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Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur  
og projekt ’Bygningskultur 2015’  
 

 
Forskningsprojektet: Bærende bevarings- og fredningsværdier 

Bygningskulturens Værdisætning. 
 

R E S U L T A T E R 
 
Af Forskningslektor, arkitekt m.a.a Søren Vadstrup 
Dato: 31.12.2014 
 
Forskningsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem Kunstakademiets Arkitektskoles Institut for 
Bygningskultur, Kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og Restaurering og projekt ’Bygningskultur 
2015’, der er initieret af Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania. 
 

   Hegnslund ved Springforbi 
 
Forskningsemner 
 
1   Værdisætning, indhold og metodik 
Projektet går bl.a. ud på at udvikle, afprøve og evaluere en systematisk metodik der kan kortlægge værdierne 
indenfor et bredt spektrum af såvel bygningstyper som bygninger fra forskellige historiske epoker i 
forskellige tekniske tilstande. En sådan metodik efterspørges overalt, og der arbejdes både i udlandet, bl.a. 
EU, og i Kulturarvsstyrelsen på at udvikle nye modeller, blandt andet gennem en videreudvikling af SAVE-
systemet.  
 
2   Ældre bygningers arkitektoniske og miljømæssige værdier 
Målet er blandt andet indenfor de gældende kriterier, at fremlægge langt mere nuancerede deskriptive 
analyser der kan informere den systematiske kortlægning af især de arkitektoniske og miljømæssige værdier.  

 
3   Fremtidige krav til ældre bygninger 
Kortlægningen skal tage højde for fremtidige krav, som den dynamiske samfundsudvikling stiller til vor 
bygningsmasse, herunder ændrede livsmønstre og ønsket om energioptimering. 
 
4   Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi 
Der udføres i forbindelse med kortlægningen en egentlig værdisætning baseret på en 
restaureringsarkitektoniske sagkyndighed med særlig tyngde på historisk materialelære og historisk 
bygningsteknologi.  
 
5   Restaurering, retablering og transformation. Materialer, metoder og holdninger 
For at give ejere og projekterende bedre redskaber til restaurering, vedligehold og transformation vil 
projektet, ud over en konkret og systematiseret metode for værdisætningen, derfor søge at operere med 
forslag til tre operative indgreb i bygningen der dels er afledt af værdisætningen og dels er afledt af viden om 
aktuelle og fremtidige behov for optimeringer:  

1)   De urørlige strukturer, rum og bygningsdele.  
2)   Strukturer, rum og bygningsdele der retableres.  
3)   Strukturer, rum og bygningsdele, der kan udskiftes, ombygges og transformeres.  

Valg af istandsættelsesmetode retter sig ligeledes efter de tre kategorier.  
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Definition 
 

Der arbejdes ud fra følgende forsknings-definition:  
Metodisk indsamlet og systematisk sammenfattet ny, eksisterende og egen nyudviklet viden, som er videre-
formidlet i en tilgængelig form – og koordineret med eksisterende, relevante viden-centre. 
 
Metode 
Forskningsmetoden består af fem trin, der hver især afsluttes med et sammendrag: 

 
1. Undersøgelser 

Registrering og dataindsamling, herunder især opmålinger og bygningsundersøgelser af de 
historiske, herunder kulturhistoriske, tekniske og arkitektoniske forhold, plus andre.   
Indsamling af teoretisk viden fra andre lignende projekter. 
 

2. Analyse 
En syntese, uddraget af undersøgelserne 
Især baseret på de historiske, tekniske og arkitektoniske aspekter  
 

3. Forslag 
Et forslagsgivende udviklingsprojekt, i forlængelse af analysens konklusioner  
 

4. Udførelse og afprøvning 
Forslaget eller forslagene udføres og afprøves, enten som 1:1 afprøvning eller i mock-up, model, 
tegning eller andet.  
 

5. Samlet konklusion 
Forskningsprojektets konklusion og samlede resultater, herunder sammenlignet med andre lignende 
projekter eller fremstillinger 
Konklusionen formidles i en rapport plus andre kortere eller længere præsentationer. 

 
Som det ses er denne metode meget praksisorienteret, idet den som fast punkt indeholder en konkret 
afprøvning af projektets teorier eller forudgående analyser – i en slags videnbaseret praksis.  
 
Denne metode bygger på en forskningstradition, som professorerne Kay Fisker (1893 – 1965), Kaare Klint 
(1888-1954) og Steen Eiler Rasmussen (1898-1990) skabte på Kunstakademiets Arkitektskole i 1930’erne og 
frem til 50’erne. Det var henholdsvis ’Boliglaboratoriet’, der undersøgte dansk bolighistorie og kom med 
forslag til udvikling af nye boligformer, tilpasset det moderne samfund, ’Møbelskolen, der udviklede en 
række nye kvalitetsmøbler, så man kunne møblere den af ’Boliglaboratoriet’ skabte funktionelle bolig, på en 
ny og funktionel måde, og til en overkommelig pris, og ’Byplanafdelingen’, der opdyrkede en tilsvarende 
virkelighedsnær og socialt engageret dansk byplanpraksis. 
 
Den praksisbaserede forskningstraditions kendemærke gik også i stor udstrækning ud på at integrere 
forskningen med undervisningen på Akademiet, en tradition, der blev videreført i 1960-erne og 70-erne af 
professor Peter Bredsdorff (1913 – 1981), indenfor byplanlægning, docent Hans Henrik Engqvist (1912 – 
2003) indenfor bygningshistorisk forskning og lektor Curt von Jessen (1925 – 1999) indenfor historisk 
bygningsteknologi. De studerende medvirkede naturligt til at opmåle og analysere de objekter, man 
arbejdede med, det være sig huse, boliger, møbler eller byplaner. 
 
I Kay Fiskers, Kaare Klints og Steen Eiler Rasmussens tilfælde resulterede dette i en lang række i samtiden 
opførte boligbygninger, boligindretninger, møbler, møbleringer samt byplaner og bebyggelsesplaner, fra egen 
hånd, der fremviste de praktiske resultater af de tre herrers forudgående undersøgelser og forskning. Og 
deres elever på Akademiet – ingen nævnt, ingen glemt – praktiserede i lige så høj grad disse tanker og ideer, 
som de havde lært gennem deres læremestres forskningsbaserede undervisning, hvorved 
forskningsresultaterne blev yderligere udbredt. 
 
Målet med forskningen og det kunstneriske udviklingsarbejde på KTR i disse går ud på at opnå den samme 
kombination af forskningsbaseret ny viden - kombineret med en konkret anvendelse af denne, i den 
konsekvent vidensbaseret historisk, teknisk og arkitektonisk praksis. De følgende eksempler er en spæd start 
til dette. 
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Forskningsemne 1   
Ny, enkel og systematisk metode til Analyse og Værdisætning af bygninger 
 

Analyse 
I Danmark blev der i 1990-erne i den daværende Planstyrelse, nu Kulturstyrelsen, udarbejdet en 
systematiseret metode til vurdering af ældre bygningers (før 1940) arkitektoniske værdier og miljømæssige 
indpasning, for at vurdere om de kan klassificeres som bevaringsværdige. Denne såkaldte SAVE-metode 
(Survey of the Architectural Values in the Environment) har siden været anvendt på omkring 150.000 
bygninger, og den bruges stadig, med enkelte opdateringer, bl.a. i forhold til arkitektoniske helheder, af en 
række kommuner og af Staten. Men denne metode er meget forenklet, hurtig og oversigtlig og den vurderer 
udelukkende bygningerne udefra. 
 

