
 
 

ROMERSK ARKITEKTUR - EN 

RUNDBUE 

Relevant blueprint 
Romersk rundbue 

Beskrivelse 
 

Eleverne lærer at bygge en bue, og 

hvordan buen kan stå af sig selv. 

De vil blive bekendt med de 

kræfter, der påvirker buen, og 

hvorfor den er en vigtig 

arkitektonisk præstation, ikke kun i 

oldtiden, men også i dag. 

Læringsmål 
 

Du får mere at vide om fysikken i 

buer, kraftfordeling og styrke. 

Forstå den historiske betydning af 

romerske arkitektoniske 

opfindelser og betydningen af 

buer. 

Præsenterer brugen af buer i dag. 

Forbedre de tekniske færdigheder 

ved at skabe den bue, der 

præsenteres i tegningen. 

Relateret(e) fag i læreplanen Engineering, Fysik, historie, kunst 

(arkitektur) 



 

Forudsætninger/forbered-

ende foranstaltninger for 

lærere  

Forbered materialer til 

gennemførelse af den tilhørende 

blueprint. 

Forbered online-videoen til at 

præsentere eleverne for det 

grundlæggende om den romerske 

bue og arkitektur: 

Roman Arch - online video  

Forbered nogle fotos af gamle 

romerske bygninger (du kan finde 

dem i slutningen af den 

pædagogiske sekvens). Læreren 

kan printe dem ud eller vise dem 

på skærmen. 

Forbered materialet til et ekstra 

eksperiment for at introducere det 

fysiske begreb om 

buekonstruktion. Læreren skal 

bruge to tunge bøger, et eller flere 

stykker tyndt karton, som kan 

være buet, og en vægt (træterning 

eller lignende).   

Forudsætninger/forberedend
e foranstaltninger for 
studerende  

Ingen 

https://www.youtube.com/watch?v=HBuy176w9wY


 

Elevernes alder 
10-15 år 

Varighed 
1-2 timer 

Sværhedsgrad 
Medium 

 

 

Trin for trin beskrivelse af opgaverne 

1. Læreren lader eleverne kigge på billederne og leder en 

diskussion med følgende spørgsmål: 

 

● ● Hvad kan du se?  

● ● Kender du nogle af disse bygninger?  

● ● Til hvilken æra hører de?  

● ● Hvad har de til fælles? 

 

Læreren viser eleverne billeder af konstruktioner, der blev bygget af de 

gamle romere (du kan finde dem sidst i dette dokument). Læreren 

guider eleverne til at finde svar på spørgsmålene. Diskussionen skal føre 

til de buer, der blev brugt i den bygning, der er vist på billederne. 

 

2. Hvorfor anvendes buer? Hvorfor er de så vigtige for 

arkitekturen? I hvilken æra blev opfundet og derefter studeret i 

detaljer for at skabe de mest imponerende bygninger? 

 

Også her venter læreren på at få svar fra eleverne.  
 
 



 
Buen blev først brugt i Middelhavslandene af folk i Mesopotamien, 

Grækenland, Persien og det gamle Italien. Selv om disse kulturer havde 

buen, brugte de den sjældent, undtagen til underjordiske tunneller og 

afløbssystemer, hvor jordens kraft omkring den gav en naturlig støtte 

eller forstærkning. 

Romerne var det første folk i verden, der virkelig fandt ud af at bruge 

den til at bygge broer, akvædukter og bygninger. Den romerske bue er i 

høj grad ansvarlig for udvidelsen af infrastrukturen i hele Romerriget. 

Det var romerne, der først fandt ud af, hvordan man kunne sætte en 

bue på to høje sokler, så den kunne spænde over en gangbro (og i 

mange tilfælde endda over motorveje). Mange broer blev bygget på 

disse buer, og det samme gjorde akvædukterne, kloakkerne, 

amfiteatrene og endda det store Colosseum. Romerske buer blev 

senere brugt i middelalderen, da nogle af de mest storslåede katedraler 

i historien blev bygget. Faktisk var det den eneste kendte metode til at 

lægge et tag på en bygning uden brug af støttebjælker. 

