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Forord

Det er mig en glæde at kunne skrive forordet til denne bog
om Det Danske Stålvalseværk (DDS).
Først og fremmest er det en beretning om en epoke i den
danske historie, hvor fremsynede erhvervsfolk tog et initiativ,
som bragte landet til at råde over den fremmeste teknologi,
på trods af krig og besættelse. Takket være en løbende støtte

Vi kan i dag være glade for, at forfatteren trods disse vanskeligheder ihærdigt fortsatte arbejdet. Herved lykkedes det
at få færdiggjort og fastholdt dette dokument om en vigtig
del af den danske nyere tids historie.
Det er til Kulturarvsstyrelsen, at der skal rettes en tak for
den vigtige økonomiske støtte.

fra staten og et bredt samarbejde i erhvervsorganisationerne

Der er dog også mange andre, som vi skal takke. Ikke

blev meget store forhindringer overvundet i en af de værste

mindst skal de tidligere ansatte på DDS takkes for at have

perioder for samfundet. Samtidig er det historien om, hvor-

bidraget med deres mange forklaringer og beretninger, når

ledes ingeniører og medarbejdere kæmpede for at få en for

vi har besøgt dem for interviews.

landet ny og avanceret teknik til at fungere og faktisk bygge

I særdeleshed var de daværende direktører på Dansteel,

et helt nyt Frederiksværk op fra den søvnige lille by, den

Bent Petersen og Henrik Ascanius, åbne for historieskrivnin-

havde været i 1930’erne.

gen, og stillede et indsamlingskontor på værket til rådighed.

Disse Stålets Mænd kan landet takke for en stor del af den
samfundsøkonomi, der gav basis for skabelsen af det danske
velfærdssamfund. Fra den epoke, hvor store skibsværfter og
motorfabrikker sikrede indkomst til landet.
Det er også en glæde at kunne afslutte et projekt, som
har været i vej siden 2002. Her påtog Danmarks Tekniske

Vi fik hermed indsamlet viden og ikke mindst en forståelse af
de betingelser, der findes i en dansk storindustri.
Der er mange fra værket, som vi skylder en tak. En enkelt
skal dog nævnes med navn, nemlig ingeniør Kristian Jensen,
som fra første færd har ydet en inspirerende indsats og hjulpet med at gøre beskrivelsen så korrekt som muligt.

Museum sig, som en del af sin forpligtelse, at redde historiske

Siden projektets første år er der etableret et nyt museum

oplysninger, da DDS var gået i konkurs. Hvis vi havde kendt

i Frederiksværk, Industrimuseet Frederiks Værk, hvor vi vil

de mange problemer, vi ville komme til at stå over for, da vi

takke museumsleder Frank Allan Rasmussen for værdifulde

samtidig besluttede at formidle den historiske viden om DDS,

kommentarer til manuskriptet, og de øvrige medarbejdere

ville vi sikkert have været betænkelige. Vi kunne ikke komme

for hjælp ved billedredaktionen.

på værket på grund af konkursen, og da det næste gang
lykkedes at få midler til at fortsætte arbejdet, forhindrede

Jens Breinegaard

det lokale museums konkurs os i en periode i at udnytte det

Museumsdirektør

materiale, som vi allerede havde indsamlet.

Danmarks Tekniske Museum
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Første del

til det smelter og hældes i forme. Når jernet derefter afkøles,
beholder det formen. Opvarmet jern bliver let flydende, hvis
dets kulindhold ligger over 4 %.
Har jernet derimod et kulindhold på under 0,2 %, kaldes
det stål. Stål er smidigt og kan let valses og bankes i form

Forhistorien - jern til Danmark

uden at gå i stykker.
I 1820’erne ordnede arkæologen Christian Jürgensen
Thomsen den samling, som kom til at danne grundlaget for

Jernalderen

Nationalmuseet. Han opdelte genstandene i tidsperioder og
fastlagde tre væsentlige perioder efter de vigtigste redskaber.

Jern er et af de mest nyttige materialer, som menneskehe-

Det var stenalderen, afløst af bronzealderen og senest kom

den har benyttet. Det findes i vores transportmidler; i skibe,

jernalderen.1

toge og biler, vi banker jernsøm i vores huse og støber med

Forskellen på jern og kobber ligger bl.a. i smeltepunktet.

armeringsjern. Nærmest ingen motorer og maskiner kunne

Der skal blot 800 grader til at smelte kobber, mens jern skal

fungere uden jern. Det findes i plove og i kanoner. Hele vores

opvarmes til mindst 1.200 grader for at blive formbart. For

civilisation bygger på et fundament af jern.

fortidens folk betød det, at for at bearbejde jernet skulle de
bruge langt mere brændsel og ovne af en helt anden konstruktion.

