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Sytefubikken setftu sl.l-yes!. Syrchroeh ses yderst til hojrc. (tll: cu. t890)

Superfos

Den gamle Superfoskoncem er ikke langere dansk, men er nu pA
amerikanske hender. Superfos har en mere end 100 Ar gammel
fortid i Kastrup. Mange afkommunens borgere har arbejdet her og
boet i arbejderboligeme.

Firmaet blev grundlagt i slutningen af 1891, men i denne
virksomhed samledes efterhanden hele den danske fabrikation af
kunstgsdning. Det gjaldt bl.a. to andre og eldre Kastrupfabrikker
- Albertis Svovlsyrefabrik og Alunverker samt Amager Baker-
Guano- Superfosfat- Fabrik fra 1874. I 1903 kom endnu en
Amager svovlsyrefabrik under Kastrupfabrikken nemlig Fredens
Molle ved Holmbladsgade. Denne fabrik var endnu €eldre, den
blev grundlagt i l8l3 og fl)ttede fra Ksbenhavn til Amager i
182',7.

Grundlaget for det hele var kunstgsdning til landbruget. Det var
englenderen Joseph Owen, der begyndte at producere kunst-
godning i Danmark. En tidiigere direktsr lbr koncernen har
skrevet, at det var englandeme, der beglndte med kunstgrdning,
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tyskernc, der fandt en videnskabelig losning pa dette vigtigc
landbrugsproblem. men det var danskeme. dcr udviklede dcn
h jemlige intlustri.

Fredens Motle
.loscph Orven bosatte sig iKobenhavn i 1813. hvor han slartede cn
produktion af benkulspulver, der lorsl og fremmest bl€v brugl til
rensning i sukkerfabrikationen. Men da han horte. at man i
hiemlandet brugte dette benpulver ti l landbrugsgodning. tog Orven
denne produktion op. Han fik ellerhAnden stor succes med denne
bengodning. Man knuste rA ben. fordi de havde ct for gtdningen
godt og stort indhold affosforsyre.

I 1827 flyttede Orven fabrikationen 1il lrredens Molle pd
Amager, Denne fabrik var oprindelig anlagt som olicmolle og
sebesyderi, men labrikationen blev omlagt 1il a1 fremstille
kunstgodning.

Orven fik senere patent pA en ny made at fremstille kunst-
godning pa. Opskriften havde han lra I'aris. l lan har beskrevet den
s6ledes:

'Jeg tuger./bjeskant f'a gaderne eller sdkaldt dagrcnovttion,
ler og fi'iske. nenneskelige ek krenentet i forholclsnvessige dele.
Jeg.forkuller til fuldkonunenhed fejesktrmet. Jeg br@nder lerel i
ett rod ltede.,)eg moler disse tvende produkter pit en ntolle til
pulver, og siden tils@ttes tle nenteskelige eksklenenter i sALlon
nlLeng.le al del hele ser ud som tort pulveriseret kul og besidder
itryen ubehagelig lugt. "

| 1833 blev l)anmarks forste labrikation al svovlsyre sat i gang
pd l;redens Molle. Man solgte dog i forste onrgang kun til andre
industrier. I l85l blcv produktionen af kunstgodning videre-
udviklet til en kemisk fremstilling pi fabrikken. l)et var forste
gang. at en sadan produktion af kemisk kunstgodning kom i gang
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I)en lidligere anv€ndte staldgodning slog ikke tii i bngden. da

landbrugel i sligende grad havde omlagt til korn- og grJsavl tia
husdyrbrug med deraf folgende inlensiv drift. Sd etleihdnden blev
det megel svert at drive renlabeit iandbrug urjcn brug af
kunstgodning. Amagerbonderne anvendte latrin fia Kobenhavn
men gik dog ogsll elierhanden over tj l a1 kobe kunslgedning.
l.ra 1870'em€ til I9l4 sleg I)anmarks inilforsel aikunstiodning
og rAl'osl'at til frenstilling al'superlbsfat fra ca. 16.000 tnn-, r;l .ol
250.000 lons om Aret. I sarnme tidsrum blev l)anmarks host_
udbytle foroget ti l det dobbelt€.

