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Design og byg med passer og lineal 

Min baggrund er at jeg er tømrermester med speciale i design og opførelse af tømmerkonstruktioner i 

bindingsværk, rundtømmer og amerikansk Timber Framing. Derudover har jeg afholdt en del kurser og 

workshops. 

Denne artikel beskriver mine første erfaringer med at designe og opsnøre en tømmerkonstruktion 

udelukkende med passer og lineal. 

Min introduktion til emnet kom fra England. Laurie Smith er lektor i design og har studeret de geometriske 

principper for design og opsnøring for nogle af de ældste tømrede bygninger i England. Hans analyse af 

tempelriddernes byglade og hvedelade I Cressing Temple kan læses i hans bog: The Gardner’s Shelter at 

Cressing Temple. Udgivet 2009 af The Carpenters Fellowship. Bogen er rigt illustreret og vi brugte den 

hyppigt som reference i løbet af byggeriet. 

Brøndby middelalderlandsby har flere gange brugt min hjælp til forskellige byggerier. I sommeren 2009 blev 

jeg spurgt om jeg ville bygge en klokkestabel sammen med landsbyens udehold i forbindelse med deres 

stavkirke. 

 

Inspirationen til tårnet kom fra en klokkestabel fra ca. 1350 i Birket på Vestlolland. Det var ikke meningen at 

lave en præcis kopi og jeg skulle bruge det tømmer som landsbyen havde på lager.  

Ved det indledende møde med Landsbyens daglige leder Jens Degerbøl skridtede vi grunden af. Jens 

ønskede et tårn der var ca. 2,5 meter på hver led og 6-7-8 meter højt. 

Jeg besluttede at prøve at bruge geometrisk design. Del fordi jeg vil   

Geometrisk design og opsnøring er baseret på cirkler og snoreslag. Radius på cirklerne er traditionelt 

baseret på en bestemt stav som bygmesteren bar rundt på. Jeg vil individualisere byggeriet, så jeg bad Jens 

Degerbøl om at række hænderne så højt op som muligt og målte så hans højde. Det blev 

basismålet for hele det følgende byggeri: 1 Jens. (det svarer til 228 cm) 

1 Jens blev bredden på klokkestabelen.  

Vi lavede en Jens-pind af et stykke taglægte og den blev brugt hyppigt gennem hele 

byggeprocessen. 

Midten af Jens-pinden blev også markeret til senere brug. Det var alt hvad vi havde brug for af 

mål for at opsnøre hele det byggeri. Ingen målebånd, ingen vinkelmålere, ingen tømrervinkler.  

Design:  

Jeg havde kun en uges tid fra aftalen faldt på plads til byggeriet skulle begynde, så analysen af 

den gamle klokkestabel blev ikke særlig uddybende. Første skridt er at finde ud af om 

klokkestabelen havde nogle proportioner jeg kunne kopiere eller tage afsæt i. 

Det gamle tårn har to tværbjælker der nogenlunde deler facaden i tredjedele. Det førte til en 

ide om et tårn der skulle være 1 Jens bred og 2½ Jens høj. 2 etager plus en fodrem der også 

skulle fungere som gelænder for den øverste platform. 1 Jens er også en god højde til etageadskillelsen og 

½ Jens vil være en god højde til gelænderet. 
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Heldigvis er klokketabelen er grundigt opmålt af arkitekt Clemmensen i 1909. Den originale 

tømmerkonstruktion (de mørke felter) er blevet gennemgribende renoveret og der er tilføjet nye 

elementer (de lyse felter) ved en senere lejlighed.  

 

Jeg kunne ikke finde nogen proportioner i taghældningen, så jeg snød og målte den med en vinkelmåler. 

Taghældningen er 540, det fik ikke rigtig nogen klokker til at ringe,  

Jeg syntes at de nyere lange diagonale vindkryds ser bedre ud end de originale små skråbånd, desuden 

giver større trekanter bedre afstivning end små. Og så var det min vurdering at når projektet skulle udføres 

af kursister, som måske ikke ville kunne være så omhyggelige i udførelsen af tømmersamlingerne, ville 

større skråbånd give større sikkerhed for stivhed på trods af ”smuttere”. 

 

1 Jens i bredden og 2½ Jens i højden giver en færdig højde på væggene på lige under 6 meter. Så blev der 

ikke så meget spild af de stolper jeg havde til rådighed.  

Ved at markere ½ Jens 5 gange op ad stolperne fik jeg nogle reference punkter på stolperne til opmærkning 

af skråbånd. 

Det var ca. der at den ”indre orden” i designet pludselig faldt i hak. Det virkede fornuftigt at holde designet 

simpelt og repetetivt i et workshop format. ved at bruge store X-afstivning brugte jeg en feature fra det 

originale tårn, X’et er 1 Jens bredt og 1½ Jens højt. Det svarer til proportionerne i det originale tårn. 