Til mere grundige bygningsundersøgelser, f.eks. i forbindelse med et restaurerings- eller ombygningsprojekt, 
findes der ikke en tilsvarende ’kanoniseret’ metode. Man har nærmest indtryk af at hver rådgiver eller hver 
Tegnestue har sin helt egen. Dette behøver ikke at være et problem, hvis disse metoder bygger på en afprøvet 
systematik, selv om denne kun i de færreste tilfælde er særlig fast eller beskrevet. Men i forlængelse af at 60-
70% af alle byggeopgaver i landet foregår på eksisterende bygninger, kan vi se at en lang række rådgivere, 
tegnestuer og udførende, i bogstaveligste forstand ’famler sig frem’ på dette område, og også rent faktisk 
kommer til at spolere vigtige kulturværdier, fordi de griber opgaven forkert an, rent metodisk. 
 

Der er derfor et stort behov lige nu for at udvikle, beskrive og implementere en enkel, men tilstrækkelig 
grundig og dækkende, systematisk metode til Bygningsundersøgelse og Værdisætning af eksisterende 
bygninger – før der foretages ethvert tænkeligt indgreb på disse. 
 

Forslag 
Derfor har vi på Kandidatprogrammet for Kulturarv, Transformation og Restaurering på Kunstakademiets 
Arkitektskole udviklet en såkaldt Historisk, Teknisk og Arkitektonisk Analyse og Værdisætning af 
Bygninger, der bl.a. har til formål at besvare fem spørgsmål, der er aktuelle ved alle påtænkte indgreb i 
eksisterende bygninger: 
- Hvorfor - er huset noget særligt, og derfor bevaringsværdigt? 
- Hvor - befinder de særlige bevaringsværdier sig i huset?  
- Hvilke - elementer og bygningsdele er der konkret tale om? 
- Hvordan – skal de behandles for at videreudvikle huset med respekt for bevaringsværdierne?  
- Hvad -  har husejeren af ønsker om ændringer i huset, der måske er i konflikt med dette? 

 

Det oplyste og bevidste grundlag for fremtidige byggearbejder på ældre bygninger, bygningsmiljøer eller 
helheder består af fem elementer: 

1. En historisk, teknisk og arkitektonisk analyse af huset (udført af hertil uddannede fagfolk) 
2. En historisk, teknisk og arkitektonisk værdisætning af huset og dets omgivelser  
3. Enkle og forståelige samt tilpassede restaurerings/bevaringsprincipper  
4. Underinddeling af huset og præcisering af 5 mulige indgreb   
5. Den nyeste, forskningsbaserede viden om materialer, metoder og konstruktioner 
 

 
 

Ud fra denne gennemgang opdeler man huset i 5 zoner: 
1.  Områder, der blot trænger til almindelig vedligeholdelse 
2.  Områder med originale bygningsdele, med høj bevaringsværdi, der skal repareres og istandsættes 
3.  Områder, hvor der er foretaget uheldige udskiftninger, og som derfor skal retableres  
4.  Områder med lav bevaringsværdi, og som derfor kan ombygges, tilbygges og transformeres 
5.  Husets omgivelser, have, hække, stakit, garage(r) 
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Dette giver samtidigt 3 forskellige typer indgreb i ældre bygninger, som man kan arbejde med på samme tid 
og som det ses med nogenlunde samme principper som rettesnor: Reparation, retablering og transformation. 
Alle tre metoder er lige lødige på hvert deres felt.  

 
Det overordnede mål er herudover, gennem en kunstnerisk bearbejdning af især transformationsdelen, at 
skabe eller genskabe en arkitektonisk helhed for huset i sig selv og i lige så høj grad i forhold til de 
omgivelser, og den helhed, huset befinder sig i. 
 
Vi får hermed en bevidst og gennemdrøftet handleplan for huset. Sammen med et klart, fornuftigt og 
gennemprøvet bevaringsprincipper, som forskningsprojektet kommer med et bud på, og kombineret med en 
række enkle og forståelige tekniske Anvisninger til, hvordan arbejdet skal udføres, der bygger på den nyeste 
forskningsbaserede viden, har man tre gode redskaber til en bedre bygningsbevaring end hidtil. 

 
Tilsammen udmønter disse fem spørgsmål sig i:  
- En beskrivelse og vurdering af husets bærende bevaringsværdier 
- Rådgiverens anbefalinger – ud fra husets præmisser 
- En handleplan for de påtænkte arbejder, der både tager hensyn til ejernes ønsker - og husets sjæl. 

 
Det skal vi fordi ’viden er magt’, og fordi denne viden kan betyde at ejeren og dennes rådgiver eller 
håndværker herefter: 

• Forstår huset bedre 
• Bevarer flere af de originale materialer og elementer i huset  
• Fordi ejeren og rådgiveren nu kan se, at de er vigtige for husets historie 
• Istandsætter og bevarer de vigtige elementer og detaljer mere korrekt 
• Restaurerer eller retablerer nogle af de forsvundne, værdifulde elementer 

 
Udførelse og afprøvning 
Denne nye systematiserede, men samtidigt meget enkle, forståelige og operative ’Analyse og Værdisætning’ 
er nu afprøvet, beskrevet og implementeret på KTR på Kunstakademiets Arkitektskole. Den vil i nær fremtid 
indgå i uddannelse og efteruddannelse af arkitekter, konstruktører og håndværkere m.fl., herunder også 
interesserede husejere. 
 
Der er udviklet en tilsvarende systematisk og nytænkende metode til ’Analyse og Værdisætning af 
Bebyggelser og Byrum. Denne er nærmere gennemgået i Kompendiematerialerne. 
 
Se: Søren Vadstrup, KOMPENDIER til Kulturarv, Transformation og Restaurering: 
01 Bygningsrestaurering og Transformation. Teoretisk grundlag. 
02 Arkitektonisk værdisætning af bygninger og byrum. OVERSIGT  
05 Analyse og værdisætning af BYGNINGER og deres omgivelser 
06 Analyse- og værdisætning af bygninger - SKEMA 
18 Analyse og Værdisætning af bygninger- EKSEMPLER 
19 Analyser og værdisætning af BYRUM og bebyggelser 
20 Analyser og værdisætning af BYRUM og bebyggelser - EKSEMPLER 
 
Litteratur 
Vadstrup, Søren (red.): Forberedelse af projektmateriale. Information om Bygningsbevaring. 
Kulturstyrelsen 2014 
Vadstrup, Søren: Byhuset. Lindhardt og Ringhof 2014 
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Forskningsemne 2:   Ældre bygningers arkitektoniske og miljømæssige værdier 
Forskningsemne 4:   Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi 
 
Træhuse i Danmark – før og nu (projekt Haubarg) 
 

Baggrund 
Vi har træhuse i Danmark, bl.a. bindingsværksbygninger og bræddebeklædte bindingsværksbygninger, der 
har holdt i 200-250 år, og som korrekt vedligeholdt kan holde i lige så lang tid mere. Vi kan samtidigt se at 
moderne træbygninger dels indeholder mange fugtsamlende elementer, typisk udvendige og indvendige 
metalbeslag, hygroskopiske isoleringsmaterialer, plastikdampspærrer, trykimprægneret træ, der også er 
hygroskopisk, samt forsimplede håndværksmæssige løsninger – så en levetid på kun 50-100 år er forventelig. 
 
