
Søren Vadstrup: Håndværket i Centrum Aktiviteter i 2018 

 
 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
Arkitektskolen 

 

FORAN – Forandring og Forankring 
Projektstart:  1.5.2018   Projektafslutning: 1.1.2020 
 
Delprojekt 3: Håndværket i Centrum 
Søren Vadstrup,  
 

AKTIVITETER i 2018 
Dato: 20. november 2018 
 

Forskning  
fra forskningsplanen 
 

1. Ny viden om god og dårlig praksis indenfor gamle og nye byggematerialer, bygningskonstruktioner 
og håndværksmetoder til bygningsvedligeholdelse. 
  

2. Ny historisk, kulturhistorisk og teknisk viden om de danske arkitekturstilarter og egnsbyggeskik. 
Samt hvordan disse kan bevares og udvikles 
 

3. Ny historisk, kulturhistorisk og teknisk viden om de danske bygningshåndværk. Samt hvordan 
disse kan bevares og udvikles.  

 

4. Etablere og afprøve et samarbejde mellem de praktiske og de akademiske uddannelser indenfor 
byggeriet. D.v.s. mellem KTR og de tekniske skoler indenfor murer, tømrer, snedker og maler 

 

5. Undersøgelsesmetoder for bygninger, byer og bebyggelser, herunder Bygningskulturens 
Immaterielle Kulturarv. 

 

Aktiviteter 
 

1. Ny viden om god og dårlig praksis indenfor gamle og nye byggematerialer, 
bygningskonstruktioner og håndværksmetoder til bygningsvedligeholdelse. 

 

       Forskning:  
 Studierejse til Japan. Studier af japanske træsamlinger 
 ’Yatioi Hozio’ (spækhukkersamling) i hinoki-træ (Tuja) til eksempelsamlingen 
 Minkahus i Grønnegården – med japanske minka-samlinger 
 Nybyggeri i stolpeværk – Netværk for bindingsværk, Svinkløv Badehotel mm 
 Egnsbyggeskik i Danmark 
 Regenerering af trøsket træ med pigmenteret trætjære 
 Peer Reviewed Paper. Træ-konference i St. Petersborg (se bilag) 
 Begrebsafklaring for murermørtler (KA, DTU, Raadvad, TI og HH)  
 Glas og vinduer i Pompei og Herculaneum i Antikken 

 
  Formidling:  

 Den nordiske træstad seminar i Alingsås. Foredrag om ’Historiske træhuse i Grønland og på 
Færøerne’, ’Træbyens sjæl’, ’De nordiske principper’ 

 Artikel i TRÆ-16 (Træfagenes medlemsblad): Bindingsværk – før, nu og i fremtiden. 
 Publikation om istandsættelse af Bindingsværk (By og Land) (Bindingsværk for alle) 
 Netværk for Bindingsværk – work-shop i Viby og bustur til bindingsværksgårde på Fyn 
 Materialeblokken på KADK (2. år): Træ, murværk og maling 
 ’Vinduesvandring’ i København for Gl.Dok/Blox og Villum Window Collection 
 Konsulent for Villum Window Collection m.h.t. udvidet udstilling om vinduer. 
 Foredrag om spejlkløvning vaf egetræ i vikingetiden samt spejlskåret træ i dag – på seminar 

om Bulhuse på Haderslev Museum. (9.11.2018) 
 Materialeundervisning på Fregatten Jylland 
 Indlæg på Træ-konference i Cécic, Letland 
 Kursus i efterisolering af bindingsværk i Raadvad (15.11) 
 Forelæsning om efterisolering af bindingsværkshuse 
 Fremlæggelse og diskussion af Begrebsafklaring for Murermørtler på Nordisk for 

Bygningskalk’s Årsmøde i Aarhus (okt. 2018) 
 Nyt syn på Veneziacharteret. Foredrag på konference i Realdania om ’Fremtidens Herregård’ 
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2. Ny historisk, kulturhistorisk og teknisk viden om de danske arkitekturstilarter og 
egnsbyggeskik. Samt hvordan disse kan bevares og udvikles 

 
  Forskning:  

 Nyt syn på de danske arkitekturstilarter 
 Håndværkerundervisningen på Kunstakademiet 1771-1857 (Den gode smag) 
 Klassicismen i Viby – Johan Jacob Encke mesterbrev fra Kunstakademiet 1771 
 Nationalromantismens bindingsværk 
 Analyse og Værdisætning af 20 Bygnings- og Kulturmiljøer i Danmark 
 Modernismens og brutalismens beton og jernbeton 
 
Formidling:  
 Forelæsninger m.v. om modernismen og brutalismen på KTR 
 Vinduesvandring i Kbh. for Villum Window Collection og BLOX 
 Formidling: Pressemeddelelse om bevaring af Vikingeskibshallen 
 I medierne om Vikingeskibshallen 
 Foredrag i Ærøskøbing om bindingsværkshusets immaterielle kulturarv og 

bindingsværksbyens kulturelle identitet. 
 