Den simple jernovn
De fleste danske rekonstruktioner af gamle ovne tager udgangspunkt i myremalm, som jernalderfolkene benyttede.2
Myremalm er et jernholdigt mineral, der kan findes aflejret
i jorden eller i en sø - myr kommer af det ældre nordiske
ord myrr, der betød en mose med et større vådområde med
tørvebund og vandhuller. Myremalmen har en forholdsvis
høj andel af jern på undertiden mere end 35 % samt andre

Eskimoerne kendte ikke til jernudvinding, men fandt i stedet på at
benytte jern fra meteoritter til pilespidser m.v., som i dag kan ses på
Nationalmuseet i København og på Grønlands Museum i Nuuk.
Denne 30 tons meteor faldt ned på Grønland for måske 10.000 år siden
og kan i dag ses på Geologisk Museum i København. Ved siden af står
finderen og hjembringeren, metallurgen Vagn Buchwald.
Vi er derfor heldige, at jern findes i store mængder. Faktisk
er jern det sjettemest udbredte stof på jordoverfladen og det
næstmest udbredte metal efter aluminium.
Jernet kan også bruges sammen med andre stoffer. Derved
ændres dets egenskaber. I løbet af bogen præsenteres mange

stoffer som mangan, der kan nå op på 10 %. Det er fortrinsvis udvundet i Jylland på den magre sandjord inden for
israndlinjen, men det findes også på Sjælland og på Fyn.
Myremalm er ofte dannet på kanten af engområder og langs
ådales skråninger. Jernet er blevet opløst i grundvandet, og
de steder, hvor grundvandet siden er dukket op til overfladen,
har jernet mødt ilt, og er da blevet oxideret og har taget fast
form i jorden.
Malmen dannes i større eller mindre klumper. For eksempel kan der ved et åløb nogle steder være områder ved
bredden med et tykt malmlag på en meter, mens der andre
steder kun findes helt tynde lag.

af disse fremmede stoffer, men her nøjes vi med at se på,

Jernalderovnen skulle sørge for at opvarme malmen til

hvad der sker, når indholdet af kul i jernet er højt eller lavt.

1.200 grader. Temperaturen behøvede ikke nå op til jernets

Hvis jern indeholder meget kul, bliver det meget hårdt, men

smeltepunkt på 1.538°, for det var i virkeligheden sand og

også skørt og sårbart over for slag. Derfor er det er svært at

andre indholdsstoffer i malmen, der skulle smelte, så jernet

forme det manuelt. I stedet kan det støbes, altså varmes op

lå tilbage.
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Smedes og ovnbyggeres tusinde år gamle viden om jernfremstilling er forsvundet. Rundt om i verden laves hver sommer forsøg med jernovne for at
rekonstruere den. Billede fra Ribe Vikingecenter.
Man arbejder dog ikke på bar bund, for arkæologer har samlet megen viden; denne model er en kopi af den ældste type, Skovmarksovnen. Og samtidig
råder nutidens jernmagere over en stor teoretisk viden. Alligevel er resultatet endnu ikke så godt som de gamle mestres. Dette forsøg i sommeren 2001
resulterede i 1,3 kg luppe ud af 20 kg malm på 2½ time.

I processen benyttede man formodentlig store mængder

De første danske jernovne

trækul, som danner kulilte, når det afbrændes. Kulilten var
vigtig i jernudvindingen, fordi den reagerer aggressivt med

Det er ikke meget, vi ved om den første danske jernfrem-

ilt (oxider). Jernoxiderne i myremalmen blev derfor splittet

stilling. Der er ikke fundet ret mange rester af disse ovne.

op, når de mødte kulilten, og dannede i stedet kuldioxid og

Fremstillingen er formodentlig sket i en ovntype, som den

metalliske jernpartikler.

arkæologerne har beskrevet fra en udgravning ved Skovmark

Under opvarmningen dannedes også slagge af malmen.

ved Vendsyssel. Skovmarks-ovnen var gravet lidt ned i jorden,

Slaggen drev mod bunden af ovnen og transporterede de fine

var beklædt med ler og havde en høj muret lerskorsten. Ne-

jernpartikler med sig. Fordi partiklerne var opblandet i slag-

derst i ovnløbet var isat en plade af ler med et hul for tilførsel

gen, var de beskyttet mod at gå i forbindelse med både kulstof

af luft fra blæsebælge.3

(fra trækullet) og ilt. Resultatet var, at der lå en blanding af

Slaggestykkerne fundet ved ovnen var ikke store. De

slagge og metallisk jern - kaldet jernluppe - tilbage i ovnen.

største af de fundne stykker slagge har vejet ½ kg, men de

Det meste af slaggen blev dog ledt ud af ovnen.

mest almindelige var mindre stykker på ca. 50 g. Da der blev
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dannet meget mere slagge end færdigt jern, har udvindingen
nok ikke bestået i jernstykker på mere end få gram. Fremstillingen har således muligvis været jern til smykker eller
meget små redskaber.
Den næste ovntype eksisterede i årene fra 3.-7. århundrede
e.Kr. Der har højst sandsynligt været mere end 20.000 af dem
i Danmark. Alene i dag findes der rester af mellem 10.000 og
20.000 ovne af en type, som kaldes slaggegrubeovnen eller
skaktovnen. Der ligger tusindvis tons slagger rundt omkring
som et vidnesbyrd om en stor dansk jernfremstilling.4
Meget kortfattet kan man sige, at der er fire forskellige
slaggetyper. Den ene er en tung mat mørkegrå slagge med
metalglans og en vægtfylde på mere end 5 g/cm3. En magnet viser tydeligt, at den er magnetisk og derfor indeholder
jernoxider.
Den er tegn på et mislykket forsøg på at lave jern, måske
på grund af for dårlig opvarmning. Slaggen indeholder store
mængder jern, idet jerns vægtfylde er langt større end stens

Den størknede slagge har fortalt jernmageren ved Skovmarksovnen
og alle senere ovne om, hvor vellykket jernfremstillingen har været.
Tilsvarende har slaggen kunnet fortælle arbejderne på Stålvalseværket
om stålfremstillingen.
I midten en slagge fra en vellykket udvinding, til venstre en mislykket
glasslagge og til højre en mislykket jernrig slagge.