Kan man kvalitetsforbedre moderne træhuse, så de får en forventet levetid på mindst det dobbelte, ved at 
studere ældre originale træhuse og omplante denne viden til et nyopført træhus? 
 
Ny praksisbaseret viden:  
Historiske, tekniske og arkitektoniske analyser af en 250 år gamle klassisk tømrede træbygninger, bl.a. en 
firelænget bindingsværksgård. 
 
Praksis baseret på ny viden:  
Tegning af og opførelse 1:1 af en ny træbygning, der anvender analysens resultater. 
 
Integrering af forskning og undervisning:  
Den tømrede træbygning opføres sammen med afdelingens studerende, der samtidigt indføres i de 
forskningsmæssige forudsætninger. 
 
1.    Undersøgelser 
Studier, opmålinger og undersøgelser af trækonstruktionerne og tømrede træsamlingerne på en eksisterende 
firlænget bindingsværksgård fra 1750. Bl.a. træsamlingernes statiske egenskaber i forhold til træk- og 
trykkræfter. Inddragelse af andre tilsvarende undersøgelser og andet relevant publiceret materiale.  
 

    
 
Ud af det samlede register af traditionelle træsamlinger på danske bindingsværkshuse, henholdsvis 
kamsamlinger, tapsamlinger og bladsamlinger, indeholder den undersøgte bindingsværksbygning blot 5 
af disse: To tapsamlinger, en bladsamling og to kæmninger. 
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2.   Analyse 
Undersøgelsen viste, at den firlængede bindingsværksgård indeholder fem 
forskellige bygnings konstruktioner, heraf 2 ’nye’, ikke tidligere i litteraturen 
beskrevne funktionsbestemte konstruktionstyper. I forhold til de konkrete 
tømrede træsamlinger, viser analysen at der blot findes fem - med meget 
specialiserede egenskaber.  
 
3.   Forslag 
Med inspiration fra bl.a. den slesvigske og frisiske bygningstype ’Haubarg’, og 
med anvendelse af de analyserede konstruktioner og tømrede træsamlinger 
tegnes et moderne træhus med traditionelle bindingsværks-samlinger, træ 
med træ. 
 
4.   Udførelse og afprøvning 
Det tegnede hus bygges i virkeligheden af afdelingens studerende, der derved 
får et direkte kendskab til bindingsværksbygninger, tømrede træhuse og de 
klassiske træsamlinger. 
 
5.    Samlet konklusion 
’Haubarg-projektet’ rejser en række interessante aspekter af teknisk art. Det 
viste sig for det første at den ønskede konstruktion, med visse meget 
interessante småændringer, forholdsvis let lod sig udføre som forudsat.  
 

 
 
For det andet viste træsamlingernes egenskaber i forhold til træk- og trykkræfter sig med det samme, de blev 
udført. Samlingerne og konstruktionerne blev fuldstændigt stabile lige så snart de var samlet. Især var det 
fantastisk at se og mærke, da ’overlåsningerne’, de fire lange remme med huller til stolpernes endetappe, kom 
på, og de tilsvarende fire fodremme. Det var som en kinesisk æske, hvor alt faldt smukt i hak og ikke kunne 
rokkes fra hinanden igen. 
 

 

Haubarg’ens tømrede 
bindingsværks-skellet, før der 
kom en udvendig beklædning af 
bølgeplader på huset. 
 
Huset blev bygget af elever og 
lærere på Kandidatprogrammet 
på 3 uger i september 2012. Det 
står nu på kajkanten foran 
Arkitektskolen 
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For det tredje var bindingsværkets modulopbygning, bestående af en række næsten ens elementer, der kan 
udføres på spredte steder af helt forskellige hold, spændende at prøve. Fire ’sjakbajser’ stod for 
koordineringen, også i forhold til at ingen gik ledige eet sted, mens der manglede hænder et andet sted. Et 
sæt meget enkle ’målestokke’, lange trælægter med blyantsmærker på, skulle sørge for at tapper og taphuller, 
kæmninger og hakker osv. kom til at passe sammen. Simpelt og helt lavpraktisk.  
 
Af sikkerhedsmæssige, praktiske og pædagogiske grunde, ikke af ideologiske eller historiske grunde, blev alle 
savsnit og kapninger savet i hånden, alle taphuller stemt ud i hånden og alle nagler snittet i hånden. En 
større maskinpark ville larme og måske volde ulykker – og det var heller ikke oplæring i effektivitet, der var 
formålet. Men alle konstruktioner og samlinger i bygningen kan udføres maskinelt, i dag endda helt 
automatiseret på specialmaskiner. Efter en korrekt og systematisk opsnøring og udskæring, kan det 
færdigttømrede hus samles på få timer af 5-6 mand.  
 
Eet særligt teknisk aspekt ved bindingsværkshuse og vores ’Haubarg’ er konstruktionernes holdbarhed, 
nedbrydning, tidsmæssige skader og levetid. Det vil tage mange år at eftervise dette 1:1. Men et helt klart 
holdbarhedsmæssigt parameter er at samlinger som disse, træ-med-træ, holder langt længere i en kold 
ydervægskonstruktion – herunder en spærkonstruktion lige under et tag - end samlinger med metalbeslag, 
søm eller skruer. I en kold ydervægskonstruktion er disse jerndele, især om natten og især om efteråret eller 
vinteren, mærkbart koldere end træet, og der danner sig derfor kondens på jernet. Især tætsiddende søm, 
eller endnu værre, skruer i et sømbeslag, er slemme. Kondensen fugter træet op så det begynder at rådne på 
dette sted og eventuelt ruster jernet og gør ondt værre. Samlinger træ-med-træ har ikke denne indbyggede 
nedbrydning, og holder derfor betragteligt længere. 
 
Ikke mindst er 65 studerende på Kunstakademiets Arkitektskole blevet meget klogere, og har nu også prøvet 
på egen krop at arbejde med træ’s tekniske og arkitektoniske egenskaber og muligheder, ud fra en historisk 
viden og kontekst.  
 
Projektet har tilført ny viden i form af analysens påviste to ikke tidligere beskrevne konstruktionstyper i 
bindingsværkshuse. Den ret komplicerede hjørnesamling, hvor seks stykker tømmer mødes i én samling: 
Stolpe, to tagremme, to skråbånd og et gratspær, har heller ikke været beskrevet eller afprøvet på tilsvarende 
konsekvente måde før. Da bygningen på et tidspunkt skal flyttes, får vi erfaringer med adskillelse og 
genopsætning af denne – en egenskab ikke mange andre moderne bygninger har, men som er interessant i en 
genbrugs- og ’omstillingstid’ som vores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lerhusbyggeri i Danmark – før og nu 
 

En ret avanceret træsamling, der rent faktisk findes på mange bindingsværksgårde, men hvor den af naturlige 
grunde ikke kan skilles ad for at blive studeret og målt op.  
 

