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OM 

DET BORNHOLMSKE CEMENT. .. ' 

, Ved ' r 

Professor M A N T H E Y. 

' .i 

:, l 

De danske Staters vide 1J dstræknirig, og Forskfellig

hed. i Henseende til Mineralrigets Proclncter giver' saa-' 

vel Naturgrandskeren hypp.ig Leilighed til nyere Op-' 

dag~lser, som Technolor:;en til, ved disses noiere Kund-' 

skab, og rigtigere Anvendelse, at undvære fremmede: 

Bornholm udm~rke.r sig især iblnrnlt de danske· 

Pro,:indser nd en 'Overfli>dighed af forskiellige hoist

nyttige og anvendelige Jord og Sten;-irter. Ni:iiere at 

kiende disse,· for rigtigen; ·og bedre at beny~te dem ,1 

vilde for Fædrenelandet i Alminclelighcd, for Born

holms fodbyggere især, vist nok være af megen Vig

tighed. 

:Flere danske Lærde have allerede ved at bereise 

·dette Land, for at samle 'Kundskaber om dets Natur

prodncter, sogt at giore os bekicndt med disse. Især 

fortiener r~rgraad Blichfeld og Cancellieraad Mai:t-

Skan:JinØv. Museum. 1303. ::. Hæfie. Y 
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feM 1), Hr. Asses11ol· Hofga,u<l, og vor lærde Medbor.. 

ger Hr. Assessor Rafn at nævnl's, ved hvil~e de born

holmske Sreenkul, det Bornholmske Cement 2), og de 

Bornholmske Leerarter ;) ere beskrevne. 

For at samlfl noiere Kundskab om de Bornholm· 

ske Leerarter, med særdeles Hensyn til dere.> Anvf'n• 

delighed til Porcellain, reist~ jeg for noge~ Tid siden 

tii ~ornholm. Endnu er jeg sysselsat mccl djsses noiere 

Undersogel:se, og tned Forsag,· hvi~ Hertslg't er,·'at a~~ 
• vende dem til forsk~elligt Brug isteden for fremmed::: • 

. Formodendig v~l jeg o.m nogen Tid see mig istancf til 
at bekiendtgio·re Re~ultateme deraf~ ;,g at bestemme 

hvorvidt.de erc skikkede til at grore Cullnsk og andet 

Leer som endnu hidfores, undværligt. , 

~. · · Imidlertid har iblandt BornhqlmJ Naturproductet 

gen un~er Navn af Cementst.:en bekiendte Steenart til" 
c,!.raget sig min Opmærksomhc:d; sammes Beskrivels,e ,_, 

i;hemiike Analyse' tilligemed nage~ om dens Brug VO· 

':.er jeg at forelmgge Sehkabet, fordi .dette hoistvigtige 

og nyttige Naturproduct hidtil endnu ei har været nok-

11om bekiendt eller anvendt, uagtet Thurah 4), allerede 

Jl~vner det, og anfo~~r, <!-l c!et er 10 pr. Cent _bedre 

end det Hollandske Cement, uagtet det i ældre Tide!'. 
t ; ' . - I "' , 

· '. ~) See disse~ Beretning o~ de Bornholmske Steenkuli Land!.• 
- ' ·hutishohlning's-Selskabets ~krifcers 1ste Deel s: 461 .. 

· S.) See sotmmes Afhandling om det Bornholmske Ceme~t,' Mi-· 
: •.. nerv.~ tor :t{ovember t793. . ''. " . 

: ·~ See iammes Afhandling om de Bomholmske Leerarter L 
Bihliotheke't for Physik 14de B!nrl 98· S. 24~ . . . - .. ' ' ' .. 

. ~) .. ~e. sailUJl.eS B~rnholnu Beskrivelse S. 88· 

' •.... ; ' - ~ 



endO" har været brugt paa Bornholm' hv'Or· det i' en 
o-

dertil indrettl!t Ovn har været brendt paa Stedet, til 

Harnmershuu~ !:ilots Bygning, hvis stef'nhaatde Mure• 

vidr;e om et ypperli~t Ma terials Anvendelse, og Hr. Asse~

sor Hofgaards forhen nxv·nteAf11anclling underretter os 

om Rernltnterne af de Fors_og som <la værende Munrme

~ter Bnm<lemann austillnle dermed. 

Ved Navnet Cement (Vanclmuurknlk, bPton) hc

tegner m11n et SJ:ig3 Muurkalk, ve_d hvis Anvendelse et 

~1nun·ærk' faaer den Egenskab at hærdes und_er Vand, 

eller hvorved et l\hmrværk 5aavel faAer 1rnlmin<1elig 

Ha:irdhe<l og Varighed, som og bliver ist;ind t_il at imod

staae Vandt:t1 Indvirkni11g, saa det dernf hverken for

~ndres, eller igiennemtrænges. Den brændte Kalk 

blandes for at 'erholde dennt> Egenskab med visse Na

tur- eller Kunstproducter, hvorililimdt Puzzol.m - Jor

den, Trads en, den snakaldte ma vr~ Kalksteen, brændt 

Basalt, Laver, Sfagg<>r, stod te Teglsteen, Beenaske, 

visse Prorlncter- ved Skedevands - Fabriker og Alunvær

ker ere de bekiendtesre. 

