
Nordisk træbyskonference i Helsingør
11.-12. November 2021
 
Med temaet: Holdbare byer og byg-
ninger af TRÆ – i Norden.

Sted: Marienlyst Strandhotel

Tilmeldingsfrist: 10. oktober
- herefter er tilmeldingen bindende



Invitation t i l  Nordisk træbyskonference i  Helsingør

At Helsingør er en ’Træby’, omend ikke fuldstændigt lig med de øvrige his-

toriske træbyer i Norden, men med sine helt egne træbygnings-traditioner, 

nemlig bindingsværk, bekræftes af, at der findes ca. 90 bindingsværkshuse 

i Helsingørs historiske centrum, svarende til ca. 15% af alle bygninger. 

Det danske bindingsværkshus er en fuldgyldigt træbygning i konstruktiv, 

håndværksmæssig og byggeteknisk forstand, og det har flere ligheder 

og flere ensartede problemstillinger med de nordiske træhuse, end med det 

murede byggeri i Danmark.

Helsingør er én af de byer i Danmark der har passet bedst på sine bind-

ingsværksbygninger. 

I dagene 11.-12. November 2021 er Helsingørs historiske bykerne udval-

gt af de 4 nordiske lande til at være vært og ramme for Den Nordiske 

Træbyskonference, som I hermed inviteres til. De nordiske historiske 

træbyer repræsenterer noget af det mest unikke kulturarv, vi har i Norden. 

Dels er de meget gamle, de ældste træbygninger, bl.a. i Helsingør, stam-

mer helt fra renæssancen i midten af 1500-tallet. Dels repræsenterer de 

nogle overordentlig smukke og karakterfulde bygningsmiljøer – og dels er 

ældre træbygninger yderst bæredygtige.

Der vil i dagene fra den 11.-12. November blive afholdt en række aktivi-

teter. Fagligt orienterede foredrag, “Bygningsbevaring i praksis”, som er 

et mini-kursus omhandlende bevaring og vedligeholdelse af udvalgte lokale 

træhuse i Helsingør.

Tema: Bæredygtige byer og bygninger – af træ med lang holdbarhed

Konferencen har særligt fokus på ’bæredygtige/holdbare byer og bygninger 

af træ’. Ældre træhuse ’låser’ store mængder CO2, og træhuse, der har 

holdt længe og fortsat kan holde længe, belaster miljøet betydeligt mindre 

i forhold til CO2-udledning og forbrug af naturressourcer, end selv helt nye 

træbygninger, der er bygget med bæredygtighed for øje.

Vi ser frem til nogle spændende og lærerige dage med vidensdeling 

på tværs af de nordiske grænser!



Torsdag den 11. november 2021

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-10:45

10:45-11:15

Spor 1

11.15-11.45

11.45-12.15

12:30-12.45

12:45-14:00

14:00-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

19:00-23:00

Nordisk træbyskonference i Helsingør - Program

Konferencen åbnes af Helsingørs borgmester 
Benedikte Kiær (DK) og formand for ’Netvær-
ket Den Nordiske Træby’, Dan Mollgren (FIN)

Keynote speaker: Per Göran Ylander (S), Tidl. 
stadsarkitekt for træstaden Hjo i Sverige. 

Keynote speaker: Frank Ladegaard Erichsen 
(DK) (Kendt fra DR-programmet ”Frank og            
Kastaniegården”).

Introduktion til ’Bygningsbevaring i praksis’ 

Kaffepause 

Hanna Elo (FIN) Arkitekt, How to read a house 
in the process of restoration

Robin Landsdorff (FIN) Arkitekt, intendent 
Trästadens framtids-potential. Trästäderna ger 
svar på vår tids stora utmaningar: hur kan vi nå 
framgångar i en värld med begränsade resurser.

Merete Lind Mikkelsen (DK), Enhedschef, 
Slots- og Kulturstyrelsen. Kulturmiljøer som 
pejlemærke for omdannelse og nybyggeri.

Frokost, herunder gåtur til emner for ”Bygnings-
bevaring i praksis”

’Bygningsbevaring i praksis’ på 10-15 bin-
dingsværkshuse i Helsingør 

Gåtur hjem til Hotel Marienlyst

Evaluering af bygningsbevaring i praksis

Festmiddag på Hotel Marienlyst

Spor 2

11.15-11.45

11.45-12.15

12:30-12.45
 

Susanne Eriksen (DK) arkitekt, Helsingør kommune.
Planlægning for bevaring og byliv i Helsingør

Christian Donatzky (DK) byrådsmedlem, Helsingør 
kommune: Betydningen af bygningsarven for en by som 
Helsingør, både for vores identitet - og for at tiltrække 
borgere og gæster.