Albertis fabrikker
f)a behovet. for kunslgodning ikke kunne cla:kkes, og man var
begyndt at importcre kunslgodning, fandt l,.redens Molle tirlel
moden tjl a1 byggeen f'abrik i Mundelstrup ved Arhus i 187t.
_ -Sarlltidig hermed byggede Carl Albefli sine I'abrikker i Kastrup i
18 l j :  1 l l . . l i : l t , , r l . l rc tahr i t  

( ,g  Arnrger  Raker_ Curno_ Srrpcr_
l i rs la t -  I  ahr ik" .  Sror  lsyrc t i rhr ikkens nr ( )J lkr i { ,n  h ler  for .Lrhc jdr r
videre-til 

.alun, 
jernvitriol og baker_guurno-superfosfhr pA lians

andre thbrikker. der ld pd grunden ved siden all

NS Dansk Svovlsyre og Superphosphat Fahrik
Ciuano slammer lra maeglige forekonster af {ugleekskrementer i
det regnlose b"r1le iSydamcrika og pi Slil lehavsr,rerne bl.a. i l,eru
og pA oen llaker j Antil lernc. Disse fugleekskremenler itnpone_
rede man til Europa fra midlen al'fbrrige irhundrede tjl fren_
stii l ing al' godning. Albertis lrabrikker fremsrillcde det firrsle
egenlligc superfosfal, Baker GuaDo, der ikke indeholdt kv&!lstof i
nrodsietning til den rcne guano og de1 Fredens Molle ftelnslil jede.



fu-4,.
Fabrikkeme i Kastrup blev allerede eret efter, d€ var blevet anlagt,
overtaget afhandelshuset Giisselfeld & Ree.

I l89l blev fabrikkerne solgt til det nystiftede A/S Dansk
Svovlsyre og Superphosphat Fabrik, som grundede sin virksom-
hed pd denne fabrik.

I I903 overtog finnaet Fredens Molles labrik i Mundelstrup.
Fredens Mslle ved Holmbladsgade blev nedlagt i 1904. Nu var
A/S Dansk Svovlsyre og Superphosphat Fabrik ene om at
fabrikere superfosfat i Danmark. Senere blev koncemen udvidet
med fabrikker bl.a. i Alborg (1907-1941), Norresundby (1913),
Fredericia (1915), og Kalundborg ( 1929).

Svovlsyrefabrikationen ophorte i Kastrup i 1960'erne, men
inden da var der kommet mange andre grene til produktionen i
Kastrup: fabrikker for bl6kali (1917-23), tjreredestil lation, benzol,
nitrobenzol og anilin, naftalin, nigrosin (1919) asfaltemulision
(192'7), taepap (1930), og glasuld (193(t. Disse var organiseret i
et datterselskab: A/S Kemisk Industri, der ogs6 havde fabrikker i
Alborg og Vejle. Glasuldfabrikken var dog organiseret i et s@rligt
aktieselskab A./S Dansk Clasuldsfabrik. der i 1940 oDrettede en
serlig afdeling for isoleringsarbejder. Fabrikationen bestod iat
smelte glasker i digler, hvorfra den flydende glasmasse lob ned pd
en roterende skive, der udslyngede massen, som storknede til fine
glastrade, den s6kaldte glasuld. Kvinder syede herefter glasulden
ind i lerred elier pressede det ti l rsrskile.

Glasulden blev brugt bade i bygningsindustrien og i varme- og
koleteknikken.

Arbejdet som blylodder pe "Syren"
I Danmark er hindverket som blylodder ret begrenset i omfang.
Men svovlsyrefabrikken havde mange blyloddere ansat. Der var
mange beholdere pi fabrikken, der skulle beklades med bly og
desuden mange blyror, der indgik i fabrikkens apparatur. Det var i
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virkeligheden et par slegter, Eichler, Brandt og Chrillesen, der
dominerede dette fag, som blylodder, pe "Syren". Det forteller
syremester Simon Jensen til bladet "Superfossen" i 1966. Han var
selv udlrrt blylodder.

