver, der er en Smule fortrolig med vort Lands gamle Arkitek- 
tur, veecl, at det havde en Blomstringsperiode i 16.-17. Aarhundrede, da 
velhavende Kebstadborgerc smykkede deres Bindingsveerksgaarde med fest- 
ligt Snitvairk. En Blomstring i al Beskedenhed, der som en lille Buket Mark- 
blomster ikke kan sammenlignes med Arkitekturhistoriens Liljer og Roser. 
Dens seercgnc Charme fatter man ferst, naar man ikke nojcs med at se paa 
Blornsten alenc, men g0r sig den Ulejlighcd at undersoge Planten fra Top 
til Rod. Mindst lige saa meget som et kunsthistorisk Problem er Bindings- 
vzerkcts Udvikling et arkeeologisk og kulturhistorisk. I rigtigt Pcrspektiv 
kommer de bevarcde Mindesmzerker ferst, naar man foruden deres Dekora- 
tion ogsaa studerer deres Konstruktion og ved at efterspore Ternrnerhaand- 
veerkets tekniske Enkeltheder opdager, at der i dern gemmer sig zeldgamle 
og saare primitive Treek. Forst saa indser man, at Bindingsvserket, der selv 

Fig. I. Dorhammertrse fra Kolding 1634. 
Nu i 1ationalmuseet. 



Naar Mureren bygger et Hus, murer han Stenene sammen i Kalk paa 
det Sted, hvor Bygningen skal staa; Teglvzerket ellcr Stenhuggeriet levcrcr 
ham de vigtigstc Matcrialer i fserdig Stand. Temrercns Arbejde er paa en 
Gang mere primitivt og mere kompliceret. Hans Haandveerk har bevaret 
den intime Kontakt med Treeet, som han selv tildanner med sit Veerktoj, 
0kser og Stemrnejrern, og Resultatet af hans Arbejde er cgcntlig ikke ct 
frerdigt Hus, men et Bygningsskelet, som Mureren til syvende og sidst maa 
fuldende med Murtavl og Tagsten. Tilhugningen kan foregaa paa en T0m- 
merplads langt borte fra Byggestedet, saaledes at de enkeltc Dcle senerc 
blot behaver at rejses og samles, hvor Huset skal staa. Foruden rask Legems- 
arbejde krzever Haandveerket derfor ogsaa Tzenksomhed ; <let greldcr at holdc 
nojc Rede paa alle Ternmerstykkerne. Ved en »Prevcafbinding« paa Arbejds- 
pladsen maa Ternreren sikre sig, at de er »bindige« paa Forsidcn, saa at 
Bygningcns Ydersidcr kan blive glatte og plane, og han maa dcsuden num- 
merere dem, saa at de let kan indfejes paa deres rigtige Plads i Huset; hvert 
Fag eller Binding (i det rnodcrne Fagsprog fortysket: Gebindt) faar sit 
Romertal, med seerlige Kendetegn for Bygningens For- og Bagside og for 
dens Etager. Naar Huset saa rejses over Grundstencne ellcr Kzelder- 
murene, der hzever Treeet op over J ordfugtigheden, Ieegges direkte paa 
Murene, foruden Kzelderbjeelkerne, under hver af Vccggene lange Ternmer- 
stykker, Fodiemmeret (eller gammeldags: Syldtemrner) med fordybede Tap- 
huller, hvori de lodrette Stolper fastgeres med Tappe, og paa lignende 
Maade la::gges der over Stolpernes everste Ender en Jang Rem (eller gammel- 
dags: Lede). Men denne fastc Ram me er dog ikke tilstreckkclig til at sikre 
Stabiliteten; der krseves ogsaa Fyldtemmer; mellem de cnkelte Stolper, i 
Reglen under Vinduernes Plads, indfojes der korte, vandrette Ternmer- 
stykker, Lesholter med Tappe ind i Stolperne. Over Remmene lscgges Lof- 
tets Bjelker paa Tvzers af Bygningen fra Y derveeg til Y dervseg, og skal Huset 
have flere Stokoerk, Iortseettes der paa lignende Maade i evre Etage, hvor 

T0MMERTEKNIK 

i sin Blomstringstid kun indtog en underordnet Stilling i Arkitckturcns 
Rangklasser, langt tilbage har vzeret og endnu i vor moderne Tid er be- 
stemmende for Grundtrsek i vor hjemlige Boligkul tur.· Bindingsveerkcts og 
Boligens Historie Detter sig sammen, og trods alle fremmede Impulscr for- 
staas dansk Arkitekturhistorie ikke tilbunds, hvis man ikkc kcnder Bindings- 
veerkets Udvikling. 
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Saaleenge Danmark havde nok af Egeskove, var man ikke tilbejelig til at 
spare paa Temrneret ; selv det importerede tyske og norske Fyrretommer, 
som man tilsidst maatte Lage til Takke med, ialfald til Bjrelker og Lang- 
tomrner, var bedre end Nutidcns, fedt harpixholdigt og derfor durabelt. 
Men man sparede endnu mindre paa Arbejdet. Til de svzcre Temrner- 
dimensioner svarcdc store og solide Tappe, ofte fornaglede med mere end 
een Nagle, af Egetree ligesom selve Ternmeret ; Jcrns0m nedvardigede en 
Tornrer sig ikke til at bruge i Bindingsveerkets Glanstid. Og Konstruk- 
tionernc var i Sammenligning med Nu tidens overfledigt grundige, iszcr 
fordi man anvendte en Meengde Skraaforbindelser, som senere er gaaet 
af Brug. Medens Nutidens Ternrere nejes med et enkelt Skraabaand i Husenes 
Hjernefag, afstivede man i gamle Dage grerne hver Stolpe med en eller 
helst to Skraastiuere, og andre Skraaled sikrede som »Kopbaand« ( af Tysk: 
Kopf) Forbindelserne mellem Stolperne og Bjeelkerne ; szerligt iejnefaldende 
var de udvendige Knegte. Et IO Fags Hus paa 2 Stokvzerks Hejde kunde 
saaledes krzeve 300-350 enkelte Ternmerstykker, foruden henved det dob- 
belte Antal Nagler. Bedre end mange Ord viser Fig. VIII, hvor omhygge- 
Jigt de tekniske Detailler kunde veere udferte. 

Fig. II. Tornmerokser. r Kvairokse. 2 Bindokse. 3 Bredbil. 4 Stikekse. 5 Skarekse, 
Efter C. yrop: Kobenhavns Tommerlav. 

Fodternmeret kaldes Ooergangsfoden. I det everste Bjrelkelag fasttappes Tag- 
veerkcts skraatstillede Speer, der i Reglen forbindes med et vandret Hane 
baand. Ved Afbindingen bores der gennem alle disse Tapforbindelser runde 
Huller, hvori Naglerne drives ind ved Opstillingen. Trods Simplificering og 
Forenkling er Teknikens Grundprincipper endnu de samme som paa Chri- 
stian 4's Tid; selv en Detaille som Nummereringssystemet har, emend med 
smaa .iEndringer, holdt sig fra Renaissancetiden. Det er dog ingenlunde 
blot det dekorative Snitvzerk, der g0r Forskellen mcllem gammeldags og 
moderne Bindingsvserk, og heller ikke Treeets Kvalitet og Dimensioner. 
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I Sammenligning med Sten og Metal er Tree et saare forga:::ngcligt Mate- 
riale. Vi bar Tusinder og atter Tusinder af Stenalderens Flintredskaber, 
men kun yderst faa Prover paa deres Trzeskzeftning, og <let Tommer, hvori 
0kserne har hugget, er forlamgst blevet til Muld. Selv for langt senere 
Titler volder Trzearkitekturcns Forgzengelighcd store Huller i Kendskabet 
til vor egen Fortid, og <let har vscret og er stadigt vanskclig at bygge Bro 
over dennc Brist. 

Daman herhjemme i forrige Aarhundrede begyndte at studere det danske 
Hus' Udvil<lingshistorie, kom vzesentlige Impulser hertil fra Svcrige og 
Norge, Europas farende Lande i Udforskningen af Almuekulturen. Ganske 
naturligt blev man bjrergtagen af de nordskandinaviske Ternmcrbygningers 
ecrvserdigc lElde, og det faldt selvfolgeligt at fastslaa Stadierne: ublandet 
Tammerveerk, blander Bindingsveerk og ren Grundmur som Hovedetaper 
i den tekniske Udvikling fra Oldtiden til vore Dage. For Mzcnd som Troels- 
Lund og Mejborg var denne Rzekkefelge en Kcndsgeeming. Men senerc 
bar Forskningen gravet dybere i Problemerne, og alle er nu enige om, at 
<let ublandede Ternmervzerk ingcnlunde er primitivt; de norske Stavkirker 
med deres lodrette Vecgplanker er hejt kultiverede Resultater af en lang 
Udvikling, og selv Samrnenfejningcn af de blokbyggede Bendergaardes 
vandrette Tommerstokke krtever stor teknisk Erfaring. Allerede vort Sprog 
vidner om, at der har veeret eeldre Stadier. Ordet Vteg er beslzcgtet med 
Vidje og Vaand og viser ligesom det tyske »Wand«, at den primitive Veg 

BINDINGSVlERKETS FORSTADIER 

Den Dag i Dag rejses et ternrct Tagveerks cnkelte Spairfag saaledes, at de 
staar med samme indbyrdes Afstand, ligesom Bjselkerne i Grundmursbygnin- 
ger la-gges med konstante Mellemrum. Uden at vzere nogen tvingende N0d- 
vendigbed er denne faste Ordning i Fag dog selvfolgelig og praktisk, og den 
genfindes da ogsaa i det gammcldags Bindingsveerk, hvis Facadcr altid 
prreges af Ternmcrets Takt, der var ufravigelig, saalamgc Knzcgte og andre 
Hovedbaand boldt Bindingerne sammen til uopleseligc Helheder. Men ogsaa 
andre konsrruktivc Forhold g0r sig gseldendc paa dette Punkt, og Bin- 
dingernes Taktfasthed er i Virkel igheden langt zeldre end det knzcgtbyggede 
Kebstadsbindingsveerk. Renaissancens tunge og besveerlige Tcrnmcrtcknik 
bar taget Arv efter endnu eeldre Byggeskik, bvis Oprindelse skjuler sig i 
Oldtidens Merke. 
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har veeret et Fletveerk af bejelige Grene. Skeerrne og Hytter af denne Art 
har sclv Stenaldersmanden uden Vanskelighed kunnet bygge, og han har 
sikkert ogsaa forstaaet at g0re dem mere bestandige ved at deekke Flet- 
veerket med Ler, hvis plastiske Egenskaber han eller hans Kvinder udnyt- 
tede i Pottemagerkunsten. Lerklumper med Aftryk af Grenevzerk herer til 
de eeldste Vidnesbyrd om menneskelige Boliger, her i Danmark som andet- 
steds i Europa. Det har heller ikke veeret sveert at stikke Stokke i Jorden 
for at afstive Fletveerket og efterhaanden at behandle sterre Stammer paa 
samme Maade, ligesom man i vore Dage rejser Ceerder og Stakitter ved 
at grave Stolperne ned i Jorden. Dette tekniske Forhold giver os ialfalcl 
en mere end sandsynlig Forklaring paa, at saa mange primitive Hytter 
overalt i Verden er runde, og at de ccldste evropzeiske Hustyper sikkert er 
den cirkulzerc og den ovale. Saa langt tilbage i Tiden ligger dette Udvik- 
lingstrin, at de klassiske Kulturfolk kun bevarede et dunkelt Minde om 
Rundhuset, naar de dyrkede Arnens og Hjemmets Gudinder i runde Temp- 
ler. I Nordeuropa genspejles Typen i Bronzealderens Husurner, og selv 
heroppe bar det firkantede Hus haft en lang Forhistorie inden Jernalderen, 
da vi moder denne Hustype i de zeldste danske Bygningslevninger af saa 
stort Omfang, at Grundplanen lader sig bestemme. Det mzerkelige Fund 
fra Ginnerup i Ty, hvor Nationalmuseets Udgravninger endnu langt fra 
er afsluttede, har kastet et hicltil uanet Lys over den clanske Bolig i Tiden 
ved Kristi Fedsels Tid, og sammen med andre Undersegelser af nerre- 
jydske Hustomter viser de os, at det danske Bondehus allerede for 1500- 

2000 Aar siden har vzeret el rektangulzert Langhus, der har ligget orien- 
teret, med Gavlene i 0st og Vest og med Hovedindgangene i en af Lang- 
siderne, helst i Syd, mod Solen og Varmen. Vzeggene har hyppigt veerct 
stablede af Grzesterv, men jordgravede Stolper til Stette for Taget har 
ikke manglet, og flere Hustomter har tydeligt haft Vsegge med Vendring 
og Lerklining mellem Stolperne. I et enkelt Tilfselde er det lykkedes at 
paavise, at Taget har vzeret et »Raftetag«, af tynde, naturlige Grene, trek- 
kct med Lyng. 

Samtidigt med disse Udgravninger har Dansk Folkemuseum i yderste 
0jeblik faaet Gang i Undersegelsen af vore gamle. Bendergaarde, og dcnnes 
Resultatcr stemmer i mserkelig Grad overens med Udgravningernes. Den 
Dag i Dag er Grundstammen i det danske Landbohus Jernalderens orien- 
terede Langhustype, der retter sig efter Landets fremherskende Vinde; 
sclvom de sterre Gaarde gzerne har ordnet sig med Lenger i mer eller min- 
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dre sluttet Firkant, er denne Form et sent Stadium i Udviklingen. I visse 
Egne af Landet forekommer enlrengede Gaarde eller tolamgcde Parallel- 
gaarde, og i Husmandshuse kan Mennesker og Dyr bo under samme Tag. 
Trods alle nyere Elementer, trods Udhusenes og selve Vaaningens Dcling 
i mange Rum, trods Glasvinduer, murede Skorstene, Bilseggere og Vindovne 
mzerkes Oldtiden ogsaa i Temmerkonstruktionerne ; de Hypoteser herom, 
som Forf. fremsatte for en Snes Aar siden, har i det store og hele holdt Stik. 

Lollandske Pilegairder og fyenske »Kover« (Smaaskure) er flettede som 
den primitive Vseg, lignende »Vendreuerk« gemmer sig i Bendergaardencs ler- 
klinede Tavl (Fig. I), og selvom man forlzcngst er ophert at jordgrave 
Veegstolperne, spores endnu Eftervirkninger af denne Skik. Kun i visse Egne 
af Landet er de gammeldags Bendergaarde saa fremskredne, at deres Bin- 
dingsveerk har Fodtemrner over »Syldstenene«. Syldtemrner ses langs Lille- 
belts Kyster, er estligt i Jylland naaet op til Djursland og Sydsiden af 
Mariager Fjord og har desuden bredt sig over hele Fyen samt til Lolland- 
Falster. Langs hele Jyllands Vestkyst og omkring Limfjorden staar dcr- 
imod Vreggenes Stolper paa Sten uden Fodtemrncr (Fig. 2) ligesom paa Sjrel- 
land, Bornholm og delvis i Skaane. Muligvis skyldes denne gcografiske 
Fordeling en fremmcd Paavirkning, der fra Syd har kilct sig ind i Dan- 
mark, og med Skovenes Tilstand har den ialfald nreppc Sammenhreng. 
Endnu ved Overgangen mellem Middelalderen og den nyere Tid jord- 
gravede man Husternmeret i Egne, hvor Fodremmene nu hersker. Paa Fyn 
blev det 1473, 1492 og 1547 indskeerpet, at nybyggede Huse skulde secttes 
paa Sten; I 554 forbod Christian 3 Narrejyderne, hvis Byggemaade var 
Skovene til Fordzerv, at jordgrave Stolper, Fodstykker og andet Tomrner ; 
det skulde saittcs paa Sten, »at det deslsenger kan blive bestand«. Netop i 
skovrige Egne har man altsaa kunnet rutte med Trseet og uden at be- 
kymre sig om Holdbarheden efter OJdtidsskik udsaiuc det for Jordfugtig- 
hedens 0delreggelser. 