 

3. Underviseren laver et ekstra eksperiment for at vise, hvor stærk 

en buebro kan være i modsætning til en almindelig bro. 

Læreren skal bruge to tunge bøger (eller et træværktøj som på billedet 

nedenfor), to stykker tyndt karton, som kan være bøjet, en vægt (f.eks. 

en træterning) og tape.  

 

Eleverne kan samles omkring lærerbordet for at se forsøget.  



 
Først lægger læreren to bøger på bordet og placerer kartonen på 

bøgerne for at skabe en almindelig bro. Derefter lægger læreren vægten 

på kartonen - broen falder sammen.  

 

 
Source: Structures - The Arch video 

 

Læreren forsøger at bygge en bro igen ved at skabe en bue - papstykket 

er buet mellem bøgerne. Bøgerne kaldes støttepiller. Når læreren 

lægger vægten på den, står broen stadig.  

 

 
Source: Structures - The Arch video 

 

Lærerne kan også præsentere en bro, der består af to eller flere buer. 

Disse buer kan også belastes uden at styrte sammen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M


 

 
Source: Structures - The Arch video 

 

Der kan præsenteres en anden type buebro, en bue, der er forbundet 

ved at fastgøre et stærkt reb på buens bund i stedet for stræbepillerne. 

Dette kan opnås ved at sætte to stykker tape på bunden af papbuen. 

Står buen stadig stærkt, når læreren lægger vægt på den? Det bør den. 

Buebroer af stål er normalt lavet på denne måde. 

 

 
Source: Structures - The Arch video 

 

4. Spørg eleverne, hvad de mener om eksperimentet - hvorfor er 

buen stærkere end en almindelig konstruktion? Hvilke kræfter er 

der egentlig involveret i den første eller den anden type bro? 

Svaret ligger i fordelingen af kræfterne.  

https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M


 
For at opnå en bedre forståelse kan læreren vise videoen om den 

romerske bue for eleverne. Hvis de har brug for en oversættelse, bør 

læreren sørge for det samtidig. 

 The Impressive Engineering of the Roman Arch - YouTube 

 

Picture 1 – Fordeling af tyngdekræfter. 

Kraften fra en belastning overføres ned langs buen til basen.  

 
Source: Structures - The Arch video 

 

Picture 2: Der er to komponenter af kræfterne på basen. Den ene er 

lodret og trykker ned på basen. Den anden er vandret og skubber til  

siden.  

 
Source: Structures - The Arch video 

Picture 3 and 4: Den struktur, der modstår den horisontale kraft, er en 

støttepille. På buebroen på billedet kan du se stenvæggenes støttepiller 

på begge sider af brobuen.  

https://www.youtube.com/watch?v=HBuy176w9wY
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M


 

 
Source: Structures - The Arch video                              Source: Structures - The Arch video 

Picture 5: En anden type bue uden støttepiller, men med et stærkt reb i 

bunden af buen.  

 
Source: Structures - The Arch video 

Picture 6 and 7: De kræfter, der påvirker buen, er kompression i lodret 

retning og spænding i vandret retning. 

 
Source: Structures - The Arch video                                    Source: Structures - The Arch video 

 

5. Hypothesis – Kan buen stå af sig selv uden lim, hvis man bruger 

sukkerknalder som konstruktionselementer? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M


 
 

6. Konstruktion af en rundbue af sukkerknalder - implementering 

af et blueprint. 

 

7. Bekræftelse af hypotesen og diskussion om at bygge vores bue 

.Kan den stå af sig selv? Har den brug for en støttepille? 

Vi bekræfter vores hypotese - buen kan stå af sig selv. Dette kan opnås 

med støttepiller. 

. 

Hvorfor sætter vi ispinde imellem?  

