
Lærlingenes hus, Sandkås, Bornholm 
 
Generelt om opgaven 
 
Forårets opgave 2019 på KTR, Transformation, er et 
lille gammelt hus i Sandkås på Bornholm. Opgaven var 
valgt fordi afdelingen havde fået en henvendelse fra 
Dansk Håndværk, der har købt huset og gerne ville 
have et samarbejde med afdelingen om at finde ud af 
hvordan man kan benytte bygningen i fremtiden. 
Baggrunden er at Dansk Håndværk gerne vil styrke 
håndværksuddannelsen i Danmark, ikke mindst ved at 
gøre lærlinge stolte af deres fag. Projektet hedder 
”Lærlingenes hus” og ankermand på projektet er Mads 
Okking fra Foreningen for bevaringshåndværkere. 
 
Ved første øjekast er det et lille forsømt hus delvis i 
bindingsværk, men hvor store dele af tømmeret er 
malet på muren, med et grimt eternittag og meget 
åbent ved siden af bygningen med parkeringsplads og 
tæt på en trafikeret vej. Det var derfor ikke 
umiddelbart en drømmeopgave, men til gengæld 
spændende ved at være ret repræsentativ for hvordan 
rigtig mange bygninger over hele landet er blevet 
behandlet de sidste årtier. Ydermere er opgaven 
relevant da Dansk Håndværk faktisk vil udføre et 
projekt med istandsættelse/fornyelse af bygningen med 
afsæt i de studerendes besvarelser. Selve 
istandsættelsen skal udføres af lærlinge som en del af 
deres uddannelse. 
 
  

Sådan så bygningen ud i 1930´erne. Hvis man 

betragter de to billeder som symboler på 

udviklingen i hele Danmark skal man måske heller 

ikke være så forundret over den meget kraftige 

nedgang i biodiversiteten der er sket i samme 

periode…  

”Lærlingenes hus” i dag med oprettet eternitskiffer 

tag, plastikmalede mure, sokkel og bindingsværk 

hvoraf en stor del af bindingsværket er malet på 

muren 



Samarbejde med Konservatorskolen 
 
KTR har gennem længere tid ønsket at få 
et samarbejde mellem både 
Konservatorskolen og DTU.  
 
Konservatorer, som jo er en del af 
uddannelsen på KADK, er rigtig dygtige til 
at afdække malingslag, lag for lag på både 
snedkerdetaljer som døre og vinduer samt 
på vægge. Yderligere analyserer de hvilke 
pigmenter og bindemidler der er brugt i 
malinger og mørtler og de er dermed en 
uvurderlig samarbejdspartner ved alle 
restaureringsopgaver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet 
 
KTR har ligeledes gennem længere tid ønsket et samarbejde med DTU for at få lavet nogle grundige og 
valide varmetabsberegninger og ikke mindst livscyklusanalyser, LCA. Med al den fokus der er på 
bæredygtighed er det nødvendigt at få nogle konkrete målinger, og ikke bare fornemmelser af hvad man 
føler der er det mest bæredygtige. Det at energiproduktionen i dag går mod mere og mere vedvarende 
energi, uden CO2 udslip, gør at det derfor ikke nødvendigvis er mere bæredygtigt at efterisolere bygninger 
med meget tykke isoleringslag, hvis isoleringen ikke kan nå at ”betale” sig tilbage i den tid den er anbragt i 
huset. Det er planlagt at der beregnes på omkring fire scenarier fra en nænsom istandsættelse og 
energiforbedring til større og større indgreb i bygningen – og måske også på en hel nedrivning/nyopførelse 
af huset.  
 
  



Start på opmålingen 
 
Forårssemesteret startede med at alle drog til 
Bornholm for at undersøge huset. Alle studerende 
blev inddelt i tomandshold hvorefter hvert hold lavede 
en helt hurtig skitseopmåling på en dag, af hver af de 
tegninger vi regnede med at få brug for: to planer, fire 
opstalter, tre tværsnit og et langsnit. Ligeledes blev 
der fundet relevante døre og vinduer som skulle 
undersøges nærmere gennem nøjagtig opmåling. 
Skitseopmålingerne blev et værdifuldt redskab til at få 
overblik over hvor store tegningerne blev, og 
konservatorerne havde hurtigt nogle tegninger hvor de kunne indtegne hvor deres prøver var blevet 
foretaget.  
 

 

Opmåling af dør- vinduesdetaljer 
 
Herefter startede selve den grundige opmåling. 
Der blev lavet en oversigt over alle døre og 
vinduer og de blev alle nummererede. Hvert hold 
valgte en dør eller vindue som blev opmålt ved at 
alle delelementer som karm-, ramme- og 
indfatningsprofiler, hængsler og hjørnebånd/stabler 
blev opmålt i skala 1:1. Profilerne blev dels opmålt 
med skydelære, vinkel og målebånd og dels ved at 
der blev taget aftryk af profilerne med plastelina.  
 