Her løber det helvalmede tags gratspær ned på remmen i husgavlens ene hjørne. På dette sted samles den 
lodrette hjørnestolpe med en tap op igennem tagremmens kæmmede hjørnesamling, som gratspærets fod er 
kæmmet ned over spidsen af – samtidigt med at to skråbånd løber ind på hver side af stolpen med 
tapsamlinger til tagremmen. Alt sammen samlet træ med træ, uden beslag, bolte eller sømbeslag.     
 

Man tør slet ikke tænke på. Hvordan det metalbeslag, der vil kunne løse denne opgave, ville se ud, hvis det 
overhovedet kan laves 
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Forskningsemne 2:   Ældre bygningers arkitektoniske og miljømæssige værdier 
Forskningsemne 4:   Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi 
 
Lerjordshuse i Danmark – før og nu (projekt Lerhus) 
 
Historisk har der været bygget lerjordshuse i Danmark siden oldtiden i form af lerklinede 
bindingsværkshuse, der er konstateret via arkæologiske udgravninger. Denne byggemåde, hvor den våde, 
godt oprørte lerjordsblanding er kastet på et fletværk af tynde vidjer, opsat mellem bindingsværks-
tømmerets tavl, er fortsat i landhusene frem til ca. 1800. Fra middelalderen og frem til ca. 1850 har man også 
i både byhuse og landhuse af bindingsværk, muret tavlene ud med ubrændte lersten. Vi har i Danmark 
adskillige huse med disse lerjordsvægge, der benyttes og bebos den dag i dag.   
 
I slutningen af 1700-tallet og igen omkring 1830-erne og 40-erne blev der, som en et forsøg på forbedring af 
de lerklinede bindingsværkshuse, bygget over 100 boliger, og en enkelt skole, med massive vægge af lerjord i 
den tyske ’wellerwände’-teknik og enkelte i den franske pisé-teknik. Disse teknikker kunne studeres i 
samtidige bøger og wellerwände-teknikken fandtes endda indenfor helstatens grænser, i 
Sydslesvig/Friesland. 
 

 
 
Huse af lerjord har en række interessante tekniske egenskaber: De er ekstremt besparende over for Jordens 
ressourcer, de kan indgå naturligt i det økologiske kredsløb efter brug og de har gode indeklimaegenskaber 
overfor fugt og varmedynamik. 
 
Kan man lære noget af fortidens lerjordshuse, henholdsvis massive lerjordsmure i pisé, eller bindingsværk 
med lerklinede tavl eller soltørrede mursten, såkaldt ’adope’.  
 
Ny praksisbaseret viden:  
Historiske, tekniske og arkitektoniske analyser af danske lerjordshuse, herunder lerklining og adope.  
 
Praksis baseret på ny viden:  
Tegning af og opførelse 1:1 af et lerjordshus i pisé, der anvender analysens resultater.  
 
Integrering af forskning og undervisning:  
Lerhuset opføres sammen med afdelingens studerende, der samtidigt indføres i de forskningsmæssige 
forudsætninger. 
 
1.    Undersøgelser 
Studier, opmålinger og undersøgelser af lerklinede tavl og adope på en firlænget bindingsværksgård ler 
lerklinede tavl og tavl i adope samt gamle lergulve. Herunder analyse af ler, vidjer, samt andre elementer af 
ubrændt ler, bl.a. lergulve mm. Inddragelse af andre tilsvarende undersøgelser og andet relevant publiceret 
materiale 
 

De fire forekommende typer af historiske 
lerjords konstruktioner i Danmark, især i 
Nordsjælland:  
- Lerklinet vidjefletværk (Vendreværk) 
- Soltørrede lersten (Adope) 
- Stampet, vådt lerjord i forskalling (Pisé) 
- Stablet vådt lerjord uden forskalling 

(Wellerwände) 
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2.   Analyse 
Undersøgelsen viser at der findes eksisterende lerklinede tavl og adope-tavl fra 1800, nogle endda små 100 år 
ældre. Leret virker tydeligvis ’konserverende’ overfor det træ, det er bygget sammen med, fordi leret hele 
tiden tørrer træet ud ved at optage den fugt, der tilføres gennem regn og luftens fugtighed. Indeklimamæssigt 
holder lervæggene tydeligvis et konstant, tørt og behageligt indeklima i huset, sommer og vinter.  
 
3.   Forslag 
På baggrund af vores viden om pisé-huse, tegnede vi et meget enkelt lerjordshus i moderne design,  
 
4.   Udførelse og afprøvning 
Det tegnede hus bygges i virkeligheden af afdelingens studerende, der derved får et direkte kendskab til 
lerjordshuse i pisé-teknik, materialer, metoder og egenskaber. 
 
5.    Samlet konklusion 
’Lerhus-projektet’ og de samtidige lerkliningsforsøg viser, at byggeri i ubrændt ler har store muligheder og 
potentialer, selv i et regnfuldt og blæsende land som Danmark. Begge teknikker kræver mange mennesker at 
udføre, men er til gengæld ret hurtige at udføre. Plus at de skal udføres hurtigt, vådt i vådt. 
 

 
 
Lerhusforsøgene har nu (april 2014) stået vinteren over og har klaret sig fint. Især hvis leroverfladerne 
pudses med luftkalkmørtel og kalkes med luftkalk kan overfladerne og den grundlæggende konstruktion 
holde meget længe – forventelig 100-150 år. Svagheden er direkte kontakt mellem vand og leret, der derved 
opløses til flydende tilstand. Så overfladerne skal vedligeholdes løbende, og skader skal omgående repareres. 
Her skal man kende og bruge de korrekte materialer. Portlandcement, KC-puds, plastikmaling og 
stenkulstjære er bandlyst. 
 
Perspektiver 
 
Set i en bæredygtighedsperspektiv er både projekt ’Haubarg’ og projekt ’Lerhus’ meget interessante, for de 
beviser at man i dag kan lære af fortiden på disse områder også, og bl.a. bygge nye huse med et meget lavt 
CO2-forbrug, af henholdsvis træ eller ubrændt lerjord, der tilmed kan holde og bruges meget længe. Det 
sidste kan forsøgene naturligvis ikke sige noget direkte om, men ved at ’kopiere’ fortidens materialer og 
konstruktioner meget omhyggeligt, er en levetid som disse har udvist, ganske sandsynlig, afhængig 
naturligvis, af de materialer og metoder husene bliver vedligeholdt og ombygget med i fremtiden. 
 
Man ser måske ikke lige fremtidens boliger for sig i disse materialer, med de standarder til disse på alle 
måder, der sættes i dag, men produktionsbygninger af mange slags, oplagsbygninger, sommerhuse m.v. er et 
oplagt sted at starte. 
 
Den forskningsbaserede praksis med to ’historiske’, men faktisk ret lidt kendte materialer, tømmer og 
ubrændt ler, som de arkitektstuderende hermed har arbejdet meget grundlæggende med, vil givetvis sætte 
sig spor i nogle af disses fremtidige praksis.   
 
