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OMRÅDE – OG BYGNINGSBESKRIVELSE
Området:
Boesdal Kalkbrud ligger på den sjællandske halvø Stevns, hvor undergrunden består af kalk og flint. Halvøen
ligger syd for Køge Bugt og er domineret af landsbrugsland. Kalkbruddet er placeret kystnært øst for
Rødvig.
Stevns kyst er en klint, hvori der er et 65,5 millioner år gammelt fiskelerlag, der er udpeget af Unesco som
verdensarv. UNESCO’s udpegning knytter sig til, hvordan landskabet dokumenterer væsentlige dele af
klodens forhistoriske udvikling og adresserer ikke Stevnsområdets kulturhistoriske eller arkitektoniske
værdier.
På grund af den særlige undergrund er Stevns en af de væsentlige lokaliteter for rådstofudvinding i
Danmark. Ud over Boesdal Kalkbrud findes her Faxe Kalkbrud, Holtug Kridtbrud og det stadig aktive
Sigerslev Stenbrud.
Boesdal Kalkbrud ligger for enden af Boesdalsvej, der går fra Lille Heddinge til kysten. Hvor Boesdalsvej
krydses af Korsnæbsvej, der går parallelt med kysten, ligger en række mindre huse, der har været
arbejdsboliger. Der er ligeledes andre beboelseshuse på Boesdalsvej tæt på kysten.
Langs kysten findes der en naturfredet trampesti. Den 1. maj 2017 afsagde Fredningsnævnet for
Østsjælland en afgørelse for fredning af et større område, der strækker sig langs Stevns kyst fra Rødvig til
Gjorslev Bøgeskov. Afgørelsen er pt. anket og forventes afgjort i slutningen af 2018.
Anlægget:
Kalkbruddet er en markant landskabelig, menneskeskabt form i landskabet, med hvide vægge i et ellers
fladt, grønt landbrugsland. Kalkbruddet er en fordybning, som afspejler dets industrielle historie, hvor
bruddets udgravninger og videre distribution af kalken tydeligt aflæses. Bruddet afgrænses af en kant, der
formidler overgangen fra landsbrugslandet til kalkbruddet. Der er adgang til fordybningen via en bred
rampe, en smal trampesti og gennem klinten fra stranden.
Boesdal Kalkbrud er en karakteristisk helhed, hvor man kan opleve væsentlig træk ved råstofindustrien i
Danmark og det postindustrielle landskab, der i dag bliver brugt til kulturelle aktiviteter med lokal, national
og international rækkevidde.
Anlægget består af følgende elementer:
Elementer fra da kalkbruddet var i drift og et aktivt produktionslandskab.
-

Kalkbruddet: Markant, amorf fordybning dannet af udgravning og distribution af kalk. Her er stier
og veje i svungne, bløde former, ca. 25x15m på det bredeste sted.
Pyramiden: 12-kantet bygning ca. 20 m høj og 30 m bred
Kalklade og kalkovne: Mindre bygninger fra da bruddet var i drift ca. 18 m høje

Elementer tilføjet efter endt brydning. Efter lukningen er kalkbruddet blevet udlagt til rekreative aktiviteter.
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-

Amfivoldene: To halvcirkelformede jordbanker til gudstjeneste og andre arrangementer
Shelter: Små shelters til div. fritidsaktiviteter