Pnzzofanrn (t,•rra 7•11zzolana) som mctl rette Anse es 

for det fortrinlig,te ililan<lt disse, er en ;5a;1kaldet vul

canisk Aske, som det:kiipdes ved Puzwolo, deels
0

ved 

andre Steder i Itålitn, formo<lentlig har sin Oprindelse 

11f de i N;-erheden af Vulcanerne værende Bfls111ter, og 

hestaser af Kalk, Leer, Kicseljord og Jern 5). De G;iml4j 

haye kiendt og anvendt den, deres Mesterværker; Ufor-

Y .a 

1 ) See sv~nske Videnskab;rs Ah1lernies Handlinger 1777 .. I.Ste. 

Qvutal. 
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· gi.ængelighed vidner om sammes Fortr1n1ighed; og Vi

trU\·ius har ved en meget itviagtig Beskrivelse giort os, 

beki~ndt ~ecl Orngangsmaaden ved1rnmmes Anvendelse. . 

Den hiclfures fra _Italien, og koster hos ?S 3 til 4 Itdlr. 

Ton den~ ' 

·. T~adsen (Tarras) er en vukansk Breccia, ~om bar 

en guulgraae Farve, er meget poros, og bestaaer af 

-vulcanisk Aske, Stykker 'Pim1)steen, og· andre vulcan-' , , 

ske Producter, som ere. forbundne med hinanden vetl. 

· Leer eller _Mergel. Den findes ved Boill}-Og Ande~nacht, 
har u~entvivl sa,mme Oprindelse som Puzzolanen, forei 

derfra til Holland, hvo~ den male~ og sigte.51 hvorfor 

den og kaldes Hollandsk Cement, og sælges her for 5 
. \ - . . 

Rdlr. Tonden. · 

Den saakaldcde mavre Kalk (chauxtnaigre) er en 

for det me~te farvet Kalksteen, som i lig~ Mængde 

anvendt ei giver en- saa feed Muurkalk som andre 

_Kalkarter, og i~Kun taaler en ringe Tilsætning af Sand. 

Naar den. anvt>ndes som Muurkalk hærdes den und~r 

Vand, endog i vis.se Forhold.' blandet med anden Kalk. 

B.ergmarin 6), og Guyton 7), have allerede. for fler~ 

Aar siden undersogt flere Arter af denne mavre Kalk-. 

steen, og fund~t, at' den bestod af Kal~, mere eller 

mindre .,.Leer, noget Kiseljord og Jern. ·De, an toge 

· Bni~steenoxyder, som de fanclt i nogle.Arter i et For~ 

' hold af o, o 2, for ,Aarsagen til .!>ammes udffiærkende~ 
Egenskab. Guyton 'lærte paa: Grund her~f i en ypper_. 

, 6) Ses Prof. Bergma,nns Afhandl. om hvide Jernmalmer. 
1,i See nouveaux. memoirt>s de'l'academ}e de Dijon 1783· T. 

·n. s: 9o. • 

. ( 
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lig Afhandling om ~Iunrkalken, denne ma vre Kalk og 

Puzzo}anjorden 8), at tilla\e kunstig· rn;wer Kalk af 4 
Dele Leer, 6 Dele Brun'steen og 9u Dele Kalksteen, 

og beviste, at tilsaV Brunsteen al tid meget for,~1gr:r 

Muurkalkens bindem'.e ;Kraft; men yttrer desuagtt:t 

den Mening, at Kalkst(e~ som ikkun indeholder en ~is 
Mængde Leer og Kiesdjor,d maatte og kunne ,bruges 

sorp Cement. 
Senere har Guyton analyseret en Steenart, som 

brydes ved Boulogne 9), l1vor den anvendes som Cernent, 

og fundet, at d~n ei indeholder Brunsteen. Deraf 

sees, at Brunstenen ei kan ansees for Hovedaarsagen 

'til disse Stennrters udmærkede Egenskab, og at Saus

sur~ IP) ei uden Grund har paastaaet, at Stenarter som' 

·ei indeholdt Brunsteen kunde anvendes som Cement .. 

Guyton 11) har ligeledes nyligen, formodentlig paa 

Grund af det ovt·nanfOrte, om de 'l(ulcanske Producters 

Oprindelse, -foreslaaet, at anvende brændt Basalt for at 

erstatte de forhen anfOrte N aturproducters i\Iangel, og 

·ved Forsog fundet den overmaade vel svarnnde til 

Hensigten. 