Sammen med Fodtemrneret felger ofte Tagvzerkcr af moderne Type, men 
i en af de udpreegede Fodremsprovinser, paa Fyn, har der holdt sig en 
Tagkonstruktion, som er vasensforskellig fra Nutidens. Taget stotter kun i 
ringe Grad paa Ydervreggene; Speerene (eller Spamderne) heengcr over etAas- 
tree, som liggende under Tagryggen baircs af en Rzckke Suler (Fig. III-IV). 
Besleegtede Suletage spores enkelte Stetler paa Nerrcjyllands 0stkyst og 
traffes iseer i Hardsyssel og Salling, hvor Hejsuler vexlcr med skrzevende 
Stritsuler. Selvom de endnu ikke er paaviste i danske Oldtidstomtcr, er 
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(sml. Fig. IV) ogsaa truffct adskillige naturkloftcde, og der har desuden cxiste- 
rct Va.gstolper af dennc Arl. I et gammell Hus, som stod i Gullev ved Vi- 
borg, var Stolpernc »ncdgravnc henved en Alen i Jorden, og i en Gaifcl eller 
Tvcjc i deres overste Ende var Bja::lkerne ncdlagte«. Havde dctte Hus cndnu 
staaet, vildc dct have vecrct en Illustration til Vi truvius' Forklaring paa 
Arkitckturens Oprindclse: forst oprcjstc man gaffclformedc Tracer (Forke), 
og cfter at have anbragt Grcne dcrimcllem, bckleedte man Vecggene med 
Ler. Men forovrigt minder ogsaa primitive sydsjcllandskc Vognskjul (Boder, 
Fig. 3) lcvende om Vitruvs Ord. 

Suletagene, der sikkert spores i Sja.lleendernes Brug af spinkle Tagaasc 
og Rafter, maa i gammel Tid have haft sterre Udbredelse i Landct, men 
cnehcrskcndc har de ikke vzcret ; Vendsyssels, Tys og Himmerlands Hoj 
remsbygniuger med Udskud (Fig. V), der minder om Herregaardencs Age- 
rumsladcr, er sikkcrt ogsaa en Oldtidsform, i arnmcnheeng med Jernaldc- 
rens Grzcstarvvzegge, som krzevede ct Ternmerskelet indc i Huset. Et felles, 
gammeldags Trsek sammcnknyttcr de varierende Typer, baade i Nerre- 

Fig. III-IV. nit af Iycnskc Sulcbygninger. 
Eficr Zangcnbcrg: Danske Bondergaarde, 

J: 1~0 

Sulcrnc ogsaa Oldtidslevn. Dct danskc Dialektord genfindcs i Oldnordisk 
og Oldgcrmansk, baade Tysk og Engelsk, og i tysk Omklredning er dct 
genoptagct i Rigssproget som »Sejle« og har forhindret det latinske >>Co- 
lonna« i at faa Borgcrret hos os, ligesom Vindoje har kunnet sprerre for 
Latincns Fenestra. Ordets Grundbetydning er en hel andcn, nemlig dct, 
vi nu paa Rigsdansk kalder en Tvejc, en Trastamme eller en Gren, der 
clelcr sig i to Skud. Mellem nyere og mere kunstigt formede Tagsulcr er der 
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Efter Zangenbcrg. 

Fig. V. Snit af Hojremsbygning. 
Gaard i Vinke!, nu flyttct ti! Hjerl Hcde. 

jylland, paa Fyn og paa Sjzelland, nemlig Placeringen af Bjeelkcrnc, der 
ligger adskilligt under Tagskzegget og er fastgjorte i Stolperne med en gen- 
nemgaaende Tap, som er fornaglet med to, paa Ydersiderne synlige Nagler, 
medens indvendige Skraabaand hjselpcr til al sammenholde Stortommcret. 
Det formindskede Hojden under Bjzelkerne, men egcde Tagtrekanten med 
et »Styrterume, som sikkert bar faaet Navn af, at man her kunde styrte eller 
kaste Kornet. Men Navnet forklarer ikke Sagen. Naar Bjeelkerne ligger 
under Tagremmen, skyldes det langt snarere en Eftervirkning fra natur- 

voksede Sulcstolper, hvor denne 
Konstruktion, der ogsaa Iandtes i 
Gullevhuset, var selvfolgclig; en 
sjzelden Gang kan man da ogsaa 
finde Bjzelkehovedernc ncdlagtc i 
Taphuller, der er aabne foroven 
ligesom Tvejerne. Og selvom denne 
Forklaring kun er en sandsynlig 
Hypotese, er det sikkert nok, at de 
gennemstukne Bjelkehooeder bar spillet 
en meget vsescntlig Rolle i det dan- 
ske Bindingsvserks U dvikling, Iordi 
de krzever den fastestc Samhorighcd 

af de enkclte Bindinger og dermed bliver den ferste tekniske Forudsanning 
for den regelmzessige Fagdeling. 

Talrige andre Problemer i landlig Bygningsskik maa her lades urorte, 
f. Eks. om den lille Gruppe ublandedc Trrebygninger omkring Kolding- 
Haderslev, hvor Bindingsveerk af udviklet, kebstadmeessig Type lukkcdcs 
med Tavl af Egeplanker. Disse Bulveegge, der bar Slscgtningc saa fjzernt 
som i Lilleasien og sikkert ogsaa er en Byggemaade af hoj £lde, minder 
om, at det primitive Bindingsveerk ikke gennem alle Tider har vseret enc- 
herskende. Vikingetiden og Middelalderen kendte ogsaa ublandcde Ternmer- 
bygninger. Gravkammeret i Jellingeh0jen har Stavvzerksveeggc af rcjstc 
Flanker, og paa lignende Maade har vore eeldste Kirker Ira r ooo-Tallet 
vzeret ternrcde, som <let fremgaar af enkelte, nu i Nationalmuscet bevarede 
Brudstykker. Herningplankens »irske« Orm viser, al de kunde veere rigt 
smykkede, medens Kirketomten S. Maria in foro i Lund forklarcr, hvorfor 
de ikke kunde bestaa som de norskc Stavkirker; her var Vc:egplankcrne 
nemlig jordgravede. Ogsaa Bulveegge af meget sveert Temmer har vzerct i 



Brug; det ses i Vordingborg Gaasetaarn, og ligncnde Flanker er fundne 
paa Gaardtornten Boringholm vcd Horsens, hvor de blev nedkastede i 
Mosen i 14. Aarh.: skrcvne Kilder neevner ogsaa Bulstuer i Kebstsederne. 
Tommerdimcnsionerne minder om de nordskandinaviske Blokhusc, men 
Konstruktionernc har dog nzermet sig Bindingsvzerket, idet Bulplankerne 
har vzeret indtappede i Hjernestolper, en Bygningstypc, der er reprresen- 
teret paa Gotland. Og Side om Side med disse Byggemaader har det pri- 
mitive Bindingsveerk levct videre og udviklet sig. Bengerdvisen nzevner 
»Vendreder og Flagreled«; andre Folkeviser reber, at Middelalderen holdt 
Bindingsveerket hejt i £re. Ridder Stig fejrede saaledes sit Bryllup i et 
Fantasislot, hvor Portene var hsengt i Selv, Gulvet street med Blornster og 
Beenkene sat med heviske Meer, medens »Stolperne var af det rode Rav, 
og Bjclkcrnc udskaarne i forgyldene Bogstav« Og da den hovmodige uden- 
landske Kongebrud klagcr over Brudehuset paa Kebenhavns Slot, svarer 
Svend Felding: »Stolperne er alle af Eg, Tiljen er alle af B0g; det er halvt 
bedre Brudchus, end dig sernmer i at Iigge«. At Slottet allerede fra Absalons 
Tid var en grundmuret Borg, formindsker ikke Citatets kulturhistoriske 
Sandhed; det har sikkert Gyldighed for Gennemsnittet af Landadelens Bo- 
liger. Det nysneevnte Boringholm, som blev nedlagt af Dronning Margrete, 
var i sin sidste Skikkclse en firlzenget Gaard, hvis Stuehus havde Fod- 
ternmer. Vi behaver ingenlunde at teenke os alt Middelaldercns forsvundne 
Bindingsveerk som ukultiveret og prydlest. Paa de nerrejydske Alterstolper, 
forjydskcde Udgaver af Italicns Alterciborier, kan der vzerc rige og smukke 
Profiler, medens Konstruktionerne, iseer de aabne Taphuller everst i Stol- 
pcrne, reber en vis Forbindelse med Bendergaardsstolperne. De eeldste 
danske, i samlet Stand bevarede Temmerbygninger, Klokkestablerne af 
sydslcsvigsk Type, der ogsaa er reprzesenterede paa Lolland, vidner om 
ikke ringe tcknisk Kunnen; deres mzegtige Stolper afstivcs af lange Skraa- 
band (Ranker), der er lagte i Kryds paa deres Indersider, og det smuk- 
keste Exemplar, som staar ved Nerre Brarup Kirke i Angel, har under Tag- 
skeeggct ct scnromansk Buegalleri af samme Karakter, som forekommer paa 
de tornrede Ciborier. Ievrigt synes Gudetemplerne i Upsala og paa det vcn- 
diske Arkona at have veeret bygget paa lignende Maade som disse Klokke- 
stabler, og er dctte rigtigt, har ogsaa hej t udviklede Bindingsveerkskonstruk- 
tioner Rod i Oldtiden. 

Naar Danmark maatte blive Bindingsveerkets Land, beror dette til syvende 
og sidst paa naturgeografiske Forhold. Stolpevreggene herer sammen med 



Allerede i den zcldrc Middelalder indfarte GejstJigheden Grundmurstek- 
niken i Kirkebygningerne; Kongeborge og Klostre fulgte snart Exernplct, og 
efterhaanden foretrak alle Bygherrer, som havde Raad dcrtil, de rode Mur- 
sten fremfor Travzcrket. Allerede ved Renaissancetidens Begyndelse var 
Bindingsvzerket for Adelsstanden kun en Byggemaade af anden Rang, der 
sank ned til de rene Landbygninger. Det beherskede Herregaardenes Ud- 
Ieenger og fik her en seeregen Blomstring i Storbrugenes rummeligc Agcrums- 
lader, hvis Konstruktioner minder om nerrejydske Hojremshuse, men clog 
er endnu mere i Slsegt med holstensk-saxisk Byggeskik. Kun rnindre Adels- 
gaarde nejedes med Hovedbygninger af Bindingsvark, og de viser sig i 
Reglen at vzere byggede af Haandvzerkcrc fra den nzermeste Kebstad. Thi 
Renaissancens Bindingsvairk var i udpreegct Grad borgerligt, og det maa 
studeres i Kebstzcdcrne, hvor Stenhusene endnu en Tid Jang forblcv i for- 
svindende Mindretal. 

Borgernes Bygninger har i Reglen samme Grundtype som de landlige 
Vaaningshuse; de lregger sig med Langsiden til Gaden og har felgelig Ind- 
gang i den lange Front, enten det nu er Port, D0r cller begge Dele. Selv 
Smaahuse former sig grerne paa dennc Maade; de Bodcr eller Vaaninger, 
som velhavende Borgere byggedc paa Spekulation og udlejede cller ud- 
stykkedc til Srnaakaarsfolk, synes meget tidligt at veere formcde som Lang- 
huse, hvis Tveerdeling ikkc blot skilte mellcm enkclte Rum, men mellem 
forskellige Husstande, ganske som <let er Tilfseldet i Nyboder og i Nutidens 
Rzekkehuse. Paa de sterre Grunde havde Velhaverncs egne Boliger, Keb- 
stadgaardene, stzerk Tendens til ligesom Klostre, Herregaarde og Bender- 
gaarde at ordne sig i retvinklet sarnmcnstedende Lecnger, grupperede om- 
kring en firkantet Gaardsplads. I Reglen er det lange Forhus ganske dorni- 
nerende, men paa Hjernegrunde var det naturligt, at den ene af Leengerne 
kom til at vise Smalsiden mod Gaden eller Strzcdet, og isair i Vestdanmark 
forekommer dette ret hyppigt, en Foreteelse, som utvivlsomt skyldes Paa- 

K0BSTADS-BINDINGSV JERK 

Egen og andre Levtrzeer, medens Blokvreggene kun kan vinde Fodfa::ste i 
Naaletreeskovenes Lande. Og da Blokvirket nedvendigvis maa fore til slut- 
tede, nogenlunde kvadratiske Grundplaner, medens Stolpevirket let ladcr 
sig forhenge, forklarer Naturgeografien derfor ogsaa meget om den danske 
Langhustypes Alder og Urokkelighed. 



virkning fra de nordtyske Hansesteeder. I Danrnarks nzermestc Nabolande, 
i Holsten og Tysklands Kystlande baade ved Vesterhavet og 0sters0en, var 
den saxiske Bondegaardstype, der i Modsretning til den danske er et ud- 
przeget Gavlhus, bestemmende for Kebstadbygningerne, som derfor kom 
til at vende Gavlene til Gaden. Saa teet sammentnengte paa smalle, dybe 
Byggcgrunde som i Hansesteederne blev de danske Kebstadshuse dog aldrig, 
og den store, nordtyske Diele, Forrummet, der svarer til Saxergaardens 
Staid, er nreppe naaet lsengere nordpaa end til Flensborg. Men i afsvsekket 
og fordansket Form, med Smaasmeger mellem de enkelte Huse og med 
Bevaring af en Indgang paa Langsiden, trrengte Gavlhustypen dog et Stykke 
Jeengere nordpaa, i dct mindste til Ribe og til Lillebeeltsbyerne, hvor den 
har Ilorcret i 1Ernsk0bing, Assens, Middelfart og Kolding uden dog paa 
nogcn Maade al blive eneherskende i disse Kebstzeder lige saa lidt som i 
dct loJlandske Nakskov. Dansk og nordtysk kan staa Side om Side, og til 
Gadegavlcnc er der grernc fejct en lille Portlzenge, som giver Facaden en 
vis Lrengdcvirkning. Hejere oppe i Nerrejylland afslerer Gavllrengerne sig 
ved nrermere Eftersyn nzesten altid som Dele af et sterre Komplex. 

For al danne os et fuldt paalideligt Sk011 om den saxiske Hustypes Ind- 
flydelse i Danmark er vort Kendskab til Kobstadsbygningernes Indre i 
Virkeligheden for mangelfuldt. I Tidernes L0b er Skillevregge og Vzerelser 
overall saa omdannede og rnoderniserede, at man kun i Ny og Na; kan 
vinde Indblik i den oprindelige Rumdeling. Det sker kun i de sjreldne Til- 
felde, hvor man under Restaureringer cller Nedrivninger kan ivzerkszctte 
meget haardhamdcdc Undersegelser. Ved slige Lejligheder har det vist sig, 
al Bygninger fra 15oo'erne fra ferste Faird nzesten aldrig har haft Skillerum 
paa langs i Huset, men kun Tveerskillcrum, saaledes at de enkelte Stuer 
regclmressigt har vseret lige saa brede som selve Bygningen. Kamre har 
vzeret sjeeldne og ganske underordnede, og selvom Ildstederne gserne var 
placcrede i Bygningcns Midtakse og Skorstenspiben stak op i Tagryggen, 
syncs dct Ierst i Lebet af Christian 4's Tid at have medfert, at Rummenc 
i sterre Bygningcr grupperede sig om Skorstenen baade med Tvrerdeling 
og Lrengdedcling. Den simple tvzerdelte Rumplan, der genfindes i vore 
zeldste Herrcgaarde, er ogsaa i nejeste Overenssternmelse med Bender- 
gaardene, hvor Lrengdedelingcn, baade i Ind- og Udlzenger, er et sent og 
fremmed Feenomen. Og ligesom den danske Bondestand ikke har byggel 
Tostokveerks-Huse, saaledes stadfaster ogsaa Kebstsedernes Bindingsveerks- 
bygningcr, al vort Vaaningshus i Ordets cgentligste Forstand er jordbundet. 



Har Middelaldercn kendt »Hejenloftct«, maa det en ten have vairet i Stenhuse 
eller i underordnedc Udhuse som de nordskandinaviske Bodcr og Bure, 
der er bestemte til Forraadskamre eller Sovesteder, ikke til rigtige Op- 
holdsrum. Selvom Kebstadbindingsvzerket heevede sig til to, stundom end- 
ogsaa til tre Stokveerk, syncs man altid at have boet i Stueetagen; paa det 
evre Stokveerk var der hejt regnet afskildret nogle smaa Sovevairelser, og 
det vedblcv at vzere en ede og ubeboet Sal, paa Hejtidsdage maaske nok 
klzcdt i Festskrud, me~ til daglig Brug blot Lagcrrum og Pulterkammer; 
selv i vorc Dage har enkelte gammcldags Kebstadborgcre holdt fast ved 
denne i Nutiden saa urimelige 0dslen med Pladsen, der forklarcr vort 

progs ejendommelige, tvetydige Brug af Ordet Sal. 
Ikke blot den indre Plan, men ogsaa den bedre kendte ydrc Rejsning re- 

ber Kebstadhusets Sleegtskab med Bondehuset. Gennem hele dct 16. Aar- 
hundrcde og senere kzernpede kongelige Forordninger en hidsig, men frugtes- 
les Kamp mod Kobsteedcrnes Brug af Fjeelegavle og landlige Straatage; 
trods al Brandfare lod de sig ikke udrydde. Kristiern 2's Kebstadslov for- 
bed lerklinede Tavl, men endnu for et Par Aar siden fandtes de i en Byg- 
ning paa Kobenhavns 0stergade, og i Kebstzederne treeffcs de aucr og 
atter. Iszer i Smaabyerne har man sikkert bygget ligesaa primitivt som ude 
paa Landet, men sclvsagt er det gennemgaaende de bedste og solidestc 
Bygningcr, der har holdt sig til vore Dage, og de bevarede Kobstadshuse, 
hvormed de faatallige Herregaarde af Bindingsvrerk felger Trop, viser derfor 
Ierst og fremmest Byhaandva-rkets Overlegenhed over Bendernes Byggeri. 