De gamle romere brugte ikke kun rektangulære elementer til at 

konstruere buer, men også præcist afmålte trapezer. Romerne brugte et 

lige antal rektangulære mursten på hver side af buen og et ulige antal 

trapezformede mursten. Af denne grund er ispinde tilføjet mellem 

elementerne for at skabe en trapezform i forbindelse med 

sukkerterningen. 

 

Hvad spiller en rolle for buens længde og højde - kan du lave en 

anden bue med den samme form af mursten?  

Længden og højden afhænger af de anvendte elementers form. Når 

romerne planlagde at bygge en buebro eller en stor buet bygning, 

beregnede de, hvor mange rektangulære eller trapezformede mursten 

de havde brug for, og dannede derefter trapezformede mursten, som 

var den mest passende struktur til den opførte bygning. 

 

 



 
 

Er rækkefølgen af de enkelte trin vigtig for at kunne skabe buen? 

Når man bygger buer, er rækkefølgen af de forskellige trin i skabelsen 

vigtig. Vi skal starte ved basen på begge sider af buen og fortsætte til 

toppen, hvor buen er forbundet med grundstenen - stenen i midten, 

som normalt er større og anderledes formet end andre. Desuden 

tillader fysikkens kraftlov at skabe en bue uden en slutsten og i stedet 

kun bruge de trapezformede elementer med samme styrkeegenskaber. 

 

Hvordan kan buen kontrollere trykket fra vægten i store og mere 

komplekse bygninger? 

 Buen leder trykket nedad og udad og skaber en stærk passage under 

den, som kan bære tunge konstruktioner. Dette kaldes 

kompressionsspænding, fordi trykket fra vægten komprimeres af buens 

form. Fordi spændingen er rettet både nedad og udad, var det ofte 

nødvendigt med vægge eller andre konstruktions- og spændinger for at 

forstærke buen. Alle disse kræfter virker sammen for at skabe en stærk 

og robust struktur. Den modstår ikke desto mindre de stærke 

nedadrettede kræfter, der virker på den, både på grund af dens 

overordnede form og formen på de enkelte blokke. Til konstruktionen 

anvendes præcist udskårne, kileformede blokke. Buen gjorde det muligt 

for oldtidens bygherrer at lave større og mere komplekse bygninger, der 

kunne rumme mere plads og flere mennesker. 

Det centrale element i en romersk bue er grundstenen - den 

kileformede sten øverst på buen. Det er den sidste sten, der er placeret 



 
under konstruktion, og den låser alle de andre sten i buen på plads. 

Nøglestenen bærer næsten ingen vægt, men er centrum for at 

omdirigere vægten af konstruktionen nedad og udad. Romerne brugte 

buer med runde toppe, kaldet rundbuer, som var lavet af sten. En række 

rundbuer side om side kaldes en arkade. 

Assessment activities 

Hvem opfandt buen? 

Nævn de kræfter, der virker på en bue med en stræbepæl eller et 

grundtov. 

Hvad er en grundpille? 

Hvordan er buens mursten formet? 

Hvorfor er buer så vigtige for arkitekturen?  

Hvor bruges buer? Giv et par eksempler, der er brugt i oldtiden 

eller i dag. 

Hvad spiller en rolle for buens længde og højde? 

 

Kilder: 

- The Impressive Engineering of the Roman Arch - YouTube 

- The Roman Arch: Definition, Construction & History - Video & 

Lesson Transcript | Study.com 

- Roman Arch - hoffnerphysics 

- Structures - The Arch - YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HBuy176w9wY
https://study.com/academy/lesson/the-roman-arch-definition-construction-history.html
https://study.com/academy/lesson/the-roman-arch-definition-construction-history.html
http://hoffnerphysics.weebly.com/roman-arch.html
https://www.youtube.com/watch?v=UYtIFM1ek_M


 
Appendix – Billeder af antikke bygninger (Source: Stock images) 

 

 