Saavid~ man kan doml"!1e af Bergmanns 12
) Analyse 

af Basalten, stemmer <len i Henseende. til Bestandele-

. •) See Annal es de C11emie .T. xxxvu. No. III. S. _253 - 2fi7. 
·oversat i Scherers allgcmcines Journal der Chemie &teu 

Banaes 43es I-It.fe S. 9-[. 
/ 

51 ) See_ Bulletin de·s scieuces No. VIL 6c .'.uneo T. III. S. 150. 

"
0

) See Voyage dans les Alpes §. 73. 

:ul See den ai:furte Afhandl. i Schercrs Journal. 

12l Scc Bergm.rnns Oi'us·cn!J, ';,'ol. IIL S. 213. 



( 329 ) 

ne.~ Natur rrieget overecns med den m11Vre Knlksteen 1 

,og·de ovrigf' naturlige CeJl1entarter, men afvrger .især 

meget fra .den fOrsre i Henseende til disses Forliola. 

Disse Karurproducters Mangel paa de fleste Ste

der,. snavelsom deres Kostbarhed hat for.inleclige_t Ori
sket at kunne silmmensætte Cement· ve? Kunsten, .eller 

at kunne meclcTele Muurkalken_den fortrinlige Egenskab 

at hærdes under V Rnd ved visse Tings Tilsætning, liv}l

ket Oiemed lettere opnaa·es i sydligere Egne, hvor der 

falder mindre Hegn, og hvor Frost_en d skader. 

Loriot 1;) var den forste 1 som efterat have undcr

sog~ de Garnles_Mi·urv.-erk lærte at tilsætte ;li frisk brændt 

Kalk til den sædvanlige Muurkalk, foi: at giOre den 

skikket til at hærdes under Vand. G~1yton 14), og L<\

f aye- 15) forbedrede Loriots Mnurkalk ved visse Tilsæt

ninge,r" og ved at. angive en bedre .Maade at læske og 

at conservere Kalken paa. Ved disses heldige Forsog 

have- vi i det 'r1indste lært1 _at tillave Muurkalken pa": 

en lnngt bedre Maa?e• og faaet Kundskab om de Mid

ler som de Gamle maa have benyttet sig af, _for at give 

deres Bygninge1· san megen St,Yrke og Varigh~d. Ve<l 

andre~ talrige Forsog kiende vi de - ovrige forhen an

forte Ting, Som tienlige til at meddele Muurkalken den 

' H) Set! Jnstmction sur la nou\"elle methode <le preparer I• 
· mortier, ol Paris 1775. 

':14) See Journal_ de Phy>ique T. IV. Jl• 4111. -T. VI. p. 311. 

::. ')' See Rtcherches, sur la preparaticin, que les romains don_ -
11oi~t1t å la chaux, -rar Mr. de la Faye, A Paris Vol. I-H. 

1777. 



. 
· Egenskab, åt hænlt>s under Vand. Higgins 

1
6), For-

·ster 17) og Rinmann IS), have især været heldige i at 

udfinde den Blnndning, som efter OmstændighPllerne 

mere; eller mirnlre s\·arer til Hensigten. Uden videre n't 

opholde mig ved Beskrivel~cn af de mangfoldige Le

kiendtgiorte kunstige Cementer, vil jeg ikkun her an

fOre de fortrinligs te deraf, som nu bruges i Frankerig. 

Disse ere: 
' I. Det med Væxtludsalt paa det noyeste bbndcdtt 

.Leer, som bliver tilbage i Retorten i de Skede

Tands-f'abriker, hvor Syren udvikles ved Leer.· 

2. To Dele udvasket Quarzgrus, to Dele studt Teg T

st~en~ elle~ Jernslagger, en Deel udvasket fort 

Sand, og en Deel frisk brændt Kalk 19). 

Af de forskiellige til Cement skikkede Naturpipdnc'.. 

ters sa:avclsom af den saakaldede mavre Kalks Analyser 

·sees ~ at disse Legemer ere sammensatte af Kalk, Leer 

og Kieseljord med noget Jern, og undertiden Druri

s.tecn; ligesaa finde vi og, at de fleste kunstige Cemen

ter s'ammen~ættes ar disse Legemer. Diss~ Bestandde

·Ies forskicllige Forhold derimod, saavelso~n de Erfa

ringer at man med Nytte har kunnet anvende andre 

. • 2 6) ~ee Experiments. and observa!ions. made with the view ~ 
of improving the art of composino- & a1111hino- calcani-

, , • D ~ ti 

ous cæment and of preparing Quiklime, by D. llipn 
Higgi?s,' L'ond. 1750. · ' · ' 

"~ See Anleitung Kalk und Morte? zu bereiten, von Joh.Reifl

ho\d Forste~. :Berlin q3:i. 

, U) See ~11ensk11 Vitlenskabers Acac!emies Handl. 1774, .\de 

Quartal. 
u) l\Ior.iteur universel:\.. :X, No. 357. 