  



Opmåling af udvalgte døre og vinduer 1:10 
 
Hvert profil blev herefter optegnet – og udfra disse 
grundelementer var det forholdsvis let at lave 
tegninger af de udvalgte døre og vinduer i skala 1:10. 
Der blev lavet både ud- og indvendige opstalter samt 
vandret og lodret snit.  
 
Det ret store arbejde med at tegne de repræsentative 
vinduer og døre gør til gengæld at arbejdet med at 
udarbejde 1:50 tegninger lettes betydeligt, da alle dør- 
og vindueselementer kun skal indmåles med få punkter 
for at placere dem – herefter kan man blot kopiere 
detaljetegningerne ind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dør/vinduesskema 
 
For at få overblik over alle de forskellige 
døre og vinduer, selv i et så lille hus som 
dette, blev der lavet et dør/vinduesskema 
hvor hvert elements samlingsmåde, 
profiler af karme, poste og rammer samt 
beslåning blev indtastet suppleret med de 
farvearkæologisk undersøgelse 
 
 

 

 

 

 

  



 
Opmåling 1:50 
 
Selve opmålingen af bygning blev opmålt udfra 
den traditionelle metode populært kaldet ”kniv 
og gaffelmetoden”.  
 
Her måles alt fra et målesystem af snore og 
målebånd. Først vælger man den højde planen 
skal tegnes i, og så afsættes vandrette mærker 
over hele bygningen ud- og indvendigt med en 
vandslange. Afdelingen havde lige anskaffet en 
multilinjelaser, men vandslangen viste sig mere 
anvendelig ved at være mere nøjagtig og kunne 
måle omkring hjørner. 
 
Når det vandrette niveau var afsat blev der opsat 
snore på brædder skruet fast rundt omkring 
bygningen og herefter med målebånd og 
vinkelprisme snore parallelt eller vinkelret på 
udgangslinjen. Med lodder og målebånd blev der 
opspændt et tilsvarende snorsystem på 2. etage. 
Snorene blev opsat så alle opstalter, planer og 
snit kunne måles fra dem. Det at alle snore er 
præcist opsat gør, at alle kan arbejde samtidigt 
med dem til de forskellige tegninger, endda flere 
hold på samme tegning.  
 
 
 
 

 

  Første hovedsnor er opsat på facaden i vindueshøjde. 

Bemærk ”fake” bindingsværk ‐ men at soklen tydeligt 

afslører oprindeligt udstrækning af huset 

Afsætning af ret vinkel med vinkelprismet kræver  stor 

koncentration 
Når først der er opsat indbyrdes parallelle og ortogonale 

snore opmåles alle tegninger udfra disse 

Afsætning af vandret niveau med vandslange – overfladen 

af vandet står nøjagtigt lige højt i begge ender af slangen 



Resultat af opmålingen 

Udsnit af opmålingerne 1:50 

 

 

 

  



Bygningsarkæologiske studier 
 
En bygningsarkæologisk undersøgelse er et 
detektivarbejde der kan afkode huset dets 
historie. En bygningsarkæologisk undersøgelse 
kombinere opmålinger med arkivstudier for at få 
en vurdering af opførelsesår, og alle vigtige senere 
ombygninger og fornyelser. Arkivstudier består af 
at man finder gamle fotografier og malerier af 
bygningen, opstiller en liste over alle dem der har 
ejet huset så langt man kan gå tilbage i tiden og, 
udfra denne, undersøge skøder, brandtaksationer, 
historiske kort mm. for at prøve at tidsfæste de 
spor man har fundet i bygningen. Det er også 
meget vigtigt at få kontakt med folk der er 
kommet i huset, måske har boet der, eller endog 
ombygget det, for at få alle ting fra ”mands minde” 
med - det er ofte i det sidste halve århundrede de 
største forandringer er sket. 
 
Ideelt set præsenteres den bygningsarkæologiske 
undersøgelse, der ofte er meget kompleks og 
uoverskuelig, gennem rumlige tegninger af huset 
udvikling i de forskellige faser. 
 
Det at man opmåler en bygning gør, at man 
opholder sig i den i længere tid og efterhånden 
som opmålingen skrider frem kommer man ind i 
alle afkroge af bygningen.  
 
Sammenholder man sin viden fra arkivalierne med 
de spor man finder under opmålingen, kan man 
efterhånden begynde at stykke hele bygningens 
historie sammen. Det er klart at des 
mere der er tilbage af den oprindelige 
bygning, des nemmere er det at lave 
en valid undersøgelse.  
 