En anden type slagge er grågrøn, svagt magnetisk og med
en vægtfylde omkring 4 g/cm3. Denne slagge indeholder ikke
særlig meget jern, og det tyder altså på, at ovnen fungerede
godt.

bruddet smeltet glas. Man kan se, at den ikke har været
særlig flydende, som jernholdige slagger er, ligesom den slet

smeltepunkt

ikke er magnetisk.

ca. 1.150° - 1.250°
ca. 1.250° - 1.538°

Denne grønne slagge er tegn på et mislykket jernudvindings-

Endelig er der en jernfattig og derfor meget let glasslagge.
forsøg, idet slaggen har været for dårlig til at beskytte det
varme jern mod at optage kulstof, og det jern, der har været

ca. 1.538°

Fremstilling af jern – reduktion
2 C + O2 → 2 CO
3 CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2

Fremstillingen af jern sker ved en såkaldt reduktion. Ved den første
proces dannes kulmonooxid ved forbrænding. I den næste proces går
kulmonooxiden i forbindelse med jernoxiderne i jernmalmen og danner
gas i form af kuldioxid, mens jernet bliver tilbage.
Lidt på samme måde kunne der tilsættes kalk til slaggen i en jernovn,
således at uhensigtsmæssigt silicium i ovnen blev fjernet og i stedet gjorde
nytte som del af slaggen.
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slået i stykker og genbrugt i en ny tur gennem ovnen.

på mindre end 3 g/cm3. Hvis man slår den i stykker, ligner

Typer af jern:

1)
2)

er på knap 8 g/cm3. Slaggen kunne faktisk godt have været

Den bedste slagge er en sort glasslagge med en vægtfylde

Faktaboks:

Andel af kulstof		
4-5 %
råjern
2,5-4,5 % støbejern
0-2,5 % stål 		
0,3 %
smedejern
0,0 %
rent jern		

og sands, som ligger omkring 3 g/cm3, mens jerns vægtfylde

resultat af processen, må derfor være blevet meget skørt.
Denne type ovn er blevet afløst af en ny konstruktion. Den
har imidlertid ikke efterladt særlig meget slagge, nok fordi
efterladenskaberne er pløjet væk, så den kender vi faktisk
ikke så meget til.

Træls arbejde mekaniseres
Jernluppen fra ovnene kunne relativt let bearbejdes, så der
kunne skabes jern til brug for en smed. Luppen er også blevet
kaldt jernsvamp, da den var porøs og indeholdt en masse slag-

I Lapphyttan i Midtsverige er der bygget en masseovn, som man forestiller sig jernovnene så ud 1150-1350. Anlægget lå ved et vandløb,
som leverede kraft til blæsebælge og hamre. Ovenfor ses anlægget bygget
omkring ovnen, og til højre ser nogle besøgende ned i den varme ovn
med trækul og malm.
ger. Mens smedejernets smeltepunkt ligger ved godt 1.500°,
er smeltepunktet for slagge nede på omkring 1.000°. Når der
blev banket på en over 1.000° varm luppe, sprøjtede slagge
derfor ud af smedejernet på samme måde, som man vred en
svamp fri for vand. Efter at den havde været igennem adskillige opvarmninger og sammenbankninger, var den blevet til
en klump, klar til den endelige bearbejdning.5
Omkring 1100-1200 fandt man på at lade vandkraft drive
luftbælgene. Ved at dette arbejde kunne mekaniseres, var
det muligt at håndtere langt større varmegrader i ovnen og
i længere tid. Der kunne bygges en ovn, som kunne være i
gang i længere tid, og jernet kunne blive varmet så meget op,
at det kunne nå op på dets smeltetemperatur, de godt 1.500°,
så jernet løbende kunne aftappes i bunden af ovnen.
Med de høje temperaturer var det heller ikke længere
nødvendigt at benytte myremalm. Jernmalm gravet op af
jorden kunne sagtens smelte i denne ovntype. Herved blev
forekomsten af jernmalm i nærheden af ovnene tilsvarende
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Turister i Norge kan endnu se et af de gamle jernværker, idet masseovnen og omkringliggende bygninger ved Næs Verk er
blevet bevaret.
en fordel. Det lettere trækul kunne man mere rationelt lade
transportere til ovnen.
Jernproduktionen holdt flyttedag, og Norge og Sverige
blev i middelalderen leverandør til Danmark.
Råjernet blev udstøbt i små barrer, men det var meget
kulholdigt, så det kunne ikke benyttes, som det var. Jernet

