
Ordforklaring :
BLANK MUR: murværk, der
står ubehandlet

BLÆNDING: flad murniche,
anvendt enten til pynt for
at bryde glatte murflader
eller for at spare bygge-
materialer

BALUSTERBIÆNDING

MURET BLÆNDING

PUDSET OG MALET BLÆNDING

BRYN: lille fladbuet ge-
sims over murstik
BRYSTNING: stykket mellem
vinduesunderkant og gulv

BÆLTEGESIMS: vandret mur-
bånd

FORMSTEN: teglsten, der er
formet eller skåret i det
våde ler, anvendes i gesim-
ser, indfatninger m.v.

FRONTESPICE: gavl på en
bygnings facade formet som
en trekant (trekantfron-
ton) eller som et cirkel-
afsnit (segmentfronton)

FRONTON: lille frontespice
f.eks. over dØr eller vin-
due

GAVLKVIST: kvistopbygning
i samme plan som husets
facade, afsluttes med sa-
deltag, hvis tagryg står
vinkelret på husets tagryg

GESIMS: vandret fremsprin-
gende profileret bånd på
en bygnings facade
GRUNDMUR: mur, der helt ~-
gennem er af mursten

HOVEDGESIMS: profileret
bånd, der afslutter en
bygnings facade umiddel-
bart under taget

HJØRNELISEN

KAMGAVL: galv hvor murene
går op over tagfladen
KONSOL: profileret frem-
spring af sten eller træ,
der som regel bærer byg-
ningsdel
KORDONGESIMS: mellem l. og
2. etage
LISEN: flad, kun lidt frem-
springende pilaster uden
basis og kapitæl

MIDTRISALIT: fremhævet mid-
terparti på en facade



PILASTER: flad, retkantet
mur- eller vægpille med
basis og kapitæl

REFENDFUGET: pudsning af
mur, der med dybere fuger
er inddelt i kvaderlignen-
de felter

SAVSKIFTE: fremkommer ved
at stenene i et skifte læg-
ges skråt, så de ligner
savtænder
SOKKEL: nederste del af
ydermuren, ofte i et andet
materiale end muren iøv-
rigt eller med fremsprin-
gende profil

STIK (MURSTIK) :
murværk over mu
(dør eller vind

SÅLBÆNK: skråt fremspring
fra muren under vindue

TAGE

SADELTAG

HALVVALM

HELVALM

TAGKVIST: mindre kvist med
halv- eller heltag (sadel-
tag)

TANDSNIT: fremkommer ved
at lade hver anden sten i
et skifte være fremsprin-
gende, så de ligner en sti-
liseret tandrække

TASKEKVIST: kvist med halv-
tag, der udgår fra tagryg-
gen
TAVL: de murede eller kli-
nede felter i en bindings-
værksbygning

ÆGGESTAV: skifte af form-
sten med gentagne æggelig-
nende former