Hvad enten Kebstadsbindingsvecrkct bar Kzeldere ellcr ej, hviler <let 
altid paa Grundmure, af raa Kampcsten eller af Mursten, og kun i de 
smaa bornholmske Byer, hvis Huse ikke har synderlig JElde, kan man 
endnu finde Stolper, som staar direkte paa Stencne uden Fodtommer. 
Ellers savnes der ikke Fodrem, selv ikke i de eeldste bevarede Bygninger, 
og i Modseetning til Landbygningerne bar disse i ganske udprsegct Grad 
Facade. Forskellen mellem Forside og Bagside indskrzenker sig ikke, som i 
saa megen anden Arkitektur, til Dekorationen, men den naar belt ind i selve 
Konstruktionen (Fig. VI). Paa de toetages Huse bar Facaderne knregtbygget 
Stokvzerksfremspring. Stueetagens Loftsbjeclkcr krager ud foran dens Facade- 
va:::g, og med dem felger saa hele Vceggen i det evrc Stokveerk ; Knzcgtcne, 
som stettcr Bjailkeendernc, er indtappede og fornaglede baade i dem og 
i Stolperne. Gaardsiderne er derimod ikke stokvzerksdeltc, men deres 
Stolper er saa heje, at de naar nede fra det paa Mursoklen liggendc 
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Gaarclen over de everste Remme, saaledes at Taget bliver et virkeligt Spar- 
tag, men meget hyppigt ses det (Fig. VI), al de Lil begge Sider er indtappede 
i Stolperne, saaledes at Loftet har Styrterum, og saaledes at Tagvserket faar 
samme dristige og simple Konstruktion, som forekommer i Landbygninger; 
der er vel nok Speer og Hanebaand, men Specrenes nedre Ender rider paa 

tolperne uden Forbindelse med Bjrelkerne; smaa Indsnit i Underfladerne 
slu tter sig om de everste Stolpetappe, der stikker op gennem Tagremmen 
(sml. Fig. V). Ligesom disse Tagvzerkcr er Krydsninger mellem Suletage og 
Spsertage, saalcdes viser Bjrelkeforbindelserne to vidt forskellige Konstruk- 
tionsprincippcr, der modes og kzempcr i eet og samme Hus. Utvivlsomt 

Fig. VI. Aalborg. 0steraagadc 4. C. 1550, nedrevet r909. 
Opmaaling af Mogens Clemmensen. 
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Fodternmcr helt op ti! Tagrcmmen, og Forbindelsen mellem Stuebjeelkerne 
og Stolpernc er her tilvejebragt med Tap og indvendigt Skraabaand, alt- 
saa den Byggemaade, vi kender fra Sulebygninger og andre Bendergaarde. 
Betragter vi Salsetagens Bjzelker, er Forholdene i Reglen lidt anderledes; 
stundom er ogsaa de steuede af Knzegte og ligger baade til Gaden og Lil 



er det Bagsiderne, der langst har bevaret Levn af garnrneldags Byggeskik; 
det reber sig ogsaa i rnindre vasentlige Ternmerdetailler. De mangler i 
Reglen Facadernes skraatstillede Fyldeternrner og nejes med vandrette L0s- 
holter, og medens Gadesidens Tavl udmures med brzendte Mursten, holder 
Klinetavlene sig ti! Skillevreggene og til Gaardsiden. Utvivlsomt er det 
ogsaa, at Kneegtkonstruktionen skyldes frernmed Paavirkning, og dens Op- 
rindelse maa sikkert seges i NordtyskJand, hvor den trivedes tidligere og 
rigere end noget andet Sted. Her var Forholdene szerlig gunstige for dens 
Udvikling; i de treskibede Bendergaarde af saxisk Gavlhustype synes man 
tidligt at have lagt Bjrelkerne over Rernmene, og i de folkerige Hansestaidcr 
fremtvang den teettc Bebyggelse Bygninger paa flere Stokvairks Hejdc. I 
og for sig er der intet til Hinder for at rejse et toetages Hus med Hojstolpcr 
til begge Sider. Allerede de sJesvigske Klokkestabler er Forgamgerc for denne 
Konstruktion, der hyppigt forekornmer i Nordtyskland og ogsaa kan trreffes 
i danske Kebsteeder og paa Herregaarde (som Barritskov ved Vejle Fjord). 
Men i Huse paa tre Stokvzerks Hejde slaar Egetreeets Dimensioner ikke til; 
man maatte klare Problernet ved over Toetages Hejstolper at stille endnu 
en Bygning paa et Stokvzerk, og naar Hojstolpehusets everste Bjrclker kra- 
gede ud over dets Remme, maatte Resultatet blive, at Overhusets T0m- 
mer kom til at hvile paa de frcmspringende Bjzelkehovcder, og at disse til- 
tramgte Stette ; Skraabaandene, der er saa almindelige i det primitivere 
Bindingsvrerk, og som allerede paa de eeldste slesvigske Klokketaarne er 
vendt udad under Tagudheenget, kunde blive til Knzegte under Stokvterks- 
fremspringet. 

Blandt de mange Forseg paa at forklare Knzegtencs Genesis er dette 
det sandsynligste, men Problemet kan ikke leses paa dansk Grund. For os 
har det sterre Betydning, at Knregtene hurtigt blev Temmerhaandvserkcts 
Kzclebern. Man forelskede sig i Stokvserksfremspringets maleriske og liv- 
fulde Virkning og brugte det snart paa Stetler, hvor det ikke var konstruk- 
tivt nedvendigt. Helt naturligt faldt <let at gentage Kneegtrnotivct to Gange 
ved paa Tostokveerksfacader at lade det synke ned over Stueetagen og ved 
desuden at bruge det under Tagskregget, hvor <let kunde gore Nytte som 
Stette for Skalkeue, de Trsestykker, der nagledes paa Speerenes nedre Ender og 
bar <let store Tagudheeng. Men man gik endnu videre (Fig. VII). Mange 
Huse af nordtysk Gavltype er udstyrede med rent dekorative Facader, Deres 
virkelige Konstruktion gemmer sig i de af Nabohusene skjulte Langsider, 
som er byggede med Hejstolper, men Gadegavlcne pyn ter sig med Stck- 
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skyet Besvser og Bckostning, naar det gjaldt Knzegtenes Msengde og Ud- 
formning med Profiler og Snitveerk (Fig. VIII). 

Fra Knaigtcne kunde Dekorationen brede sig til andrc Dele, og Pryd- 
lysten forte endogsaa til Indfejelse af et dekorativt Ternrnerstykke, »Fyld 
lioltet«, som det i Mangel af gammelt Navn kan kaldes, fordi det erstatter 
Murlavlet mellcm Bjelkehovede, Rem og Overgangsfod og uden bzerende 
Bctydning blot udfylder Tomrummet i Udkragningens Skygge paa en 
rigcre og clegantere Maade, end selv profilerede Mursten kunde g0re det. 
Med srnaa, skjulte Vinger, heengende i tilsvarende Indsnit paa Bjzelke- 
hovedernes Oversider, kunde disse Fyldholter blive lige saa rigt udskaarne 
som Knzcgtene, og videre kunde Snitveerket naa Overgangsfoden og til- 
greensendc Stolper og Lesholter, men til Partierne omkring Vinduerne 
raktc det sjseldent, og selv Portenes og Derenes Udsmykning holdt sig til 
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Fig. VII. Kolding. Helligkorsgade 22. r589. 
Opmaaling af Chr. Borch. 

vzcrksfrcmspring, idet smaa korte Bja::lkchoveder og Knsegte, tappedc i den 
bagved staaende faste Gavlbinding, giver det Udsecnde af, at Huset er 
knaigtbygget. Danske Hjernebygninger, der viser baade en Langside og en 

malsidc, efterligner neje denne Byggcmaade, som her har den Forde! 
at bringc dekorativ Harmoni mcllcm de to Facader, som det ses Fig. 30, 
41 og 49, og ogsaa paa anden Maade stadfsester det sig, at man ikke har 
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Kmegtenes Snitveerk ·har givet Navn til den populzerestc og markanteste 
Bygning blandt det danske Kebstadbindingsveerks Veteraner, Apostelhuset i 
Nestoed (Fig. 7 f.). H0jere og mere fremspringende end nogen yngrc Bin- 
dingsvecrkskonsol i Danmark har disse 13 gotiske Knzegte i deres Linje- 
virkning fastholdt meget af Trzeets naturlige Krurnning, som om de var 
klevede af Egestammens Forgrening eller snarere af dens Rodende. Da 
Hojdcn er o. 125 cm, er der paa <let lodrette Parti Plads nok til de udskaarne 
Figurer, der ganske minder om Apostelraikkerne paa Datidens Flejaltcr- 
tavler, blot at Frelseren selv er indfejet i Serien. Hver cnkelt af Disciplene 
beerer sit sserligc Tegn, i de Ileste Tilfeeldc hentydende til Legcnden om 
hans Dedsmarryrium. Trods den grove og skematiske Udferelse er Skik- 
kelserne ganske lcvende karakteriserede og varierede som jecvne Folkets 
Mzend, som Ynglinge eller som Leerde. Fantasifuld Karakteristik er der 
ogsaa i de szcre, store Dyrehoveder, som er anbragte under Figurerne; 
tzenderskzercndc, grimt vraingcnde, dumt bestialske eller reevesncdigc skal 
de sikkert symbolisere Livets Ondskab Jigesom de Masker og »Drolcricr«, 
der oplivede Misericordia-Konsollerne under Klapsaidcme paa Datidens 
Korstole og ogsaa er reprzesenterede i Nzestveds S. Pederskirke. Et Par 
Menneskeansigter virker ikke clskveerdigcre end Dyrene, og u oder den 
Verdenskugle, hvorpaa Kristus trteder, viser selve Djsevclcn sit Fjscs. Over 
Frelserens Hoved er Kneegten udformet som en gotisk Kelbue-Baldakin, 
hvis Dctailler ogsaa svarer til kirkelige Snitvzerker. Paa de andre Knaigtc 
kan der vzere Tilleb til lignende Baldakiner, men ellers er Motiverne stzerkt 
varierede; en Blomst eller en Krone skifter med Vaabenskjolde, hvis usym- 
metriske Form tilherer Tiden ved Aar 1500. Af Skjoldemecrkcmc minder 
nogle om danske Adelsvaaben; med lidt god Vilje kan man henfere fire 
af dem til Slregterne Skave (over Petrus), Krag (over Andreas), Barscbsek 
(over Jakob den zeldrc) og Sparre (over Thomas), men et Par andre af 
Mairkernc er utvivlsomt borgerlige, og Alterkalken sammen med den krumme 

BEVAREDE SENGOTISKE BYGNINGER 

Overliggerne (Hammertrteerne); Undtagclserne er ialfald saa faa, at de be- 
kreefter Reglen. Det er Overgangsleddene mellem Stokveerkcne og i ferste 
Rrekke Knzegtene, som er Beerere for det danske Bindingsveerks dekorative 
U dsmykning, der aldrig naaede saa vidt i dctaillerct, snedkcrmassig Be- 
handling af Ternmcret som det rigeste og mest ovcrlzesscdc nordtyske. 
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Fig. VIII. Neestved. C. 1600, nedrcvet 1 869. 
Opmaaling af H. Storck. 



Hammer i Skjoldet over Apostlen Matthias hentyder til en Prast. Den 
eneste rimelige Forklaring paa Skjoldrzekken er den, at Apostelhusct har 
tilhart et af Byens Gilder, som rnellem sine Bredre har talt Ma::nd af for- 
skellige Stzendcr. Maaske har Billedsnideren sclv vzerct Gildebroder. Dr. 
Beckett bar i sin danske Kunsthistorie paapeget Arbejder i sydsjsellandske 
Kirker, der kan veere gjorte af samme Haand, iszcr S. Andreas-Tavlen i 
Kjeldby paa Maen, bvor Pilgrimsapostlen Jakob den zeldrc bserer sin Rejse- 
Ilaske ved Bailtet ligesorn paa Apostelhuset, og S. Knud Konge-Tavlc fra 
Nzestved Pederskirke (r'i.u i Nationalrnuseet). Blot og bart Ternmerrnands- 
arbejde er Apostelkneegtene ikke, men Ternreren, der har bcsternt deres 
Grundform, har dog sikkert ogsaa hert hjemme i Byen. Bja::lkehovederne 
over Knzegtene bar ban med et Par raske Kantsnit givet en ejendommelig 
T-Form, der minder om et Antonius-Kors, og just denne Form forekommer 
i samtidige Tagva::rker rundt om i Sydsjeellands Kirker. 

Bortset fra de velbevarede Snitvzerker er Apostelhusets Temrncr dcsvairrc 
nu stserkt fornyet, men ved Istandszettelsen sidst i forrige Aarhundrcde iagt- 
tog man, at der over Bjzelkeenderne mod Gaden har ligget en Rem, som 
vilde vzere uteenkelig i et Etstokveerkshus og derfor viser, at Bygningen op- 
rindelig bar haft to Etager, sandsynligvis med Festrum paa Salen. For- 
rnodningen herom bestyrkes af to enklere udstyrede, men bedrc bevarede 
Bygninger i Kege. »Slagtergaarden« (Fig. 4-6), der fra Kege Torv er ovcrfert 
til Byens Museum, har vel nzesten intet Snitvzerk, men Kna::gtene under 
det store Stokvzerksfremspring (mer end 50 cm) har Lamgdc og Linjeforing 
som Apostelkneegtene og har tilmed bevaret mere af Skraabaandets Ka- 
rakter, idet de mod Szedvane ikke udfylder Fremspringets Vinkcl inde ved 
Va::ggen. Szerlig smukke og energiske virker de fire, der er prydede med 
sammenstillede, kraftige Rundstave; Resten er uregelma::ssigere og slappere 
i Silhuetten. Denne Formvexel hanger sammen med, at Slagtcrgaardcn 
trods sin Lidenhed er bygget i to Afsnit: et seldre Trefagshus er Iorlsengct 
med fem Fag. Men mange Aar har der ikke veeret mellem de to Byggc- 
perioder, thi ievrigt viser de to Afsnit den nejeste Overensstemmelse. Bag- 
siderne har Hejstolper og <let everste Loft Styrterum. Feellcs for begge er 
ogsaa <let garnmeldags Trzek, at Skraaforbindelscrne mellcm Stolpcr og 
Remme ikke har vist sig i det ydre, men som »Ranker« skjuler sig paa T0m- 
mcrets Indersidcr, bag Facadetavlenes Munkesten og i Gaardsidens og Gav- 
lenes halrnzeltede Lerklining. Failles er ogsaa de bornserkelignende Ternmer- 
numre, der stadfasrer Bygningens to Opferelses-Etapper og desuden giver 

22 



ct godt Holdepunkt for dens Alder. Ganske tilsvarende Nummertegn, ind- 
stcmmede med Brug af et Huljeern og derfor rundede i Gennemsnit, findes 
paa talrigc sjzellandske Kirke-Tagvzerker fra den seneste katolske Tid. Med 
denne Tidsfastelse stemmer ogsaa Landets zeldste Bindingsveerksaarstal, 1527, 
der leeses over Deren paa et lille Hus i Kirkestrzede (Fig. 2 r ), en Dukkebyg- 
ning, kun tre Fag lang og kun et Stokvzerk hej over Keelderen. Slet saa 
lille som nu har den dog ikke veeret fra ferste Fzerd. Indskriftens Relief- 
majusklcr: ANNA ANO DNI MDXXVII, hvis Typer varsler om Renais- 
saneens Kemme, krzever et Forled, og det vides da ogsaa, at der over en 
tilsvarende Naboder har staaet: IHESVS MARIA, saaledes at de tilsammen 
har dannet en Paakaldelse af Frclseren, hans Moder og hans Mormoder. 
Ievrigt svarer Byggemaaden saa neje til Slagtergaardens, at Ternmeret godt 
kan vecre hugget af samme Mester, emend maaske nogle Aar senere end 
dennes oprindelige Del, da Kneegtene, hvis oprindelige Nasser desvzerre er 
borthuggede, har faaet en lille beskeden Udsmykning med Hulstik langs 
indridsede Linjer, og da Skraastivcrne viser sig i Facaden. 