Afstivningen er den samme i gavlene som i facaderne, de er bare forskudt lodret ½ Jens. Det betyder at 

samlingerne er forskudt fra hinanden - altid en fornuftig disposition i en tømmerkonstruktion -, der bliver 

plads til en dør i gavlen og de skrå linjer i skråbåndene ”snor” sig rundt om tårnet. 

Taghældningen er den samme som i skråbåndene. Det besluttede jeg med den bagtanke at vi først skulle 

snøre væggene op og samle dem. Så kunne vi snøre spærene op direkte på X-afstivningen i væggene. 
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Vinklen på diagonalen på et rektangel der måler 2 i bredden og 3 i højden er 560; meget tæt på den målte 

taghældning på Clemmensens tegning. 

 

Jeg foretrækker at tegne og designe i AutoCad, så jeg skiftede til computeren for at videreudvikle designet. 

Normalt modellerer jeg mine konstruktioner op direkte I 3D i computeren, men i dette tilfælde prøvede jeg 

at tegne gavl og facade udfoldet ved siden af hinanden, for at få de ”snoede” skråbånd til at blive til 

gennemgående linjer. 

I gamle dage tegnede man huset i f.eks. 1:12, det kan sådan nogenlunde være på et stort ark papir eller et 

tegnebord. Så kan man sætte en passer til en given længde på tegningen og vandre den op ad tømmeret 12 

gange og man har lavet et byggeri der er 12 gange større end på tegningen. I AutoCad tegner man altid i 

skala 1:1, man zoom’er bare ind og ud på skærmen.  

Uanset hvilken metode man bruger er det nok en god ide at have noget at sammenligne med mens man 

tegner. I AutoCad indsatte jeg en person i tegningen, så var det nemt at se om f.eks. remmen havde en 

passende højde som 

gelænder, eller om der 

var plads nok til en dør i 

gavlen. 
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Layout 
Så skal design overføres til tømmer.  

Traditionelt har man snøret hele tegningen op på et plan, f.eks. stort gulv eller en masse krydsfinerplader 

der er stødt sammen. Dette byggeri skulle foregå udendørs på en nogenlunde pæn græsplæne så jeg valgte 

at kun lægge stolperne ud på plænen og snøre skråbånd og bjælker op direkte på stolperne. 

 

Først trak jeg en snor ca. 8 meter ud. Lyserød murersnor er måske ikke 100 % historisk korrekt, men det er 

nemt at se på en græsplæne. Den markerer ydersiden af den ene stolpe. Jeg havde forberedt nogle små 

kvadratiske MDF plader med et X til at markere midten. Øverste og nederste mærke blev lagt ud 2½ Jens 

fra hinanden langs murersnoren ved hjælp af Jens-pinden og MDF pladerne blev sat fast i jorden med lange 

søm (eller skruer). 

Jeg trak en vinkelret linje ved at gå ½ Jens ud til hver side fra 

referencepunktet og slå et cirkelslag fra hvert punkt med Jens 

pinden. En snor blev trukket fra referencepunktet gennem hvor de 

to cirkelslag skærer hinanden (standart procedure for at skabe en 

højde). En ny MDF plade blev placeret på højden, 1 Jens fra den 

første.  

Det samme blev gjort i den anden ende 

Så har man et rektangel der er 1 Jens bred og 2½ Jens lang. Lige for 

at være sikker måler jeg afstanden på den anden langside af 

rektanglet. Det var 35mm ude af mål! Ikke så godt. 

Metoden er geometrisk fuldstændig præcis så usikkerheden er opstået i udførelsen. 

En forklaring kunne være at de to cirkelslag blev udført ved at kradse i en græsplæne med et søm. Ikke 

særligt præcist. 

De to stolper ligger dog parallelt og med den rigtige afstand imellem sig. og der er markeret 2½ Jens langs 

begge stolper. Så mangler jeg bare at diagonalerne er den samme, så er jeg fuldstændig sikker på at have 

skabt et rektangel.  

Murersnor er elastisk, så det kan ikke bruges til at sammenligne to længder, men jeg har et metalbånd, 

praktisk sammenrullet i et hylster der kan hænge i bukselinningen. Det er gult og fyldt af sorte mærker med 

jævne mellemrum. Jeg sværger, jeg målte ikke diagonalen! Jeg sammenlignede bare to afstande.  

Ligesom de gjorde I 

middelalderen.  
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Dette rektangel blev nu grundlaget for den videre 

opsnøring. Skråbåndene blev lagt op så de flugtede fra 

referencepunkt til referencepunkt. Selve opmærkningen af 

samlingerne blev gjort med et lod.  

Det var herligt at bruge referencepunkterne til at lave 

delemner der senere blev placeret andre steder i 

konstruktionen. F.eks. blev det nederste kryds i gavlen 

først lagt i, så blev det øverste kryds mærket op ovenpå 

det nederste, men så forskudt 1 Jens op ad stolperne så 

det rakte op og greb fat i gavlspærene.  

