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NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK 

NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK 

RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI 

 

Årsmøde 2010 

Stevns, Danmark 
torsdag den 30. september - fredag den 1. oktober 2010 

Gjorslev slot, hvor selve Årsmødet og festbanket finder sted 

 

Danmarks største samlede kalkudvindings-område er halvøen Stevns, syd for København og 
Køge. Siden sidste istid for 18.000 år siden har Østdanmark, inklusive Djursland og Vendsyssel, 
hævet sig og Vestdanmark har sænket sig. Dette har betydet, at man i disse områder i landet 
finder de kraftige kridt-aflejringer fra havbunden, dannet for 65 millioner år siden, der udgør 
Danmarks undergrund, helt oppe i jordoverfladen.  Allermest tydeligt ses dette på halvøen 
Stevns, hvor kridtstenen stikker frem overalt, men tydeligst ved kysterne.  

Her har man derfor brudt kridtsten og kalksten siden middelalderen, både anvendt direkte som 
byggesten og til brænding af kalk til læskning. Fra det største kalkbrud i Fakse har man forsynet 
hele Norden med kalk og mørtel i århundreder. Mindre kalkværker i Boesdal, Rødvig og Store 
Heddinge har også været en del af billedet, men hvor Fakse Kalkbrud eksisterer i bedste 
velgående den dag i dag, er de andre nedlagt. 

Egnens store økonomiske betydning fremgår også af at Danmarks største middelalderslot, 
Gjorslev, ligger midt på Stevns. Denne kæmpe borg er bygget omkring 1400 af roskildebispen, 
Peder Jensen Lodehat, der sammen med dronning Margrethe I fik gennemført Kalmarunionen i 
1397, der samlede de nordiske lande i en fælles union. 

Lodehats borg består af et 30 meter højt tårn, der senere har fået påbygget fire fløje til en slags 
korsbygning. Den lavere nordre sidefløj blev bygget i 1638, mens den sydlige sidefløj blev bygget 
i 1843. Korsbygningen er opført af kridtsten fra Stevns Klint samt munkesten og er omgivet af 
en voldgrav. Slottet tjener både som bolig for ejeren og som udlejningsboliger og godskontorer. 

 

 

mailto:post@kalkforum.org
mailto:post@kalkforum.org


Nordisk Forum For Bygningskalk • c/o Mur-Sentret AS • Pb. 124 Slemdal • N - 0710 OSLO • Telefon: 0047 478 22 890  
E-post: post@kalkforum.org 

 

 
 

Faxe kalkbrud 

Ud over Gjorslev, hvor foreningens Årsmøde 2010 finder sted torsdag aften, med efterfølgende 
’riddermiddag’ i telte i haven, skal vi se det enorme Faxe kalkbrud, der er Danmarks største - 2 
km2 og 45 m dybt. Bunden af kalkbruddet ligger 25 m over havet. Kalkbruddet opstod for 65 
millioner år siden som hærdet havbund. Foruden den typiske koralkalk (den egentlige "Faxe-
kalk") rummer bruddet bryozokalk 
(tidligere kaldet "limsten). Det an-
tages, at det samlede antal fossil-
arter i de forskellige kalktyper er ca. 
2000. Der brydes og flyttes ca. 3 
millioner tons kalk årligt i Bruddet. 
 

I Faxe kalkbrud er der for nyligt 
åbnet et Geo-Museum, hvor man 
kan se og lærer mere om kalk og 
kridtsten. Dette indgår i program-
met. 
 
Fredagens program starter med en kort rundtur til fods i Køge, der er en spændende og meget 
gammel by, med en velbevaret bymidte. 
 
Praktiske øvelser 
Fredagens hovedprogrampunkt bliver afholdt hos Skandinavisk Jurakalk i Store Heddinge, der 
lægger lokaler til en række praktiske 
demonstrationer og øvelser med alle 
former for kalkprodukter: Blanding af 
forskellige kalkmørtler og hydrau-
liske kalkmørtler, udførelse af kalk-
puds, blanding og udførelse af kalk-
farver og temperafarver på murværk, 
prøvning med en ny prøvemetode af 
styrken i fuger af forskellige 
murstens- mørtel-kombinationer, 
udførelse af ’brændte fuger’, tætning 
af tegltage udvendig og indvendig, 
værktøj og redskaber, mm 
 
