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;flolkbrydning og

.{rolkbce,nding
Kalk har veret anvendt som

bygningsmateriale i irhundrcder,
b6de som bygningssten, til kalk-
ning af bygninger, og som moftel
efter kalken var brendt.

Kalken blev hentet fta under-
grunden, og her var specielt Salt-
holm rig pi forekomster af kalk.
Det er blevet udn),ttot gennem ti-
den.

I 1749 blev Kastrup Vlerk an-
lagt folst og liemmmest med hen-
blik pi at kunne brende Salt-
holmskalken. De fleste af de op-
rindelige bygninger ster der sta-
digva:k, men ve.kets virksomme
periode ophdrte Ibr precis 60 ar
siden.

Her fortaelles noget af kalk-
brydningens og kalkv€rkets histo-
ne,

,llolkbrgdningen
Saltholms undergrund har haft
stor betydning som leverandsr af
kalksten til storc og sma bygnin-
ger fra middelalderen og til slut-
ningen af 18oOlallet.

I gavebrevet fra Valdemar Sejr
ti l  biskop Niels i Roskilde i 1230
omtales, at der pe Saltholm fand-
tes "Lijm". Lijm er en gammel be-
tegnelse for kalk.

Saltholmkalken er limsten eller
blegekridt, dcr er blevlrt hErdet af
nedsivende vand. Under et tyndt
lag torv, sand og ler findes et lag
kalkstensgrus, der blev kaldt fbr
skallcstcn. Under dette lag kom de
storrc kalksten, der kaldtes for
bundsten, det blev anset Ibr den
bedste kalksten. Herunder igen
kom "saltholms-marmor" der var
lysegult og grit med morke irer,
og som i poleret tilstand lignede
marnor.

Et eksempel pA en sidan sten
ses i dag pa Kasfupgird, hvor Ka-
strup Varks grundleggcr Jacob
Fortling placcrrlde rln indskrifis-
plade i porlbygningens gavlte-
kant. Her stAr (oversat fra latin):
" Elier kongelige MajestLets aller-
nadigsle Tak emmelighetl blev
indhugget den 1l. Septembet I753
t denne Sabholms Malmorslen".
Det Asiatiske Pakhus pi Christi-
anshavn - oplird i 1749 med Jacob
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Fortling som bygherre - er opfort i
saltholmsmarmor.

Da denne type sren 16 dybr, var
der vanskeligheder med at putnp€
vand ud Aa hulleme, hvor stenen
blev brudt. Derfor var det begrien-
set, hvor mange af denne type
sten, der blev hentet lia oen.

Kalkstenene blev forste gang
brugt som bygningssten i det ll.
irhundrede, hvor forst og frem-
mest mange kirker blev opfort.
Derudover brendte og lleskede
man kalken og brugte den som
bindemiddel, mortel, mellem byg-
ningssten til de mange kirkebyg-
gerier.

Hundrede ar scnere da tegl blev
opfundet, var kalken isar vigtig
som bindemiddel. Kalkstenene
blev brendt i underjordiske gruber
eller runde murede ovne.

I 1831 blev de fsrste geologi-
ske dybdeboringcr i Danmark fo-
retaget. De skulle give muligheder
for at skaffe Kobenhar,n merc og
bedre drikkevand. I den forbindel-
se blev saltholmskalken ogsi un-
dersogt.