, _Ting~ f. Ex.. Beenas.ka tll Cement~ synes at .bevise, ·at 

Aarsagen Jil Cementets bindende Kraft ei ,'saa v~l maa 

,udledes_af d~ sammensættende .Legemers Natur, som 

af dere_s .Deles F!nli e~, og forskiellige, Attractionskraft 

.til hinanden, som meget ofte viser sig vfrksom ved che• 

_niiske Arbeider, •f. Ex-. yed Kalkjordens Bundfældning 

.i Glask'ar, hv~r den sætter sig sa~ fast i Kar;et, at d~n. 
neppe uden en Syres Hielp kan fraskilles; :hvo~af fOI

~ger, at._: saavel ~e- ovennævnte Jordarter, spm og flere 

_andre Legeme_r J som. h.ave megeh Attractionskraft til 
, . 

hi;fianden ', ere, isæ,r ,meget lint fordelte, skikkede til, 

._ve!' blande~e med ~inanden, ,m give en under. V.~nd . 
.bærdende Masse. 

' 
Den Bornholmske Cementsteen findes udi det son-

ftre Herred paa Bornholm, i Aakirke Sogn, tildee!s 

.paa Kongens. Udmark, en god . .fierdi~g Jei fra Soen_, 

} og. t~t ved den saakaldede ,Li.inens-Gade, paa.nvil

~.\-.e.t sidte _Sted og CelJ'.e.qtsteens-Bruddene har. været_ i 

.Oil,dre: Tider, og LevningErne af. en. Ovn endnu for 

._iogle Aar siden va~ at see. D_en stryger i ·tynde Lag 

_af _1~-4 Tommers Tykkelse fra Nord.ost til Sydost, udi 

,l{geformig Leiring ._ med_ .tæt. Kalksteen, straalet Stink-· ' 

steen, brunsort Br~ndskiver, finkornet almindelig Alun

skiver med Svovclkies, graaesort hærdet Mergel; hvpri 

lindes Quarzaarer, og ~n graachvid glimmerholdig Sa:ri:d

'~t~en, ~om paa Klofterne er anl6bet med en okker

.guul ogleverbrqn Farv~; Bergarter der alle forekom

me i en af Steenkuls-Formationerne, hvoraf .sammes 

'Nærv~relse i _9megnen k~nde formodes. Den forvit

_irer meget let, forandre1;.Farveu; l>Jiver br_un,agtig, og 

" 

1 

! 



taber Sammenhængen. Det kan ei bestemt"angives hvor
; 

vidt de,n strækker sig, men den fin~es i en Omkreds 

af omtrent 6-800 Fods i Længde og Bredde. 

En lignende Steenart findes ved Andrarums Alun

værk i Skaane, i Forhindelse met~ de selvsamme Bcrg

arter, hvoraf Sh.aanes sydlige Deels Lighed med Born

. holm umiskiendeligen, spores. 

Dette Fossil, paa S.tedet _og Liimsteen kaTdet, h-ar 

sit Navn Cementsteen ude;,_ Tvivl ar'samrncs paa Stedet 
\ ,' ::--· 

bckiendte Brug~ eller af den Bornholmerne bekiendte 

Ege~skab at hærdes under Vand. 

Samrnes udvortes, Kiendetegn ere, .efter vo~ kyn

'dige Oryktognosts Hr. Professor "\.Yads mig meddelte 

;Beskrivelse, folgende: 

Farven er heelt igiennem askegrane, som trækker l det 

graaesorte. 

Den findes <liærv hele Flotser, hvori findes indvoxet 

Forstecninger af Muslinger, og indsprængt Svo

velkies. 

Sammes Over Bilde er mat. med meget faa glimrende 

Punkter maaskee af Kalkspath
1
• 

Bruddet er ujevnt, som i det. mindre gaaer over i 

nfuldkornrncn muskeligt, og i det store i skiv

rigt Brud. 

Brudstykkerne cre ubestemt, temmelig skarpkantede. 

Pen er uden afsondrede Stykker. 

uigiennemsigtii' 

Pen gi~er en g~aaehvid mat Streg. 

Er i meget ringe G!:ad hahh11ard, næstcp. blod, 

, I 



. ' ' 
· lidet saipmenhoidende, 

~tod, og :." 1 

ei sy_nderlig t9ng. 

Den giver ved at aandes derpaa en. stærk I.'.eerlugt, 

derimod ingen urinagtig Lugt ved Gnidning, 
Dens spetilique Tyngde er 2,67307~ 
Dens chemiske Kiendetegn ere ; at den bruser med Sy~ 

rer • ~en lader sig ei gandske opl5se i dem, at 

den ei smelter. for Blæseroret, men bliver blot 
sraaehvid. 

~ Af° denne ~Beskrivelse sees, at denne Cementsteen ha~ 
mest overeensstemmende med den tætte Kalksreeri, naar . . 

