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Vi elsker at få besøg af engagerede skoleklasser 
i Cisternerne. Med dette inspirationskatalog 
ønsker vi at vise nogle tværfaglige 
indgangsvinkler, som I kan bruge ifm. et besøg 
i Cisternerne. Emnerne er tværfaglige (særligt 
naturfag, historie, dansk) og er primært rettet 
mod mellemtrinnet og udskolingen. 

Foto: Thomas Christensen

Materialet introducerer fire tværfaglige 
indgangsvinkler, som tager udgangspunkt i 
Cisternernes unikke historie og miljø. Til emnet 
”Vandforsyning og koleraepidemi” findes 
desuden teksten ”Cisternerne - begyndelsen på 
rent drikkevand og folkesundhed”. Teksten egner 
sig til elever i udskolingen, men kan også bruges 
til inspiration for underviseren.

Hvis du har spørgsmål, eller vil booke en 
omvisning, skriv venligst en mail til:
info@cisternerne.dk
 
God fornøjelse! 

S. 3: Vandforsyning og koleraepidemi
S. 4: Vandets kredsløb
S. 5: En urban drypstenshule
S. 6: Rejsen ned under jorden
S. 7: ”Cisternerne - begyndelsen på rent  

drikkevand og folkesundhed”
S. 11: Fakta om Cisternerne

KÆRE UNDERVISER



3VANDFORSYNING 
OG KOLERAEPIDEMI

Vand er en almindelig del af vores hverdag. Vi 
drikker det, vasker os med det, gør rent med 
det, vander marker osv. En ren og tilstrækkelig 
vandforsyning, har altid været afgørende for små 
som store menneskesamfund. Romerriget var 
kendt for at bygge kilometerlange akvædukter, 
som forsynede store byer med frisk vand fra 
bjergene. Andre steder gravede man brønde, 
eller hentede vand i floder og søer. 

Cisternerne er et gammelt vandreservoir, bygget 
i 1856-59 for at forbedre vandforsyningen til 
Hovedstaden. Det var koleraepidemien i 1853, 
som for alvor synliggjorde behovet for en bedre 
vandkvalitet til københavnerne.

Cisternerne er placeret på Frederiksberg Bakke 
– det højeste punkt i København med 31 meter 
over havoverfladen. Det naturlige tryk, der 
opstod, når vandet blev lukket ud af Cisternerne, 
tillod at det kunne blive transporteret hele 
vejen op i de nye, høje byhuse i København. 
Cisternerne var en del af Københavns 
drikkevandsforsyning indtil 1933. Sygetransport for kolerasmittede i 1800-tallet

Vandreservoiret før det overdækkedes i 1890

Læs og diskutér ’Cisternerne: Begyndelsen på rent drikkevand og folkesundhed’ på side 7-10 
i hæftet. Teksten er en beskrivelse af nogle af de samfundsmæssige, helbredsmæssige og 
infrastrukturelle forhold, som gjorde en forbedring af Københavns Vandforsyning nødvendig.
Hvad brugte man Cisternerne til? Hvilke forskelle er der på måden, man brugte vand på 
dengang og i dag? Hvorfor borer man efter grundvand i dag?

Hvorfra hentede man vandet efter 1859? Hvordan og hvorhen ledte man vandet? 
Indtegn vandets rute på et kort over København. Find et kort på nettet (eks.: sdfekort.dk) og 
indtegn ruten digitalt eller på papir. 
(Damhussøen, Ladegårdsåen, Skt. Jørgens Sø, Det nye vandværk (Pumpehuset), Cisternerne)

SÅDAN KAN I ARBEJDE MED EMNET



4VANDETS KREDSLØB

Al Jordens vand indgår i et globalt kredsløb, og 
det er svært – hvis ikke umuligt – at sætte en 
finger på, hvor det begynder. Det smelter fra en 
gletsjer, løber ned af bjerget, løber ud i et hav, 
fordampes af solen, samles i en sky, regner på 
en skov, siver ned i jorden, optages af en plante, 
transporterer næringsstoffer i planten, udskilles 
fra planten, fordamper op i luften, samles i en 
sky, sner over et bjerg, smelter fra en gletsjer, og 
så videre.  

Vi mennesker er, ligesom alt andet liv vi kender, 
afhængige af vand og bliver således en del 
af kredsløbet,  når vi drikker det og udskiller 
det igen. Når vi bor i byer, bygger vi os ind i 
kredsløbet med vandforsyningsanlæg, for at 
sikre adgang til rent vand.

Snak om vands tilstandsformer (gas, fast, flydende) og vandets kredsløb.
(Begreber: hav, skyer, gletsjer, dyr, planter, grundvand, nedbør, fordampning, fortætning)

Tegn og arbejd med vandets kredsløb på tavlen eller i grupper. Dette kan gøres i forskellig 
detaljegrad til forskellige niveauer. 
Cisternerne er et vandreservoir. Findes der noget tilsvarende i et ’naturligt’ vandkredsløb? (eks. 
hav, indlandsis)

SÅDAN KAN I ARBEJDE MED EMNET

Mink Rosing, Professor i Geologi ved 
Københavns Universitet

”Cisternerne er bygget til at rumme et af 
livets absolut vigtigste forudsætninger – 
vand. Vand er et vidunderligt og meget 
mærkeligt stof. Vi kender ingen andre 
stoffer der opfører sig som vand. 
Alt liv vi kender og overhovedet kan 
forestille os er helt afhængigt af vands 
særlige kemiske og fysiske egenskaber.”