Professor G. Forchammer hav-
de anset saltholmskalken for at
vere eldre end skrivekridt, en pa-
stand andrc geologer ikke havde
vov€t at gA imod. Forchammer
havde regnet med at finde gron-
sand under saltholmskalkcn og i

Manse swnskcrc arbeidede wd katkbrud
dene pn Saltholm. En af.lcn sendte.teue
pottkott i 19l8Ia Saltholm titJamitien i
Swrige.

denne gronsand godt og rigeligt
vand. Men under kalkstenen stsd-
te man pi skrivekridt og ikke no-
get vandfsrende lag

f,etten til kollrbrgdning
I 1280 fik Kobenhavns borgere ret
til at bryde kalksten pA Saltholm
uden at skulle betale told eller an-
dre afgifter. Pa det tidspunkt var
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dcr kun ganske fA stenluse i I(o-
benlnvn, si det har mAske vzeret
cn opfordring til at udskifte de
mangc smi lerklinede huse i byen.
Hundrede ir senere var der i l'olge
jordebogen over Kobenlavn nogle
cnkelte stenluse i Vimmelskaftet,
Studicstrarde, Norregade og Klae-
debodeme.

Saltholmkalksten blev ifolge
lcnsregnskabeme og kancelliets
brevbogcr brugt gentagne gange
til adeligt og kongeligt byggeri i
1500{allet. Kongens bygmester
Morten Bussed skulle i 1532 bm-
ge 100 lester (lest eller last er et
rum- eller vtegtmdl for skbskapa
cite, eller 2.200 tdr. kalk. I 1559
fik kongen 3 eller 4 skibsladninger
kalksten til at udbedre lastningen
i Varberg. Samme ir og ogsi i
1572 bestilte hcrtug Adolph af
Holster 100 l&ster kalk. I 1562
skulle Kobenhavns Slot udbedres
mcd 1.000 l@ster kalk. Hefiug Ul-
rich af Mecklenborg fik i 1564 en
ladning saltholmkalksten. I 1577
skulle Krcnborg lirrsynes med I
eller 2 ladninger kalksten. I visse
tillclde skullc amagcrbondeme
hjeelpe med brydningen.

Da de hollandske I'amilier kom
til Amager i 1521 fik de i deres
privilegiebrev fra Christian ll
blandt andet ret til at bryde kalk-
sten pi Saltholm. MeD stenene

skulle selges til Ksbenhavns bor-
gere.

I 1547 lik hollzenderne ind-
skenket deres ret til Saltholm,
som de nu skulle dele med de an-
dre beboere pi Amager. De skulle
nu blandt andet betale for grrs-
ningen med 200 lester kalksten.
Dcnne afgift blev i 1670 erstattet
af en landgildc (e11 afgifi) betalt i
rede penge.

Det var amageme, der siden
kom til at holde styr pi de kalk-
verker, dcr fik privilegium pi at
bryde kalksten pi Saltholm.

Qamle aUalkvmtk
Det var dog forst eller Koben-
havns brand i 1728, at Saltholms-
kalken igen lik dcn store betyd-
ning og blcv iandets vigtigste for-
syningskilde afkalk. Byens borge-
re lik igen lov til at bryde kalksten
pd Saltholm, og der blev samtidig
oprettet en del kalkverker i Ko-
benhavn. Hcrmed fik kalkbrydnin-
gen sit industrielle gennembrud.

Det forste kalkverk, der lik
privilegium pA at bryde kalksten
pd Saltholm, var "Gamle Kalk-
verk". Verket llk i 1729 overladt
en grund ved siden af Bldtim pi
SlotsHolmen, hvor der i forvejen
var to kalkovne. Mendene bag var
Fclix du Sart og Antoine Bonfils,
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der havde pataget sig at brEndl]
kalk pi en "egen besynderlig
Maade, som her i Landet ikke .for
haver yteret brugerligl'. Det nye
har sandsynligvis varet brugen af
stenkul som braendsel i stedet for
tsrr' og trti. Jacob Fortling fik 30
ir senere forbud mod at bruge det-
te brendsei ved sit kalkbrenderi i
Kastrup.

Vierket blev to er senere flyttet
ud til dcn sAkaldte Bidsmands
Skanse udenfor Osterpofl. Det var
her Ny Ostre Kalkbr,enderie ogse
kom til at ligge.