Litteratur: 
Vadstrup, Søren: LERJORDSHUSE - med lerklining, adope, pisé og wellerwände. Kompendie KTR 2014 
  

Det lerstampede lerjordshus i pisé, bygget af 
Kandidatprogrammets elever og lærere på 3 uger i 
efteråret 2013 på kajkanten foran Arkitektskolen. 
Foto: Lars Mortensen 



Kunstakademiets Arkitektskole. Kulturarv, Transformation og Restaurering 
Søren Vadstrup: Bygningskulturens Værdisætning. RESULTATER 2011-2014 

side  10 
 

Forskningsemne 4:   Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi 
Projektets samlede erfaringer om historisk byggeteknik og materialelære 
 
Projektet ’Bygningskulturens Værdisætning’ har som nævnt beskæftiget sig med en række historiske 
byggematerialer og bygningskonstruktioner, især indenfor murværk, kalk og mørtel samt udvendigt træ. Den 
nye viden, der hermed et indsamlet, resumeres kort i det følgende, men er uddybet detaljeret i projektets 
Kompendiematerialer. Se oversigt over disse på side 15. 
 
For alle emnerne er der foretaget en historisk, byggeteknisk og arkitektonisk analyse plus en sammenfatning 
af denne. Baggrund, analyser og resultater fremgår af de udarbejdede Kompendiematerialer, der er skrevet i 
forbindelse med forelæsninger og projekter.  

  
Historiske byggematerialer 
 

1  Tegl, mursten og terracotta   
2  Læsket kalk, mørtel og puds til bygningsrestaurering 
7  Hvidtekalk og kalkfarver  
 Semesteropgave: Konstabelbygningen 2012, Tektonik/stabling: Värmstuga 2012,  
 Kalk og mørtel, Materiale-Work-shops 2014 
 Tektonik/Stabling, 2014  
 

4  Træ, historie, brug og bevaring  
5  Pigmenter - den klassiske pigment-farveskala    
6  Maling - de fem klassiske bindemidler til maling   
 Værksted: Uglegårdsskolen 2014, Malings-work-shops 2011, 2012, 2013, 2014. 
 

9  Rudeglas og termoruder    
 Semesteropgave: Rødovre Rådhus 2012 
 
Historisk byggeteknik 
 

1  Murværk og puds 
 Semesteropgave: Konstabelbygningen 2012, Tektonik/stabling: Värmstuga 2012,  
 Mørtel-Work-shop 2014 
 

2  Træfacader - historisk, teknisk og arkitektonisk 
 Værksted: Uglegårdsskolen 2014 
 

3  Bindingsværk i Danmark 
 Tektonik/Samling: Haubarg 2012 
 

4  Lerjordshuse - med lerklining, adope, pisé og wellerwände 
 Tektonik/støbning: Lerhus 2013 
 

8  Curtain Wall facader - historisk, teknisk og arkitektonisk 
 Semesteropgave: Rødovre Rådhus 2012 
 

 

Trappen på Rødovre Rådhus 
illustrerer i sig selv princip-
perne i en Curtain Wall 
konstruktion: Den bærer ikke 
noget i sig selv, men er ophængt 
i stålwirer i en anden bærende 
konstruktion. Materialerne stål 
og glas harmonerer også med 
husets curtain wall facader, som 
trappen spiller direkte sammen 
med.  
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Resume af ny viden fra 14 projekter 
 

Generelt 
 
Generelt har den udførte forskning og videnindsamling gået ud på, efter konkrete undersøgelser, 
erfaringsindsamlinger, forskning, afprøvning, forsøg og en samlet systematisering, at:  

 

1. Udarbejde en standard for en historisk, teknisk og arkitektonisk analyse og værdisætning af 
eksisterende bygninger og deres omgivelser, herunder bygningsdele, materialer og konstruktioner. 
 

2. Udarbejde en standard for nedbrydning, skadetyper, tilstandsvurdering og opstilling af mulige, konkrete 
istandsættelsesmetoder på ældre bygninger. 
 

3. Udarbejde standarder for in-situ-konsolidering, partielle reparationer, rekonstruktioner eller 
udskiftninger -  inklusive beskrivelser af forundersøgelser, materialer og håndværksmetoder samt 
konstruktioner på ældre bygninger. 
 

4. Udarbejde standarder for maling og overfladebehandling samt afsluttende behandling og beskyttelse af 
ældre bygninger. 
 

5. Udarbejde standarder for vedligeholdelse og forebyggende vedligeholdelse af ældre bygninger og deres 
materialer og konstruktioner. 

 
Dette er gjort for byggematerialerne: Tegl, mursten og terracotta, Læsket kalk, mørtel og puds, Hvidtekalk og 
kalkfarver, Træ, Maling og pigmenter, Rudeglas og termoruder. En videre for bygningskonstruktionerne:  
Murværk og puds, Træbeklædninger, Bindingsværk, Lerjordshuse og Curtain wall facader. Valget af konkrete 
emner for forskningen har været styret af Afdelingen semesteropgaver, værkstedsopgaver og tektonikopgaver  
 
De fleste af disse emner og metoder har ikke været systematiseret og beskrevet før i forhold til restaurering 
og bygningsbevaring. 
 
Forskningen og videnindsamlingen samt formidlingen medvirker dels til en mere nænsom og teknisk 
funderet bevaring af ældre bygninger, der bygger på hundrede års viden og erfaringer, men med en ny 
systematiseret tilgang. Dels medvirker den til en erfaringsmæssig meget lang levetid på mindst 50-100 år for 
de istandsatte materialer og konstruktioners vedkommende. 
 
I det følgende gennemgås i meget kort form de 14 gennemførte forskningsprojektets resultater indenfor 
historisk byggeteknik og materialelære. Der henvises til de tilhørende kompendier, artikler og bøger om dette 
– også publiceret efter 2014. 
 
Formidling, koordinering og konsensus 
 
Både forskningsprojektets forudsætninger og indhold, samt de udførte analyser i forbindelse med projektet 
har vist, at der er stort behov indenfor byggebranchen efter de oplysninger og fakta, der er produceret 
gennem dette forskningsprojekt. Konkret erfaringsbaseret, systematiseret og dokumenteret viden om ældre 
bygningers materialer, konstruktioner, vedligeholdelses- og istandsættelsesmetoder er en stor mangelvare 
hos mange håndværksfirmaer, arkitektfirmaer og andre. 
 
Projektet har derfor dels lagt meget vægt på at udgive projektets resultater i en formidlet form til forskellige 
målgrupper, dels også at opnå koordinering og konsensus i forhold til projektets resultater.  
 
Det sidste har først og fremmest udmøntet sig i en revidering og opdatering udført af Søren Vadstrup i 2012-
14 af Kulturstyrelsens netbaserede ’Information om Bygningsbevaring’, bestående af 68 informationsblade 
indenfor 15 emner. Kulturstyrelsens ’Information om Bygningsbevaring’ har allerede i 25 år og vil yderligere i 
fremtiden, sætte standarden for materialer, metoder og holdninger til vedligeholdelse og istandsættelse af 
ældre bygninger i Danmark, ikke kun de fredede og bevaringsværdige, som informationsbladene først og 
fremmest er møntet på.      
 