Jnan undtager, at den et- uigiennemsigt,ig, blod, og hii.r • 
'en .Leerlugt, hvorved den ligner .l\Ie\"gelen, men et. 

ig!en forskiellig fra denne ved sine skarpe Brudstyk~ 

let; ·ved de indvoicne Petrefacter, ved dets Fotfwld 

for Blæseroret, ved dets geognostiske Forekomme1lde" 

fla de~ gaa~rtyd~Hgen o\•eri e:ri. ly~ askegraae tætKalk• 

neen, __ -'Om J1ar; splittrigt Brud: er Iialvhaa~'l og' gien
neinskinnende paa Kanterne. 

~ Uagtet denne St~enart~ Best'anddeles Angive!sc_ ei 

er af nogen Vigtighed for Mineralogen; fordi Fossilet 

~om dets }i'orl1old til _Syrene viser; · er en meka·nislf 

• IHaridi11g af Rere Arrer, hvilke formedelst deres ukien

delige Volume ei falder i Sandserne, og i Henseende 

tH dere! Forh~ld til hinanden ere -underkastede' mling: 

foldige Forandringer,· saa har' jeg dog heri folgt G~y

tons Exempel,, og chemisk a1'a1yseret samme, fl'l'r deels 

at forskaffe ~s nogen noicre K~ndskah orii et Fossil~ 
som vi 'hidtil· ikkun kiendte ·me0et lidet til 1 og deeis 



Jflaaskee at bidrage til at oplyse disse Steenatters 

Natur. 
Ti Grammer af det Bornholmske Cement bleve 

vfterat de vare fint pulveriserede i en F'lint:.teens fliv;. 

skaal, udgllidte i Il Timer umler l\Iuffelcn, og 1aute 
d~r..-e<l 3,67. Steen pulveret forandrede Farven og blev 

lysguulbrunt. For at bestemme hvor meget der af dette 

Tab b&r beregnes for Kulsyren, og hvor meget for Van• 

det, hlev ligesaameget deraf i et langhidset paa Vægt· 

skaalcn i Ligevægt værende Glas overgydet med den 

nodvendige Mængde S
0

alpetersyre af 1, 20 sp. t., hvoraf 

ikkun endeel blev opllist med Ophrusning\ Da Syren ei 

yttrede nogen Virkning mere paa det i.ivrige, fandtes et . . 
Tab af 3, 3., hvoraf folger at det i Fossilet indeholdte 

Vands Mængde er o, 37. Det forhen nævnte,udglodte 

blev i et passende langhalset Glas digereret med den 

nodvendige l\Iængde fortyndet Salpetersyre, derved 

blev endecl farv ed og _uoplost tilbage, desaarsag blev 

der tilsat noget reen Saltsyre, hvorved det tabte Far· 

ven, men blev ei fuldkommen oplost. Den ved Filtre· 

ring fraskilte Oplosning var geleearted og uklar, efter 

nogle Dages Forlob afsatte den ved en .vedholdende. 

Digestions Hielp endeel, som blev foiet til det forhen 

samlede; det fandtes at være reen Kiescljoru, hvis .Mæng~ 

·de var efterat den var udglodet o, 53. Af bplusningen 

ble~ ved Amoniak Bnndfeldet et brunngtigt Præcipit11t, 

efterat dette var fraskilt og udvasket, blev <ler af den 

ovrige Oplosning vad kulsnur Kali fældet K11lkjord, 

som efter at den i flere Timer var udglodt under. Muffe

len v~ied.e 4, 55. Det af den forben nævnte Oplosning 



~ ., 
" 

/ I 

pit:d A~oniak ei:holdte Bundfald blev, for at fraskille 

Leerjorden, 'indkogt i en platin Digel med 4 ga~ge saa 

meget ca.ustisk Lud,· som indeholdt lige Dele Ludsalt, 

derpaa opblodt med Vand, filtreret og mættet med 

Saltsyre:, den derved frask.ilte Leerjords Mængde var 

efter Gli:idnin·g~n o, 33. Efterat det overblevne va; 

01il6st i .renset Saltsyre, og Bundfoldet.med blaaesuurt 

Kali, fandtes det udglodte Jernoxyds Mængde o, 27.' 

Af den ovrige Oplosning blev Tal~jorden fældet ved 

kulsuur Kali, som qdglodt veiede o, 32. 

Den Bornholmske Cementsteens Bestanddele · ere 

8.Itsaa: 

Kulsyre 330. 
··Kalkjord 455. ". 
/ Kiseljord 58· 

Talkjord 32. .. 
Leerjord ss. I. 

Jernoxyd - - :i.7. 
·Vand 37. 

Tab ,- 23. 

1000. 

Ved flere paa forskiellig~ Maader. denne?- anstil

iede Forsog sa~ejr-g mig ei istand til. at opdage Brun- • 
' - -· . 

· ateen' deri. 