Karakteristisk for disse sjeellandske Bygninger er de meget spinkle Ternmer- 
dimcnsioner, dcr ingenlunde behaver at veere et Udtryk for Fattigdom eller 
Sparsommelighed. De samtidige sjzellandske Kirketage har lignende spinkelt 
Trzevzerk, og i det skaanske Ystad staar et Par Bygninger (Pilegrandshuset, 
Borgmesterhuset og Karl XII's Hus), som i alt vasentligt har samme kon- 
struktive Ejendomme1igheder. Trods Mindesmeerkernes Faatallighed syncs 
man at spore en estdansk Gruppe, muligvis i Sleegt med noget af det allcr- 
aildste tyske Bindingsveerk, men i Modseetning til Nordtyskland, hvor Ten- 
densen ialfald i den seneste Middelalder gik henimod svecrere og svzerere 
Ternmerdimensioner, formindskede Stokvairksfremspring og kortere, mere 
bu ucdc Kneegte. 

Paa Springet mellem Gotik og Renaissance har disse Tendenser ogsaa 
vist sig i Danmark. De mserkedes i en nu forsvunden Malmogaard fra r 533, 
hvis lange, slankc Knsegte nzesten uden Frernadbejning sammenszettes af 
renaissanceagtige Balusterled ligesom dem, der kan findes paa Altertavler 
fra Claus Bergs Vzerksted. De kom tydeligt til Orde i en nu nsesten helt 
edelagt Bygning paa Kege Torv, hvis tunge, kraftige, lodrette Kneegte 
(Fig. 20, nu i Museet) er formede som gotiserende Snosejler paa Smaakon- 
sollcr og syncs at vzere skaarne af den dygtige Kagesnedker, der o. 1 550 
levercde en Rzekke Arbejder til Byens og Omegnens Kirker. Og de be- 
hersker det vestdanske Kebstadsbindingsvzerk, hvis eeldste daterede Re- 



przsentant, bortset fra en Dorovcrliggcr i Ribe med Aarstallet 1 y29, er Ejler 
Rennovs Gaard i Odense (Fig. 22-23). Portindskriften lyder: »Mcsterrnand : 
Mads: Rab: 1547 Sancte Georgii Dag ii Ottense By vor jeg opreest af ny 
Eler Reno«. Meerkelig nok har Ternreren ladet sit Navn dominere paa 
Bekostning af Ejercns, den adelige Lensmand paa Nzesbyhoved Slot, Ejler 
Rennov. I Planen har Gaarden mindct om Apostelhuset i Neestved, idet 
den har vzeret 7 Fag leengere end nu, saa at Porten har siddet midtvejs i 
Facadcn, og Rejsningcn har ligeledes mange Traik tilfsellcs med de sjeel- 
landske Bygninger. Knzegtene er vel mindre udkragendc (35 cm), men de 
har endnu gotisk Sving med smaa Rundstave og Hulsnitrzckkcr, og deres 
nedre Ender er endogsaa gotisk tilspidsede. Skraastivernc, som viser sig i 
<let ydre, er endnu ordnede saaledes, at der kun fincles en enkelt i hvert 
Fag, og Bagsidens Hejstolper afstives med en lang »Rankc«; foruden T0m- 
merdimensionerne er der dog den meget vsesentlige Afvigelse fra ostdansk 
Sengotik, at der ikke er Styrterurnsvseg ; Tagbja-lkerne hviler ovenpaa Rem- 
mene, og Speertaget er konstrueret paa moclernc Vis. 

Dette nymodens Traik genfindes paa Ilere af de nerrcjydske Bygningcr, 
der kan vzere nogenlunde samtidige med Ejler Rennovs Gaard. Iseer kcndc- 
tegnes de ved Kneegtene, der er mere firskaarne og brede end Mads Rabs 
og sam tidigt en Grad mind re gotiske, men clog endnu har den karakteri- 
stiske Profil med den lodret afskaarne Nase og den simple Ornamentik. 
Denne Knzegttype forekommer paa tre Huse i Ribe, og saa langt nordpaa 
som i Aalborg traffes den paa en nu udflyttet og fornyet Bygning, der stod 
i Cortesgyde. Det anseligste af Ribehusene (Fig. 26) er et to Stokvzerks Gavl- 
hus af nordtysk paavirket Grundplan, der desvzerre kun har sine Langsider 
med Hejstolper og sin Baggavl i Behold, og hvis Facade man maa tamkc 
sig rekonstrueret med »falske« Bjzelkehovedcr, saaledes som de findes paa 
en af de lavere Slregtninge; Aalborghuset er derimod tre Stokvairk hejt og 
mod Saidvanc knregtbygget paa begge Langsider, ikke blot mod Gaden, 
men ogsaa mod Gaarden. Bortset fra Kneegtene varicrer Bygningerne saa- 
ledcs efter de paageeldende Byers stedlige Byggeskikke, og uden Aarstal 
eller sa::rligt udpreegcde Stilformer er den lille Gruppc vanskclig at tids- 
fseste med Nejagtighcd. Sikkert er det dog, at den i Ribc tydcligt skiller 
sig ud fra den i Aarhunclredets Slutning herskendc lokale Type. For Aal- 
borgs Vedkommende vilde pergsmaalet varre lcttere at afgorc, hvis Aal 
borghus var bevaret i bed re Stand. Thi dctte kgl. Slot, der efter G revefcjdens 
0del<eggelscr rejstes paa sin nuvzerendc Plads, vistc sig vcl udadtil som en 



K0BSTADSBINDINGSV JERKETS BLOMSTRINGSTID 
o. 1570-1630 

Del er vel nok et Spil af Skzebnen, at vort Land kun har bevaret saa 
faa snitveerkssmykkede sengotiske Bygninger; skriftlige Ki Ider og enkelte 

Fzstning med Voldc og Mure, men indad mod Gaardspladsen var dets 
Fleje af Bindingsveerk (Fig. 24); 0sthengen, der utvivlsomt stammer fra 
Tiden omkring 1547, da Christian g's Bygmester Morten Bussert var et 
kort Bcseg i Aalborg for at undervise Temmermestrene, har desvzerre mistet 
sine Knzcgte. Tydeligere end Slottet taler Herregaarden Lynderupgaard ved 
Viborg, hvor et forsvundet Hamrnertrse fortalte, at Kristoffer Rosenkrantz 
lod »bige tete Hus« 1556; dens Bindingsveerk (Fig. 25) karakteriseres ved de 
ganske glatte Kneegte og <let Andreaskors-formede Krydsternmer, der under 
Vinducrne trader i Stedet for Skraastiverne, begge Dele Treek, som er 
typisk aalborgensiske. Andreaskorsene genfindes paa flere af Kebstadens 
ecldste Huse, deribl. det Fig. VI i Snit afbildede (nu nedrevet og magasineret 
paa Byens Museum), hvis Knzegte har mere gotiserende Profil end Lynde- 
rupgaards. Det er ikke usandsynligt, at en Aalborgtemrer har arbejdet paa 
Herregaarden, men Andreaskors-Typen er dog kommet til Nerrejylland 
sydfra, og Lynderupgaard har desuden haft et teknisk Raffinement, der 
ikkc er paavist i Aalborg: Stolpernes nu borthuggede nedre Ende har veerct 
forleenget ned foran Fodtemmeret og de underliggende Bjselkehoveder. 
Ganske <let samme Famomen, som vil blive nojere behandlet i <let felgcnde 
Afsnit, gcnfindes i Flensborgs zeldste Bindingsveerk, paa et Par Bygninger i 
Klostergangen ved Byens Sendcrtorv, af hvilke den ene havde krydslagt 
Fyldeternmer og sveere underssetsige Kneegte med gotiske Apostelfigurer, 
medens den anden har bevaret Stolpeforleengelser med udskaarne Orna- 
mcnter paa Springct mellem Gotik og Renaissance. Og da det Flensborg'skc 
Apostelhus tilmed har krydslagt Fyldeternmer, maa der sikkert vzere en 
Forbindelse. Om Forskellen mellem de vestdanske og de estdanske Bindings- 
vserksveteraner udelukkende skyldes tysk Paavirkning, er dog tvivlsomt. 
Saavidt man kender Nerrejyllands middelalderlige Kirketage, afviger de 
stairkt fra de sjcellandske, og Nerrejyllands eeldste Bondegaard, der nu fra 
Vinkel By ved Viborg er flyttet til Hjerl Rede, har i sine gammeldags H0j- 
remskonstruktioner (se Snit Fig. V) kraftigere og svzererc Temmer. Meget kan 
tyde paa, at der allerede i Middelalderen har vzeret lokale Forskelligheder 
1 Danmarks Tomrnerhaandveerk. 



Fragmenter antyder, at meget er gaact tabt. Men dct er mcppc en blot 
Tilfaildighed, at man fra o. I 5 70 i en ganske and en Grad end tidligcrc kan 
folge Udviklingens Gang gennem Indskriftcr, der i mange Tilfaildc minder 
om nu forsvundne Bygninger. Som Bern af Bogtrykkerkunstens Tidsaldcr 
vilde Datidens Mennesker sc Navne og Aarstal paa deres Bygvzerker, og 
som gode Lutheranere elskede de Brugcn af Skriftstcder baade i dct kirkc- 
lige og i det verdslige Liv; troligt fulgtc man Bibclens Paabud: »Du skal 
skrive mine Ord paa Derstolpcrne af dit Hus og paa dine Portc« (5 Mose- 
bog 6, g og 1 1, 20), orriend man af praktiske Grunde foretrak at szette Ind- 
skriftcrne over Indgangene. De enkeltc Excmplcr paa Indskriftcr, dcr er 
zeldre end 1550, er allerede nzcvnte ; fra de to felgendc Aartier er de cndnu 
kun ganske faa (Ribe 1559, Odense 1568), men fra 157o'erne mylrer de 
frem i start Ta], stundom paa Latin eller paa Tysk, men hyppigst paa 
Dansk, og nzesten altid ledsagcdc af Bygherrcnavne og Bomserker. Aars- 
tallenc er sikkert nok ogsaa ct Udtryk for, at Landet cftcr Syvaarskrigcn 
med Sverige fik en lang, fredelig Periode, da alle, med Kongcn i Spidscn, 
kundc tilfredsstille Rcnaissancetidens Lidcnskab for Arkitektcns Kunst. 

I Stiludvikling blev Bindingsvzerket ikke saa frcmmeligt som Sten- 
arkitekturen, dcr kunde hente sine Impulser fra Nordcuropas ledende 
Kunstland, Nederlandene. De historiske og praktiske Forhold maattc med- 
fore, at Ternrerne i langt hejere Grad havde Kontakt med Nordtyskland, 
der laa bagud i Stiludviklingen. For Bindingsva:::rket beted Renaissanccn i 
ferste Rsekke Soliditet og Snitvzerk ; kun langsomt optog det de nye Stil- 
moder. Men den sejge Vcdheengen ved Traditionerne bidrog sit til, at det 
ikke blev uniformeret, og hvad man for Scngotikens V cdkommcnde kun 
skelner i uklare Ornrids, trzedcr nu frcm i rigt nuanceret Mangfoldighcd; 
Byer eller Bygrupper viser sig trods al tysk Paavirkning med seerprscgede 
Ejendommeligheder. Selvorn edelagtc og brandheergede Staider som Aabcn- 
raa, Vejle, Viborg, Nyberg, Roskilde og Kebenhavn foraarsager store Huller 
i Nettet, rnaa de vexlcnde Typcrs topografiske Fordeling klarlaiggcs for at 
vinde Overblik over Mangfoldigheden. 

Seger vi ferst til det Omraade, hvor Gavlhustypen naacdc frcm, finder 
vi iseer i Hadersleu og Kolding to forskellige Dekorationstyper. Den enc, 
StolpeskelTypen, lregger Hovedva:::gten paa den tekniske Finesse, vi allcrcdc 
har medt i Flensborg og paa Lynderupgaard; Stolpcrnc er tilhuggcde saa- 
ledcs, at en plankeagtig Forlzengelse skyder sig ned foran Fodtemmeret og 
Bjeelkehoveder som for at beskytte dem mod Slud og Regn, og hcrtil svarcr 



i Reglcn en Fortykkelse af Stolpehovedet bag Kneegtene, altsaa i Virkelig- 
heden en stor Luxus, fordi det kreevcde Ieengere og sveerere Stolpetemmer, 
end det ellers var fornedent. Men dekorativt set forte det ikke stort videre 
end til nydelige Smaaprofiler ved Fortykkelsernes vandrette Kanter, og i 
Reglen er Bygningerne af denne Art ret enkle. Den eeldste Haderslev-Rc- 
przesentant (Fig. 27), som neeppe er meget yngre end Lynderupgaard, er 
spinkelt gotisk ornamenteret, med korsbzerende Kelbuer paa Overgangs- 
Ioden, huljzernskantede Krydslinjer og smaa Tovstave. De fleste andre 
Exempler er uornamenterede. Stolpeskel-Konstruktionen synes ikke at fore- 
komme i Holsten og Ncdersaxen, og alt tyder paa, at den nreppe tilherer 
det nordtyske Bindingsvrerks Kreds. Langt snarere leder den Tanken mod 
Nord, mod norsk Stavvairk og norske Stabbure, hvis rigt profilerede Stol- 
per rider over Fodtommeret, og det er sikkert ingen Tilfseldighed, at just 
disse to Byers Opland er de bulvregsbyggede Bendergaardes Omraade, og 
at der her forekommer Hjemestolper med lignende Profileringer. Selvom 
Landbygningerne alle er yngre end de nzevnte Kebstadshuse, og selvom 
disse i andre Henseender synes at veerc stzerkt germaniserede, skyldes Stolpe- 
skellenes Udvikling dog efter alt at dernme Egnens landlige Temmertradi- 
t.ioner. 

Den anden Afart, den rent tyske HalurosetTypen (sml. Fig. 39), er langt mere 
ornamental. Naar Ternrerne af denne Retning indlzcgger Fyldholter mel- 
lcm Bjeelkehovcdeme og omformer Skraastiverne til Trekanter, opnaar de 
i begge Tilfseldc rent dekorative Resultater. Fyldholterne kantskzercs med 
et kraft.igt Hulstavsnit, der gentages paa Overgangsfoden og i al sin Enkel- 
hed mildner Temmerets skarpe Kanter samtidigt med at markere Fag- 
delingen. Trekantstiverne skaffer Plads for Typens ornamentale Glans- 
numrner, Halvrosetten, der breder sig vifteformet uden Hensyn til Treevzer- 
kets 0gninger, ligesom Snitveerket paa Nordtysklands gotiske Kisteforsider. 
Rosetterne er da ogsaa, i Modsaitning til Stolpeskellene, direkte importeret 
fra de nordtyske Bindingsveerksbyer, og stilhistorisk er de Bastarder, med 
middclalderlige Aner og dog med en Bismag af den italienske Renaissances 
Muslingskal. 

Feelles for begge Grupper i deres rene Former er de spinkle og slanke 
Knsegte, uden videre Snitvzerk, men facetagtigt ryggede, og skent de to 
Typer synes at maatte udelukke hinanden, kan de dog ogsaa paa andre 
Maader modes og blandes; med Facetknregtene felger saaledes i Rcglen 
profilerede Fortykkelser af Stolpernes ovre Ender. Det lille Gavlhus fra 



1589 i Kolding Helligkorsgade (Fig. 31) viser Krydsningsformerne i beskeden 
og prunkles Udgave, medens Apoteker Hermann Reimincks Gaard paa 
Torvet, fra 1595 (Fig. 33), Landets stateligste Exempcl paa en Gavlhus- 
facade, er en fri og livfuld Variation af Temaerne; i alle Stolpcskcl og 
Skraastivere er dcr skaaret Akantusvzerk, grovt, men opfindsomt og for- 
nejeligt skiftende med Vascr og Rosctter, Liljer og Dyrehoveder; oppe i 
den udmairket bevarede Gavlspids breder en Cirkelrosct sig over Tomrner- 
0gningerne. Desuden er Facaden beriget med Motivcr, som ikke horer 
hjemme i nogen af de. to Grupper; Fyldholternes store Indsnit er prydel 
med Englehoveder, og Kneegtene har faaet Konsolform med skaaret Kas- 
settevzerk. »Apotekergaarden« er en sildefedt, festlig !Etling af Typeblan- 
dingcn, et udpreeget lokalt Feenomen ligesom Koldings gotisk kelbucdc, men 
rigt ornamenterede D0r- og Portoverliggere, der findes paa Apotckergaarden 
og brugtes cndnu et godt Stykke ind i rfioo'erne (Fig. 32-33). 