En række institutioner, viden-centre og organisationer, bl.a. Arkitektskolerne, Konservatorskolen, Center for 
Bygningsbevaring i Raadvad, Ministeriet for By- Bygning og Landdistrikter, Landsforeningen for Bygnings- 
og Landskabskultur m.fl. arbejder efter de samme koordinerede principper.  
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Historiske byggematerialer 
 

Tegl, mursten og terracotta   
Kompendiet foretager indledningsvis en historisk, byggeteknisk og arkitektonisk analyse af teglstenen 
og terracotta-elementer i Danmark. Der påpeges en række problemer knyttet til istandsættelse, 
reparationen og restaureringen af ældre murværk, specielt ældre end 1970. Det drejer sig om at ’dagens’ 
mursten er meget ensartede og kedelige. Derfor bliver reparationer med nye sten bliver meget ’synlige’. 
Formsten og specialsten har i mange år ikke været produceret af teglværkerne og det samme gælder 
terracotta-alementer. Endelig har der været problemer med at få beskrevet og udført en række klassiske 
fuge-teknikker til blank murværk, bl.a. brændte fuger. Kompendiet anviser de løsninger på disse 
problemer, som projektet har været med til at beskrive og løse.  

 
Læsket kalk, mørtel og puds til bygningsrestaurering 

Efter en historisk, teknisk og arkitektonisk analyse af mørtel som byggemateriale, påpeger Kompendiet 
en række tekniske og æstetiske problemer i dag, især i forhold til bygningsrestaurering. 
 

Der mangler beskrivelser og specifikationer for 3 klassiske mørteltyper: Luftkalkmørtel (K-mørtel), 
Hydraulisk kalkmørtel (KKh-mørtel) og Cementmørtel (KC-mørtel), bl.a. i forhold til trykstyrke, 
trækstyrke, smidighed, fugtdynamik. 
 

Det har været et problem at luftkalkmørtel ikke har været tilladt til nybyggeri, jf. Murværksnormen, 
siden 1968. Forsøg og tests med luftkalkmørtel med korrekt sandkurve har vist nu at kalkmørtlen har en 
trykstyrke (forskydningsstyrke), svarende til en KC 50/50/700 og en kohæsion på 1,5 – 2,0 Mpa. Luftkalkmørtel 
kan således igen i 2014 anvendes til nybyggeri.  
 

Det har været et problem at fuger i luftkalkmørtel ved vinduer og døre i dag erstattes af gummifuge-
masser. Derfor er der udført en beskrivelse til mørtelfuger i luftkalkmørtel med materialer, metoder og 
erfaringer.  

 
Hvidtekalk og kalkfarver  

Efter en historisk, teknisk og arkitektonisk analyse af hvidtekalk og kalkfarver, påpeger Kompendiet en 
række tekniske og æstetiske problemer i dag. 
 

Hvidtekalkens beskyldes for dårlig holdbarhed, men fremstilles denne af vådlæsket og lagret kulekalk 
fås en markant forbedring. Alt for få arkitekter og håndværkere kender alle de 5 klassiske overflade-
behandlings-produkter på murværk og bindingsværk: 1) Hvidtekalk og kalkfarver – på kalkpuds og 
mursten 2) Kalkvandslasering – på kalkpuds, mursten og KC-puds 3) Sandkalk + hvidtekalk/kalkfarve 
på udsatte steder 4) Farvet puds + kalkfarve. Holdbarhed mindst 30 år 5) Kalkkasein, hvidt eller farve – 
på murværk, puds, træ, plastikmaling mm. Kalkfarver kan derfor beviseligt udføres med en meget lang 
holdbarhed, bl.a. ca. 30 år, hvis de stryges på en bund af farvet puds i samme farve. Hvidtekalk og 
kalkfarvers porøsitet sikrer en optimal fugtbalance ind og ud via kapillær transport i murværket.  
 

De populære tyndpuds skaller ofte af og skjolder, fordi der har manglet en metodisk beskrivelse til en 
korrekt udførelse af tyndpuds i 4 lagtykkelser i luftkalkmørtel. 
 

Der er eksperimenteret med farvet puds med støbesand - som en rekonstruktion af 1950-ernes 
indfarvede fuger og pudstyper.  
 

Træ, historie, brug og bevaring 
Efter en historisk, teknisk og arkitektonisk analyse af træ som byggemateriale, påpeger Kompendiet en 
række tekniske og æstetiske problemer med træ i dag, både i forhold til restaurering og til nybyggeri. 
 

Trykimprægneret træ har en katastrofal dårlig holdbarhed og forurener derudover miljøet med 
giftstoffer. Hvis man i stedet benytter godt tætvokset kerneholdigt fyrretræ samt spejlskåret træ på 
udsatte steder (vinduer, vandbrædder, dækbrædder m.v.) kan trækonstruktioner holde meget længe, 
uden giftstoffer.  
 

Både fra andre lande, bl.a. Norge, Sverige, Island, Tyskland m.fl. - og fra Danmark, bl.a. 
bræddebeklædninger på Brødremenighedens bygninger i Christiansfeld og sønderjyske bulhuse fra 
slutningen af 1600-tallet, kendes der eksempler på at træ godt kan holde uden malerbehandling i lang 
tid, d.v.s. over 200 år. Så dette kan sagtens lade sig gøre, også i dag. 
 

En hensigtsmæssig overfladebehandling af udvendigt træ er dog det bedste for holdbarheden. 
Erfaringerne med linoliemaling og maling med andre klassiske malingstyper til udvendigt træ beskrives, 
bl.a. svensk slamfarve, kaseinfarve, kaseintempera.  
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Pigmenter - den klassiske pigment-farveskala 
Efter en historisk, teknisk og arkitektonisk analyse af de klassiske pigmenter og farver påpeges en række 
problemer i forhold til bygningsrestaurering og nybyggeri, herunder ikke mindst en manglende viden og 
bevidsthed overfor de klassiske jordfarver. Dette gælder ikke mindst farvesætninger af særlige 
bygningstyper, bl.a. bindingsværk, farvesætning af facader i historiske bykerner. 
 
Der er derfor identificeret en liste over 21 ugiftige klassiske pigmenter og 10 klassiske blandingsfarver til 
restaurering af historiske bygninger og interiører, herunder en oversigt over de forskellige pigmenters 
anvendelse i de fem bindemiddeltyper. De forskellige pigmenter er udført som opstrøg i samme 
bindemiddel (kaseinlimfarve) og som opstrøg i 8 forskellige bindemidler.  
 

Maling - de fem klassiske bindemidler til maling   
Der er først og fremmest foretaget en tiltrængt systematisering, modernisering og afprøvning af fem 
klassiske bindemiddeltyper til maling på træ, murværk og metal – der er meget lidt kendte, brugte eller 
anerkendte i malerfaget. Herunder er der udført en afprøvning af fremstilling, egenskaber og anvendelse 
af cirka 35 opskrifter. De mest brugte, linoliemaling, kaseinfarve, kalkfarver og trætjærefarve er 
yderligere testet i praksis over længere tid – og vurderet ud fra historiske, tekniske og arkitektoniske 
aspekter, opstrøget på træ, murværk og metal. Herunder både deres fordele og ulemper. 
 
Dette udmønter sig i en række samlede anbefalinger til bl.a. bygningsrestaurering: Materialer og 
metoder til afrensning, bundbehandling og malerbehandling samt egenskaber og erfaringer for disse – 
på baggrund af afprøvninger. Som en særlig ting er der udviklet og afprøvet blanke malinger til bl.a. 
døre, paneler m.v.  
 