Ankomsten til kalkbruddet sker via en asfalteret rampe fra Boesdalsvej. På Boesdalsvej nord for
adgangsrampen ligger to hvide bygninger af barakkarakter samt en enkelt container. Syd for
adgangsrampen på Boesdalsvej er et område med træer og et græsareal, der afgrænses mod syd af
trampestien, der går op fra kalkbruddet. Græsarealet strækker sig fra en parkeringsplads langs Boesdalsvej
til bruddets kant. Langs kanten er vegetationen uplejet. Kanten er en klar afgrænsning inden bruddets
stejle vægge går lodret ned og møder den flade bund i fordybningen.
Selve Kalkbruddet udgøres af to dele. En rektangulær fordybning mod vest forbundet med en større amorf
fordybning mod øst. De to er forbundet via en smal smøge. Den amorfe fordybning mod øst er forbundet
med stranden via en passage til det omgivende landskab. Passagen til stranden blev etableret som tunnel,
så man kunne komme af med flint og affald fra kysten. Trampestien går langs klintekanten fra Rødvig by,
helt ned i kalkbruddet, forbi pyramiden og op til Boesdalsvej og videre nord på til Bøgeskov Strand.
Kalkbruddet er en landskabsform udhulet i Stevns Klint.
I den amorfe fordybning mod øst findes en åben kalklade og en pyramideformet bygning til tørring og
opbevarings af kalk. Tidligere har der yderligere været løst produktionsinventar som transportbånd og
småskure til produktionen samt flere ovne. Det løse inventar er nedtaget i forbindelse med lukning af
produktionen, da området overgik til rekreativ benyttelse. Det er beskrevet yderligere i afsnittet
Bygningshistorie.
Der findes to typer vægge i kalkbruddet. Den ene type er den lodrette, huggede væg, hvor undergrundens
lagdeling tydeligt ses sammen med spor af selve brydningen. De lodrette vægge er uden nævneværdige
bevoksning og undergrundskalken er tydelig at se. Den anden type vægge er nedfaldsvæggene, hvis skrå
karakter dannes af kalkjordens friktionsvinkel. På de skrå vægge ses småsten sammen med kalken. Her er
pionerarter som pil, birk, tjørn og ahorn samt forskellige græsser begyndt at vokse frem.
Bygningerne:
Bygningerne fra kalkbruddets tid er kalkpyramiden (1967), kalkladen og kalkovnene (1932). Fælles for
bygningerne er, at de er veldefinerede geometriske former og repræsenterer forskellige tiders
industriarkitektur. Kalkovnene er cylinderformede med skorstene oven på. Kalkladen er rektangulær med
spær, der danner en trekant fra kip til jord og pyramiden er et 12-kantet, storladen bygningskrop.
Kalkovnene, kalkladen og pyramiden har tidligere været fysisk forbundet med hinanden via transportbånd,
hejseværk og læskure, der alle bidrog til anlæggets industrielle processer med at bryde, sortere,
transportere og tørre kalken. (se historiske foto s 19-24)
Kalkpyramiden er den mest markante bygning i bruddet med 20 m i højden og 60 meter i diameter.
Pyraminden kan rumme 25.000 tons jordbrugkalk.
Kalkpyraminden er tolvkantet og har fire porte fordelt med to fag imellem hver port. I toppen er et
nedkastningshul overdækket af en lille lanterne med saddeltag. Pyramiden står på en in situ støbt
betonsokkel. Adgangen sker gennem de fire porte. Indvending leder ramper fra portåbningerne til det let
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nedsænkede gulv. Pyramidens eneste lyskilder er nedkastningshullet i toppen, portene og den stribe af lys,
der trænger ind i sprækken mellem betonsoklen og pyramidens udhæng.
Portene er placeret i flugt med betonsoklen. Pyramidens tag løfter sig over portene og der er flunker på
hver side af åbningen.
Pyramidens hældning er tilsvarende kalkens friktionsvinkel. Kalken, der blev kastet ned fra lugen i toppen,
lå i en bunke med samme vinkel som pyramidens tag, for dermed at udnytte pladsen optimalt. Denne
vinkel ses i dag kalkbruddets skrå vægge, således er bygning og landskabsformen omkring forbundet.
Pyramidens dimensioner, dramatiske lysindfald og rumfang leder tankerne hen på de klassiske katedraler.
Skalaen er enorm og konstruktionen synlige, taktfaste spær danner et arkitektonisk motiv i det
ubearbejdede rum, der er programmeret af friktionsvinklen.
Pyramiden er kalkbruddets mest markante form, den skal forstås i samspil med selve kalkbruddets
fordybning og den landskabelige form, der er opstået som følge af kalkindustrien på stedet.
Kalkovnene står på græsarealet oppe ved Boesdalsvej. De er opført i røde teglsten i kobskifte. Der er
spændt jernbånd om ovnene og der er jernluger nederst.
Kalkladen er placeret nede i bruddet. Spærene går fra kip til grund. Ladens sider er muret op mellem
spærene, således deres nederste ¼ ligger uden for bygningen i en taktfast rytme. Der er saddeltag i
pandeplader med stående false over det indvendige rum. Gavlene er delvis åbne og delvist dækket med
brædder.
Desuden er der de hvide barakbygninger ved adgangsrampen og to små shelter-bygninger i den vestlige del
af kalkbruddet.
Bygningerne, især kalkpyraminden, skal forstås i samspil med det omgivende industrilandskab, som den er
en del af. De kan ikke betragtes som en enkeltstående bygninger.
Konstruktion:
Pyramiden er opført af en limtræskonstruktion, der udgøres af 12 spær, der mødes i en ring ved lugen i
toppen. Mellem spærene er fem afstivende tværbjælker. I de tre nederste sektioner er der spændt stålw
irer op i et kryds. Konstruktionen står på betonsoklen. Mellem spærfagene er der yderligere to dokker, der
stopper ved nederste tværbjælke. Mellem den nederste og den anden nederste tværbjælke er også en kort
dokke i hver sektion.
Overflader:
Overfladerne er rå og ubearbejdede. Gulvet er ubefæstet og tagets eternitplader danner en mosaik på
grund af løbende vedligeholdelse, hvor udskiftningen af pladerne tydeligt aflæses.

VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND
Kalkovnene er i dårlig vedligeholdelsesstand.
Kalkladen er i dårlig vedligeholdelsesstand.
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Pyramiden fremstår i udmærket vedligeholdelsestand.

BYGNINGS- OG ANLÆGSHISTORIE
Brydningen af kalk i Boelsdal startede i 1914, kalkindvendingen på stedet ophørte i 1990. I den aktive
periode var der flere udvidelser og omlægninger, hvor man har tilpasset sig skiftende produktionsformer og
behov. Derfor kan der næppe tales om en original tilstand, forandringen har været en konstant, der
afspejler kalkindustriens udvikling i 1900-tallet. Siden pyramidens opførelse, har den været anlæggets mest
markante bygning.
I Boesdal kalkbrud blev der udvundet kalk og flint, først ved håndkraft, brækstænger og hakker, siden
sprængte man kalken løs med aerolitplader. Kalken blev brændt i kalkovne på stedet.
Dele af kalken blev brugt af lokale landmænd, enten som foderkridt til kvæg eller til jordforbedring. Når
kalken var blevet brudt og renset for flint, blev den sluppet gennem hullet øverst i kalkpyramiden. Inde i
pyramiden blev kalken tørret og herefter kørt fra stedet i lastbiler. Kalkbruddet har også leveret kalk til
byggeriet, hvor det er brugt i mørtel.
Med overgangen til mere industrialiseret byggeri i 1960’erne og 1970’erne blev der færre
murstensbygninger og efterspørgslen på mørtel dalede. Boesdal blev solgt til Faxe Kalkbrud, i forbindelse
med omlægning af graverettighederne på Stevns. Kalkindvindingen i Boesdal Kalkbrud i ophørte i 1990
Efter lukningen har Boesdal Kalbrud været et post-industrielt landskab. I 1993 blev kalkbruddet via
lokalplan nr. 47 for Boesdal Kalkbrud udlagt til rekreativt område, der gør brug af de efterladte bygninger til
nutidige arrangementer.
I kalkbruddets aktive år stod der en række nu nedrevne bygninger til produktionen.
Ud over de tilbageværende rundovne (1932,1934) har der været en langovn (1922), IFØ-ovnene (1948) og
Calcimati-ovn (~1975).
Langovnen bestod af en høj skorsten sammenbygget en længebygning. Langovnen var placeret oppe på
bruddets kant.
Rundovnene var sammenbygget med små murstensskure med pandepladetag (en-etages). Mellem
skorstenen var en trækonstruktion. Rundovnene er placeret på bruddets kant.
IFØ-ovnene var sammenbygget med et fleretages, knopskudt anlæg (en-, to-, tre- og firetages). IFØ-ovnene
og produktionsbygningerne var placeret på bruddets kant, der hvor adgangsrampen ligger i dag. De hvide
barakbygninger er opført i sammen karakter som IFØ-anlægget. Mellem IFØ-anlægget og rundovnen var en
ladebygning af længekarakter med høj tagrytter fra gavl til gavl.
Calcimati-ovnen var en silolignende skorsten sammenbygget med et et- og toetages anlæg. Calcimati-ovnen
var placeret nede i kalkbruddet nord for adgangsrampen på det mellemniveau, der stadig er kalkbruddets
bund.
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I tillæg til ovnene har der været løst produktionsudstyr som læssesiloer, transportbånd, vippevogne med
skinner, ophalerspil og småskure.
Kalkbruddets bygningsmasse har været præget af en konstant ud- og afvikling, og det er således ikke muligt
at fastslå en original tilstand. Derimod er det muligt at definere tre industrielle kerneaktiviteter, som
anlægget stadig bærer spor af: Udvinding af kalk (den særlige landskabsform og spor efter udvindingen);
brænding af kalk til byggeriet (rundovnene) og rensning af jordbrugskalk (pyramiden). Dertil skal
arbejderboligerne formentlig ses som del af fortællingen om det aktive kalkbrud.
Nu er det tidligere kalkbrud udlagt til rekreativt område. Det postindustrielle landskab danner rammer om
en lang række kulturelle aktiviteter af både lokal, national og international rækkevidde. Dette har medført
mindre fysiske ændringer, der indskriver sig i anlægges historie.
Lignende anlæg:
Bygningen er helt unik i international sammenhæng. Lederen af The International Committee for the
Conservation of Industrial Heritage har fremsendt en udtalelse I juni 2018.