Kalken var en eftqspurgt vare
pa gund af de mange byggcrier
efter l(obenha\,ns brand i 1728.
For at undgd slore prisstigninger
blev der derfor sat maksinumpri-
ser pe kaken. Kalken blev brudt
pa Saltholm af60 lejede matroser.

.{osttup lralkverk
De mange dybe huller kalkbryd-
ningen skabte, gav problemer for
de mange graessende kreaturer.
Det kom i de efterfolgendc ar til
gentagne sammenstod mellcm
amagerbondeme og kalkvirrkse-
jeme pi Saltholm.

Der blev opsat regler lbr efter-
syn forir og efterir, hvor hulleme
skulle v€erc kastet til med den op-
gravedejord og dekket med gr(rn-

sver. Amagerbondeme fik crstat-
ning og kunnc desuden anvise de
steder kalkv€rkeme mAtte bryde
kalk pa. Dette blev nodvendigt i
1147, da Jacob Fotling lik bryd-
ningsret pa Salthoim.

Der blcv aflroldt et ellersyn i
1751, hvonf det Aemger at ama-
gerbanderir€ havde anvist Foftlirg
det stykke, han tidligere havde
bedt om i 1749: "Den Nordre En-
de af Saltholm som grenser il
Stranden og er den yderste Ende
af Salfiolm d/ ly'o,"l'. Fortlings
kalkbrud blev afgranset fra Gamle
Kalkvrerk vcd folgend,et "En lige
linie mellem Gamle Kalkvterl<s hu
ses nordre hojre stolpe pd wstsi-
den af huset og sldkanten af
Stralbyteslers Bys remise". Fort-
ling havde brydningsretter pa
nordsiden af denne linie. Det var
sandsynligvis ved denne lejlighed
der blev sat girnsesten op mellem
de tre kalkverkers omr5der og
amagerbonders gr&sning.

Stenene cr blevet veltet gen-
nem drene og har ligget skjult i det
hojc graes, men er gennem dc sid-
ste tre ar genfundet og rejst afbl.a.
Ceorg Zimling. PA stcnene er hug-
get: K lbr Kastrup V@rk, c lbr
Gammel Virrk, N fbr Nyvatrk og
AL for Amagerland.

Arbejdet vcd kalkbruddene fb-
regik i sommerhalvaret. Der var
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beskltliiget llere hundrede nlard
der bocdc i barakkcr pi nordsiden
af oen. Desuclen havde kalkvaJr-
kemc noglc ansattc pA ocn, dcr
holdt ctje mecl stenhuggenle sarnt
dc marketender-ier, der lbnynecle
mandskabct rncd mad og drikke.
hn del al rnandskabct pd ocn var-
svenskere, dcr- havdc kcndskab iil
stenhuSning 1-ra hjemlandel.

Ud U-a cn r-ctssag anlagt al
arnagcrbondcrnc mod Jacob Foft-
l ing i  1749 kan man lrse en rrkke
lakta onkring datidens kalkbryd-
ning pl Saltholm. Jacob Foft l ings

slcnhuggcrc brod kalkstcn pi ca.
! af oens areal. Blandt arbejdelne
var dcr cn dcl husmrcnd tia Ama-
ger. Det var disse, def blev alhort i
l e l s sagc .

Der blev gravet huller i  cn dyb-
cle i ia 2 - 7 alen, men man blev
vcd mcd at gravc, t i l  cler ikkc vaf
flcre stcn- Pii ocn havdc Foftling
l lyl lel en rnollc, si dcn korrr t i l  al
ligge tiettere pi clet anclct lialk-
verks slykke ei ler cu. en l jerdings
vej lia den sikaldte "Grnmel-
gaa|cl". \'ft,rllen har skullet purnpe
huLlerne l i i  lor vand.
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Stcncnc. ( lcr bidc \ i la t i l  kalk-
bri.Dnding og t i l  bygningstcn. kun-
nc 1.cks. viurc i  stolaclscn 1,5 alor]
hoj. 3 r lcn tr lccl og (r alcn lang c1-
lcr-f irkanlcdc mcd siclcr pi 2 alcn.
Stenenc blcv sandsvnligvis ogsii
dengarrg l lukket nlc(l . jcrnki ler ' .