Fra de vestlige Lillebzeltbyer, hvortil ogsaa kommer Senderborg, naaede 
Stolpeskeltypen estpaa. Den kan paavises i Suendborg, hvor Fru Anna Hvides 
Hus (nu Museum, Fig. 29-30) viser den i ren og ublanclet Form, meclens BJan- 
dingstyperne findes i Asseus, mellem hvis fornejelige Bindingsvserk clet Fig. 34 
afbildede endogsaa synes at forene tolpeskel og Rosetter, og i Middelfart, 
hvor det nuvzerende Museum (Fig. 36-37) har Stolpeskel paa Hjernestolperne 
og Tovstave paa Overgangsfoden, et Motiv, der fandtes paa en nedrcven 
Bygning fra 157o'erne og ogsaa var yndet i Assens. Vi skal senere sc, at 
Stolpeskellene desuden spores i Ribc, og paa Sjzelland fincles et isolcret 
Exempel i Helsinger. 

Rosettypen vandt dog ubetinget sterrc Udbredelse. Den kan forckornme 
mcllem Flensborgs faatallige Bindingsvzcrkshuse, den havde en rig Rcprascn- 
tant i den nedrevne Provstegaard i Hadersleu, et Tvilling-Gavlhus ( 1 596), 
og foruden de estfyenske Smaabyer erobrede den ganske 0ens gamlc Hovcd- 
stad. Skent Odense ikke rummer et eneste Gavlhus og ikke har bevarct en 
encste kneegtbygget Gavl, beherskes dens Bindingsveerk ganske af Rosel- 
motivct. Smukkest og renest viser Vifterne sig paa Paaskestraidelamgcn 
(Fig. 39), der er lige saa sobert og rent i Snitvzerket som Haderslcvhuset, 
hvorom de smaa, prydelige Tovstave minder, skent de i Odensc ledsagcs 
af Akantusbladvzerk. Ringere og grovere var >>Smedekroen<< fra 1576, hvis 
Temrner nu findes i Valby, og fuldt paa Hejde med Paaskcstrsedetammcrcts 
Finhecl naaede intet andet, hverken Skomagernes nu nedrevne Lavshus cller 
Sidclzengen i Oluf Eagers rnedrene Gaard ( 1586 ?) , hvis Konsolknecgtc er 



af yngrc Type. Ejendommcligt for Paaskestrsedehusct er det ogsaa, at der 
er indskudt Bjrelker midt i Fagene, og at Bjrelkehovederne er fint udformede 
med Profiler, der minder om Former i Halbcrstadt. 

Lignendc profilerede Bjrelkehoveder :findes i Ribe, i hvis rige Bindingsvrerk 
(Fig. 41 f.) baade Stolpeskel og Halvrosetter er rcpreesenteret, omend aldrig 
paa ct og samme Hus. De ripensiske Stolpeskel, der er prydede med Diago- 
nallinjcr, forckommer kun paa Hjernestolpcr og Portstolper, og hverkcn de 
ellcr Rosetterne findes i stort Tal; af Rosetbygninger er der nu kun be- 
varct tre. Ejheller har Ribeternrerne knzesat de ostjydske Gruppers ryggede 
Kmcgte; Ribes Vartegn i Bindingsveerket er en Knsegttype af simpel, tre- 
kantet Form, med et profilerct Sparremenster paa Forsiden; Motivet min- 
der om en hevlet Sncdkerpro:fil, sat op i sterre Format, og er utvivlsomt 
i Slzcgt med det gotiske Foldevzerk, der Ieengc dyrkedes i Byens Snedker- 
varrkstcder, hvis landlige Szerprseg ogsaa kan spores paa de en sjailden Gang 
forekommende Akantusbladknsegte. Sparretypens Sammenheeng med Go- 
tikcn Ircmharves yderligere af det lille, stundom korskronede Snit i deres 
Undcrkant. Dissc ripcnsiske Knzegte, hvis Sparrernenster kan varieres med 
simpelt skraatlebende Profiler, har behersket Byen i en Menneskealder, i 
det minds le fra 15 76, det Aarstal, som flankerer Byvaabnet paa den gamle 
Kapellanboligs Deroverligger (Fig. 46), og til 1602 (en nu nedreven Byg- 
ning i Graabrndregade). De findes paa Bygninger af vidt forskellige Kon- 
struktioner og Finhedsgrader, fra Rosethuse med profilerede Bjrelkehoveder 
og hclt ncd til simple Boder med Opskalkknregtc over tappede Bjrelker. 

ikkert har de ogsaa veeret brugte paa Bygninger med knregtbyggede Tag- 
gavle (en »vzelsk« Bindingsveerksgavl om tales r 589), men det bcdst bevaredc 
Hjernehus (Fig. 41) har forlrengst mistet sin Taggavl, og de fleste sterre 
Ribegaarde har endogsaa faaet deres Hovedfacader helt fornyede, saa at 
det gamle selv her i Nerrejyllands bedste Bindingsveerksby maa ops0ges i Side- 
lrenger langs Streeder og Srneger (Fig. 44-45). Heldigvis reprzesenteres Byens 
typiske, vinkclbyggede Gavlfacader af et Par yngre Bygninger, hvor Sparre- 
knecgtrypen er aflest af glatte, konsolprofilerede Knzegte. Den ene af disse 
Gaarde (Fig. 48) har i Gavlspidsen et System af krydslagt Fyldeternmer, 
der sikkert ogsaa har vzeret at finde paa de zeldre Gavle ; Motivet har ial- 
fald Aldershzevd, thi det findes baade i den skjulte Endegavl paa Ejler 
Rennovs Hus i Odcnse og i et af de gotiske Ystadhuse (sml. ogsaa Fig. 49). 

Ribe, hvis lokale Srerprreg er saa markant, Jigger nzesten lige saa langt 
ude i Perifcricn af Rosettypen som Gruppens estligste og nordligste Ud- 



lobere. 0sterpaa naaede den Lolland-Falstcr ; man sporer simplcrc Elter- 
klang i akskovs Knaigte og hulskaarne Fyldholter, og fuldt udviklcde findcs 
Rosctterne dcls paa Hcrregaarden Rudbjerggaard, dels paa en Bygning i 
Nykobing F., begge Stetler lcdsaget af andet, ganske rigt Snitvairk : Akantus- 
blade paa de konsolformede Knecgte og en gennemlobende Ranke paa Over- 
gangsfoden, der paa Rudbjerggaard er udformet som en Humleranke. Nord- 
efter er Rosetterne treengt frem til Horsens, hvor Typen dog kun kendes i 
steerkt odclagte Rester af et nedrevet Hus, og en enkclt Rosetbygning staar 
saa langt nordpaa som i Randers Brodregade (Fig. 4.0). Bctcgnendc nok har 
den ligesom det falsterske Exempcl Ranker paa Overgangsfodcn og Engle- 
hovedcr paa Fyldholterne og karaktcriscrer sig derved som en sen Udlober 
af Rosettypen, hvor det Iortlobcnde Overgangsornament ikke horcr hjemmc, 
sclvom det i ovrigt kan forekomme tidligere i Nordtyskland. De glatte, men 
kraftigt svungne Randerskneegtc tilhorer en lokal Type, der senere holdt sig 
Iamgc i Byen, ligesom Bjzclkchovederncs Profiler. 

I Viborg (nu paa Museet) er der Rester af en cnkelt, ejendommclig Fa- 
cade med udskaarne Stolper, men det nordligc Norrejyllands Bindingsveerk 
kan ellers naisten kun studeres i Aalborg, som endnu i Mands Minde var en 
af Landcts rigcste Bindingsvserksbycr. Skont ogsaa dens Haandvairk, som 
det fremgaar af de lokalc Snedkerarbejders talrige plattyskc Indskriftcr, var 
stairkt influeret fra Syd, forblev den nzestcn upaavirket af de hidtil skil- 
drcdc Stromninger. Aalborgenserne syncs at have forctrukket det praktiske 
og rummcligc frcmfor dct pyntelige, og dct er ikkc noget Tilfaildc, at vi 
for har fundet Landets aildstc Trcstokva-rkshus i Limfjordsbycn. Ogsaa 
senere forekommer denne ellers saa sjaildne Hojdc rct jecvnligt i Aalborg, 
hvis Temrerc heist arbejdcde sagligt og prydlost, uden at brugc Snitvairk, 
end ikkc paa Kneegtcnc, hvis Profilering er svagt gotiscrende (Fig. 51). At 
Bindingsvzcrkct sclv med disse enkle Midler kan virke stateligt og fint, viscr 
en af de Aalborg-Bygninger, der nu er genrcjst i Aarhus Garn le By (Fig. 49). 

Den aalborgensiske Nogtcrnhcd blcv dog mange Gange brudt. Allcrcdc 
1569 byggcdes et med Undtagelse af Dorhammcrtrscct Iorsvundct Snitvairks- 
hus, og 157 I rejstes Poul Pops »Trefoldighedshus«, som bar Navn efter nit- 
vzcrkct omkring Indgangsdoren, Landets rigestc Bindingsvzerksportal (Fig. 
51) ; S tilformcrnc staar paa Grecnsen mellcm U ngrenaissancens Akantus og 
Hojrenaissancens Kartouchcr, mcdens Knzcgtcnes bladsmykkedc Konsolform 
er stram og ubehjeelpsom, som om Haandvzerkerne cndnu var uvant med 
denne nye Type. Et Par Aarticr scnerc havdc Aalborgenserne bcdrc lairt 



al mestre Konsolknscgtene ; fra nedrcvne Bygninger er der foruden en Rzekke 
Indskrifter bevaret kraftigt formede Exemplarer, dekorerede med Frugt- 
klaser og Dukatsnore, som de dyrkedes af Stadens Snedkervzerksteder. Andre 
Bygninger kunde tyde paa Paavirkning syclfra; i Roldgyde og paa en for- 
svunden Adelsgaard, bygget af Niels Jonsen Viffert til Torstedlund 1580- 
83, forekommer saaledes Knregte af Randerstype, og baade her og andet- 
steds findes de ellers for Aalborg fremmede Fyldholter med Hulsnit, saa- 
Jedes paa en Lainge, der paa sin oprindeligc Plads skjulte den lidt eeldre 
Gavl Fig. 49 og nu ligeledes er overflyttet til Aarhus, hvor den ikke virker 
fremmedartet. Ved Aar 1600 maa der nemlig have vzeret Vexelvirkning 
ikke blot mellcm Aalborg og Randers, men ogsaa mellem disse to Byer 
og Kaucgatstadcn Aarhus. Dennes zeldste, aarsfastede Bindingsvzerk er Rester 
af Mellcgaardcn fra 1581, med mzegtige, o. 45 cm brede Hejstolper, men 
fra 159o'erne har Byen foruden flcrc mindre Huse to statelige Bygninger, en 
Lzcnge af Poul Pirsens Gaard fra I 593 i Badstucgade, der for Ti den Jigger 
magasinerct, og Borgrnester Niels Christensens Gaard fra 1597, nu lands- 
kcndt som »Borgrnestergaardene, Kzernen i »Aarhus gamle By« (Fig. 55-56). 
Begge afvigcr fra allc de hidtil neevnte Bygninger ved at have Svalcr paa 
Gaardsidcrnc, og vi skal senere se, at dette betegner en afgarende kon- 
struktiv Nyhed. Holder vi os forelebig til det dekorative, finder vi, at begge 
Aarhusgaardene har Hulsnit i Fyldholter og Overgangsfod, og at Borg- 
rnestcrgaarden, som forevrigt efter Aalborgskik oprindelig har vzeret tre 
Stokveerk ho], har Profilkneegte af Randerstype, medens Poul Pirsen-Gaar- 
dens Akanrus-Konsolknzegte neje svarer til den nysnzevnte Aalborgbygning. 
Uden at dct er muligt i det enkelte at efterspore dette Sammenspil mellem 
de nerrejydskc Bindingsveerksbyer, er det dog sandsynligt, at Aarhus har 
haft en meget veescntlig Part i Sagen. 

Den konsolformede, akantusbladsmykkede Knzegttype er vel et tidsprseget 
Fzenomen, der ved Aar 1600 kan trzeffes neesten overalt, thi den er simpel t- 
hen en efter Bindingsvzerkets Krav afpasset Udgave af den klassisk-antikke 
Konsol, som alle Renaissancens Haandvzerkere kopierede med stor Iver, 
og hvis Bladvserk de snart varierede med Kassettevzerk og anden Ornarnen- 
tik. Men den herer dog mere hjemme i de estdanske. end i de jydske Byer, 
og naar den i Aarhus ledsages af el andet estdansk Trzek, den tandsnit- 
smykkede Profilrcm ved Salsetagens Vinduer, kunde det tyde paa, at den 
er kommet sevairts over Kattegat. 

Pcriodens estdanskc Bindingsvrerk er fyldigst bevarct i Holsinger, Kege 
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og Nrestved. Helsingers Ternmermestre synes ikke at have ladet sig paa- 
virke altfor stserkt af Kronborgstilen, som dog Ilorerede i Byens Snedker- 
veerksteder. Gammeldags gotiserende Kelbuer findes ikke blot paa dct S. 28 
neevnte Hus med Stolpeskel, men ogsaa paa andre, mere typiske Bygninger 
fra Aarhundredskiftet, og de kan endogsaa modes med barokt Snitvzcrk. 
Med Forkserlighed brugte Ternrerne dog Konsolkneegtene, der scs paa 
Byens eeidste daterede Hus, fra 1577, i hvis Fyldholtcr Hulsnittene er kan- 
tede med joniske .lEggestave (Fig. 57). Senere genfindes Konsolformen paa 
flere Bygninger, saaledes paa en Facaderest, Stengade 40, med tysk Ind- 
skrift fra 1604, og paa en nu nedreven Gaard fra 161 1, hvis rige Snitvzerks- 
dele opbevares i Nationalmuseet (Fig. 65). Paa begge dissc Huse modes Vo- 
Iutknzegtene med muslingskalprydede Fyldholter, og selv om ogsaa Ovcrgangs- 
foden kunde veere udskaaret, var <let dog ikke mindst Partiet mellcm Bjzelke- 
hovederne, man udmeerkede med Snitvzerk. Paa dct velbcvarcde Stcngade- 
Hus (Fig. 59) har Fyldholterne et kraftigt Hulsnit med en Rosel mellem 
to Vifter, et Motiv, som gen:findes ganske uforandret i Skaane, ikkc blot i 
Helsingbo.rg, men ogsaa i Malmo og Ystad, og er ct af de mest iojnefal- 
dende Vidnesbyrd om den neere Sammenheeng mellem 0resundsbycrne. 
Kcndte vi blot Kebenhaons Renaissance-Bygninger lidt bedrc, vilde vi u tvivl- 
somt kunne paavise endnu flcre Forbindelser. De faa og smaa Stumper af 
Hovedstadens udskaarne Bindingsvzerk, der er naaet til vor Tid, har i alt 
veescntligt samme Karakter som <let Helsingar'ske ; ogsaa i Hovcdstaden 
har der veeret Tilbejelighcd til at variere Ornamentiken med Kasseucvserk 
og andet Fladsnit (Fig. 66). Ganske det samme gselder Nestued, som dct 
endnu scs paa Apostelgaardens Nabohus og paa Rcsterne af en Hjerne- 
bygning fra 1604 (vcd S. Peders Kirkeplads), der sikkert er gjort af sammc 
Mester som <let rigere, 1869 nedbrudte Hus (Fig. VIII) og andrc forsvundne 
Bygninger. 