KULTURHISTORIE
Bruddets kulturhistorie knytter sig til den danske råstoftudvendingshistorie og til landsbrugsindustrien samt
til den post-industrielle periode med kulturgenbrug af tidligere industrilandskaber.
Kalkpyramiden er en fysisk fortælling om den kalkindustri, som Danmark tidligere har haft og stadig har.
Den er et eksempel på nytteorienteret byggeri, som har helt særlige rumligheder, der er opstået som følge
af helt specifikke behov. I pyramiden aflæses dette i pyramidesn vinkel, der er den samme som kalkens
naturlige friktionsvinkel.
Industrianlæg af dette omfang repræsenterer et helt væsentlig træk ved den samfundsmæssige udvikling
og det fysiske aftryk, anlæggene har sat på Danmarks fysiske omgivelser. Boesdals industrihistorie skal
betragtes sammen med landbruget og byggeriets udvikling, fordi kalkbruddet har været råstofleverendør til
begge.
I de senere år har bruddet været benyttet til rekreative formål og har fået en helt ny identitet, som
vandrested, festival - og mødested. Dette blev manifesteret i 2016, hvor der var uropførelse af
musikforestillingen KLINT, der er komponeret til Pyramiden i Boesdal og tager udgangspunkt i
kalklandskabet på Stevns. Værket er skabt af instruktør Lene Vestergård og komponist Birgit Løkke. Det
opføres som et elektronisk værk akkompagneret af tre sangsolister og et kor af 14 sangere.

KILDER
Afgørelse am fredning af Stevns Klint afsagt den 1. maj 2017 af Fredningsnævnet for Østsjælland
Turismepolitisk redegørelse – Stevns Kommune, 2015
Boesdal et kulturmiljøatlas – Arkitektskolen Aarhus, 2004
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https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/besoegscenter_stevns_klint_final.p
df
Benny Helring: Nedskrevet erindring om produktionen i Boesdal.
Fotos fra Stevns Lokalarkiv

PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS
Lokalplan 47 for Stevns Kommune fra 1996.
Det forventes, at der udarbejdes en ny lokalplan med bestemmelse for det formidlingscenter, der forventes
placeret ved Boesdals Kalkbrug.
Der er dialog med større danske fonde om finansiering af bygninger til formidlingscenter for
verdenskulturarven.
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MILJØMÆSSIG VÆRDI
De miljømæssige værdier knytter sig til kalkbruddet som markant landskabsform og en fordybning i det
omkringliggende flade landbrugsland.
Bruddet giver adgang til stranden nede for klinten via den åbning, der er lavet mellem brud og stranden.
Stranden er ellers svært tilgængelig på grund af klintens højde, så bruddet formidler en mulighed for at
komme tæt på vandet.
De miljømæssige værdier knytter sig til oplevelsen af pyramiden som monument i bruddet. Pyramiden
formidler et af de skalaspring, der er mellem landskab, bygning og strand. Pyramidens form er desuden
med til at understrege kalkens friktionsvinkel, der ses langs bruddets kanter. Det er en særlig miljømæssig
værdi, at pyramide og landskab forstås sammen. Deres fælles fortælling om det industrieventyr, der har
født dem begge og afsat det fysiske spor af de industrielle processer.
Kalkens lyse og lyreflekterende farver og udhugningssporene efter udvindingen er en stor miljømæssig
værdi. Den hvide undergrund er særlig for dette område, og ses kun de steder, hvor morænelaget er
fjernet. Kalkbruddets ubefæstede landskab understreger denne særlige kulør og giver bruddets landskab en
helt unik miljømæssige karakter.
Ligeledes er det en miljømæssig værdi, at det kræver en fysisk bevægelse af beskuerne at opleve hele
bruddet. Landskabet forstås med bevægelsen ned ad rampen, på de hvide veje og på de små stier. Det
uprogrammerede landskab opleves gennem en kropslig bevægelse, der giver mulighed for at mærke de
store skalaskift i anlægget og landskabet.