"Egentlig er det let at lodde bly, ndr man kan kunsten. Det
L,tever noget hdrulelag og rutine og s&datt en ting som at indstille
svejseflammen rigtig el en yigtig detuAe. Det drejer sig om de
rigtige temperaturer, og desuden md man sorge Jbt at metallet
ikke ilter. "

Snede pd Sfrefuhrikkek, ca. 1920

Syrebroen
Der blev anlagt en lang bro - ud i Sundet - ud for fabrikken kaldt
fbr "Syrebroen" (se forsiden).

Simon Jensen forteller videre i"Superfossen" om losningen af
rastoffer:

Det var en omst€ndelig aflere at losse rivarer. Skibene med
lasten af restoffer kunne ikke gi ind til Syrebroen pi grund afdet
lave vand. Disse skibe var i reglen pa 1600 til 1700 tons. Indtil ca.
1914 benlttede fabrikken i stedet en hel flide af srn6b6de, der
sejlede ud til rasbfskibet for at losse. Disse sm6 skibe seilede si i
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fast rutelart mellem rastofskibet. der 16 pd ltgd€n, og sa tilbage til
Syrebroen. Superlirs' egen slabebAd, "Superfos", blev ogsa
beskrftiget med losninger. Den bugserede bl.a. mindre legtere
ind til broen. Dette arbeide kunne lage op til l4 dagc. En maengde
fblk lia Kastrup var pa denne made lravlt beskeftiget med at sejle
fiem og li lbage. Mens skibenc blev losset, var der en leben i
kaDlinen. hvor "skipperne" iik sig en dram inden nesle sejlads.
lJnder err eftcrdrsstorm blev cler lidt hngere mellem "drammene",
da en del afde srni skib€ blev slAet ud afLurs og forst irnge efler
niede sikker havn i Dragor.

Pd land var der ogsa en mengde menrresker beskeftiget nir
rilvarerne ankon. I,or de1 f'orste skulle visse partier svovlkis sl6s i
slykker, for detle kunne bruges. Det var den sakaldte "stykkis,,. Sa
gik en hel heerskare af folk i gang med hammer og meisel fbr at fa
lindelt de storc stykker svovlkis. Endelig skulle ravareme trans-
porteres ind pa fabrikkcn. Detle I'oregik ved hjelp aI' smd
hestetrukne vogne. Under en sAdan losning kunne der vere 20
heste nred kuske beskaliiget. Nogle al'heslene ejede ,,Syren,, selv,
andre blev le.iet rundt om i Kastrup. De1 kunne ske, at en
hestevogn faldl ned ivandel fra broel, men det tog man ikke sA
hoitideligt. Hver afde smii vogne kunne rumme 4 til 5 tons, sd der
er ikke nogel at sige til, at losningen var en langsommelig aflere.

Arbejdsvilkerene
Fabrikken byggede boliger ti l arbe.jderne ljge ved siden al'f 'abrik-
ken. Den minedlige husleje var dn ugelon.

Ingredienscrne i fabrikkens produktion var ikke ligefrem miljo-
venlig, og arbejdsvilkArene var heller ikke de bedsle.
Irabrikken blev i I 'olkemunde kaldt for "Kaslrup Moghus,,og den
havde ikle de1 bedsle ry.

Mange har fortalt om bldf'arvede grofler udfbr fabrikken.
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I)a rnan begyndte at l iemsli l le glasuld i 193(r. sagdc l ir lk: "Ntir

man gAr forbi labrikken pA Syrclhbriksvcj. kan man mrrkc hcll
ude pA veien. at det stikker i huden."