Jern i Norge
Siden traktaten med Danmark i 1450 var Norge kommet i
tæt forbindelse med det danske kongerige, og i 1536 blev det
en del af riget. Norge var interessant, idet der fandtes relativt
store jernforekomster.7

skulle ”friskes” i en proces, som fjernede størstedelen af

Kongen ønskede dog en større fabrikation, og kong

kulstoffet i jernet.6 Friskningen var en simpel proces, som

Christian III fik i 1540 oprettet det første større jernværk i

skete i en åben esse. Nederst i essen blev lagt slagger med

nærheden af Skien. Det efterfølgende år nævnes et jernværk

et vist indhold af jernoxid, derover brændsel og øverst på

ved Oslo, men det var først under Christian IV, at der for

toppen råjern. Når fyret brændte, hjulpet af lufttilførslen fra

alvor kom gang i aktiviteterne. Der blev oprettet en række

blæsebælg, smeltede jernet, og mens jernet dryppede igen-

jernværker i begyndelsen af 1600-tallet. En Poul Smelter

nem slaggen, blev noget af kulstoffet fjernet. Jernet kunne

overtog i 1610 driften af Bærum Jernverk.

tages op fra essens bund og skulle måske have endnu en tur

Ovnene blev efterhånden bygget i bedre kvaliteter, og

igennem, før det var færdigt til at blive smedet sammen til

i 1622 kom den første store højovn i funktion. Det var på

en klump, hvor en del af slaggen blev banket ud. Osmund-

Bærums Jernerk, og på den tid var jernværker ikke mere

smedningen blev metoden kaldt.

en bibeskæftigelse en del af året. Derimod var det blevet
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en større industri, og rundt omkring jernværket opstod en
by for det store personale. Ovnene kunne på den tid også
fungere i længere tid ad gangen. Det var ikke usædvanligt,
at en ovn kunne støbe i to år, inden den blev slukket for at
blive repareret.

Hvad whisky og jern har til fælles
Efterhånden blev trækul vanskeligt at få fat på. Det var
også tilfældet i England, hvor trækul ellers havde været
benyttet til adskillige fabrikationer.8 Det blev blandt andet
benyttet til destillering af whisky. Desværre kunne stenkul
ikke benyttes, da dets indhold af svovl ville give whiskyen
en forkert smag.
Det blev der rådet bod på omkring 1642, hvor man fandt
ud af at benytte koks i stedet for kul. På samme måde som
man lavede kul af træ, kunne man fra stenkul fremstille koks.
Det afgav ikke de generende mængder svovl, og det blev nu
muligt at lave en storindustri med destillerier baseret på
brænding ved koks.
Opdagelsen kom også jernindustrien til nytte. Svovl var
nemlig tilsvarende et problem ved jernfremstillingen, men

Johan Frederik Classen overtog i 1756 nogle fallerede fabrikationer i det,
som han senere gav navnet Frederiks-Værk efter kongen. Han ønskede
at skabe et dansk Birmingham, hvilket sandelig lykkedes ham.

også her kunne koks erstatte trækul.
Mange eksperimenterede med nye og forbedrede ovntyper.
En af de mere kreative opfindere var franskmanden Reaumur,
som blandt meget forskelligt opfandt den såkaldte kupolovn

I enevoldskongernes tid skulle man være på god fod med

i 1722. Det var en meget simpel ovn, hvori der kunne smel-

den magtfulde konge. Det var derfor ikke et tilfælde, at Clas-

tes jern ved hjælp af koks. Den lignede på mange måder en

sen navngav sit fabrikssamfund efter Frederik d. V og kaldte

højovn, men var mere simpel. En svaghed var, at den ikke

det Frederiks-Værk.

kunne reducere kulindholdet i jernet, og den var derfor bedst
egnet til at fremstille støbejern.

Afhængighedsforholdet var gensidigt, for det blev en vigtig
industri for det danske militær. Derfor behandlede staten også
Classen godt. Han fik mange privilegier og titler, til sidst blev
han general, selvom han aldrig havde været soldat. Han fik
lov til at etablere Frederiksværk Gods og fik tillige en række

Frederiksværk fik et af landets første
jernstøberier

landsbyer tillagt godset. Ved siden af Frederiksværk Gods

Et af de første større støberier i Danmark startede i Frede-

i nærheden af Frederiksværk.

købte han godser på Falster. I alt fik han mere end 2.000
personer under sig. En af hans statelige boliger var Arresødal

riksværk. Det begyndte så småt, da en fransk kanonstøber,

Ifølge en aftale indgået i 1764, kunne Classen købe det

Peyrembert, i 1751 blev inviteret til byen for at fremstille

brugte jern, som staten samlede i de forskellige garnisoner

smedede kanoner. Det lykkedes ikke rigtigt, og i stedet overtog

og statsforetagender. Af aftalen kan vi se, at Classen påtænkte

Johan Frederik Classen sammen med en kompagnon etablis-

at arbejde med jernstøbning. Han benyttede sig dog ikke af

sementet mod at etablere en krudtfabrik og et støberi af ka-

aftalen, da han de første år ikke støbte i jern.

noner. Støberiet blev i første omgang et såkaldt metalstøberi,
som blandt andet fremstillede kanoner af bronze.9

Der var en vision med stedet. Ønsket var at skabe et
dansk Birmingham. I en af Classens ansøgninger til kongen
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Den simple kupol (kuppel) ovn betød store muligheder for
etableringen af jernstøberier. Jernbarrer fra fremmede
jernværker blev suppleret med lokalt skrot, og herved
kunne enhver stor dansk by med respekt for sig selv have
et jernstøberi.