FORDAMPNING

TRANSPORT I SKYER

GRUNDVAND

OVERFLADEVAND

NEDBØR



5EN URBAN DRYPSTENSHULE

Drypsten finder man almindeligvis i huler i 
kalkbjerge, hvor nedsivende vand gennem 
titusinder af år har opløst kalkklipperne og 
genafsat den opløste kalk som drypsten. I byerne 
finder man typisk drypsten, der hvor man har 
bygget med beton, og Cisternerne er et godt 
eksempel på det.

Når nedsivende vand fra Søndermarken 
ovenover trænger gennem græsplænen og 
loftets betondække, opløser vandet på vejen de 
basiske, kalkholdige mineraler i betonen. I mødet 
med kuldioxiden i luften under jorden bliver 
blandingen af vand og mineraler udfældet som 
kalk, der danner drypstenene.

Respiration fra planterødder og plantedele 
i jorden omkring forårsager et relativt højt 
indhold af kuldioxid i luften. Dette øger 
væksthastigheden på drypsten i Cisternerne, 
som er målt op til 16 cm om året. Det er 100 
gange hurtigere end i naturlige drypstenshuler, 
som typisk vokser ca. 1 mm om året. 

REGNVAND OPLØSER 
CO2 FRA RØDDERNES 

RESPIRATION, OG 
GØR VANDET SURT

I JORDEN:

H2O + CO2  ->  H2CO3

H2CO3  ->  H+ + HCO3

CaCO3  +  H+ -> Ca2+ + HCO3

SURT VAND OPLØSER 
KALK I BETONEN

OPLØST KALK 
UDFÆLDES SOM 

DRYPSTEN VED 
AFGASNING AF CO2 

I CISTERNERNE:

I BETONLOFTET:

Ca2+ + 2HCO3 -> 
CaCO3 + H2O + CO2

Undersøg, på nettet, hvilke former for 
drypsten, som findes. Tegn dem og snak om 
dem. Lær at kende forskel på dem, så I kan 
se om I kan finde de forskellige slags, når I 
besøger Cisternerne.
(Drypstensbegreber: stalagtit, stalagmit, søjle/
column, heliktit, flowstones, gardiner/curtain 
osv.)

Undersøg og gennemgå den kemiske proces, 
som foregår ved dannelsen af drypsten (se 
figur til venstre). 

Sammenlign med dannelsen af en istap. 

SÅDAN KAN I ARBEJDE MED EMNET



6REJSEN NED UNDER JORDEN

Der er mange myter og fortællinger forbundet 
med det underjordiske. Historier om grotter, 
tunneller, miner, huler og kældre. Rejser ned 
i underverdenen, hvor man møder trolde, 
halvguder, dæmoner eller måske dinosaurer.

I storbyen sker der en masse under overfladen, 
som man ikke ser til dagligt. Metroen slanger sig 
afsted under os. Der er bunkere fra den kolde 
krig. Et netværk af kloakledninger forgrener sig 
under byen.  Biskop Absalons borgruiner ligger 
under Christiansborg. Ja, og så findes der et 
gammelt vandreservoir under Søndermarken.

Læs eller se film om en underjordisk rejse, eks.: ’Alice i Eventyrland’ af Lewis Caroll, ’Niels Klims 
Underjordiske Rejse’ af Ludvig Holberg, ’Rejsen til Jordens Indre’ af Jules Verne.

Snak om, hvorfor det er anderledes at befinde sig under jorden. Hvordan tror I, det føles at 
være i Cisternerne? (fugtigt/tørt, koldt/varmt, lyst/mørkt, roligt/hektisk, stille/larmende)
Skriv et lille historie om, hvordan det føltes at være nede i Cisternerne.

Tegn en underjordisk tegning: Hvad kan man finde under jorden? (eks. en muldvarpehule, en 
mine, trærødder, en trold, et dinosaurskelet, en vejtunnel, en drypstenshule, en skattekiste, 
gulerødder etc.)

SÅDAN KAN I ARBEJDE MED EMNET

ET EVENTYR OM CISTERNERNE
Tina Sakura Bestle skrev i 2018 eventyret ’Tordenblod & Søstrene 
Sol: Et eventyr om Cisternerne’. Forfatteren fik inspiration til bogen, 
da hun hørte om, at der ligger et fjerde kammer gemt i Cisternerne. 
Bogen handler om to søstre og deres møde med et enormt uhyre. 
Bogen egner sig bedst til de yngre skoleelever. 