. • Af ovenstaaende Analyse f01ger: " 
_.1. Fossilets Farve hidrorer af Biergolie, bvorme~ og 

.. den i Nærheden værende Stinksteen er igiennem

~. trængt. Den brune Farve, som det antog i Ilden, 

"{ 

\ 



kan ei) som Guyton paastaaer, være et BeviL • •'ti' 

tilstædeværenJe Brunsteen, da samme ei findt>. 

2. Det henhorer til de saakal<ledc mavre Kalk<lrl• ,_, '·i, 

stemmer aldeles overeens me<l di5se i Hensct:JJ•i• . 

.Bestandelenes Natur, uagtet den i disses foiJ,, 

rnæssiae MX'n""de er afvibaende, fordi det især j, 
b ' b 

holder mindre Leer, Kiescljord og ,Jern, end J:" ,: 

deraf. 
3. Det er derimod i5ær mest ~vereensstemmcnd...: ,, , f 

den. af Guyton 20) ny li gen analyserede, og f,,," ., 

nævnte ved Boulogne opdagede Steenart, soi" . , 
kalder platre Ciment. 

Denne Cementsteen forberedes til Brugrll , . ; 

Brændning, Stodning og Sigtning, .og bliver da . " 

som det saakalcle<le hollan(!ske Cement, blandt:t !· . 1 
lige Dele eller noget n,iihdre frisk brændt Kalk. J ·' , .., 

forhen omtalte Forsog, som vor nyligen afrl<:.i<le t,, ·' 

major Eramlemann har anstillet d~rmed paa Hr. J 

sor Hofgaards Forlangende, se es, at det holdes ! ,,, 

være meget bedre end det Hollarnlske. UagtH,, , , 

kyndig l\'Lin<ls paa bforing grundede VidnesbyrJ . . 
, ) 

pe kan kalcl<·s i 'rvivl, synes sammes Igientagt:b· ( . 
. ~ 

at være nodvendig, eft9r saa langt et Tidsrnm. L ".,., 

Arbeide har d,?t kongelige Aclmiralitcts-Colleg:1a, , 

ha
0
aet at overd;abae Hr. C;i11it. Huier oa mia med ., b b .i. 

syn til sammes Duelighed til Sobntt • riernes Jk, .. I. 

ning.' Uden al.Tvivl vil vi derved faae Leilight,d '·' " 

overtydes om dets Fortrinlighed, og til 11t In:.:._·'· 
giore de af os dermed anstillede Forsl>g. 

so) See Bulletin c.lcs sciences !. c. • 
\ 



Endskiondt vi l1idtil ei have giort.,meget Brud af 
• . b 

Cement, saa synes det qog at være indlysende, at vort 

flade Land, vor fugtige JordLund, og vore Soekyster 

giore os mere træ~gende dertil end andre, og at vi, 

naar _vj med Lethed kan forskaffe os deue l\laterial, ville 

kunne anvende det m"ed megen Nytte •. · 

1. Ved Dæmningers Anlæg, Batteriers Be1dædning,, 

Broers Bygning, hvor-Ce~ent ei knn undværes, naar 

rnan· ej vil staae Fare for, at det kostbarest'e Arbt:ide 

tilintetgiores i kort Tid, og hvor vi hidtil har an-

.. ven~t liollandsk, som uagtet der af d.et Bornholm

ske -,1il behoves mere, dog er s~a meget dyrere. 

' Tonden: af det hollandske Cement koster hos os for 

., nær"ærende 'fid 5 Rdlr.; Tonden af det Bornholm; 

ske vil derimod kunne foaes for I• Mk., fordi O!Jl

kostningerne ved dets ,Brydning og Transport ei kan 

~ være af nogen Betydenhed, eller ci Jlei:J .end ved en 

almindelig Kalksteens" saa at sammes Priis ei kan 

~ ' være håicr.e. 

•· V cd Slusers og Dokkers_ Anlæg, hvorved. intet varigt 

. · kan bygges uden Cement, og hvor der undertiden. 

Lrnges en meget lietydelig l\længde deraf; som ved 

'Dokkens Bygning i Carlscrona 50 Tonder om Da

•. gen, saa _at dette Materials stOrre eller mindre l,(ost

barhed er af yderste Vigtighed ved disse Anlæg. 

· 3. Ved Vandleclningr.rs og Canalers Bygning. N eppe 
I ( . • 

ere disse ski611ne Anlægs storre Omkostninger ,Yrsa:-

g~ i at :vi heri staae saa langt tilbage for de Gamle, 

da de ofte vilde være saa vel anvendte, at de el kun

ne være til Hinder for et saadant An.læg: ,Rimelige-

l 



.re synes det, at \·i nu mindre vove at udfure s1igt, 

fordi vi see ~s ud· af Stand til at give disse Anlæg 

den Varighed, som vi beundre ve<l Romernes, uRg• 

tet at Loriot og andre have undersogt Aarsagerne 

til de ældre Bygningers' Varighed, og lært os Maa

den at tilberede vor l\Iuurkalk bedrP. Bru3en af 

Cementstenen vilde sikkert svare fuldkomnere til 

H~nsigten, og sætte os i Stand til at giore Anlæg, 

hvis Nytte er uberegnelig, og hvis Yarighed vilde 

beundres al' vore taknemmelige Efterkommere, 

4. Ved Kidderes eller underjordiske Mabaziners Byg,

ning. 