Boesdal kalkværk og Højerup kirke 
Fredag eftermiddag skal vi kikke på det nedlagte, men velbevarede Boesdal kalkværk, inden vi 
slutter Seminaret helt ude på klintens kant, i Højerup kirke. Den er opført af kridtsten o.1250-
1300. Dengang lå den i god afstand fra klinten. Sagnet fortæller, at kirken hver julenat flytter et 
hanefjed ind i landet, men dette har dog ikke kunnet forhindre at klinten i dag er ’indhentet’ af 
havets nedbrydning af kysten og den 
bløde kridtsten. Den 16. marts 1928 
styrtede kirkens kor og en del af 
kirkegården i havet. Kirken var dog af 
sikkerhedsgrunde blevet lukket 
allerede i 1910, og en ny kirke er 
bygget længere inde i landet i 1913. 
Den resterende del af den gamle 
Højerup kirke er i dag grundigt sikret 
og kan beses i dagtimerne. Det er en 
stor oplevelse at gå ud på balkonen, 
hvorfra der er en utrolig udsigt over 
Østersøen. Vi skal også nå at få en kop 
kaffe inden turen går tilbage til Køge. 
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NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK 

NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK 

RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI 

Årsmøde 2010 på Stevns, Danmark 

Program 
 

Torsdag 30.09.  

09.00 

 

10.00 

 

Samling på Hotel Niels Juel. 

Registrering, kaffe. 

Bus til Faxe. Besøg på Geomuseum Faxe og fossiljagt i Faxe 
kalkbrud.   

13.00 Frokost i Faxe  

14.00 

15.00 

 

 

16.30 

17.30 

Bus til Gjorslev 

Foredrag fra de nordiske lande. 

Det sidste foredrag holdes af Godsejer Tesdorpf om Gjorslev som 
oplæg til  

Rundvisning på slottet 

Generalforsamling i Nordisk Forum for Bygningskalk 

18.30 

19.00 

22.00 

Kammermusik og champagne i slottets sale.  

Festmiddag i telt i parken 

Bus tilbage til Køge 

Fredag 01.10. 
09.00 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundtur i Køge med besigtigelse af restaurerede huse  

Bus til Skandinavisk Jurakalks anlæg i Råby. 

Foredrag, demonstrationer og øvelser: 

1. Kalkfarver, materialer og teknik 

2. Temperafarver på murværk 

3. Puds og filtsning 

4. Fugeteknik, brændte fuger 

5. Murværks styrke målt ved vridning af mørtelfuger 

6. Tætning af tegltage, forskelling 

7. Fugtmåling på murværk, metoder, faldgruber 

12.30, ca. Frokost, Skandinavisk Jurakalk  

13.30 

 

17.00, ca. 

Bus til Boesdal kalkværk og 

Højerup kirke,  

Kaffe på Højeruplund. 

Ankomst til Køge 

 

Arrangementskomite: 

Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad   

Anders Nielsen Institut for Byggeri og Anlæg, DTU, Lyngby 

Niels-Holger Larsen gamle-huse.dk, Rønne, Bornholm 

Rasmus Kjøng Jørgensen  Skandinavisk Jurakalk A/S, St. Heddinge 

Torben Overgaard Faxe Kalk A/S, Fakse 
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Overnatning 
 
Vi har reserveret værelser i forskellige prislejer, så der skulle være mulighed for at finde noget 
som passer alle. Det har desværre vist sig svært at finde nok egnede overnatningssteder i 
umiddelbar nærhed af Køge, og vi vil derfor opfordre til at man overnatter flere personer 
sammen, hvis dette er muligt. Hotellet i Ringsted ligger ca. 27 km fra indregistreringsstedet i 
Køge, hvorfor dette hotel passer bedst til rejsende med egen bil. Al bookning sker på egen hånd 
af deltagerne. Opgiv venligst reference, som angivet under de enkelte hoteller ved bookningen. 
 
 Hotel Niels Juel, Køge  -  telefon +45 56 63 18 00 

E-mail: hotelnielsjuel@post.tele.dk 
www.hotelnielsjuel.dk 
40 værelser er reserveret. Pris benyttet som enkeltværelse kr. 975 pr. nat. Pris benyttet som 
dobbeltværelse pris 1.175 pr. nat. Begge priser inklusiv morgenbuffet. 
Reference ved bookning: Nordisk Forum for Bygningskalk. 
Seneste reservationsdato: 29. august 2010. 

 
 Centralhotellet, Køge  -  telefon +45 56650696 

E-mail: centralhotellet@centralhotellet.dk 
www.centralhotellet.dk 
4 enkeltværelser med bad/toilet på gangen pris kr. 380 pr. værelse pr. nat. 
5 dobbeltværelser med bad/toilet på gangen kr.720 pr. værelse pr. nat. 
3 dobbeltværelser med privat bad/toilet kr. 820 pr. værelse pr. nat.. 
Alle værelser er med tv og gratis adgang til trådløst netværk. Priser er inklusiv morgenmad. 
Reference ved bookning: 001915 
Seneste reservationsdato: 29. august 2010. 