Danske jernstøberier aftog i stigende grad systematisk opsamlet skrot.
Her ses de store bjerge af indsamlet jern på H.J. Hansens oplagsplads
i midten af Odense i begyndelsen af 1930’erne. Bemærk sorteringen
med bl.a. bjerget af hestesko til venstre.

Frederiksværk. Krudtværket og metalstøberiet havde nogle
turbulente tider, men jernstøberiet var der fremtid, i ligesom
det delvist var tilfældet for krudtværket. I 1857 blev jern- og
metalstøberiet overtaget af den københavnske jernstøber
Anker Heegaard, som igen bragte støberiet op blandt de
største i landet. Blandt andet lykkedes det ham at håndtere
teknikken med at udbore kanoner, og hans støberi var travlt
beskæftiget i 1863-64 med at rifle gamle glatløbede jernkanoner leveret fra svenske jernværker og samtidig støbe de
tilhørende nye spidsgranater.
skriver han, at hans projekt vil være til gavn for landets

Det var derfor oplagt, at støberiet i 1928 indgik i De

erhvervsliv ved at ”bygge husmandspladser for et anseligt

Forenede Jernstøberier (DFJ) og var en af de helt store ar-

antal husmænd, hvilke skal blive oplært i adskillige slags

bejdspladser i Frederiksværk. I midten af 1950’erne havde

metalarbejder”, således ”at værket erholder til evig tid en fast

DFJ maskinfabrik og metalstøberi i Næstved, salgsafdeling

stok af gode arbejdere, landet en planteskole af nyttige jern-

i Århus og ligeledes i København, hvor også hovedkontoret

og metalmanufakturiers, der vil ved deres eksempel udbrede

var placeret. I Frederiksværk fandtes der jernstøberi, emal-

kærlighed for arbejdsomhed og vindskibelighed hos deres

jeværksted og mekanisk værksted.

naboer. Hans Majestæt vil med tiden erholde en koloni af

Visionen fra 1700-tallet om, at Frederiksværk skulle være

nogle hundrede nyttige og velformuende håndværkere på det

et dansk Birmingham, blev på sin vis realiseret. Jernstøberiet

sted, hvor han nu alene tæller 30 fattige bønder.... Danmark

og Stålvalseværket kom til at gøre byen endnu stærkere som

vil besidde en herlighed, som ingen anden nation for tiden

jernindustriby, som vi senere skal høre.

ejer og på den måde kan Danmark erholde et Birmingham
ligesom England.”10
Der blev bygget en støbeovn i Frederiksværk, og i slutningen af 1769 var man klar til at gøre de første forsøg. Der
blev støbt en lille 1 ”punds” kanon og tilhørende kugler, og

De mange andre jernstøberier

i november kunne den første danskfremstillede jernkanon

Da Danmark og Norge blev adskilt efter Napoleonskrigenes

blive afprøvet.

afslutning i 1814, mistede Danmark samtidig sin hovedleve-

Der var blevet satset på en stor ovn, så man kunne støbe

randør af jern og jernprodukter. Det var derfor nødvendigt at

store kanoner på 2,75 m længde. Det gav tilsvarende store

opbygge et helt nyt erhverv med jernstøberier til erstatning

problemer, og selvom man fik løst selve støbeproblemerne,

for de tabte norske, nu baseret på importeret råjern.

endte man i uoverstigelige vanskeligheder, da man efterfølgende skulle bore kanonerne ud.

Der kom især jernstøberier til, da den industrielle udvikling for alvor tog fart efter 1840’erne. I løbet af få år fik

Håbet om at producere jernkanoner forsvandt. Man skrin-

stort set hver eneste provinsby med respekt for sig selv et

lagde dog ikke jernstøberiet, men fortsatte med støbegods

jernstøberi. Mange af jernstøberierne havde desuden en fabri-

til civilt brug. Der blev støbt kakkelovne, gryder, jernporte,

kation af f.eks. landbrugsredskaber eller gryder. Ikke mindst

stakitter, støtter og meget andet. Støberiet leverede samtidig

de mange små maskinfabrikker kunne her få fremstillet de

dele til maskinfabrikation, hvor man bl.a. leverede dele til

nødvendige maskindele.

møntmaskiner til den Kgl. Mønt.
Nu handler denne bog ikke om jernstøbning, men vi skal
dog lige følge historien op i tid, for jernstøberiet fortsatte i
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Omkring 1900 fandtes der 175 støberier i landet. Selvom
antallet siden gik noget ned, var der længe et stort antal
støberier.

Forsøg med dansk malm og jernværk igen

kraft, tørv og træ til fyring samt gode besejlingsforhold via
Gudenåen. Den danske stat var positivt stemt for jernværket i

Efter Napoleonskrigenes afslutning med afståelse af Norge

Silkeborg, men ville først have sikkerhed for, at myremalmen

var Danmark pludselig heller ikke længere selvforsynende

var velegnet. Samtidig ønskede man at gøre brug af tørv

med jern. Efter freden igangsattes initiativer til at genoplive

som brændsel. Sikkerheden for, at de danske råvarer kunne

jernproduktionen med dansk malm. Til eksempel fandtes

benyttes, kunne man få ved at lave et forsøg. Det blev udført

på Bornholm nogle lejer, hvor klipperne havde et højt ind-

på jernstøberiet Carlshütte ved Rendsborg, som havde fået

hold af jern. Allerede i 1820 var der planer fremme om at

opført en ovn til stålfremstilling i 1839, selvom man ganske

udnytte dem, men ingen af disse forslag blev på nogen måde

vist allerede havde fået tilladelse til et stålværk, da virksom-

realiseret.11

heden startede op i 1827 med et almindeligt jernstøberi.