Hvo der kienLler noget. til de Anlægs Fortrinl.ig" 

bed, som Biergegnenes Beboere forskaffe sig ved at ud

hugge Klipperne, ved at udgrave Kieldere i vandfri 

Jordbund, at ,1nlægge l\Iagaziner for Frugter, Drikke

vare o. s. v" k;m ei noKsom tinske, at det ffade Lanc!s 

Beboere ved Knnsten kunne komme Naturen til Hielp~ 
og under rnindre fordeelagtige Omst~l'ndigheder indret~ 

~e noget lignende. 

Hvo der lægger ~lærke til, hvor tnnge den min":" 

drc Formuend.es Kaar ere, som nodsages t~l at bo~ i 
fugtige Kieldere, og seer Ungdommen krybe fr~m af 

disse usunde Boliger med kienddigt Præg af odelæg'.. 

gendc Sygdom; hvo der overveier dette Ondes Folgcr 

i I{enseende til Folkemængde og Mortalitæt, ja endog 

Mora li tæt, kan ei uden med sand Glæde gribe ·til da 

1WidlerF ved hvilke dette Onde kan hæves, især naa't 

Omko~tningerne ved. deres AnyenJelse ei overstigef 
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, Almuens. Kræfter, ~aar Middelet er ligesa'a let anvende-.' 
. . 

, ligt so~ sikJ~ert. 

V~d.at opnmre Kieldervægge, ved at lægge Gulve 

paa disse Steder ~ed CeII)ent, kunJe dette upantvivle-
.' . . ' . '· 

ligen opnaaes; ved dets Brug kunde endoepaa de f~rr-
• V '0 

tigste .. Steder sto.re, rummelige, torre. underjorc_lfake 

'Mag~·zin_er inJret.tes, og sunde Kieldere bygges. Nyt

ten deraf vilde være betydelig for Landmanden': til 

Frugters, f. Ex. Kartoflers Be~ari;11g, for Bryggeren, 

som ved -at_ lade sit Ol ligge paa Lager - Fade kunde 
' ' ' , . 

. conserv~re . det vel\ 09 forædle d_et overorde~tligeri; 
for Viinhandlercn, som derved blev sat i Stan< I til at 

ha~e ~t Forraad af gode oprigtige gamle og s~nde Vin~'. 
for. Eddikebryggeren, Brændeviinshrrenderen og Her~ 

' . 
Handlende. .Ligesaa vilde torre Kieldere være den 

' storsie Velgierning for vore. mindre formuende Med

l>orgere, . et 'sikkert Middel til at foroge vor J'.olke: 

mi;engde, og et hædr.ende Beviis paa at vor ~ation 

· tre".m. for andre· hensigtsmæ'ssigen anvendte sine Natur~ 
.' ,- \.,. I 

·producter. 
,( 

•. i.• 

5. Ved Hospitalers og Fængslers B.ygning. 

". Ved disse Bygninger kan det ei komme i nogen 

Betragtning, soITI. znaaske ku~de indvendes imod Ce: 

mentets Anvendelse til nøget af Aet forhen omtalte, .~t 



(. 331 . } 

det vilde koste for me~et. Her m;ine intet sp.1res, for 

at opnanc Hovedvie;nedet at forskaffe :\Icrlliorgcre Je

res tabt~ Sumlhecl igicn, intet for.;0mnH» som k,nnde 

forebygge, at F;}tbryderen ei lider mere end cle11 h<tm 

tilkiendte Straf. 

Til disse Steder har vor vlse Ilrgicring i rlcn sene

re Tid henvendt særdelt·s Opmærksomh~d. Iler sc\~2r 

den1 vecl at giore Tit:ug af de V«-·rrligste' og ky-nrlig>te 

.Mænds Kun~bkciber og Erforingcr, ved <It s.rnunenligne 

d.e Indretnbg<'r, som beundres hos fremmede Natio~ 

ner, at ovcrg<1:1e Andre r at gi,)1-c v"J mo<1 1'\ationens 

Lidende og Ulykkelige paa en udm;t•rker. :\faade. Hih-

' dz:inger, som ene log synes uovervindelige, kan ·vi hcr-

,"ed vente hævede; den :kadelige Fugtiglier!, In l)raf 

saavel slige Bygninger, so,rn de H<l Sygdom-clkr 1\;111g 

der indsluttctle lide, kunne Yi H'ntc ;if\ a:rget. Hid( il 

saae vi, at den ncJcrste Deelaf vore Bygningers i.fure 

i Almindelighed aldrig Llev 1)gti1_; tur og l1;ianl, og at 

Kiel<lermure1:;e derimod som oftr:st Y.ire saa blode, at 

man med Lethed k;m drivt~ .en Træpiwl jnd imellem 

Fugerne, at Træv:w-ket, hvormed cie beklædtes, uo11-

hurligen raadne<le; vort forresten s<111 yppcr~igen in,cl

_rettede Fridcriks-Hospit<il lider Yed saadan fugtighed; 