Dc| l(r 'stc sor)nrcf l"ort l ing
brod pi i  Saltholm. j  1748. hjenrtog
han ca. l l5 t i t \nc krlkslcn. dcr
ble! l iagtct rrccl 3 l irnrr jcr clcls incl
t i l  Oslin(l isk Cornp.Ul| is Plads,
dcls l i l  l ) i l rrs cgcn gi i( l  iKastrul)
srmt l i l  Krlkbr^jndc|icl pe Chris
t iansharn.

Hd l lk f i) fst i  l7;19 pivi lcgi
urrr pi i l t  anl irgge cl kalkbf&ndefi
i  Kastl 'Llp. sri  han crlr l  kunDe 1' l

_i j

.:

lransporlcrcl sine kalksten l ia
Saltholm t i l  si t  cgcl krlkbriundcri
hcr. To i ir  scncre blcv dcrrne virk-
somhed udvidcl l i l  ogsl al omlatlc
cl rrur og titgstcnsbrrn(lcri sarnt
l_ajancevlelk.

Jacob l:oIt l ing gjordc sig upo-
pulier i  I(ashup. FIan anlagde
blandt ar)dct en kalkoln pi
Kastrupl)crncs bcdstc gficsrrings
stykke - pri ( lcn sakal( l tc Skansc -

og ikkc dor, hYor hans pfi ! i legiurn
havdc angi\cl dct ''l)tu Satldct i
Kdt ien d/  l i ! td( t  ' .

Fortl ing rnd siden hrvc f lyttel
kalkoucn l ia skanscn rlcr l i  I igc
rord 1i)r don tangc, hvor Kastrup
Vrelk blo bygget.
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Kastrup Va:rk fofisatte under
skiftende ejere bide med kalk-
brenderiet og kalkbrydning pi
Saltholm.

l\fg @sve ;lolkvctk
I 1'7'1'7 havde 3 mlend: regiments-
kvartermester Oberkamp, profes-
sor Harsdorff og justitsred Lasscn
dannet Ny Ostre Kalkverk, der fik
ret til at bryde kalksten pa Salt-
holm. De forssgte at fe nedlagt
lbrbud mod anlaeggelse af flere
kalkvarker, men det blev afslAct.
Til gengeld blcv de tre kalkvlEr-
ker Kastrup, Gamle Kalkvaerk og
Ny Ostre Kalkv&rk fiitaget for di-
verse afgiftcr pe skibe og laste
cqmt  < tmnc l " t i , i f i

Det nye kalkverk indgik en
kontrakt med amagerbondeme.
For hver favn kalksten, der blev
brudt, fik de 4 rigsdaler. Denne
kontrakt blev fomyet i 1833.

,{olkb:gdningen

i 18OO- og l9Oo-tollet
I 1858 fik daverende ejer afKa-
strup Verk, Martin Petersen ret til
at bryde og hente kampesten pe
Saltholm. Men amageme havde
dog fortrinsret til at bruge disse

sten til stengeerder og sokkelsten
til bygninger og ligncnde. Matin
Pctcrsen solgte sencrc disse kam-
pesten til sotbrteme i 1870'eme.
Muligvis har han brugt nogle af
dem til sine arbcjderboliger i All6-
cn ved Amager Strandvej, der net-
op blev bygget i 1850'eme. Mar-
tin Peterson betalte 40 rigsdaler
samt 4 rigsdaler i gr&slcje for hver
af de heste, der blev ben)4tet ved
transporten af kampcstcnene.

Gamle Kalkverk blev nedlagt i
1880'erne, mcns Kastrup Kalk-
v:erk i 1899 indgik i A/S Ny Kalk-
brcnderi sammcn med Ny Ostre
Kalkverk.