I 1825 opstod planer om at udnytte den lokale myremalm

Både myremalm og tørv blev fragtet til Rendsborg, og

ved Herning. Det viste sig dog mere realistisk med et jern-

en prøvefremstilling blev udført i 1842. Det lykkedes at lave

værk ved Silkeborg. Her var store forekomster af myremalm

jern, men det viste sig også, at prisen blev højere, end hvad

af høj kvalitet med malm, der havde et jernindhold på 46½

importeret jern kostede.

%, hvilket faktisk var meget godt; til sammenligning har en

Det hele endte med, at overvejelser om at benytte dansk

betydelig del af Europas jernmalm et jernindhold på omkring

malm og råvarer blev skrinlagt. Derefter varede det længe,

35 %. Et jernværk kunne let etableres, bl.a. fordi der var vand-

inden der igen kom planer om et dansk jernværk.
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I dag er den sidste engelske Bessemer konverter blevet et museumsstykke på Kelham Island Museum. Da den kom frem i 1855,
betød den en revolution. Den kunne gøre 15 tons jern til stål på
15-20 minutter, mens en pudlinglovn ikke præsterede mere end
5 tons i døgnet.

Stål i massefabrikation

ikke blev blandet i jernet. Når jernet var smeltet, skulle en
smed rage urenheder og slagge ud af jernet, som dermed

Stål fremstillet via ny pudling-proces

blev omdannet til stål. Oven over herden - det leje, hvor

Den industrielle revolution var godt i gang, og opfindelser

brændingsprodukterne væk. Da det var nok til at skaffe træk

dukkede hurtigt op efter hinanden. En af de vigtigste nyska-

i ovnen, undgik man blæsebælge, som traditionelt blev drevet

belser for stålfremstillingen var opfindelsen omkring 1784 af

ved vandkraft. Derved var det ikke længere nødvendigt, at

den såkaldte pudling-proces, hvorved der kunne fremstilles

fabrikationen skulle ligge ved et vandløb. Pudlingprocessen

stål ud fra råjern. Det var ikke længere nødvendigt at bruge

betød derfor, at værkerne kunne placeres frit.

råjernet blev placeret - stod en høj skorsten til at føre for-

trækul, som det var tilfældet ved osmund-smedenes esser,
12

men i stedet de langt billigere koks fra stenkul.

Nu kunne der fabrikeres stål i langt større mængder end
hidtil. Stålfremstilling skete nu på store virksomheder med

Det centrale i metoden var, at det smeltede jern ikke fik

dampmaskiner og meget andet udstyr. Blandt andet skulle

fysisk kontakt med brændslet. Kun varmen blev blæst over

stålet hamres for at tvinge slagge ud af luppen. Endnu havde

den åbne pudlingsovn, der havde en diameter på 1-1,8 m. Det

Danmark ikke noget af den slags udstyr; landet var langt

betød, at det kulstof, som blev frigivet under forbrændingen,

bagefter den hæsblæsende udvikling i England.
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Bessemer og Thomas blev storindustri med
støbestål

Støbestål gav mulighed for rationel valsning
De nævnte problemer med støbning af stål blev efterhånden

En god måde at blive kendt på er at opfinde en epokegørende

løst. Man kunne støbe skibspropeller og centrifugehuse på

ny teknik. Det var tilfældet med de to personer, som vi skal

samme måde, som man støbte støbejern.

høre om i dette afsnit.
Den første var Henry Bessemer i Sheffield, som opfandt
en enkel metode til stålfremstilling. De store højovne var til

Den største anvendelse af stål blev dog ikke til støbning
af enkeltemner, men derimod til støbning af blokke med en
efterfølgende valsning.

stadighed blevet større og kunne fremstille store mængder

Allerede i 1830’erne var man på forskellige stålværker

af råjern, men råjernets omdannelse til stål var flaskehalsen.

begyndt at erstatte smedningen med en valsning, og efter-

Bessemers opfindelse var simpel: Der skulle blot laves en

hånden blev det mere almindeligt, når det drejede sig om

stor stålflaske, en konverter, hvori det flydende råjern kunne

stangjern. Da Bessemer-metoden kom frem omkring 1860,

ligge. Herefter blev der blæst varm luft igennem den flydende

begyndte man at valse det udstøbte stål. Herved fremstilledes

blanding nedefra. Ilten gik først i forbindelse med silicium

stænger, plader, bjælker og skinner.

og mangan i jernet, som dannede slagge. Ved forbrændingen

Valsningen blev udført, mens stålet var varmt. Man kunne

af disse stoffer udvikledes samtidig yderligere varme, hvilket

også valse stålet i kold tilstand, hvilket havde visse fordele, da

var nyttigt for at bringe temperaturen op til stålets smelte-

stålets struktur blev forbedret. I de første årtier dominerede

temperatur, der er højere end støbejernets. Efterfølgende gik

valsning i varm tilstand dog.

ilten i forbindelse med det kulstof, som jernet indeholder,

Resultatet blev en langt større anvendelse af stål. I 1850

og dannede kuldioxid, der blæstes ud. Dermed blev råjernet

var verdensproduktionen på omkring 50.000 tons, mens den

reduceret til stål, som kunne støbes ud fra konverteren. Når

nåede op på 500.000 tons i 1870 og 28.000.000 tons i 1899,

luften på denne måde blæstes gennem råjernet, gav det an-

efter de nye metoder var indført.

ledning til en mængde glødende partikler foroven, hvilket
gjorde processen karakteristisk og smuk.