KULTURHISTORISK VÆRDI
De kulturhistoriske værdier knytter sig til fortællingen om råstofudvinding i Danmark, og til forståelsen af
det danske landbrug som industri med følgeindustrier.
De kulturhistoriske værdier knytter sig ligeledes til kalkbruddets fysiske aftryk i landskabet. Kalkbruddets
form og de fysiske spor fra de centrale dele af de industrielle processorer i bruddet fortæller
industrihistorien på stedet.
I 1972 blev der indført lovgivning om råstofudvinding i Danmark. Lovgivningen påbyder, at der skal gives
tilladelse til råstofudvinding og at den skal indeholde vilkår om efterbehandling af landskabet efter endt
drift i udvindingsområdet. Kalkbruddet har dermed sin helt egen industrihistorie at fortælle, herunder det
formmæssige aftryk, der afsættes i landskabet som en fordybning.
Yderligt er der kulturhistoriske værdier knyttet til kalkbruddets nuværende position som post-industrielt
landskab, hvor kulturelt genbrug af industrielle faciliteter fastholder de fysiske spor fra bruddets første
fase.
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ARKITEKTONISK VÆRDI
De arkitektoniske værdier knytter sig til pyramidens volumen som fritstående dominerende element i
kalkbruddets negativ. Pyramidens hældning svarer til kalkens naturlige friktionsvinkel, hvilket gør den til et
unik og særligt tydeligt aflæselige eksempel på den funktionsorienterede industriarkitektur. Dermed
indskriver byggeriet sig naturligt i omgivelserne med en spejling af de vægge, hvor kalken er løs og dermed
skredet.
Pyramidens arkitektoniske værdier knytter sig også til bygningens synlige konstruktion i limtræ, tagfladens
grovhed og industrielle udtryk, der spiller sammen med omgivelsernes rå udtryk. Pyramidens lysindfald
begrænses til de få åbninger, det skaber store kontraster mellem lys og skygge, og inde og ude.
På sammen måde knytter de arkitektoniske værdier sig til pyramidens rumlighed. Rummet er enestående
og tomheden, hvor en særlig akustik giver en helt særlig oplevelse. Størrelsen på pyramiden og de
uskærmede åbninger giver en klar oplevelse af at være indenfor, men i direkte kontakt med det
omkringliggende landskab. Rummets særlige atmosfære er en unik sanselig arkitektonisk værdi.
Ligeledes knytter der sig store arkitektoniske værdier til oplevelsen af de skalaspring, der findes i Boesdal.
Den menneskelige skala er tydelig ved anlæggets indgang med barakkerne, som er mindre enetages
bygninger. Her er også de runde kalkovne i teglsten, der er let aflæselige i forhold til den menneskelige
skala og i velkendte materialer. Skalaen her er genkendelig fra det danske bybillede og landskab.
I selve bruddet er der en anden skala. Her har maskineri og industri en størrelse, der forholder sig
tilproduktion og drift. Skalaen afspejler de dimensioner og formater, der dikteres af arbejdet. Det sidste
spring knytter sig til kontakten til havet, der nås gennem udgangen i klinten. Her er det naturkræfterne, der
dominerer og sætter rammerne. Der skabes et skalamæssigt hierarki, hvor kalkbruddets skala formidler et
stort spring.
De arkitektoniske værdier knytter sig også til bygningernes materialitet. Fælles for bruddets bygninger er et
fokus på, hvordan de arkitektoniske rum er dannet af nyttefunktioner, der understreges af fraværet af
ornamentering. Bygningens materialer er i samspil med kalkbruddets industrielle karakter og afsæt.