Hans Sandström (S) arkitekt: Den nordiske trästad – et 
manifest



Nordisk træbyskonference i Helsingør - Program
Fredag den 12. november 2021

09:00-09:15

09:15-09.45

09.45-10:15

10.15-10.45

10:45-11:00 

Velkommen v. Søren Hossy (DK) Formand for foreningen 
Netværk for Bindingsværk

Keynote speaker: Ola Fjeldheim (NO) Generalsekratær i 
Fortidsminneforeningen

Keanote speaker: Jan Utzon (DK) Arkitekt – om Utzons 
Espansiva huse i træ fra 1970

Lars-Erik Mattila (FIN) Arkitekt.

Kaffepause 

Programmet forsættes på næste side...



Fredag den 12. november 2021

Spor 1

11:00-11:30 

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:30

13:30-14:00

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Nordisk træbyskonference i Helsingør - Program

Margarita Kisternaya (RUS), Leading Specialist for the 
preservation of culturial heritage sites of the ”Kizhi” Mu-
seum, NW-Russia.

Carina Carlsson (S) Antikvarie: Klimatklokt. Vad kan 
husägare göra för att möta klimatförändringarna?

Matthias Sörensen (S), Chef för kulturmiljöenheten, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Trästaden - en hållbar 
historia Hur kopplar vi samman bevarande, brukande och 
utveckling

Frokost/lunch 

Maria Kronidovna Gogoleva (RUS), Kultural Center I 
Kinerma former City Hall

Niels Knoth (DK), tømrermester: Restaurering og nybyg-
geri af træ uden brug af stål og jern.

Kaffepause

Pia Sjöberg (FIN) Antikvarie, Förtätning av trästaden 
Mariehamn. Effekter av utökad byggrätt i samband 
med k-märkning

Karin Torstensson (S) Landsbygdsutvecklare, Falken-
bergs kommun. Tomma hus - en resurs i kommunen

Konklusion, ekspertpanel og afrunding

Spor 2

11:00-11:30 

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:30

13:30-14:00

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Alexander Leontieff (RUS). Vicedirektør KGIOP, St. Petersborg. 
From the experience of restoration of wooden constructures of 
objects of cultural heritage in St. Petersburg.

Per Kristian Lunden (NO) Ordfører. Risør kommune. Betydning-
en av de historiske trehusene for byens identitet og utvikling

Tanja Røskar (NO) Arkitekt, Rådgiver kulturminner og kulturmil-
jø. Multiconsult.

Frokost/lunch 

Søren Vadstrup (DK) Arkitekt. Nye træhuse helt af træ. Jernbe-
slag, skruer og bolte nedsætter nybyggede træhuses holdbarhed 

Lina Gregersdotter, (S) stadsarkitekt Söderköping
Kulturstråket - Att länka, utveckla och lyfta fram kulturhistoriska 
byggnader och miljöer

Kaffepause

Gunnar Hernborg (NO) Kontorbyggeri i massivt træs-elementer 
(CLT)

Nikolai Hyllestad (DK) og Sigmundur Hyllestad (DK). Arkitekt 
og håndværker. Bulhuse – en sydskandinavisk træhustype fra 
middelalderen  

Konklusion, ekspertpanel og afrunding



Praktiske oplysninger:

Konferencen finder sted på Marienlyst Strandhotel

Nordre Strandvej 2 A, 3000 Helsingør tlf. +45 49 21 40 00

Se: www.marienlyst.dk 

Pris for konferencen torsdag + fredag: 2300 DKK 

24 Foredrag, Inkl. Kaffe, te, isvand, juice og frisk frugt hele dagen,

2x frokost, Festmiddag på Marienlyst Strandhotel med 3 retters menu og 

1 glas husets vin  

Tilmelding

https://www.nordisktreby.org/nordisk  (via safeticket).

Pris for studerende: torsdag + fredag: 1.500 DKK

Tilmelding for studerende på: kontakt@netvaerkforbindingsvaerk.dk

Skriv navn, studiested og scan studiekort 

Pris for overnatning på Marienlyst Strandhotel: 995 DKK/pers./nat   

For 2 personer tillægges DKK 300.-/nat. Adgang til Marienlyst StrandSpa, 

Arrangør: 

Nätverket den nordiske Trästaden (www.nordisktreby.org) bestående af en række his-

toriske træbyer i Norden - plus Foreningen Netværk for Bindingsvæk (DK), Fortidsminne-

foreningen (NO), Byggnadsvårdföreningen (SE), Föreningen för historiska städer i Finland 

(FIN) 

Konferencen er støttet af Nordisk ministerråd og Helsingør Kommune

Generelle spørgsmål:

Foreningen Netværk for Bindingsværk, E-mail: kontakt@netvaerkforbind-

ingsvaerk.dk