Rudeglas og termoruder    
Der er udviklet en særlig identifikations-nøgle til 5 forskellige gamle og nye vinduesglas-typer, som 
hjælp til at bestemme disse i gamle huse og vinduer. Dernæst er der foretaget en historisk, teknisk og 
arkitektonisk analyse af de forskellige rudeglastyper plus termoruder, især i forhold til vinduesglassenes 
betydning for ældre bygningers historiske og arkitektoniske autenticitet. Herunder nyere glasbygninger, 
før 1970. Der er endvidere analyseret fem tekniske fejl ved termoruder og energiruder.  
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Historisk byggeteknik 
 
Murværk og puds 

Efter en historisk, byggeteknisk og arkitektonisk analyse af murværk og puds på gamle og nye 
bygninger, påpeges en række problemer, især i forbindelse med restaureringen af ældre bygninger. 
Det er vigtigt at have et godt overblik over og viden om de forskellige skadetyper på murværk og puds.  
 
Derfor er der udført en oversigt over og diagnosticerings af skadetyper på murværk og puds. Og 
efterfølgende er der beskrevet de forskellige materialer og metoder, der anbefales til reparationer og 
rekonstruktioner. Herunder fastlæggelse af løse pudslag, partielle reparationer og udførelse af ny, 
dækkende puds. Der beskrives herunder en nyudviklet ’Vandtæt’ puds (diodepuds) opbygget i 2 lag af 
stigende finhed afsluttet med hvidtekalk eller kalkfarver.  
 
Problemer med stilladsskel, skjolder i tyndpuds og farvet puds samt mursalte fra opadstigende 
grundfugt er behandlet gennem beskrivelser, tegninger og fotos. 
 
Problemer med salte fra opadstigende grundfugt kam mindskes med en sokkelpuds med 
diodeopbygning og en porøs overfladebehandling herpå.  Samme princip anbefales til en beskrivelse, 
der baserer sig på konkrete forsøg, på puds på udsatte stedet, bl.a. pudsede vindmøller. Her dog med 
opstilling af 10 kvalitetsforbedrende punkter, der skal følges.   

 
Træfacader - historisk, teknisk og arkitektonisk 

Efter en historisk, byggeteknisk og arkitektonisk analyse af træfacader på gamle og nye bygninger, 
påpeges en række problemer, især i forbindelse med restaureringen af ældre bygninger. 
 
Alt for mange træmaterialer på ældre bygninger vurderes alt for lemfældigt og uprofessionelt, selv af 
faglærte håndværkere, i forhold til træets tilstand, reparationsbehov og –muligheder. Projektet har 
derfor udviklet en fast standard for tilstandsregistrering/vurdering af udvendigt træ, koblet sammen 
med de istandsættelsesmetoder, der kan anvendes på de forskellige tilstandsniveauer af træet. 
 
Herunder er der udviklet og systematiseret forskellige standardmetoder for partielle reparationer på 
bræddebeklædninger så en total udskiftning kan undgås. Der er endvidere en beskrivelse af kvaliteten 
for træ til reparationer og nye træbeklædninger, herunder træsort, densitet og opskæring 
(marvstrålernes placering). 
 
Afrensning af gammel maling på gammelt træ er et stort problem, både økonomisk, teknisk, 
bevaringsmæssigt og miljømæssigt. De gængse afrensningsmetoder med slibning, varmeblæser eller 
kemi både ødelægger træet, forurener omgivelserne og er arbejdsmiljømæssigt problematiske. 
Kompendiet beskriver en nyudviklet, miljøvenlig, skånsom, enkel, arbejdsbesparende og dermed 
økonomisk metode, en våd, kold partiel afrensning, uden varme.  
 
Blødt og trøsket træ behøver ikke altid at blive skiftet ud, men kan regenereres med kogt linolie eller 
trætjære så dette bliver hårdt og vandafvisende. Tjærekit kan tilsvarende tætne revner og 
materialesammenstød effektivt og holdbart, uden at blive stift og hårdt.  
 
Maling på udvendigt træ er behandlet i Kompendiet om ’Maling med klassiske malingstyper’ 
 

Bindingsværk i Danmark  
Efter en historisk, byggeteknisk og arkitektonisk analyse af bindingsværk i Danmark, påpeges en række 
problemer, især i forbindelse med restaureringen af ældre bindingsværksbygninger. 
 
Ligesom ved træbeklædninger mangler der en standardiseret undersøgelsesmetode, der også omfatter 
en årsagsanalyse. Der mangler klare beskrivelser for materialer, metoder og principper for reparationer, 
herunder konsolidering af blødt træ samt overfladebehandling og farver på bindingsværk – hvilket 
Kompendiet kommer med løsningen på. 
 
For de murede tavls vedkommende er der udviklet en metode til reparationer på murværk og puds  – 
herunder med lersten og lerpuds, der også angiver materialer og opskrifter på behandlinger, herunder 
også til overfladebehandling, farver og egnsfarver.  
Et system for forebyggende vedligeholdelse af bindingsværk er beskrevet. 
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Nye træhuse i bindingsværkskonstruktion? (Projekt ’Haubarg’) 
I forbindelse med tektonik-opgaven SAMLING har vi udført en historisk, teknisk og arkitektonisk 
analyse af landbindingsværkets samlinger og konstruktioner, ikke mindst i teknisk og statisk henseende. 
Herunder også deres holdbarhed, levetid og mulig anvendelse i dagens træhusbyggeri.  
 

Dette mundede bl.a. ud i et undervisningsprojekt, hvor de studerende byggede en 1:1 
bindingsværksbygning med brug af de historiske træsamlinger, der var fundet gennem  analyserne i 
dette forskningsprojekt. (Haubarg-projektet oktober-november 2012). Bygningen skulle også være et 
bud på en moderne træbygning med formodet meget lang holdbarhed, bl.a. takket være disse meget 
holdbare træsamlinger i stedet for jernbeslag. 
 

De analyserede træsamlinger er systematiseret i forhold til tre overordnede typer:  Bladsamlinger, 
kamsamlinger og tapsamlinger. På en enkelt fynsk gård, er disse begrænset til fem træsamlinger i alt for 
hele bygningen. Dette indbefatter en meget speciel hjørnegratsamling mellem hjørnestople, 
sammenbladet rem, kæmmet gratspær og to skråbånd, tappet på. 
 

Den analyserede gård har afsløret tre nye konstruktioner af bindingsværkshuse, der afspejler de 
afvigende behov gårdens forskellige funktioner som stuehus, stald, tærskelo og vognport har.  
De traditionelle træsamlinger er endvidere analyseret i forhold til deres meget specialiserede 
konstruktive egenskaber, og disse er afprøvet 1:1 på det konkrete projekt. 
 