Koge, den ypperste sjzellandskc Bindingsvzerksby, indtager tilsyneladcnde 
en Seerstilling. Dens Ternrere yndede ikke Fyldholtcr, men lod Murerne 
om Profilerne mellem Bjeelkehovederne ; Konsolknzegtcne gav de ct cllers 
uszedvanligt Tillreg, en Slags Abacus, og de lod dem ikke veere cncherskcndc. 
I Kege forekommer Konsolkneegte kun i nedre Stokvzerk, ikkc under Tag- 
skregget, hvor man med forbavsende Sejghed fastholdt den gotiskc Sojle- 
knregttype. Fra det aildstc Excmpel (Fig. 20) gaar Typens Udvikling over 
en pudsig Krydsning af Konsol og Sojlekneegt til de mere firskaarnc 
Former paa Fig. 60 og beslecgtede Bygninger. Efter den store Ildebrand 



1633 aflagdc Konsolknaigtene vel deres lokale Serprseg, men de firkantede 
Tagskeegknscgte levede videre (Fig. 63), og endnu saa sent som 1644 :fin- 
des de paa en af Byens stateligste Gaarde, hvis Snitvzerk er helt brusk- 
barokt (Fig. 64). En saa fast lokal Tradition s0ger vel sit Sidestykke, men 
udelukkende kegensisk er Typen dog ikke. Der forekommer samtidigt Sejle- 
knzcgte i Malme og skent man estensunds ikke har udformet Tagskzeg- 
kruegtcne paa ganske samme Maade, har man dog ogsaa i Malme kendt 
den tekniske Finesse, som betinger Kegetypens Sejglivethed, og som har 
noje Sarnmenhzeng med andre konstruktive Ejendommeligheder ved <let 
estdanskc Bindingsvzerk i Modseetning til det vestdanske. Omkring 0resund 
Iastholdt man laingere end ved Lillebzelt og i det hele i Nerrejylland Brugen 
af Styrterumslofter, og Bjeelketappene gemte man ikke efter nordtysk Skik 
inde i Stolperne, men lod dem stadigt vise sig frit som i Bondergaardenc. 
Tagskecgknsegtenc kunde man udmeerket have undvzeret, og selv en saa anselig 
Bygning som Museumsgaarden i Koge (Fig. 62) har da heller aldrig haft 
dem. Men da de var pyntelige og tillige ikke helt unyttige som Statte for 
en Rem under det udheengende Tagskeegs Skalke, placerede man dem i 
Rcglen oven over Bjeelketappene (se Fig. VIII). Kogetemrerne slog to 
Flu er med ct Smzek ; ved at udvzelge den langstrakte, firskaarne Sejletype 
kunde de lade Knzcgtene rjene som beskyttende Hylster om Bjeelkehovedet ; 
i Modsaitning til norrnale Knecgte har Kege-Sejlerne derfor ikke Tap ind 
i Stolpcn, men et Taphul, der er fornaglet sammen med Bjeelkchovcdet 
(sml. Fig. 69). 

Styrterumskonstruktionen har sikkert ogsaa veeret bestemmende for et 
andet og mere udbredt estdansk Szertreek. I Nordtyskland og Vestdanmark 
kunde man i Stedet for Lesholter under Salsvinduerne anbringe en Profil- 
rem, men i 0resundsbyerne forekommer saadanne Remme i adskillige Til- 
Iscldc baade under og over Vinduerne og nok saa hyppigt alene over Vin- 
duerne; i Koge er den evre Profilrem da anbragt saaledes, at Tagskeeg- 
kneegtene stottcr sig paa den. »Sidebaandene«, der i sjaellandske Bender- 
gaardc erstauer Lesholterne paa lignende Maade, har muligvis paavirket 
Kebstadhaandvserkerne, og under alle Ornsteendigheder bidrager Profilrem- 
menc til at stabilisere Styrterumsvc.eggen. 

De enkeltc Bindingsveerksbygninger fra Begyndelsen af tfiooerne, som 
Iindes i andre sjellandske Byer (Roskilde, Sorn, Kalundborg, Skelsker), slutter 
sig nzerrncst til 0resundsgruppen, der ogsaa er reprzsenteret i Nykebing F. 
Kun i kelskor spores vestdanske Traik ; ellers dominerer det estdanske Prseg, 
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Tilsynelaclende stod Bindingsvrerket endnu i den sidstc Del af Christian {'s 
Regeringstid i fuldeste Flor. Der rejstes talrige smukke Bygningcr, og de 
gamlc Traditioner levede mange Stetler videre. Vi har set, hvorledes Gotik 
og Barok modes i Helsinger, og hvorledes Kogc holder fast ved det over- 
leverede. Ogsaa andre Byer vedblev at hzevde deres Secrprseg. I Odense, 
hvor Rosetterne havde fundet seerlig gunstig Jordbund, forckommcr de 
endnu o. 1630-40 paa tre Bygninger (Fig. 73-75), af hvilke den enc, des- 
veerre nu stzerkt mishandlede, er rigere udstyret end nogen af Byens zcldre ; 
ikke blot er Overgangsfoden dekoreret med en fynsk Humlcranke, men paa 
Lesholterne er der Jagtscener, og selv paa Stolperne findes udskaarnc Felter 
med Trreer og Fugle. Ferst naar man gaar i Detailler, mzerkcr man, at Ba- 
roktiden forgrover Rosctmotivet, seerligt i den anselige Mentcrgaard fra 1646, 
opfert af Adclsmanden Falk Oeje. I Jylland bevarede Aalborg sin negterne 

mag, mcdens Randers nu udviklede et kraftigt lokalt Sserpraig, som 1643 
naar sit Hejdepunkt i RaadmandJensJensens Trestokvzerks-Gaard paa Store- 
gadc (Fig. 77), men holdt sig endnu adskilligt senere. 

Hist og her kundc det endogsaa heende, at Dekorationerne blev rigcre 
end nogensinde tidligere, fordi de nu preegedes af Senrenaissanccns og Brusk- 
barokkens Forkzerlighed for det heje Relief med store Kontraster mellcm 
Lys og Skygge. Hvorledes Ungrenaissancens spinklerc Ornamcnter rcuclig 
ber fordclcs mellem Ternrerc og Snedkere, kan vecre tvivlsomt. Allerede 
1577 fik Snedkere Betaling for Snitveerk paa et nyt Udhus ved Odense Slot. 
Ifolge Lensregnskabet udhug Jakob Snedker 26 »Bilthoveder« til 7 Mark 
Stykket, medens Herman Snedker udhug 11 »Bjzelkehoveder« udi Levvzerk 
og med Kroner til samrne Pris og Lesholter over den nyc Kornlades 4 
Porte, ligeledes i Levvserk. Og sen ere blev hyppigt Billedskeercre kald tc til 
Hjeelp ; af Nsestved Kirkcregnskab vides det saaledes, at Ejler Abelsen Billed- 
snider leverede »Vaterlister« til en Prastebolig. Det var Mecnd af dette Fag, 
som i Kebenhaun, Kege og Heisinger udskar de mzegtige, svulmende Frugtklaser, 
de rundkindedc Englehoveder og de bruskecle Vrzengemasker paa de yngste 

SNITV£RKETS AFBLOMSTRING. NYE KONSTRUKTIONER 

den stzerke Fremhzeven af de vandrette Led, baade Pro.filremmcne og Over- 
gangsfodens Ornamentik, og den sejge Vedhrengen ved de gammeldags 
Konstruktioncr. Men paa dette sidste Punkt sketc clcr snart en algercndc 
Vending. 
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i Randers, dcr ligesom det gotiske eestvcdhus smykkcdcs med Kristus og 
Apostlcnc (Fig. 78-80). Ellers var det bruskedc nitvairk mindre frcmtree- 
dcndc i Jylland, men i Randers og Viborg findes dcr dog andre, meget 
rige og kraftigc Porthammertreeer, ja endogsaa Portstolper udskaarne som 
romerskc Krigcre. Noget lignende kcndes cllcrs kun fra ct nu ncdrevct Gavl- 
hus i Sonderborg, hvor tolperne var formcde som Figurer. 

venskckrigcnc foraarsagcde en ekonomisk Nedstilstand, som i hej Grad 
hzcmmcdc Byggeriet, men Bindingsvzerkets Tilbagcgang bundede dog ogsaa 
i andrc Forhold, idct nye, forbcdrede Konstruktioncr fortramgtc Snit- 
vzerkct. Dct var ubetinget ct Frcmskridt, at man eftcrhaandcn opgav de 
gamlc, naive Gavlkonstruktioner med forlorne Bjailker og byggede Gavle med 

Fig. IX-X. valcbygningcr. IX Aarhus. Borgmcstergaard r 598. nit gcnncm Port. X K0- 
bcnhavn. Hj. af Gothersgade og Rcgnegade. C. 1685, nedrevct 1g15. nit gennem Port, 

set mod Gavlcn. 

nitva rkshusc (Fig. 67, 70). a-stvedkneegtcn Fig. 68 er rimeligvis et Ungdoms- 
arbejdc af Barok-Mcstcrcn Abel Schroder; et Par Dorharnmertrzecr i Kolding 
fra 163 r og 1634 (Fig. I) kan regnes for de tidligstc Vserkcr af den produktivc 
Peder Jensen Kolding, og en af hans Elcver, formodcntlig Lauritz Jensen i 
Essenbzck, skar 1667 Knsegtcne til Borgmester Mads Hansen Bcnzons Gaard 
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virkelige Stikbja::lker (Fig. 56, 59), og at man erstattede Bagsidernes Hejstolpcr 
med korte stokvarrksdelte Stolper, saaledes som det ferst er sket i Aarhus i 
159o'erne (Fig. IX). Den sidstnaivntc Forbedring muliggjorde Indretningen 
af Gaardenes lange, hamgende Svaler, som dannede en bekvem Forbindclse 
mellem Salens Kamre, men den rebede samtidigt en l<lar Forstaaclse af, 
at Kneegtene i Virkeligheden var overfledige. Og da den nye Bagsidekon- 
struktion, med eller uden Svaler, i Lebet af Christian 4's Tid bredte sig over- 
al t i Land et, maatte Slutresultatet blive, at Kneegtcne ogsaa forsvandt fra 
Facadcrnc. I Kebenhavn, Helsinger og andetsteds gjorde man enkclte For- 
s0g paa alligevel at smykke Fyldholter og Overgangsfod med Snitvzerk, 
men det blev ved Tilleb (Fig. 66-67). Selvom man endnu en Tid fastholdt 
Stokva::rksfremspringet, skrumpede dette snart ind til et Minimum, og det 
faldt da nemmere og folgerigtigere blot at udstyre Overgangsleddene med 
Profiler. Saaledes havde man allerede langt tidligere gjort det i Syd tysk- 
land, hvor Kneegtene aldrig havde vundet Iridpas, og hvor Bindingerne 
derfor ikke var saa faste og Systemet ikke saa uopleseligt fagdelt som hos 
os. Det er meget sandsynligt, at de hjemlige £ndringer direktc eller indi- 
rekte skyldes sydtysk Paavirkning, men sikrere er det, at den aildstc kendte 
Bygning af den nye Art rejstes i Kebenhavn (Bremerholms Admirals Gaard 
i St. Kongensgade, bygget af Temrnerrnand Hans Koch 1648-49 og ned- 
revet 1899), og at det sidste Trin i Forenklingen naaedes, da Christian 5 
1683 genoptog et 1668 udstedt Forbud mod Kebenhavnernes Karnapper 
og Udvinduer, »sorn vanhelder Husenes Sirlighed og ofte er Naboerne til 
Przejudits«, og samtidigt fastslog, at »everste Loft eller Stok ikke maa videre 
udbygges, end Grunden ligger«. I god Overensstemmelse hermed viser det 
kebenhavnske Temrnerlaugs eeldste bevarede Mestertegning fra 1696 en 
ganske glat Facade, hvis Kvistgavl ikke skrller sig fra de grundmurede 
(Fig. XI). Billedet illustrerer ogsaa Fyldeternmerets Forenkling; Skraasti- 
verne er for sterste Delen erstattede af lodrette Poster, som nu blev nzestcn 
eneherskende, hejt regnet krydsede af enkeltc Skraabaand, der havde be- 
gyndt at vise sig under Christian 4 og nzestcn kun forekommer i Hjornc- 
fagene (sml. Fig. X). I <let kobcnhavnskc Bindingsveerks sidste Pcriode blev 
Forholdet ganske <let ornvendte af Blornstringstidcn, idet Gaardsiderne ube- 
tinget var de rigeste; Svalernes Stolper og Brystva::rn udformedes ofte virk- 
ningsfoldt med kraftigc barokke Balustre (Fig. 83). Men ogsaa valcrnc blev 
snart Iorseldede og umoderne, da Frankrigs paleemeessige Boligidealer sej- 
rede, og efter den ~re Ildebrand reduceredes de til de jzevne Smaahuse. 



Taarnkarnap, udstyre med Snitveerk paa Overgangsleddene (Fig. 88), men 
sclv i denne By, hvor der :findes Ilere udskaarne Indskrifter fra 18. Aarh. 
end i nogen anden Kebstad, indskrzenkedes Rokokotidens og Nyklassieismens 
Snitvzerk ene og alene til Portoverliggerne og tjente kun som Ramme om 
Navnene og de pudsigt snerklcde Vers. I andre Byer, iszer Aarhus, dyrkede man 
de profileredc Overgangsled (Fig. 84), men udenfor Randers trseffes der nzeppe 
en eneste Kmcgtbygning fra 17oo'erne. Hermed skal ingenlunde vzere sagt, 
at Aarhundredets Bindingsvzerk er blottet for Skenhedsveerdier ; det er jo 
langt Ira, at Dekorationerne er det afgerende. Ikke mindst i fyenske Lands- 

(1 yrop: Tommerlav). 

I Provinserne gik Udviklingen langsommere. De yngste Kna::gtbygninger 
med bruskbarokt Snitvzerk stammer fra 1670-80 (Holbt.ek 1670, Assens 1675, 
Kaluudborg 1681, Ribe 1671), og endnu 1718 kunde Claus Cortsen lade sin 
Gaard paa Horsens Sendergade, den eneste danske Bindingsva::rksgaard med 
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For paa den knappe Plads at kunne opridse Hovedpunkterne i Kon- 
struktionernes Udviklin.g og karakterisere Rcnaissancc-Bindingsvzcrkets stcd- 
lige Ejendommcligheder, maa dcnne Fremstilling give Afkald paa at be- 
handle en Rzekke andre Forhold. Bindingsvrerkets Maal og Proportioner 
lader sig ikke studere udcn ct sterre Opmaalingsmateriale end dct, dcr hid- 
til foreliggcr, og i det fuldsteendige og afrundede Billede mangler desuden 
Redegerelse for Detailler som Murtavlenes Memstcrmuringer og Bygnin- 
gernes Farvevirkning, som her kun skal antydes i de grovestc Hovcdtrrek. 

Da de danske Arkitekter for nogle Aartier siden med Hans J. Holm og 
Nyrop i Spidsen dyrkede dct eegte Materiale, tzenktc man sig, at Temmeret 
regclmsessigt skulde staa i Traicts naturlige Farve, og dennc Opfattclsc har i 
alt for hej Grad preeget Restaureringernc. Thi sikkcrt er det, at Renaissance- 
tiden jrevnligt lod Ternrneret male. Den »veelske Gavl« i Ribe blcv I 589 
grant anstroget ; Christian 4 beordrede 1599 »Stamgcrne« i en Bygning paa 
Aalborghus brunmalede. Og i de scnere Aar er man blcvct klar over, at 
den Skik, som endnu lever i vestjydske Skipperbyer, at kalke Murcne rode 
og opmale Fugerne med hvide Streger, er et Levn fra Renaissancen, der 
grerne behandlede sine Bygninger paa samme Maacle, hvad enten de var 
af Grundmur eller Bindingsvrerk. Atter og atter finder man redt som inder- 
ste Farvelag paa Temmeret og hvidmalede Fuger paa Tavlene. Enkeltvis 
kan der ogsaa paavises mere brogede Farvevirkninger og Stafferinger paa 
Snitvzerket. Den moderne Maling af Nzestvcd Apostelhus og Kolding Apo- 
tekergaard er ikke helt uden Rod i Traditionen, og endnu Baroktiden var 
ikke bangc for Kulererne. Museumsgaarden i Holbeck fra 166o'erne har 
saaledes haft merkviolet Facade, medens Bagsidetavlcne stribedes i gule og 
rode Skifter, en Skik, der ogsaa kendes fra samtidige kobcnhavnske Byg- 
ninger. Kraftige og vekslende Farver beherskcdc Hovedstaden, indtil Ro- 
koko'en forte det hvide og graa til Sejr, og de przegcr endnu Bendergaar- 
dene i visse Egne af 0stjylland. 

Sammen med Farverne har ogsaa Murtavlenes Menstrc stor Bctydning 
som Tillzeg til Temmerskelettet. Stammende fra middclalderlig Arkitcktur 

SLUTNING 

byer og Kebsteeder som Faaborg (Fig. 86-87) findes der nydclige og maleriske 
Bygningcr, og nzesten overalt bevarede det glattc Bindingsvzerk de tzct- 
siddende, af Ternmerfagenes Bredde bestemte Vinduer. 



og meget yndecle i vor hjemlige Gotiks Blzendingsgavle har de sikkert ogsaa 
veeret at finde i Kabstadsbindingsvzerkets eeldste Periode. Men forst fra Re- 
naissancetiden er dcr bevaret rigt varicrcde Tavl i sterrc Tal, de eeldre af 
Munkesten, de yngre jzevnligt af smaa nederlandske Klinker, som allerede i 
157o'erne fandt Vej til Ribe. Trekantfelterne mellem Skraastiverne udfyld- 
tes grerne med et Spidsmanster eller fik ialfald et skraatlebende Kantskifte, 
Retkanttavlene udmuredes hyppigt med vexlende Menstre i Zigzag eller 
Skak, der endnu dyrkedes flittigt i Bindingsvzerkets sidste Periode. 