St. Hans-Hospit<Jl og flere andre offentlige Bygninger 

ere d""mi1idrc udsatte for det samme. Dette kan 

Shuulinav. lllusr:un 1303. 2 Hæfte. Z 
" 



unægteligen fuldkommen forebygge~ ved ~ementcts 

rigtige forhen omtalte Anvendelse. 

6. Til at indrette Bassins for ved disse at have den 

fornodne :!\længde Vand paa visse Steder, s<rnvel til 

foqkiclli5t oeLOnomisk tcchnisk Br:ug, som til Sikker

lied ved I!dwailde. :\faaske kunde slige Resenoirs 

med Nytte anbringes paa vore hoie Taa~ne og-offent

lige Bygninger, hvor et Forra~1d af Vand vilde være 

ligesaa nodvendigt som nyttigt. Murede med Ce

ment vilde de ei kunne være Bygningen til Besvær, 

være lette at rense, og om ei n't'stcn uforanderlige, 

<log sikkert langt ~arlgere end lignende af Træ. Ei 

mindre nodvendige vilde de og være ved en .Maski

nes Indretning, som ved et Trykværks Hielp kunde 

hæve Vandet til en saa betydelig Hoide, at vi i vore 

'Bygningers overs te Etage kunde være forsynede med 

Springvand, og som vi uagtet dens Kostbarhed dog 

:r;necl Tiden bor vente ind!ette.t i vor velhavende og 

folkerige Hovedstad. 

7. Til flade Tages Beklædning. 

Flade Tage have vi hidtil el kunnet gii.ire Brug af 

i vort,Climat, fordi Snee og lis snart odelægge enhver 

anden Beklædning, uagtet de medfi.ire megen Behage- , 

lighed, ,og pryde Byguing-:-n. " 
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Ved CerneJ1tets rigtige Amcn,dclsc er jeg 6v"erty~ 

det om, at dette k:m skee, at Yi især paa Lnndet kun

de fo~·skaffe os de sydligere Climatcrs .l':ydelse, snavel

som Fordelene af Varige 
0

og bedre Tage end ,·ore 

almindelige. 

8- Til store vandtætte Kac. 

Disse Yil<le især være brug1are for a't bevare Van

det til Soes. De chinesiske saal.alclte Bojan~r ticne i 

Almindelighed til dette Brug, og svare overordentlig 

vel til Hensigten; men deres. Ko,tlrnrlied giiir, at Lle 

ei armindeligcn kunne indfi)res. Det ferske Vnncl rn;ia 

. desaarsng meclfurcs i Trækar, hvor d.-t snnrt hedær

vcs. Ulige mindre hastig, og nncler visse Omstændig

heder, rnaaskec emlog i umærkelig Gracl vilde dette 

skee, naar man til dette Brug forsynede Skibene 1rn·cl 

Kar som vare samme11s.tttc nf Cement og brændt glase-

ret Leer. 

Ungtet l\laaden ilt :mvencle det paa ei alclcles kan 

være den sa1111m' ved det forskiellige ovenomtalte Brng, 

saa seer jeg mig tlog i Stand til her endnu at tiifJie ~o
get om samme i Almindelighed, hvilket jeg hældigviis 

har lært af en l\fand, .mm ved egne Erfaringer er ble

ven bekiendt med dets rigtige Brug. 

Det pai! c;len forhen omtalte l\bilde præp11rerede 
I 

Cement blandes efter dets Natur mf}(l en sturre eller 

Z a 



(- 33'} ) 

1n 1nclre .i\Iængde · frisk lredskct. Kalk;· uden· :p.ogen Til-

, sætning. af Sane!', sla'acs ov~rmaade vel" :og ~orbrnges 

strax. Stenen, som skal forbindes dermed, afraskes • 

. for at befries. fra ".edhængensJe 'Stov, og det dermed 

01rnmr~de sættes om mue!igt under Vand; hvis ei, be:.. 

dækkes det saa noie som mueHgt for: især at vogte 

det for Solens Indvirkning. Murene opfOres ei hoiere • 

dermed end til Horizon~en, og Fugerne glattes saa godt 

som muelig. 

•'J 
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Forfatter: J.G.L. Manthey
Om den bornholmske Cement
I tidsskriftet "Skandinavisk Museum", 1803, 
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