3. Ny historisk, kulturhistorisk og teknisk viden om de danske bygningshåndværk. Samt 
hvordan disse kan bevares og udvikles.  
 

Forskning:  
 Håndværk og Bygningsrestaurering - Forskning om istandsættelse af ældre bygninger  
 Nye træhuse i stolpeværk 
 Bindingsværkshåndværker. Krav til samarbejde mellem savværker, tømrer, murer, maler, 

billedskærer og anlægsgartner 
 

Formidling:  
 Interview i den 2den Radio om stuk og stukkatørfaget. Håndværk: Stukkatørens arbejde. 
 Foreningen af Restaureringshåndværkere (Holstenhuus Gods) 
 2 forelæsninger på Hverringe: Bygningsarvens bæredygtighed. Landbindingsværkshusenes 

immaterielle kulturarv. 
 Foredrag om ’Traditionelle håndværk, deres betydning i dag, og mulighederne for at benytte 

gamle håndværksmetoder i nutidens byggeri? Nordfjordeid i Norge. 
 Publikation: Søren Vadstrup: Håndværk og Bygningsrestaurering - Forskning og ny viden om 

istandsættelse af ældre bygninger   
 

4. Etablere og afprøve et samarbejde mellem de praktiske og de akademiske 
uddannelser indenfor byggeriet.  

 

Formidling:  
 3-dages MASTERCLASS i materialer og stilhistorie samt bygningsrestaurering for 9 faglære på 

de tekniske skoler 
 Oplæg til undervisningen på Valgfag på de Tekniske skoler 
 Materialeundervisning på KEA (Bygningskonstruktører) (3 dage) 

 
5. Undersøgelsesmetoder for bygninger, byer og bebyggelser, herunder 

Bygningskulturens Immaterielle Kulturarv. 
 

Forskning og formidling:  
 Søren Vadstrup: By- og Bygnings-Undersøgelser. Analyse og Værdisætning af bygninger, 

bebyggelser og byrum (2018) 
 Søren Vadstrup: Bevaringsplanlægning. Vejledning i bevarende lokalplaner efter ny-SAVE-

metoden (2018) 
 Søren Vadstrup: Genius Loci. Bygningskulturens Immaterielle Værdier. (2018) 

 

Formidling 
 Medarrangør af ICOMOS-konferencen om Immateriel Kulturarv i Christiansfeld. 
 Foredrag på samme konference om Genius Loci Når bygningskulturens immaterielle kulturarv 

bliver inspiration til og argumentation forbevaring og omdannelse af byer og bygninger. 
 Papir til Realdania om ’Den levende kulturarv’. 
 4. dec. Foredrag i Arkitektforeningen om Stedets Ånd. Hvad kan bygningskulturen bidrage 

med i forh. til samfundet og samfundsudviklingen 
 10. dec. Forelæsning på KTR om ’Glas og vinduer fra Pompei til Curtain wall 
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Netværk 
Deltagelse i følgende netværk: 
 Nordisk Forum for Bygningskalk (DK, Sverige, Norge Finland)(www.kalkforum.org) (best.medlem) 

Årsmøde i Aarhus den 25.-27. oktober 2018   
 Netværket den nordiske treby (DK, Sverige, Norge Finland) (www.nordisktreby.org) (best.medlem) 

Seminar i Alingsås den 12.-14. april 2018  
 Netværk for Bindingsværk (https://bindingsvaerk.byogland.dk)  (best.medlem) 

3 møder i 2018 i Helsingør, på Fyn og i Haderslev + 2 kurser for bindingsværkshåndv. 
 ICOMOS (www.icomos.dk) (www.icomos.org) (Nationalkomiteen) 

Aktion for bevarelsen af Vikingeskibshallen i Roskilde (se papir) 
 ICOMOS/CIAV ((Comité International sur l’Architecture Vernaculaire) (Voting member) 

Annual Report from SV (2017-18) 
 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 

Forskningsprojekt om Grønlands bygnings- og bebyggelseskultur 
Formidling: Forelæsning på Seminar i Alingsås 12.-14. april 2018 

 Føroyar Fornminnessavn 
Forskningsprojekt om det færøske hus.  
Formidling: Forelæsning på Seminar i Alingsås 12.-14. april 2018 

 Vikingeskibsmuseet i Roskilde 
Forskningsprojekt om vikingetidens skibsbygningsteknik, værktøj og træteknologi 