Stålplader havde samtidig bedre egenskaber end støbejernsplader. F.eks. kunne der bygges meget større skibe,

Metoden gik sin sejrsgang over hele verden. Nu kørte

idet skroget kunne være langt tyndere. Mens et jernskibs

produktionen på skinner. Jern og stål kom herved til at koste

egenvægt var ca. 20 % af totalvægten, blev det reduceret til

næsten lige meget, og de fleste maskindele gik snart over til

kun 10 % ved skibe bygget af stål.13

at blive fremstillet i stål.

Infrastrukturen blev væsentlig forbedret. Jernbaneskin-

Der var dog et problem i processen, nemlig, at den ikke

ner kunne nu laves af en langt billigere og bedre kvalitet,

gjorde noget ved fosforet. Det betød måske ikke så meget for

og i stort set alle lande spredte jernbanenettet sig kraftigt.

jernet i England, men på kontinentet med de mere fosforhol-

Dampkedler kunne laves til at klare et højere tryk, som blev

dige malme manglede en løsning.

udnyttet i dampmaskiner eller i de nye dampturbiner (også

Den sørgede Sidney Gilchrist Thomas for. Han var egentlig

bygget af stål).

kontormand i en kriminalret, men interesserede sig for kemi.

Stålstænger benyttedes i byggeriet og gav efterhånden

Hans løsning på problemet var enkel: Den store bessemerfla-

anledning til bygning af højhuse. Det var typisk, at Eiffeltår-

ske skulle indvendigt beklædes med en basisk sten, samtidig

net i Paris, som skulle fejre 100-året for den store franske

med at der blev tilsat kalk til det smeltede jern. Herved gik

revolution, var bygget i stål og blev den første bygning, der

fosforen i forbindelse med stenen og dannede slagge.

blev højere end 1.000 fod.

Det viste sig i øvrigt, at den fosforholdige slagge kunne
benyttes som gødning, og derved sælges som en vigtig indtægtskilde.
Hvor smede tidligere møjsommeligt skulle behandle jernluppe på esse og ambolt til smedejern, kunne stål med de nye

Siemens-Martin ovnen blev fremtidens stålovn

metoder blive støbt. Der var nogle tekniske problemer, som

Den tyske opfinder Wilhelm Siemens konstruerede en ovn,

først skulle løses, for stålets højere smeltetemperatur gjorde

som kunne nå op på meget høje varmegrader. Idéen var

samtidig, at der skulle udvikles støbeforme, som kunne klare

simpel. Luften skulle blot forvarmes, så den var varm ved

disse højere temperaturer.

forbrændingen.
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I praksis var det mere kompliceret, og han løste proble-

mere ensartet stål af en højere kvalitet. Ikke mindst undgik

met ved at lave en ovn med to kamre, som hver havde et

man de meget fine slaggepartikler af jernoxider, som opstod

gitterværk i ildfaste sten. Først blev luft ført igennem det ene

i Bessemer-konverteren, når der blev blæst luft igennem.

kammer, inden det nåede selve ovnen, hvor der blev tilført
gas. Når røggassen derefter blev ført ud gennem det andet
kammer, blev kammeret og stengitteret kraftigt opvarmet.
Efter nogen tid vendte man luftstrømmen, så luften i stedet
kom ind i den varme side. Herved blev luften kraftigt opvarmet, inden den nåede ovnen, og igen blev det andet kammer
opvarmet. Således skiftede lufttilførslen i ovnen jævnligt side,
ca. hver halve time.14
Siemens’ opdagelse var fra 1861, men den blev først anvendt til stålfremstilling, da far og søn Emile og Pierre Martin
i Frankrig i 1864 så princippet og indrettede det til en ovn
for smeltning og raffinering af stål. Denne stålovn blev derfor
opkaldt efter begge opfindere: Siemens-Martin ovnen.
Selvom Bessemer-metoden var enkel, krævede den råjern
fra en højovn. Hvis man i stedet ønskede at fremstille stål
ud fra stålskrot, kunne en højovn på den tid ikke opnå de
høje temperaturer, som stålet krævede for at smelte. Derfor
blev Siemens-Martin ovnen i et lille århundrede den mest
velegnede ovn for smeltning af stål.
Omvendt varede processen i en Siemens-Martin ovn
mange timer. I de første årtier kunne det tage op til 12 timer.15
Det skyldtes, at skrottet og råjernet blev lagt koldt i ovnen og
skulle varmes op, mens en højovn havde klaret opvarmningen
ved Bessemer-metoden. Den lange periode var dog en fordel,
idet man meget lettere kunne styre processen og derved få et

Tværsnittet viser en Siemens-Martin ovn i Stålvalseværket. D er herden,
hvor stålet smeltes, B lemmene for påfyldning og A en chargerkran (se
billede s. 81).
E er regeneratoren, hvor røgen afgiver varme eller luften forvarmes,
mens C er udløbsrende for det smeltede stål.