 
 Danhostels, Køge  -  telefon +45 56 67 66 50 

E-mail: info@danhostel-koege.dk 
www.danhostel-koege.dk 
I alt 35 værelser reserveret. 
Enkeltværelse eller dobbeltværelse med fælles bad/toilet kr. 380 pr. nat. 
Enkeltværelse eller dobbeltværelse inkl. bad/toilet kr. 480 pr. nat. 
Morgenbuffet koster kr. 50 pr. person pr. dag. Sengelinned koster kr. 50 pr. person. 
Vandrehjemskort kr. 70 for danskere og kr. 160 for udlændinge eller gæstebillet kr. 35 pr. 
dag. 
Reference ved bookning: Nordisk Forum for Bygningskalk. 
Seneste reservationsdato: 1. september 2010. 

 

· Myggegården Kursus- og Mødested, Køge - Tlf. 21 20 50 13 

 Stevnsvej 126. Strøby Egede 4600 Køge. E-mail: myggegaard@myggegaard.dk  
 Enkeltværelse med morgenmad: 460 DKK. Dobbeltværelse med morgenmad: 670 DKK 
 Stedet har 10 værelser med bad og toilet på værelserne. www.myggegaarden.dk   

 
 Scandic Ringsted  -  telefon +45 57 61 93 00 

E-mail: ringsted@scandichotels.com 
www.scandichotels.dk/da/Hotels/Countries/Danmark/Ringsted/Hotels/Scandic-
Ringsted/?cmpid=ppcdk2080&redirected=true 
40 værelser reserveret. Enkeltværelse kr. 945 pr. nat. Dobbeltværelse kr. 1145 pr. nat. 
Morgenmad er inkluderet i prisen. Hotellet ligger 27 km fra indregistreringsstedet i Køge. 
Reference ved bookning: NOR290910 
Seneste reservationsdato: 29. august 2010. 

 
Logi bookes og betales direkte til hotellet af de enkelte deltagere. Angiv Nordisk Forum for 
Bygningskalk eller bookningsnr. Værelserne holdes til den dato, som er angivet under hvert 
hotel.  
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NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK 

NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK 

RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI 

Årsmøde 2010 på Stevns, Danmark 
torsdag den 30. september - fredag den 1. oktober 2010 

 

Tilmelding/påmelding 

Deltakernavn………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Postadresse………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fakturaadresse……………………………………………………………………………………………………………… 

Postnr…………………………………………………. 
Poststed………………………………………………………………………………………………………………………… 

Land……………………………………………………. 
E-postadresse………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Faktura sendes til e-postadressen som er ført opp i påmeldingsskjemaet eller hvor 

påmeldingen er sendt fra, hvis ingen andre opplysninger fremkommer. 
 

□ JEG ER MEDLEM OG BETALER: 

DKK 2.500 - NOK 2.700 - SEK 3.260 for konferansen 
Konferansegebyret dækker deltagelse i hele konferencen, alle busture og entreer, lunch torsdag og 
fredag, Festbanquet torsdag aften, kaffe og te m.m. Prisen dækker ikke overnatning. 

□ JEG ER IKKE MEDLEM, MEN ØNSKER Å BLI MEDLEM OG BETALER: 

dkk 2.500 for seminaret + dkk 289 for medlemsskap 2010  = dkk 2.789 

nok 2.700 for seminaret + nok 320 for medlemsskap 2010  = nok 3.020 

sek 3.260 for seminaret + sek 378 for medlemsskap 2010  = sek 3.638 

□ JEG ER IKKE MEDLEM, MEN ØNSKER Å DELTA PÅ KONFERANSEN OG BETALER: 

 DKK 2.960 – NOK 3.200 – SEK 3.860  

□ JEG ER STUDERENDE OG BETALER ½ PRIS: 

 DKK 1.250 - NOK 1.350 - SEK 1.630 for konferansen 
 

Betaling skal ske samtidigt med tilmeldingen til eet af de nordiske bankkontoer: 
Danmark 
Danske Bank  Reg 1551 konto 16801658 
(IBAN DK 48 3000 0016 801658 SWIFT BIC DABADKKK) 

Norge 
Den Norske Bank  konto nr. 7877.08.15052 
(IBAN NO 87 7877 0815 052 Bankens Bic address DNBANKOKKXX) 

Sverige og Finland 
PlusGirot konto nr. 475000-6 SEK 
(IBAN SE 75 9500 0099 6042 0475 0006) 
 

Påmeldingsfrist: 1. september 2010 

Ved avbud meldt senest 14 dager før arrangementet, refunderes 50% av fakturabeløpet. 
Uteblivelse uten avbestilling belastes 100%.  
 

mailto:post@kalkforum.org
mailto:post@kalkforum.org