Problememe med at fi pumpet
vandet vek fra kalkbruddene fort-
satte i 1Soo-tallct. Da blev der
brugt en "vandsnegl" - en snegle-
pumpe, der blev trukket afotte he-
ste. Den blev senere erstattet af
dampkedler og dampmaskiner, der
pumpede vand fia "kalkbrakket"
op i mellemrcndcr. Pi grund af
disse vanskcligheder ophorte man
omkring 1890 med at bryde kalk-
sten pe Saltholm.

Brydningen blcv genoptaget i
1918, hvor man lbrbedrede bol-
v@rket ved Barakkebroen og ud-
dybede sejlrenden til 2,5 meter.
Men vandtilstromningen til brud-
det var for stort. Derfbr blev bryd-
ningen igen indsti l let i 1920.
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I 193,1 gjorde kalkvarket end-
nu et lbrsog pi at brydc kalksten
pi Saltholm, sandsynligvis tbr at
bibeholde brydningsretten. Man
byggede en pumpestation for at
irnodegi problememe frcd vand i
bruddet. Dcr blev indsat gtavema-
skiner, der gik ned i 6 meler undor
daglig vandc. Her stodte man pA
saltholmsman'nor, som blev brugt
til lbrskellige facadcbekledninger,
fliser og vinduesindfatninger. Men
dct viste sig, at storsledelen af
kalkstenene var lor blode til at
kunne braendes i vrerkcts ringov-
nc. der{br blev brydningen indstil-
lct.
Denne gcng var det den endeligc
af-\lutning pi et flere hundrcdc 6rs
industrieventyr pe Saltholm.
Dog liavdc man allerede lia
1880'ene hentet kalkstcn fra Lim-
hamns I(alkbrud i Sverige. Det
fortsattc rnan med til 1949.

,{,astrup ./olhvetk
soln rrbejdsplods
Det var l'arligt at arbcjdc v(rd kal-
kovnene. Timby kirkebog kan
fortielle at husmand Jcppc Olsson
i 1786 dode da han faldt ncd i en
kalkovn pd Kastrup V&rk. og han
blcv strcrkt forbra:ndt og kvalt i
den varme kalk.

I 1921 dode K]rud Jcnsen lige-
ledes ved en arbejdsulykke pi
vir:rket. Han var lyrboder p6 Kalk-
vrrket, og havde 16 fl.rchuller.
Arbejdet foregik ved at han trak
en tdllebor op til hulleme, og

fuldte ku1 i de store fyrehuller og
hver gang dette blev gjort siog
flammcme ep, men det var dog ik-
ke her han kom til skade, men pi
kalkv&rket brugte man tipvogne
til kalken, og mellen sadanne to
vogne blev Knud Jensen klcmt.
Han blev neget ilde tilrcdt, og do-
de senere pa hospitalct.

En noget anden stilling havde
forvalter Richard Jensen, dcr blev
ansat pe Kastrup Kalkvaerk. Han
skulle sd lor kalkbrcndingen og
havde desudcn ansvaret lor hav-
nen,

Han har i et intcrview fbfialt at
du som regel var ansat ca. 70 per-
soncr, der iser kom 1ia Kastrup,
men i nogle perioder blev der luk-
ket om vinteren pa grund afddrlig
af-i,ttning, da der ikke blivcr byg-
get sErligt meget pA dcnnc arstid.
Til gengeld havdc kalkverket si
et iager at s.elge til evcntuclle af-
tagere. NAr Richard Jensen ved
pisketid hk tendt for dngovnen
tiltrak rogen mange arbejdssogcn-
de.

Under beslettclscn blev kalk-
vierkets skibc benyttet til flygtnin-
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Tlf.32 46 05 45

www.bibliotek.taarnb;tdk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slrgtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 15.00 - 19.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen
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"Kastrup GIas"
Atrent I rrsdag tll sondag

14.00- 17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00