Tegningen viser Siemens-Martin-processen med et forenklet snit gennem en
smelteovn og to regeneratorer. Øverst tre
lemme til påfyldning (chargering) af
skrot m.m. Forvarmet luft blandes med
gas (senere olie) og forbrænder over den
centrale herd og smelter stålet. Røggasserne
passerer gennem regeneratoren th. og går
videre til skorstenen. Efter nogen tid vendes
strømmen, så luft forvarmes i det højre
regeneratorkammer i stedet.
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Planer om danske stålværker
Initiativ til myremalmsbaseret værk under 1.
Verdenskrig
Selvom Danmark holdt sig ude af den 1. Verdenskrig, blev
landet hurtigt berørt af krigssituationen. Priserne på jern steg
kraftigt, og værre var det, at det efterhånden blev umuligt at
få jern fra de sædvanlige leverandører, der betragtede deres
jern som et strategisk produkt i krigsindustrien.16
Sverige kunne dog stadig levere jern til deres naboland,
men der var det problem med det svenske jern, at det på en
måde var for ”rent”, når det skulle benyttes til støbejern, idet
det manglede fosfor til at give en tilstrækkelig styrke.
Manglen på egnet jern blev efterhånden følelig for den
danske industri. Det blev diskuteret meget i erhvervskredse,
og til sidst tog Industrirådet i 1917 initiativ til at nedsætte
en kommission, som skulle arbejde på at etablere et dansk
jernværk baseret på dansk myremalm.
Den første opgave var at finde ud af, hvor der lå myremalmslejer, og hvor store de var. Man kunne bygge på en
undersøgelse, som Danmarks Geologiske Undersøgelse
havde udført i begyndelsen af 1890’erne med kortlægning

Walter Engel forsøgte at etablere et dansk stålværk under 1. Verdenskrig.
Største betydning for den danske jernindustri fik han senere som professor
på Danmarks Polytekniske Læreanstalt.
Engel var født i Berlin. Hans mor var dansk, hvorfor det var naturligt
at tage arbejde i Danmark. Det blev på NKT Trådværket i Middelfart
som værkets første ingeniør i 1905 og få år senere som direktør.

af danske råvareforhold. På den tid havde man fundet be-

areal, idet den gennemsnitlige tykkelse af jernlaget var mere

tydelige mængder myremalm, og på basis af undersøgelsen

end 2 meter.

foreslog den ansvarlige geolog Rørdam i 1894, at malmen

Ud over malmen skulle der samtidig være brændsel i

kunne benyttes som råmateriale til en Siemens-Martin ovn

nærheden. Det viste sig, at der i de midtjyske hedeområder

sammen med udenlandsk råjern.

fandtes så meget bjergfyr og anden bevoksning, at det sagtens

Der blev sendt borehold ud for at undersøge de enkelte

kunne blive brændsel for en dansk højovn med en produk-

foreslåede lokaliteters placering, omfang, mængde og ikke

tion på 5-10 tons råjern om dagen. Hertil skulle fremstilles

mindst lødighed.

1-2.000 tons trækul, hvilket krævede fem gange så mange

I løbet af overraskende kort tid havde udvalget fået udpe-

rummeter træ.

get tre lokaliteter, der kunne være velegnede til en placering

Projektet var ikke urealistisk. I Sverige kunne kommis-

af et dansk jernværk. Det var Østrupbæk 600 m syd for Gund-

sionen besøge jernværket Åminne i Småland ved Värnamo,

sømagle Sø, Langstrup i den nordlige del af Langstrup Mose

som udelukkende benyttede en malm meget lig den danske.

ved Niverød og Løvskal 400 m fra Nørreå vest for Randers.

Det var ganske vist en såkaldt sømalm, hvor malmen var

Østrupbæk viste sig kun at have et areal på 1,6 ha, og da

dannet ude i søområder, så den blev høstet med en mudder-

det tykkeste lag blot var 15 cm tykt, lå der kun 5.500 tons

maskine, men ellers mindede den benyttede teknik meget om

malm svarende til 1.700 tons rent jern. Derimod var de to

den danske. Ovnen var en lille højovn, der kunne producere

andre lejer mere lovende. Lejet ved Langstrup havde en langt

7-8 tons råjern om dagen. Den var i gang 140 dage om året

større udbredelse samt en lidt højere mægtighed på 20 cm.

og fremstillede godt 900 tons råjern.

Her kunne der udvindes knap 20.000 tons rent jern, hvilket
kunne holde et jernværk i gang i mere end 20 år.

Selvom kommissionen arbejdede hurtigt, nåede dens
forslag ikke at blive realiseret. Da freden kom, blev det

Den mest lovende forekomst var Løvskal. Her var mæng-

snart muligt at købe jern fra udlandet igen. Samtidig kom

den af rent jern lidt større end i Langstrup, idet der var knap

der i 1920’erne et økonomisk tilbageslag, der betød, at den

24.000 tons, hvilket kunne give en produktion i mere end 30

danske industri ikke havde samme lyst til at investere i nye

år. Vigtigere var, at lejet var koncentreret på et meget mindre

tiltag af denne type.
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