Heldigvis viste det sig at der var rigtig 
mange oprindelige dele af bygningen 
bevaret. F.eks. er hele 
tagkonstruktionen med alle spær den 
oprindelige hvoraf vi kunne se, at 
bygningen først var bygget med kun 
syv fag men senere tilbygget to fag. 
Ligeledes er langt de fleste 
oprindelige døre og vinduer bevaret 
hvor det kun er den sydøstlige del af 
bygningen, hvor der var stald, at alt 
er fornyet. 
  

Selv bag et oprettet uskønt bølgeeternit tag kan der 

gennem sig noget meget interessant som her, den 

oprindelige tømmerkonstruktion. Den er tildannet med 

økse og tømmermærkerne, her fag VI, afslører husets 

oprindelige udstrækning. 

Farverne på døre og vinduer angiver hvor gamle de er – de 

grønne er oprindelige, røde fra udbygning fra omkring 1920 og 

de blå fra ombygning 1970 



Normalt er bindingsværk samlet med tapsamlinger 
sammenholdt af trænagler, men på dette hus var der 
kun en eneste nagle i stolperne i bindingsværket. Det 
viste sig at løsholterne var samlede efter en meget 
speciel metode som i Danmark kun kendes fra 
Bornholm. Da først samlingsmåden var erkendt blev 
alle stolper undersøgt for om der oprindeligt havde 
siddet en løsholt – og dermed ikke været en yderdør. 

Bygningens alder 

Bygningens alder drillede en del da bindingsværk med 
gennemstukne bjælker hører til i slutningen af 1700 
tallet men her viste den specielle samlingsmetode med 
løsholterne, dør- og vinduesprofilerne, gavle opført 
uden bindingsværk sammenholdt med arkivstudierne at 
bygningen er opført i 1887 på stedet, og altså ikke 
består af tømmer fra et tidligere hus.  

 

 

 

  

Detalje af stolpe, gennemstukken bjælke der er 

fastholdt af to kiler, tagrem og nederste del af spær. 

Man gik bort fra teknikken med gennemstukne 

bjælker i slutningen af 1700 tallet – undtagen på 

Bornholm hvor den som her, optræder ved den 

allersidste brug af bindingsværkshuse i slutningen af 

1800 tallet.  

Detalje af stolpe, det lodrette stykke tømmer er 

støttet af to løsholter, de vandrette. Disse er 

fastholdt ved at tappene er skrå for neden og så låst 

med kiler for oven. Dette er en meget usædvanlig 

konstruktion som kun kendes fra Bornholm 

Undersøgelse af om der mon har 

siddet en løsholt – hvis der er spor 

efter taphuller. Det havde der, 

selvom løsholten i dag kun er malet 

på. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vi fandt spor af at huset tidligere havde været kalket i 
rosa som er tidstypisk for perioden omkring 
slutningen af 1800 tallet. 

Sprængt aksonometri set fra vest som viser huset i 2019 



Projekt udfra grundige forarbejder 
 
Formålet med denne grundige opmåling, de bygningsarkæologiske studier, de farvearkæologiske 
undersøgelser samt energiberegninger og livscyklusanalyser er, at skabe det bedste grundlag for smukke og 
bæredygtige projekter. Alle forundersøgelserne gør, at selve vurderingen af hvad og hvordan projekterne 
skal udformes, lettes utroligt i forhold til hvis man bare havde kastet sig ud i opgaven. Som en yderligere 
gevinst giver undersøgelserne en indsigt i, og respekt for de mennesker der tidligere har stået for 
opførelsen af bygningen – og vil formodentlig kunne skabe større forståelse mellem arkitekter og 
håndværkere.  
 
Desværre løses mange tilsvarende opgave i virkeligheden uden disse forundersøgelser - men hvor arbejdet 
så bliver så meget desto større og resultatet dårligere. Man kan sige at opgaven gjorde det ideelle 
forarbejde – som alle bygninger burde gennemgå før der udarbejdes projekt. 
 
Det er desværre heller ikke så almindeligt at der undervises i deciderede bygningsarkæologiske 
undersøgelser endsige nært samarbejde med Konservatorskolen og DTU. Så vidt vides er det ikke sket før 
på KADK i dette århundrede… Håbet er at projekterne vil blive reelt bæredygtige og udviklende for 
håndværkere, arkitekter, konservatorer og ingeniører. 
 
 
 

 

 

 

Tak til arkitekt Niels Holger Larsen for henvisninger til at uvurderlige beskrivelser af historiske bygninger 
og til arkitekt Jens Riis Jørgensen for stor hjælp med arkivstudier. Der skal også lyde en stor tak til de 
tidligere ejere Bill Richemeier Hansen og Gitte Fiil 

  



 
 
 
 
 

 

Nogen må ofre sig når kælderen skal udforskes… 

Vinkelprismet skal præsenteres på Instagram… 