 

 

 

 

 

 

Det var egentlig meningen at det øverste X kun skulle 

gå op til spærfoden af gavlspærret, men fordi X’et 

rakte helt op over spærhovederne, opdagede vi at vi 

ligeså godt kunne lade dem gribe fat i dem også. Nu 

ser det helt indlysende ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv de små skråbånd der støtter 

remmen på facaden, blev 

placeret ud fra hvor det nederste 

X krydser etagebjælken. 
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Samlinger 

 

 

 

 

 

Jens enheden blev også brugt til samlingerne. 

Tapperne er 1/24 Jens lange. Til gengæld er de 

40mm tykke. Ikke fordi der er noget særligt helligt 

ved det tal, det er bare bredden på min 

kædestemmer, som vi brugte til alle taphullerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tapperne er glat (”bøndigt” i Sønderjylland) med den 

ene side af skråbåndene. Der var kun et sted hvor det 

blev et problem. I den øvre del af gavlen krydser 

skråbåndene hinanden meget tæt, jeg var nervøs for at 

tappen ville blive skudt af når den var så tæt på en 

overlapning. Løsningen blev at bruge en bladsamling 

både i skråbånd-til-skråbånd krydet og i skråbånd-til-

stolpe samlingen. Udformningen af bladet er kopieret 

fra laderne i Cressing Temple, opført af 

Tempelridderne i 1300-tallet. 

Selve bladet er en ligesidet trekant der er lige så bred 

som bredden på skråbåndet.  

Det ville have været passende at bruge tømmer der var 

1/12 Jens (190mm) tykt. Men vi var nødt til at bruge 

hvad vi havde ved hånden, så skråbåndene er 

75x150mm og bladet i bladsamlingen er 150mm bredt. 

 

  

Det fantastisk ved elværktøj: En kædestemmer kan gøre 5 mands arbejde! 
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Der var én fejl i designet der født blev opdaget den dag vi skulle stille tømmeret op.  

Hvordan får man den nederste tap i 

skråbåndet i, samtidig med at stolpen skal 

ned i taphullet på bundremmen? Vi løste 

det ved at læne det første fag let tilbage 

og trække skråbåndet udad til tappen 

udad var fri af stolpen. Stolpen blev rejst 

op, men uden at sænke den ned i 

taphullet. Vi blev kun nødt til at skære en 

ganske lille smule af skråbånds tappen for 

at få den i taphullet.  

 

 

 

 

 

 

Tårnet er nu placeret tæt op ad stavkapellet i kanten af landsbyen.  

Kapellet er designet med præ- Passer-og-lineal viden (dvs. Autocad og intuition) men de to bygninger ser ud 

til at trives i hinandens selskab.  
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Lessons learned 

Denne artikel er en beskrivelse af hvad vi lærte undervejs ved at prøve om det virkede i denne situation. 

Næste gang prøver vi noget andet i en anden situation og vi lærer noget andet. 

Ideen med at bruge bygherrens højde som enhed i byggeriet er rigtig skæg og det fungerede rigtig godt.  

Han fattede ikke en lyd af det hele i begyndelsen, men nu har han sagt at han vil begraves i en lille æske af 

titanium ved siden af enhedsmeteren i Paris. Han er pavestolt over at være blevet en enhed! 

 

Brug af geometri som læringsredskab. 

Jeg har holdt mange succesfulde kurser i opsnøring af tømmerkonstruktioner hvor vi brugte det 

amerikanerne kalder ”Square rule” og på de danske tømmerskoler hedder vinkelkant og bolleside. Det er en 

effektiv og praktisk metode at sætte tømmer sammen på. Arbejdstegningerne skal dog være meget 

detaljerede og det kan være hårdt for kursisterne at komme gennem alle de millimeter og decimaler og ud 

til at bearbejde tømmer.  

Jeg havde en teori om at, siden byggeri i middelalderen sandsynligvis blev udført af analfabeter, så ville en 

geometrisk tilgang være en fordel for folk der ikke er uddannede tømrere og som ikke er trygge ved 

matematik. Jeg tror at det virkede. Efter en indledende skepsis tog byggeholdet tankegangen til sig. Det var 

rigtig sjovt at høre byggeholdet bruge vendinger som ”hvor er Jens?” ”Han står lænet op ad væggen 

derovre”, ”Der er 1 Jens derfra og dertil og ½ Jens tværsover” 

Ved at bruge geometrisk opsnøring behøver jeg meget færre tal og hele processen med at opsnøre 

referencelinjer, tømmer og samlinger havde en mere ”organisk” fornemmelse. Jeg kan bedst beskrive det 

som en ”analog” arbejdsproces. Det sprog vi brugte blev også ”analogt”: ”det er herfra og hertil”, ”Det er 

det samme som ovre på den anden side” og ”den skal lige ned til den er glat med undersiden”. Der opstod 

også en fælles nonverbal forståelse for projektet i løbet af de to uger vi var sammen.  

Jeg havde håbet på at der ville opstå en slags ”musisk” forståelse for designet via den geometri der ligger i 

det. Jeg synes også at det opstod. Der var flere beslutninger undervejs der blev truffet fordi det passede ”i 

systemet”.  

 

 

Mikkel Johansen 

 