Dore og Vinduer, Trapper og Stuer kunde ogsaa krzeve en nejere Om- 
talc. Renaissancens Vinduer med de smaa blyindfattede, menstrede Ruder 
og Glasmalericr i Trzekarrne, der ofte havde rigt udskaarne Poster, har 
unzegtelig haft deres store Andel i Facadernes Virkning, og Portenes og 
Dorcncs Fleje med de svungne Smedejsernshsengsler har sammen med Bi- 
slagsbeenkcnc udenfor Gadederene fuldendt Billedet. Men saa lidt som 
Vindeltrapperne og Stuernes Udstyr med Panelvzerk eller Kalkmalerier er 
Formerne szeregne for Bindingsvserket, og hertil kommer, at slige Detaillcr 
saa at sige aldrig er bevarede paa deres gamle Plads. Naar de, sjeeldent 
nok, ikke helt er gaaede til Grunde, er de, som Panelstuen i Aalborg Mu- 
seum, revet ud af den Sammenheeng, hvortil de skabtes. Ingen dansk Bin- 
dingsvserksbygning fra Renaissancetiden er bevaret blot nogenlunde ufor- 
vansket i sin oprindelige Stand. Allercde det 18. og endnu mere det 19. 
Aarhundrcde har eendret baade Farver, Vinduer og Veerelser. 

N aar dennc Bogs Billed er trods sit beskedne £mne giver et Billede af 
en vis Rigdom og Mangfoldighed, maa det ikke glemmes, at det i Virkelig- 
heden kun er sparsomme og ofte forhutlede Rester af Renaissancens Bin- 
dingsva:rk, som er lcvnet, og at det snart vil gaa med elem som med den 
jydske Lynghede. Kommer der noget godt og rigtigt i Stedet for det gamle, 
er der intet hertil at sige. Enhver Bolig har sin Levealder, kortere eller 
lamgerc, og hver Tid maa skabe sine Bygninger efter sit eget Behov. Straa- 
tagct kan passe nok saa godt i det danske Landskab og foje sig nok saa 
smukt efter dets blade Li.njer, det er dog i vore Dage forzeldet, og de smaa 
Kebstadgader kan vecre nok saa kenne og hyggelige, det gamle, bulede, 
grnnne Glas kan ikke holde Stand mod det nye hvide l Men for Nutidens 
Ret behaver man ikke at glemme, at Danmark er et gammelt Land med 
nedarvede Kulturvzerdier, som skal studeres og bevares. Tankclest og lige- 
gyldigt ber man ikke skarnskzende eller edelzegge det gamle. Der tiltreen- 
ges stadigt systematiske Detailundersegelser og Opmaalinger. Kebstzeder, 
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hvis Fortid har vzeret storre end deres Nutid, vilde handle i deres egen, 
velforstaaede Interesse, naar de mere konsekvent og maalbevidst end hidtil 
tilstrzebtc at fastholde det gamle Bypreeg. Sterre, kraftigt vokscnde Byer 
kan ikkc lose Fortidsproblcmct paa dennc Maadc, men her har Aarhus 
vist Vejen ved at skabc sit Kobstadmuscum »Dcn gamlc By«, dcr fra en 
ringc, tilfiddig Begyndclse for knap 25 Aar sidcn er vokset op til mcgct 
mere end en lokal Scvzcrdighcd, i sin Art svarcnde til Frilandsmuscct i 
Lyngby. Hvad der her er udrcttet, stadfestcr, at Bindingsvazrkct taalcr Om- 
Ilytningcr, og at <lets faste Temrncrskclet lader sig rckonstucrc med forbavscndc 
Sikkcrhed. Trods Bygningsfrcdningsloven vii <let blivc til Musccr og Institu- 
tioner som de nzevntc og til spredte Afkrogc af Landet, at Eftertidcn korn- 
mer til al sege, naar den vii lzere svundne Tidcrs Boligskikke og Bygge- 
maader at kendc. Kun her vil den ret kunne forstaa Bindingsveerkcts Be- 
tydning i den danske Arkitckturs Udviklingshistoric og mindes om, at dct er 
en vaisentlig Forudsaitning for de sidstc Aarhundrcdcs borgcrligc Arkitcktur. 

Langhusenc er ikkc ukendte udcnfor Danrnark, og deres Oprindclsc 
skyldes sikkert ikke udclukkendc Bindingsveerkstckniken, der baadc er brugt 
i dct danske Langhus og dct saxiske Gavlhus. Hvad dcr kan have bcvir- 
kct Forskcllcn mcllcm de to Hustypcr, er ct indviklct og dunkclt Problem, 
som skjulcr sig i Oldtidens M01·ke; rct beset er ogsaa Gavlhusenc langc 
Bygningcr, dcr ueller mange Bindingsvrerksfag. Tcknikcn bcstcmmcr ikkc 
Indgangcns Placering, men den forcr altid til at byggc i Lecngdcn. Og 
sammen med Danmarks udprzegede, fastc Langhustype har Bindingsvzcrket 
veeret afgercndc ikke blot for Bendcrgaardene, men tilligc for Kebstzcdcrncs 
Byggetomter. De sydjydske Byers Gavlhuse er Undtagclscr, som bekraftcr 
Hovcdrcglcn. Selv det tysk paavirkede Kobstadsbindingsveerk fastholdt i 
Danmark Langfacaden, og da dcts Udsmykning forsvandt og Tckniken <lode 
ud, mairkedes dog Eftcrvirkningerne. Uden de rummeligc Byggegrundc vilde 
Rokokocns og Nyklassicismens Grundmursfacadcr ikke have faact Plads til 
at udfolde sig. Og med Nyboder som Mcllcmled blev Bindingsvairkct Stam- 
moder til Nutidens Rzekkchuse. 
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3. Bod med Tvejestolper. (Udby, Sydsja:Iland). 

2. Halvt nedbrudt Lamgc med Sulctag og Stolper paa Sten. (Salling). 



4-6. Koge. Torvet 18. »Slagtergaarden«. c. r 500. 
Fer Bygningens Overflytning Lil Koge Museums Gaard 1914. 



Jacobus minor Philippus Manhaius .Johannes 

7-1 I. Neestved. Riddcrgade 5. »Apostclhuset«. c. I 5 I 0-20. 



I 

Thomas 

Bartholcmaius 

Matthias 

12- t g. Neestved. Apostclhusets Kmcgte. 

Paulus 

Jacobus major 

Christ us 

Andreas 

Petrus 



2 1. Kogc. tore Kirkestreede 20. 1527. 

20. Kogc. Kna::gtc Ira Torvet 7, nu Muscct. c. 1 550. 
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25. Lynderupgaard ved Viborg. r 556. 

24. Aalborg Slot. Nu Amtmandsbolig. c. 1540-50 og Portlamge 1633. 



26. Ribe Melle r . ms ippe ved Gronnegade. c. 1550. 
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32. Kolding. Hclligkorsgadc 18. 1589. 

II II 
II II 
II II 

31. Kolding. Torvct 2. Rcimingks Gaard. 1595. 



33. Kolding. Torvet 2. Apoieker Herman Reimingks Gaard. 1 595. 
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49. Aalborg. Jomfru Ane Gade. 
'u i Aarhus gamle By. 

t 



50. Aalborg. Dorportal Ira Povl Pops Hus. 15 7 1. 
u i Aalborg Museum. 
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55. Aarhus. Borgmestergaardcn. 
Gaard med Svaler. 

54. Aarhus. Badstuegade. Povl Pirscns Gaard. I 593. 
u i Aarhus gamlc By. 



56. Aarhus. Niels Christensen Skrivers »Borgmestergaard«. r 597. 
Elter Bygningens anden Flytning 1914. 



58. Helsingor. tcngadc 20. Dctaillc af Fig. 59 (for Istandseeuclsc). 

57. Helsingor. Strandgadc 27. Omdannet Portparti. 1577. 
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59. Hclsingor. Stcngadc 20, Hj. af kyuenstrsedc. c. 1600. 



.gaardcn«. c. I 600. »Garver Vestergadc 23. 6o. Koge. 



62. Kege. Nerregade 4. Museumsgaarden. 1619. 

61. Kege. Vestergade 1 6. Portparti for Istandseeuclse. 
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67. Helsingor. Stengade 50. Sidelsenge. c. 1640-50. 

66. Kobenhavn. Holmensgade 3. u i Bymuscct. c. 1 630-40. 

65. Hclsingor. Bramstnede. Nu i ationalmuscct. 161 r. 



70. Kobenhavn. Lille Kongensgade. c. 1630. 
Snitva:rkcrne 68-70 nu i .ationalmuseet. 

69. Kogc. Tagskregkna:gtc. c. 1 630. 68. Nastvcd. Kna:gte. c. 1630. 



72. Nykobing Falster. St. Kirkestrzede, Hj. af Langgadc. c. 1620. 

ielsen~ Garf 

71. Skclskor. Adclgadc 2, Hj. af Strandgadc. c. 1 600. 



74. Odense. Overgade 18. Sidelrenge. c. 1620. 

73. Odcnse. Montcrstra-dc, Hj. af Overgade 50. Falk Gojes Gaard. 1 646. 







Petrus Paulus Judas .Jacobus major 

78-80. Randers, Snitvzcrk fra Borgmester Mads Hansen Bcnzons Gaard. r 667. 
·u i Randers Museum. 

Moses Christus Philippus Andreas 

Bart holornreus Simon .Johan Iles Thomas 



82. Kalundborg. Lindegade 1-3. 1681. 

81. Randcrs. Storegade 1 3. Raadmand Jens J ensens Gaard. 1643. 



edrcvet r 86 9· 83. Kobenhavn. Bag Bersen (Slotsholmsgadc). 



85. Grenaa. Sondergadc 1. Gaardparti med Svale. 

84. Aarhus. Frederiksgade 8 1. 



87. Faaborg. Holkegade 3-5. 

86. Faaborg. Holkcgadc 2. 



Norrcgade 4 ~l\[uscumsgaardcm, forhen Fauiggaard. 1619. Restaur. 1909. Arkt. C. Sylow 
Brogadc 16. 1633 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Vestergadc 16. 1644. Restaur, 1907. Arkt. C. M, Smidt. ..........•.................. 
* Kna:gtc fra Norregadc, nu i Nationalmuseet . . 

23 
32 
33 
33 
33 
33 

20 
Vcstergade 7, ~GarvC"rgaarden«........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Go 

88 37 
82 37 

ll. 32 26, 28 
31, 33 26, 28 

I 28, 35 
66 32, 36 
70 35 
83 36 
x 36 

4-6 22 
21 23 

57 32 
58-59 

65 
67 36 

Helsingor. Strandgade '27. Orndannet Portparti. 1571 . 
Stengadc 20. Rcstaur. 191 1. Arkt. Poul Holsoe . 
tBramstra:dc 16. *Snitva:rk 1611, nu i 1 ationalrnuscet , . 
Stengade 50. Siclelrenge. Snitva-rk . 

Horsens (sml. S. 30). *Claus Cortscns Gaard, nu Sundvejcn 9. I Rekcnstrukrionstegningen er 
Doren placerct ct Fag for langt Lil vcnstre . 

Kalundborg (sml. S. 33). Linclcgadc 1-3. 1681 . 
ho/din.I!, (sml. S. 15). Hclligkorsgade 18. 1589, nu Suftelsc. Restaur. 1916. Arkt, Chr. Barch . 

Torvet 2, Reirningks Gaard 1595. Facadens l\Ialing stammer fra Aar 1900 . 
*Dorhammertra: 1634, nu i ationalmuseet . . 

Kobenhaun, [ Holmensgadc 3, Sidehus, nedr. 1932. *Tommeret delvis bevaret i Byrnusect . 
[Lille Kongcnsgaclc 33, Skipperncs Lavshus, nedr. 1881. *Snitva:rk i [ationalrnuseet , .. 
tGaard bag Borson, nedr. 1869 vcd Anlregget af Christiansgade . 
[Cothcrsgadc, Hj. af Regncgade, ncdr. 1902 . 

Kog«. *Torvet 18, »Slagtcrgaarden«. u i Kogc Museum, Arkt. 0. Langballe . 
St. Kirkcstrrede 20. 15'27. Restaur. 1908. Arkt. C. l\f. Smidt ·.· . 
Torvet 7. =Knregtc, nu i K. Museum . 

Aalborg, Slot. . 
*.Jomfru Ane Gade (*Klingenbergs Gaard«}. I u i Aarhus. Arkt. M. Clemmensen . 
*Torvcgadc. Povl Pops »Trefoldighedshuse 1571, nedr. 1909 . 
Den rnorke Gang mcllcm Lybzekkcr- og Hamborgcrgaarden . 
[Osteraagade 21. »Lybeekkcrgaardene, nedr. 1918. Karnappcn over Porten var tilfojet i 
17oo'erne . 
*Ostcraagadc 4 · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Aarhus (sml. Aalborg .Jomfru Anegadc). 
*Badstuegadc 1593. u magasineret i Den gamlc By . 
• Borgmcstcrgaardcn 1597. De lO Flytningcr, 1909 til Landsudstillingen og 1914 til den gamle 
By, lededes af Arkt, /\. Kuhnel. Taggavlen er helt moderne . 
Fredcriksgade 81 . 
Roscngade 8. Dorlosholt . 

Asscus. Korsgade 1 1 • . • • • . • • . • . . . . • • • . • • . . . . • . . • • • . . • . . . • • . • • . . . . . . • • . . . . • • • • • • • • . • . . 3+ 1 5, 28 
tStranclgade, ncdr. i 189o'ernc (sml. JE 1 A. I Sarnl., 2. Rtekke, Bl. 12) . . . . . . . . . . . . . 35 28 

Bondergaardc JII-V og 1-3 9. f.25 
Faaborg, Holkcgadc. Fra 1 7oo'crne 86-87 38 
Crenaa. Sondcrgade 1....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 sml, 36 
Hadersleu. Slotsgadc 23 og 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . '2 7 28 26 
Ilerregaarde, (sml. S. 29) Lynderupgaard vcd Viborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 

Holmegaard vcd a-stvcd , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

Fig. T<xl 

24 24-25 
49 30 

50, 52 30 
51 

53 34 
VI 16,30 

5+ 31, 36 

55-56 31, 36 
84 37 
89 

t betyder, al Bygningcrnc nu er ncdrcvne, * Ilyuedc Bygningcr og niivecrksdcle i Museer. En Del af Billederne 
gcngiver Bygningerne i eeldre, mere rnalerisk Tilstand end den nuveerendc. 

BILLEDKATALOG OG STEDREGISTER 



I .tEldre nordisk Architecturs Iorstc Ra:kker (fra 1878) har danske Arkitekter, isa:r H. Storck og Hans I. 
Holm, tilvcjebragt el grundlzeggende Billedrnateriale ti! Siudiurn af Kobstadsbindingsvairk, Meger andet samlcdcs 
af den ferste danske Specialist paa Husforskningens Ornraade, R. Mcjborg, dcr i »Borgcrlige Huses (1881) 
kritiscrede Troels-Lunds Fremstilling af iEmnet i »Dagligt Live og siden gav en populeer Ovcrsigt i »Garnle 
danske Hjcrn« (1888), hvis Billeder dog ikke altid er lige paalidcligc. Mcjborgs Skitser, der findcs i National- 
museets Arkiv, supplerer i hoj Grad, hvad han naacde at faa publiccrct. 

Et sikrcrc Ovcrblik over Bindingsveerkets Uclviklingstrin blev vundct vcd ationalrnuscets Undcrsogelser, 
der sauc ind vcd Aar 1900, og hvis Resultatcr frcmkom i Monografier af Forfaucrcn. Der forste Omrids af Kon- 
struktioncrnes Historie knyttedes til en Skildring af »Bremerholrns Admirals Caards i Kobcnhavn (Fra Arkiv 
og J\!useum I, 1899) og uddybeclcs sencrc i Opsatscr om Ejler Ronnovs Gaard i Odensc (Architcktcn VIII, 
1905) og Borgrncstergaarden i Aarhus (Architektcn XI, 1909), hvortil endelig fojedcs » tolper og Sulcre om 
Bondcrgaardencs Konstruktioner (Fortid og Nutid I. 1915). De i disse Smaastykker frcmsattc nye Synspunkter, 
som i Aarenes L0b er cfterprovcde og supplerede, har Forf. i alt vasenrligt kunnct fastholdc i den forcliggcndc 
Bog, hvor de for forste Gang er sammenarbejdede til en Hclhecl. 

En Artikelserie af C. 'eergaard i Tidsskrift for Inclustri 1906 forblcv ufuldendt. Scnere er Kobsradsbin- 
dingsva:rket isar skildret af Hugo Matthiesen, der bl. a. har behandlet .tEmnet i Daniel Bruuns Danmark (Over- 

LITTERA TUR, HENVISNINGER OG NOTER 

I Textcn neevncs Flcnsborg 25-28; Holbeck 37; Malmo 23, 32, 33; akskov 15, 30; Roskilde 33; Soro 33; 
Viborg 30; Ystad 23, 32; .tEr0skobing 15. 

