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DEN BYGNINGSHISTORISKE 
UNDERSØGELSE

13. Oktober, Aarhus Universitet, Moesgaard 
14. Oktober, Den Gamle By, Aarhus

Tømmer og trækonstruktioner – teknik 
og datering 
Indsigten i ældre bygninger går uundgåeligt 
via mangestrengede studier, der sammen 
udgør den bygningshistoriske undersøgel
se. Fra arkiver til omhyggelig registrering på 
stedet af materialer og tekniske løsninger, 
afdækkes langsomt forandringer fra opførel
se til nutid, som yderligere kan nuanceres 
med naturvidenskabelige analyser. 

Dette seminar er det første i en række, som 
har til hensigt at sætte fokus på den byg
ningshistoriske undersøgelse for gennem 
møder mellem arbejdsfeltets mange aktører, 
at styrke fremtidens studier. Som tema for 
dagene er valgt ’tømmer og trækonstruktio
ner – teknik og datering’. Træ har til alle tider 
spillet en afgørende rolle i dansk bygnings
kultur, og må langt op i nyere tid betragtes 
blandt de vigtigste byggematerialer i såvel 
by som på land. Fra og med tidlig middel
alder er bevaret et varieret og omfattende 
materiale af historisk bygningstømmer, der 
spænder fra arkæologisk påvist bygningsre
ster til et varieret udsnit af stående bygnin
ger fra senmiddelalder og frem.

Kliplev klokkestabel fra middelalderen 
Bue Beck foto



DAG 1

09.3009.50
09.5010.00

 

10.0011.00

11.0011.15

11.3012.30

12.3013.00

13.0013.30

13.3014.00

14.0014.30

14.3015.00

MOESGAARD MUSEUM
Auditoriet, Moesgård Allé 15, 8270 Høj
bjerg
Indgang til auditoriet via foyer i museet

Ankomst
Velkomst 
Mette Svart Kristiansen, lektor, Afdeling 
for arkæologi og kulturarvsstudier, AU

Moderator Thomas Bertelsen, chef for 
bygningskultur, ph.d., Over Byen Arki-
tekter

Grind, stav og laft. Nyere forskning og 
nye resultater på eldre norsk trearkitek
tur
Øystein Ekroll, domkirkefosker, Nidaros

Diskussion
 
Gruppefoto ved Museet og derefter fro
kost i Moesgaards Cafe

Tømmer og trækonstruktioner fundet i 
Moesgaard Museums ansvarsområde 
de sidste 25 år
Hans Skov, mus.insp., Moesgård Mu-
seum

Tømmerbygninger fra Aalborg i et ar
kæologisk perspektiv
Christian Klinge, mus.insp., Nordjyl-
lands Historiske Museum

Dendrokronologi og typologisk date
ring. 1500 og 1600tals bindingsværk 
i Horsens og Aalborg
Stine A. Højbjerg, mus.insp., Nordjyl-
lands Historiske Museum

Diskussion

Kaffe og kage, Auditoriegangen

15.0015.30

15.3016.00

16.0016.30

16.55

18.30
19.00

DAG 2

9.00

9.0010.00

10.3011.00

Tagbærende stolpekonstruktioner i va
dehavsområdet 
Steffen Søndergaard, restaureringsar-
kitekt m.a.a.

Højremskonstruktion og underrems
konstruktion: Samlinger og spørgsmål
Rainer Atzbach, lektor, Afdeling for Ar-
kæologi og Kulturarvsstudier, AU

Diskussion og afrunding

TRANSPORT TIL BYEN
Bus 18 fra Moesgård kl. 16.55
Skift på Park Allé til Bus 12, og stig af på 
Carl Blochs Gade v. Skovgaardsgade

ARKITEKTSKOLEN AARHUS
Kantinen, Exners Plads, 8000 Aarhus C

Velkomst
Festmiddag
Festtale v. arkitekt m.a.a. Niels Meyer

DEN GAMLE BY

Vi mødes ved indgangen

En tur gennem Den Gamle By med en 
fortælling om købstadsbindingsværk, 
udvalgte huse (Apoteket, Trestokværks
huset) og aktuelle restaureringer
Bygningschef, arkitekt m.a.a. Niels 
Meyer

Gruppefoto ved Møntmestergården

Helsingør Theater

Moderator Niels Meyer

Barok bindingsværk i Aarhus
Dr.Ing. Katrin Atzbach, Skåde 

11.0011.30

11.3012.00

12.0013.00

13.0014.30

14.3015.00

Bindingsværkshuse fra renæssancen i 
Viborg – de sørgelige rester
Hans Krongaard Kristensen, lektor 
emeritus, Afdeling for Arkæologi og Kul-
turarvsstudier, AU 

Diskussion

Frokost i Hestestalden

Kan man undersøge en renæssance
bygning og finde nye resultater, når hu
set er blevet flyttet to gange? Ja, det kan 
man. En rundtur i Borgmestergården 
Mathilde Veland, arkæolog, Moesgård 
Museum

Helsingør Teater

Perspektivering, problematisering og 
ønsker om konkrete undersøgelser
Thomas Bertelsen

Afslutning i Bent J

TILMELDING
 
Deltagelse med forplejning: 
Eftermiddagskaffe og kage, 2 x frokost og fest
middag (ekskl. drikkevarer) kr. 1195

Studerende: 
Deltagelse med eftermiddagskaffe og kage tors
dag (gratis). Tilmeld gerne aft. forplejningen. 

Deltagelse med forplejning: 2 x frokost og fest
middag (ekskl. drikkevarer) kr. 485

Der pågår fondsansøgninger mhp. at nedbringe 
priserne for studerende yderligere.

Tilmelding og betaling senest d. 28.9. 2022 
på https://events.au.dk/den-bygningshistori-
ske-undersoegelse/signup

https://events.au.dk/den-bygningshistoriske-undersoegelse/signup
https://events.au.dk/den-bygningshistoriske-undersoegelse/signup