BÆRENDE VÆRDIER
De bærende værdier knytter sig til kalkbruddet som en markant form og fordybning i landbrugslandskabet.
Det aftryk, som råstofudvindingen har afsat i landskabet, er en kulturintervention, der skal betragtes på lige
fod med diger, læhegn og stjerneudstykninger, der over mange år har præget det danske landskab.
Kalkbruddet er landskabets fortælling om råstofudvinding i Danmark.
Ligeledes er det en bærende værdi, at pyramiden fremstår solitær og er et dominerende monument i det
storladne og øde kalklandskab, der er efterladt efter produktionen er stoppet. De andre bygninger
underordner sig pyramiden. Et landskab, hvor formgivning knytter sig til nødvendighed, geometrisk
enkelthed og ingeniørkundskab.
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De tre hierarkier, der findes i bruddet i dag, hører til de bærende fredningsværdier. Landskabets hierarki
der starter med fladen, går over kanten og skrænterne og ender på stranden. Bygningernes hierarki der
begynder med Pyramiden øverste, produktionsbygninger i midten og sheltes nederst. Til sidst er der
bevægelsens hierarki, der starter ved adgangsvejene som rampen, trampestien og passagen til strande, går
over til de brede hvide, snoede veje, der slynger sig rundt i landskabet og ender på de små nedtrådte
gangstier, der indtager hele bruddet.
Med pyramiden i Boesdal og dens landskabelige omgivelser har vi at gøre med en unik industriarkitektur og
et fortællende og rumligt smukt landskab, der fysisk dokumenterer en del af den danske industrihistorie.

ANBEFALINGER
Det anbefales, at kalkbruddet forsat skal fremstå som en ubebygget fordybning i klintens kant, der fortæller
om Danmarks industrihistorie og dens forbindelse til landbruget.
At landskabets hældninger, spor efter udvindingen og de hvide kalkvægge bevares som
industriarkitektonisk levn. Det bør bibeholdes, at dette er et sted med sparsom vegetation, som står i
kontrast til det omkringliggende frodige landskab.
At der foretages grundig historisk og arkitekturhistorisk undersøgelse af dette særlige industrilandskab, så
beslutninger om ændringer træffes på et oplyst grundlag. Da det drejer sig om en ung historie, anbefales
det, at lokale erindringer indsamles som del af denne undersøgelse.
For at bibeholde de kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømæssige værdier anbefales det så vidt muligt
søges at genbruge eksisterende bygninger snarere end at bygge nye.
At evt. nye bygninger der opføres placeres steder, hvor der tidligere har været bebygget, og at deholdes i
mindre evt. sammensatte volumener.
At pyramiden fortsætter med at være den dominerende form i landskabet og dens relation til de hældende
kalkudvindingsvægge bevares som aflæselig relation.
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TEGNINGER OG KORT

Matrikler der direkte knytter sig til kalkbruddet

-

Landsbyen Boesdal finde endnu ved kalkbruddets indgang.
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Arbejderboliger

Calcimati-ovnen

Pyramiden

Kalkladen

IFØ-ovnen

Rundovnene
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BILLEDEDOKUMENTATION

1: Panoramafoto af bruddet (øverst)
2: Enkelte udskiftninger i pyramidens tagflade
3: Kalklandskabets markante lyse vægge med tydeligt aflæselige geologiske lag
4: Landskabets materialitet præges af lyse flader med enkelte småsten
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Pyramiden fra 1966, bygget som kalklade, danner et helt stærkt arkitektonisk rum.
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Bruddets første kalklade, inden pyramiden blev bygget i 1966, står stadig som en markant arkitektonisk struktur i en
ruinøs tilstand.
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Pyramidens hældning svarer til kalkens naturlige friktionsvinkel. Dermed indskriver byggeriet sig naturligt i
omgivelserne med en spejling af de vægge, hvor kalken er løs og dermed skredet. I samspil fortæller bygning og
landskab væsentlig og fysisk aflæselig industrihistorie i en unik arkitektonisk form.

Spor efter kalkbrydning på klinten.
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De to ovne blev bygget i henholdsvis 1932 og 1934. Den ene er restaureret.
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Sidst i 40èrne gravede man en 120 m lang tunnel ud til kysten for at komme af med affald og flint. Den blev senere
helt udgravet i forbindelse med en udvidelse af bruddet. I dag er det adgangsvejen til vandet fra bruddet.
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Barakbygninger

IFØ-ovnen

Calcimatic-ovnen

Rundovnene

Kalkladen

Pyramiden

Her ses, at en stor del af bruddets bygninger har været opført på kanten, mens en række mindre bygninger lå i
fordybningen.
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Transportbånd, der fører kalken op til pyramindens top, hvorfra den blev droppet ned indvendig.
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Hejs der transporterede kalken op til teglovnene.
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Kalkbruddet var i sine aktive år præget af løst inventar, der hele tiden tilpassede sig de aktuelle industrielle behov.
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Kalkbruddets yngste ovn lå på et mellemniveau ved adgangsvejen.