Det var som at arbe.ide iet' lnoderne helvede" skrev Social-
dcmokraten i 1912. Mennesker kunne pi I 'd uger ellcr mineder
blivc invalidcret pA krop og siir l. nrbeidct loregik ved ovnc
oplarmet ti l  1.000" c.. hvor arbeidernc lyldte svovlsten og
svovlkisel pd ovnene. Stenene forbrcndte og udviklede gas. som
sa blev ledet over i blykamre. hvor dcr ved cn fbrbindclsc af vand
og damp udvikledes saltsvre. l lver gang arbeldcrne dbnedc
lugerne 1il ovnene slog danrp og gas ud i [nsigtet pe dem. l)et
sanrme sketc. nir de stadig varme slaggcr skullc f iernes l ia
ovnene. I)enne proces l irregik i r ivende fart. lbr man skullc hele
tiden h&ldc koldt vand pa ovnene for at undgri. at der opstod
eksplosioner.

l)et lerstc var dog. ntir asken lia de lbrbrcndte svovlstcn skulle
transporteres vek. [)ct var si lint som rnel og megct levendc.
Arheiderne forsogte al undga at ft de1 larl ige stov i lunger og ojne

7

Novcmbcr lgqg



ved at binde klude for munden og brre stovbriller. I)et var et se
l'arligt arbejde, at llere arbejdere mistede livet, og mange blev
invalideret for livet. T6rnby SognerAd klagede til regeringen over
de slore udgifter til fattighjelp, som man skulle Udrede til de
mange syge fabdksarbejdere.
En slatistik fra 1900 viser, at der var 3,25 gange se $ort et
sygefi'avrer pi Svovlsyre- og Godningsfabrikken, end det normale
pA landsplan.

Senere blev nogle af arbejdsprocesserne automatisret. Arne
Johansen (fodt: 1914) har fortalt ti l SID Kastrups jubilaumsbog :
"SID - Kastrup i 100 6r" at det var et hardt arbejde. Han bar 100
kilos sakke pA ryggen, sen€re blev vegten dog halveret. Tre mand
skulle fflde 310 sekke om dagen.

PA glasuldfabrikken var forholdene ikke bedre. Mange folte sig
som levende nilepuder n6r arbejdsdagen var forbi, fordi glasulden
var afhojst svingende fibertykkelse med splinter i.

De giftige dampe, der slap ud fra Syrefabrikken, skadede ogsi
afgrodeme pA markeme der 16 trt ved fabrikken.

Der var gennem irene flere strejker og lockouter pe fabrikken,
der skyldtes de meget derlige arbejdsvilkAr arbejdeme havde her.

Fabrikken beny'ttede i forrige drhundrede bl.a. svenske skrue-
brakkere under strejker. Det skete bl.a. under en lockout pe
Syrefabrikken i begyndelsen af 1890'erne. Men arbeiderne holdt
sammen og kom til at danne grundstammen iden lokale
fagforening.

Lukning
Fabrikkeme blev efterhinden afoiklet og fl),ttet fra Kastrup op
gennem 1980'eme. Glasuldfabrikken lukkede i 1984 og noglen
blev definitivt drcjet om i Kastrup i 1991, prccis 100 ir efter
virksomhedens grundleggelse.

TArnby Kommune har planer om at bygge boliger pfl arealet
elter en rensning er blevet lbretagel afden gamle Superfosgrund.
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Ilvis du har billeder; oplysninger eller andet af
lokalhistorisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej l0
2770 Kastrup
Trf.32 46 05 4s

Abningstider:
Mondag 16.00 - 20.00
Titsdcrg I2.00 - 16.00
l;redag 12.00 - t5.00

t,okalhistorisk Samling har desuden Lrdstillinger
pd Kastrupgirdsanrlingen:

,qOirlto, 
,U Amager" og "Kasrrup Gtas"

Tirsdog - sotulug 14.00-l7.00
9nsdagtil l ige 19.00-21.00

Og pA Plydsen, Amager- Strandvej 350, I . Sal:
"Kastrupfiskern€ og havnen', -',plydsen,, og

^ "Tirnby Kirke - fra vugge til grav"
Abent:
Lorttag og sondag I 3.00- 16.00