Mellemdammen. Matr. 12. Sidcla:ngc............................................... 45 
Pra:stegade. Matr. 311. Kapcllangaard 1576............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 29 
Grydcrgadc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Sonderportsgadc. Mau·. 233 a...................................................... 48 29 

Skelskor. Algade, Hj. af Strandgade...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 33 
Suendborg, Fruestra:dc Anna Hvides Caard, nu Museum. Rester af Veegmatericr henviser til 

Fru A. H., Ira 1564 Enke efter jesper Friis til Hvidkilde og clod 1577 i vcndborg .. Re- 
staur. 1913-14. Arkt. Magdahl iclsen 29-30 28 

Overgade 18, Sidelrengen......................................................... 74 34 
• Vcsiergade 76. Sogneprast Chr. Rasrnussens Gaard 1631. edr. 1903. Dct rnagasinercdc 
Tommcr tilhorcr Odense Kommunc.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Randers. Brodregade 24-26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 
*Snitvrerk Ira Kirkcgadc 7, Bcnzons Gaard 1667, brzendt 1860. u i R. Museum 78-80 35 
Storegade 15. Jens Jcnsens Gaard, urigtigt kaldet » iels Ebbesens Caard•.............. 81 34 

Ribe (sml. S. 26. 37. 39). Mellemslippe ved Gronnegade... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 24 
Senderportsgade, Hj. af Puggaardsg. Matr. 212-15. Det store Kornplex bestaar af flcre, ikke 
hell samtidige Bygninger. Aarstallet 1597 staar paa et flyttet Dortra; . 
Sonderportsgadc Matr. 126 . 
Kelholtsslippe ved Sortcbredregadc . 

Fig. Text 

3G-37 15, 28 
7-19 21 
VIII 32 

69 35 
72 33 

Middelfart. Brogade 6. Museum. Restaur. 1927. Arkt. K. Lehn-Petersen . 
Nestoed. Riddergade. &Apostclhusct«. Restaur. 1884. Arkt. V. Ahlmann . 

Bygning, nedr. 1869 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
*Kna:gt, nu i ationalmuseet. .........................................•........... 

N;•kobi11g F. (sml. 30). St. Kirkcstraide . 
Odense (sml. S. 26). orregade 62. Ejlcr Ronnovs Gaard 1547, nu Fyens Folkcmuseum. Rcstaur. 

1903. Arkt. Vilh. Petersen . 
errcgade 29. Oluf Bagers Modrencgaard. Det grundrnurede Forbus er opfort 1586 . 

Paaskestrsedc, Hj. af Overgade 19 . 
Monterstra:de, Hj, af Overgade 50. Falk Gojes Gaard I 646 . 
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Awlws. Bcrgmcstergnardcn 1597; CAJ ., Architekten XI p. 509, 521. Sml. Den gamlc Bys Aarbogcr 
19:z 7 I. Molle ; smstds 1Cp8, p. 2~. 

Helsingor, CA.J. og V. Lorenzen: I I. 's borgcrl, Bygningskunst i xledd. for Foren. til Camie Bygningers Be- 
varing Ill (1910). St. Annagade 19; Opm. af Ilolsoe i Forcn. af 3. Dec. 1892 Aarg. 1899 Bl. 3-+. 

l Iolbek: II. ~latthiassen: Cader og Caarde. Architckten XVllI p .. p. (1915). 
Horsens. II. ~latthic"cn: Camie Caarde. Architektcn XVII p. 137 (1915). Claus Cortscns Caard 1718; 

CA.J. i Aarhus Stifts Aarb. II (1909). Indskrifter ; Hcilskov i Aarhus Stilts Aarb, Ill (1917). 
Kalundborg, C. M. Smidt i Holbeck Amts Aarb. 1908 p. 128 og Architekten IX p. 453 (1907). 
Ao/ding. Eliassen: Kolding. 1910. Indskriftcr: Brandorff i Vejle Arrus Aarb. 1908 p. 255 og 1917 p. 170. 

Helligkorsgadc 18, fra 1589; Oprnaal. af C. Borch i .'EN A 6. Sarni. 3. R. Bl. 14-17, med Text af CA.J. Tor- 
vet 2, fra 1595; CAJ. i Mcdd. Ira Forcn. Lil Camie Bygn. Bcvar, II, p. 39. 

Kebcnhaun. Brcmerholrns Admirals Gaard : Aage Mathiesen og CAJ. i Fra Arkiv og Museum I p. 191. Hj. 
af Cothcrsg. og Regnegade ; CAJ. i Architekten \'III p. 1 17. 

Fie:. 88. I Iorsens. Claus Cort-ens Caard 1 718, flyuei 1913. 
Rckonstrukrionsteqning af \".Sander og Th. Henningsen. 

·'iL:t i Bd. JI, p, 51). Et Supplement tilde danske Frernstillinger er en Doktoraf'handling afCarl \\'erner: •Kors- 
virkesarkitekturen i Sverie:e• (Lund 1924). Om pecialliu. vedr. Oldtid, Bondergaarde og Hcrregaarde hen- 
' i"'' til de cfterfolg. ·'-otn. 

De enkelte Kobsueders Bestand af Bindingsveerk er kort, men sa:rdeles udtornmendc opregnet i Trap Dan- 
mark. Af Monografier kan Irernhsevcs : 

Aalborg, Otto Smith: Aalborg Vnndringer 1931. Pod Pops Jiu, 1571; .E :'\A. 5. Saml. 3. R. Bl. 7; Opm. 
al \I. Clemmcn-cn, med l'ext af C:AJ. Svalcgaarden ; Srudierejser af Kunvtakad. Elever I, BI. 11. 
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At give en blot nogenlunde fuldsteendig Oversigt over Kildestcdcr og Liucratur ti! Afsnittet om Bindings 
uerkets Forstadier tillader Pladsen ikke; der kan kun fremhrevcs enkelte, isrer danske Arbejder af specie! Betyd- 
ning for Bindingsvserksteknikcns Udvikling. 

S. 6. Fagord. De vigtigste kan paavises allerede i 15oo'erne, f. Eks. Losholt, der forekommer i Peder Pla- 
des Visitatsbog (Skrifter V, p. 101). Losholt svarer ti! det tyske Riegel og bar snarere Sammenha:ng med 
oLaas• og »Iaase« end med »lose, 

9. Danske Oldtidshuse. Gudmund Hatt om norrejydske Hustomter i Aarb. for nerd. Oldkyndighcd 1928 og 
1930. H. Kjzer om Ginncrup i 'ationalmuscets Arbejdsmark 1928 og 1930. Lerklining i Oldtiden, S. l\li.iller: 
Ver Oldtid p. 181. Winther: Lindo I, p. 24. 

1 o. Bondergaarde. CAJ: Stolpcr og Sulcr i Fortid og Nut id 1 915. H. Zangenberg: Danske Bondergaardc 
1922 (Danmarks Folkeminder Nr. 31), samrnc : Landbrugsbygninger i Landbrugets Historic IV (1926) og tal- 
rige Spccialafhandl. i Turistforeningens Aarboger 1925 f., i Kobenhavns Amts Aarb. 1928, Loll. Falsters Aarb, 
1927, Fycnsk Hjcmstavn 1928 og 32, Skivebogcn 1930, Aarhus Stifts Aarb. 1927, Sonderjydske Aarb. 1928 og 
Sydslesvig 1933. - Sml. ogsaa J. S. Moller i Holbeck Amis Aarb. 1915. J. Olrik: Anmeldelse af Rhamm i Dan- 
ske Studier 1910 og sammc: Danske og tyske Forskninger i Fortid og Nutid Ill 1920. 

10. Sule/age. Niels Lithberg: En Takstolsstudie, i Arkeeologiske Studier ti! Kronprins Gustaf Adolf 1932 
p. 233. 

13. Middelalder. Danmarks Folkeviser Ip. 414, JI p. 342, Boringholm-Fundcl er endnu ikke publiceret, Alter- 
stolper ; CAJ i Aarb. f. nerd. Oldkynd. 1911 p. 266. Klokkestabel i Birket paa Lolland; Opmaal. af Mogcns 
Clemmcnsen i .IE NA. 5. Saml. 3. Ra:kke. Pl. 4-6. Sonderjydske Klokkestabler; Haupt: Bau- und Kunstdcnk- 
rnaler Schleswig Holstein. V p. 212, 623. Sml. S. Lindquist: Templet i Upsala. Fornviinncn 1923 og 1925. C. 
Schuchhardt: Arkona. Berlin 1931. 

14. Herregaarde. Zangenbcrg i Landbrugeis Historic IV (1926). CAJ i Daniel Bruuns Danmark J. Barritskov. 
P. Westergaard: B. Gods 1920. Holmegaard: CAJ i Danske Hcrregaarde 1 og Architekten Vil! p, 37. Lynde- 
rupgaard. CAJ i Danske Herregaardc III. Rudbjerggaard, sml. l\lejborg: Camie danskc Hjem Fig. 23. For- 
udcn disse Exempler kan af Bindingsveerksherregaarde fra Renaissancctiden ruevnes den fyenskc Fraugde- 
gaard, der er el Tvillinghus af holstcnsk Type, og de norrejydske Gaarde Hogholt, Randrup, Rodslct og Starup- 
gaard. Paa Lerkenfcld er ct Bindingsva:rksskelct allerede o. 1550 indbygget i Grundmur. En af Landers a:ldste 
Agerumslader syncs at veerc den paa Asdal i Vendsyssel. 

15. Tysk Bindingsoerk, C. Lachner: Gcscbichte der Holzbaukunst in Deutschland I. Der norddeutsche Holzbau 
(1885). II. Der suddeutschc Stiindcrbau und der Blockbau (1887). C. Schafer: Die Holzarchitektur Deutsch- 
lands (1889). W. Fiedler: Das Fachwerkhaus (1903). 0. Doering: Alte Fachwerkbautcn der Provinz Sachscn 
(1903). l\Iethop: Alt-Hamburgische Bauweise (1908). Lachner: Die Holzarchiteciur Hildesheirns (1882). 

22. Sentgotiske Konstruktioner, Kruegtene er vel altid tappedc, men andre Skraaforbindelser i Rcglcn sbla- 
dede«. Medcns Tappcnc skjuler sig i Taphuller, Jigger Bladene (Svalehalerne) i Jndsnit paa det lodrctte Tornmers 

Koge. CAJ: Fra <let gamle Koge p. 109 (1928). H. Mauhiessen i Koge Bys Historic p. '2'27 (1932). 
Middelfart. C. Behrendt og A. S. Claudi-Hansen: Folkcmuscct. M. 19'28. 
Nakskou. H. Matthiesscn: Camie Cader og Gaarde. Architekten XVIII p. 1+5. 
Nykobillg F. Zarens Hus Ira c. 1700; CA]. i Loll. Faist. Stiftstidende 24/12 1898. 
Nestued. V. Lorenzen: N. borgerlige Bygningskunst, i Medd. fra For. ti] gamle Bygn. Bcvar. IV ( 191 '2). Apostol- 

hus; Opm. af Ahlmann i .IE NA 5. Sarni. 3. R. Bl. 1, med Text af CAJ. Bygninger c. 1600: .IE NA 4 S. 4. R. 
Bl. 18 og 5 S. 1. R. Bl. 18. 

Odense. H. Matthicsscn i Odense Bys Historic 1926 p. 443. Ejler Ronnovs Gaard fra 1547: CAJ. i Architckten 
VIII p. 281 (1906); sml. Nationalmuscets '2. Afd. Virksomhcd 1908, p. 86. 

Renders. lndskrifter i Saml. I. jy. Hist. og Top. VIII p. 193. Storegade 13 fra 1643; CAJ. i i\Iedd. fra For. til 
gamle Bygn, Bevar. II p. p. 43 (1909). 

Ribe, H. l\Jatthiessen: Ribe Bys Historic 1660-1730 ( 1929). C. N. Termansen: Indskrifter, Ribe Arnts 
Aarb. 1918, p. 650. Torvet 446, •Weis' Hus«; Medd. fra For. ril gamlc Bygn. Bevar. I p. 33 (1908). Mcllcm- 
dammen 1 1; smsids I p. 36. 

Soendborg, Museum. Fra Arkiv og Museum V p. 516. 
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Fig. 89. Aarhus. Roscngade 8. 16+2. 
•Andre byget ti! miq - jeg byger til andre«. 

Bogens Billedstof er for sterste Delen gengivet efter Tegninger og Foiografier i Nationalrnuseets Arkiv. 

Sider. Bladforbindelserne. der kan have tekniske Fincsser (Laasesnit). holdt sig leengst i Brug paa de indven- 
dige Skraabaand. men 1550-1600 sejrede Tappene fuldsta:ndigt i Kobstadsbindingsveerket. 

23. Kogc. Kirkcstraxie 1527. I »Fra det gamlc Koge« har Forf. forklaret Bygningen sorn en enccllet Vaa- 
ning i el Rrekkehus, da Stuen bar haft Ildsted og lo Dore ti! Gade og Gaard. men er isolcret ved velbevarede, 
lerklinede Oavlveegge, og da Dorindskriften viser, al Bygningen dog har veeret leengere. I saa Fald er den Dan- 
marks eeldste Exempel paa el Reekkehus. Det er dog ikke udelukket, at Mejborgs Rekonstruktion (Gamle danske 
1-ljem Fig. 39), dcr visor Port midt i Langen, er rigtig paa dettc Punkt. Slagtcrgaarden, hvis oprindcligc Grund- 
areal ikke var stort storrc, har efter Udvidelsen kun vseret bestemt for een Husstand, idet Tilbygningen aldrig 
har haft sclvstzendig Indgang. Endnu i de sidste Aar, Bygningen var i Brug, boede Familien Side om Side 
med Slagterbutiken, og helc ovre Stokveerk var Pulterkarnmer. 

23. Tstad . Werner: Korsvirkearkitekturen indeholder meget insiruktive Konstruktionsdctailler af Ystads 
scntgotiskc Huse. 

23. Malmo 1533. Sml. Werner Fig. 50 og i\lejborg. G.D. Hjcm Fig. 71. 
25. Andreaskors forekommer ogsaa i Randcrs (Raadhustorvet , Hj. af Hovmeden) og paa Barritskov, 
28. Rosettypcn er i Kolding kun bevaret i Koldinghus-Museet. men den kendes fra gamle Fotografier. 
29. Ribe. Fig. 47 er et karakterisrisk Exempel paa en Lejevaaning. Kvisten er senere paabyggel over en 

Styrterumskonstruktion ; paa den fjrernt're Del af Huser bar Spa:renes Pres kna:kket Styrterumsva:ggen. 
31. Aarhus En yngre Bygning, Skolcgade 15, fra 1645, har Snitvark i 0resundsbycrnes Maner, og en iso- 

leret Knsegt i Vestergade 1 er af skaansk Karakter. 
32. Kobenhnun. Hovedstadens sidstc Bindingsva:rk fra Christian 4's Tid, Holmensgades ostre Side, viste sig 

ved Nedrivningen 1932 al vrerc syv sammenbyggedc Rekkehuse med glaue Hojstolper baade i For- og Bagsidcn. 
Til el af disse var fojct ct Sidehus med Snitveerk (Fig. 66). 

33. Koge. Muscumsgaarden Fig. 62 er egentlig en Tvillingbygning, beregnct for to Husstande. I nedre 
Stokvairks Tommervrerk spores oprindeligc Butiksskoddcr (ligesom i Kolding Hclligkorsgade, Fig. VIII). 

36. Seale (af oldnorcl.: Svill, Svelle) beiegner blot en tagdeekket aaben Gang udenpaa et Hus og behover ikke 
al vrere hrengcnde. Hvorlcdes de middclalderlige Folkevisers Hojenloftssvalcr har vairet konstruercdc, er ukendt. 
Der er vel i Kobstadsbindingsvairk sporet svage og noget usikre Rester af, at man har kunnct hzegte hrengende 
Svaler paa Hojstolper (Oclensc. Vcstergade 18, nedrevet 1910. Ribe, Weiss' Hus. Flensborg, Holmen 59). Men 
Svalcrnes Blomstringstid bar clog noje Sammenhamg med Gaardsidernes Stokveerksdcling. 

38. Farrer, Mogens Clemrnensen i Architektcn XX, Kr. 47. Hugo Mauhiessen : Kobenhavnskc Cader 
p. 48. 

40. l\logens Clemrnensen : Flytning af gamle Kobstadbygninger. Den gamle Bys Aarbog 1928 p. 84. - 
Skabercn og Lcdercn af Aarhus gamlc By er Translator P. Holm. 
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