 Hverringe Restaureringscentrum 
Undervisning på kurser og seminarer 

 

 Center for Bygningsbevaring i Raadvad 
Undervisning på kurser 
 

Undervisning på KTR: 

 Analyse og værdisætninger af bygninger, byer, pladser og byrum 
 Immateriel kulturarv 
 Restaurering og transformation, historie, metoder og holdninger 
 Historisk byggeteknik, byggematerialer og håndværksmetoder 
 Bygningsrestaurering med klassiske materialer og håndværksmetoder 
 De danske bygningshåndværks historie, materialer og metoder 
 Dansk stilhistorie, historiske bygningskonstruktioner og egnsbyggeskik 
 Frihåndstegning og akvarel 
 Skriftlig opgave på 3. semester 
 Bæredygtighed for byer og bygninger 
 
Undervisning på Bachelorprogrammet ’Finder sted’ 
 Forårssemesteret: Byggematerialer, bygningskonstruktioner og håndværksmetoder 
 Efterårssemesteret: Danske arkitekturstilarter og bygningstyper 
 Oktober 2018: Nybyggeri i træ 
 
Materialeblokken (5-ugers-blokken 

 Historisk byggeteknik, byggematerialer og håndværksmetoder (træ, murværk og maling) 
 
Kunstakademiets Konservatorskole 
 Historisk byggeteknik, byggematerialer og håndværksmetoder (træ, murværk og maling) 
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Afleveringer i 2018 
 
Hjemmeside 
Jeg har først og fremmest etableret min egen hjemmeside, www.bevardithus.dk, bl.a. til formidling af 
diverse nuværende og tidligere forskningsresultater, publikationer, artikler m.v. – samt et løbende 
nyheder fra de projekter og aktiviteter, jeg lige nu er engageret i.  
 
Publikationer af SV i 2o18 
Jeg har etableret et forlag og vil i 2018 udgive 12 publikationer om ’By- og Bygningsbevaring’, der dels 
skal ligge som PDF’er på hjemmesiden ’www.bevardithus’ og dels kunne købes som ’hardbacks’ via 
hjemmesiden: 
  
1. Håndværk og Bygningsrestaurering. Forskning og ny viden om istandsættelse af ældre bygninger (2018) 
2. Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdier (3. udgave 2018) 
3. Bevaringsværdige bygninger – gode løsning til energiforbedring og indeklimaforhold (2018) 
4. Vedligeholdelses-Manual – for bygninger, opført før 1960 (2018) 
5. Restaurering og Transformation af en fredet, fynsk, firelænget bindingsværksgård 2001 – 2018. (2018) 
6. Vedvarende holdbarhed. Bæredygtighed og cirkulær økonomi for bygninger (2018) 
7. Analyse og Værdisætning af 20 bygnings- og kulturmiljøer (2018)  
8. By- og Bygnings-Undersøgelser. Analyse og Værdisætning af bygninger, bebyggelser og byrum (2018) 
9. Bevaringsplanlægning. Vejledning i bevarende lokalplaner efter ny-SAVE-metoden (2018) 
10. Genius Loci. Bygningskulturens Immaterielle Værdier. (2018) 
11. Bygningen som kundskabskilde - ved restaurering og transformation (2018) 
12. Frihåndstegning og akvarel - lokalfarver og analytisk tegning af bygninger og byskaber (2018) 
 
Titler med blå skrift er ikke endeligt færdige, men vil blive dette inden nytår 2018. 
De øvrige er skrevet, sat op og lagt på hjemmesiden. De har alle fået et ISBN-nummer. 
 
Anden skriftlig formidling 
Jeg har derudover fået publiceret et peer-reviewed Paper ved en ’Træ-konference’ i Skt Petersborg i 
Rusland den 4. – 6. oktober 2018, arrangeret af ’Kulturarvsstyrelsen’ i Rusland (CGIOP). 
Vadstrup, Soren: The Nordic Principles for a sustainable restoration and transformation of existing 
buildings - as well as integrating of new houses into existing building environment’  
Link følger 
 
Jeg har bidraget til en publikation til ejere af bindingsværkshuse i Danmark: ’Bindingsværk for alle’. 
http://epages.nordadvertising.dk/netvaerk-for-bindingsvaerk/page/1  
 
og skrevet en artikel i fagbladet TRÆ, udgivet af Træbranchen: TRÆ-16 
Bindingsværk – før, nu og i fremtiden  
Se: https://www.traesektionen.dk/media/27348/tr%C3%A6_16_web.pdf  
 
Essay til Realdania om ’Levende Bygningsarv. 
 
 