Lerjordshuse - med lerklining, adope, pisé og wellerwände 
Ud fra en historisk, byggeteknisk og arkitektonisk analyse af lerjordshuse i Danmark og de efterfølgende 
forsøg med lerklinet bindingsværk (vendreværk) og opførelsen af et pisé-hus, har vi på enkelte punkter 
øget vores viden om lerjordshuse – før og nu: 
 

Forsøgene med lerklining af hasselflettede tavl viser at de gamle, originale materialer kan genbruges til 
lerkliningen. Det gælder både det gamle 200-årige ler og nogle af den 200 år gamle vidjefletning af ask.  
At disse gamle, tynde vidler er så godt bevaret viser, at lermaterialet sørger for at holde træet tørt, og 
dermed forhindre at det rådner. 
 

Der blev også eksperimenteret med en metode til påføring af et udvendigt lag af luftkalkmørtel og 
hvidtekalk, som en integreret del af væggen, så de tre lag, påført vådt-i-vådt, lerklinede tavl, kalkpuds og 
hvidtekalk, ikke skiller sig ad og falder af i flager, som det har en tendens til at gøre på de soltørrede 
adope-sten. 
 

Den samme metode med en lermørtel, der kastes på lerstenene og med det samme påføres en udvendig 
puds af kalkmørtel er nu anvendt på de eksisterende soltørrede adope-sten. Ved på denne måde at 
integrere de tre lag, adope, kalkpuds og hvidtekalk vådt-i-vådt, kan man undgå at lagene skiller sig ad og 
falder af i flager 
 

Pisehuset på Holmen blev opført på ca. 14 dage, hvilket er ret hurtigt, men alligevel meget arbejdskraft-
krævende. Til trods for de meget billige og jordnære materialer er huset solidt og godt og det har holdt 
fint siden efteråret 2013. 
 

Der er ingen tvivl om at hvis huset pudses med kalkmørtel og kalkes, ligesom de nordsjællandske og 
Lolland-Falsterske lerjordshusene fra begyndelsen af 1800-tallet, kan KTR’s lerhus stå lige så længe. 
 

Der blev udført tre små forsøg på at afprøve forskellige materialer i forbindelse med lerjords-projektet: 
1) Forsøg med at blande 20 % læsket kalk i lerjorden på den nederste halve meter af pisé-væggen for at 
forstærke lerjorden overfor opsprøjt m.v., fordi den ikke skulle pudses og kalkes. 2)Forsøg med 
kalkvands-imprægnering af resten af murene. 3) Forsøg med glitning af den vandrette, meget udsatte 
flade i vinduet, for at gøre denne helt tæt (vandtæt?) 
 

Curtain Wall facader 
Ud fra en historisk, teknisk og arkitektonisk analyse af curtain wall facader, påpeges der en række 
positive og negative sider ved disse, til de sidste bl.a. problemer med indpasning af curtain wall 
bygninger i historiske bymiljøer.  
 

Derudover er der foretaget en systematisering og identificering af forskellige curtain wall konstruktioner 
og facader, herunder deres materialer og konstruktioner.  
 

Restaurering og rekonstruktion af curtain wall facader før 1950 omfatter en række specialiserede 
håndværksteknikker og materialer, bl.a. kobberarbejder, stukkatørarbejder, essesmed  mm. Man skal 
ikke mindst være opmærksom på at anvende den samme rudeglastype, som de oprindelige ruder, hvis 
disse skiftes ud eller rekonstrueres, da glasset jo udgør en stor og meget afgørende del af husets facade.  
 

Endelig er energiforbedring af curtain wall facader behandlet ud fra et studenter-projekt til 
energiforbedring af Rødovre Rådhus uden at forringe den fredede bygnings bevaringsmæssige og 
arkitektoniske værdier, hvilket er lykkedes.  



Kunstakademiets Arkitektskole. Kulturarv, Transformation og Restaurering 
Søren Vadstrup: Bygningskulturens Værdisætning. RESULTATER 2011-2014 

side  16 
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Analyse og værdisætning af bygninger og byrum  
01 Bygningsrestaurering 2015. Nye begreber, holdninger og principper 
02 Principper for bevaring af bygninger og bebyggelser i traditionel byggeskik. 2014 
03 Analyse og værdisætning af bygninger og byrum. OVERSIGT  
04 Analyse og værdisætning af BYGNINGER, bygningsdele og omgivelser 
05 Analyse- og værdisætning af bygninger - SKEMA 
06 Formålsbestemt Bygningsopmåling. Skitseopmåling/Relativ opmåling. 
07 Bygningshistoriske undersøgelser 
08 Kulturhistorisk analyse 
09 Antikvarisk analyse  
10 Teknisk tilstand. Vurdering af ælder bygningers materialer 
11 Arkitektonisk analyse 
12 Værdisætning: Husets bærende bevaringsværdier 
13 Anbefalinger og projektforslag 
14 Restaurering og transformation – holdninger og metoder 
15 Rekonstruktion af manglende eller udskiftede bygningsdele 
16 Materialer, byggeteknik og håndværksmetoder 
17 Analyse og Værdisætning af bygninger- EKSEMPLER 
18 SAVE-metoden til udpegning af bygningers og helheders bevaringsværdi 
19 Bevarings- og Bygningssyn for ældre bygninger 
20 Analyser og værdisætning af BYRUM og bebyggelser 
21 Analyser og værdisætning af BYRUM og bebyggelser - EKSEMPLER 
22 Bevaringsplaner og bygningsregistreringer i Danmark 1960 – 2012 
23 Frihåndstegning - af bygninger og byskaber i perspektiv med blyant, pen og kul 
24 Akvarelmaling samt lavering og lokalfarve 
25 Analytisk tegning og illustrering 
 

Historiske byggematerialer 
01 TEGL, mursten og terracotta   
02 LÆSKET KALK, mørtel og puds til bygningsrestaurering 
03 KRIDTSTEN som byggemateriale 
04 TRÆ, historie, brug og bevaring  
05 PIGMENTER - den klassiske pigment-farveskala    
06 MALING - de fem klassiske bindemidler til maling   
07 HVIDTEKALK og kalkfarver  
08 GIPS, stuk og stukkatørarbejde    
09 RUDEGLAS og termoruder    
10 SMEDEJERN og essesmedning  
11 STØBEJERN og jernstøbning  
12 MESSING OG BRONZE – beslag og greb 
 

Historisk byggeteknik 
01 MURVÆRK og puds 
02 TRÆFACADER - historisk, teknisk og arkitektonisk 
03 BINDINGSVÆRK i Danmark - historisk, teknisk og arkitektonisk 
04 LERJORDSHUSE - med lerklining, adope, pisé og wellerwände 
05 KRIDTSTENSHUSE – historie, egenskaber, istandsættelse   
06 FACADEDEKORATIONER i puds, gips og kunststen 
07 VINDUER af træ - historisk, teknisk og arkitektonisk 
08 CURTAIN WALL facader - historisk, teknisk og arkitektonisk 
09 TAGVÆRKER 1750-1950 
10 TEGLTAGE og genoplægning af tagsten 
11 SPÅNTAGE 
12 PAPTAGE  
 

Restaurering og energiforbedring 
01 Patinering af facader og facadeafrensning 
02 Afrensning af plastikmaling på træ, murværk og puds 
03 Salte i murværk 
04 Dampspærrer og fugtbuffere i bygninger 
05 Energiforbedring af vinduer 
06 Energiforbedring af bindingsværk 
07 Energiforbedring af bevaringsværdige bygninger 
08 Isoleringsmaterialer 
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