Køb bogen i Cisternerne eller hør den som podcast på vores 
hjemmeside: https://cisternerne.dk/dk/besoeg/for-boernefamilier/

Foto: Johan Rosenmunthe



7CISTERNERNE - BEGYNDELSEN PÅ RENT DRIKKEVAND OG FOLKESUNDHED

’DEN LUNKNE ÅLESUPPE’

I begyndelsen af 1800-tallet voksede 
Københavns befolkning til mere end 100.000 
indbyggere. Befolkningstilvæksten lagde et 
stort pres på byens infrastruktur, som stadig 
var præget af middelalderen, hvor spildevand 
og skarn (affald) endte i rendestenen.

Københavnerne fik deres vand fra byens 
brønde, springvand og pumper. Brøndene 
forsynedes af sivende grundvand. De andre 
vandposter forsynedes af Damhussøen, 
Emdrup Sø, og Skt. Jørgens, Peblinge og 
Sortedam søerne. Vandet blev ledt i et system 
af trærør, som ofte havde utætheder. Det 
medvirkede til, at vandet blev fyldt med 
vandinsekter, småfisk, ål og affald. Deraf blev 
vandet omtalt som en lunken ålesuppe.

Langt de fleste af byens beboere delte 
latriner (datidens toiletter), som typisk var 
placeret i byens baggårde. Latriner var som 
hovedregel hul i jorden i et skur. Latrinernes 
indhold sivede langsomt ned i jorden, og 
resten blev lejlighedsvist tømt. Forskellige 
steder i byen, blev drikkevandet forurenet af 
affaldet fra bl.a. latringruberne. Dette havde 
ubemærket forårsaget helbredsproblemer for 
Københavnere over mere end 100 år.

TEGNING FRA SATIREBLADET 
’CORSAREN’
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Værst blev det i sommeren 1853, hvor 
København for alvor ramtes af koleraepidemi. 
I løbet af sommeren tog koleraen livet af hen 
mod 5.000 københavnere. Sygdommen havde 
hærget europæiske storbyer i årene optil, 
men havde kun vist sig sporadisk i Danmark. 
Man havde i mange år haft en teori om, at 
koleraen spredtes gennem luften. I 1854, året 
efter det store udbrud i København, opdagede 
englænderen John Snow, at kolera spredtes 
gennem forurenet drikkevand.

Koleraepidemien lagde det nødvendige 
pres på myndighederne, til for alvor at 
gøre noget ved den ringe infrastruktur i 
byen. Latrinhullerne blev udskiftet med 
et tøndesystem, hvor indholdet nu blev 
tømt hyppigere end før.  Man vedtog en ny 
kloaklov, der krævede at spildevand skulle 
ledes ud i havnen, så man ikke risikerede, at 
det blandede sig med drikkevandet. Man gav 
byen plads til at udvide sig, ved at fjerne de 
gamle volde. Desuden planlagde man en ny 
vandforsyning, som skulle sikre rent, sundt og 
sikkert vand til Københavnerne.

KØBENHAVN RAMMES AF KOLERA

Indtil 1850’erne var København klemt inde bag 
de gamle voldanlæg, men i takt med at byens 
befolkning voksede, nedlagde man voldende og 
udbyggede brokvartererne.

KORTUDSNIT: KØBENHAVN 1848



9

EN NY VANDFORSYNING

Med inspiration og rådgivning fra England, 
åbnede Københavns nye vandforsyning i 1859. 
Man skulle skaffe rigeligt med rent brugs- og 
drikkevand til København og sørge for et 
tilstrækkeligt vandtryk, så det kunne nå ud til 
alle byens forbrugere.

Vandet ledtes fra Damhussøen gennem 
Ladegårdsåen til Skt. Jørgens Sø, hvor man 
etablerede et filteranlæg og et pumpehus. 
Filteranlægget bestod af fem bassiner med 
sten, grus og sand. Her filtreredes vandet for 
planterester og andet skidt.

Fra filterbassinerne ledtes vandet til det nye 
Vandværk, hvor tre kulfyrede dampmaskiner 
pumpede vandet videre ind til forbrugerne 
i indre København, og brokvartererne. Man 
anlagde desuden et reservoir i Søndermarken. 
Det er det vi i dag kender som Cisternerne.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

DAMHUSSØEN

SØNDERMARKEN

SKT. JØRGENS SØ

LADEGÅRDSÅEN

NYT VANDVÆRK

SNIT AF VANDVÆRKET
Idag koncertstedet ’Pumpehuset’

KORTGRAFIK OVER DEN NYE VANDFORSYNING 1859
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Reservoiret blev fyldt op i løbet af de 
dagtimer, hvor vandforbruget ikke var 
højt – eksempelvis om eftermiddagen. 
Reservoiret placeredes netop på toppen af 
en bakke, for at opnå et tilstrækkeligt tryk, 
så vandet kunne nå til byens borgere uden 
dampmaskiner. 

Derved kunne reservoiret forsyne byen 
om natten, hvor Vandværket ikke blev 
betjent. I øvrigt tjente reservoiret som en 
sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at 
dampmaskinerne skulle gå i stykker. 

VANDRESERVOIRET I SØNDERMARKEN

Hvis det skete, ville et fyldt reservoir kunne 
forsyne byens vandforbrug i op til 48 timer.

I 1890 lavede man en række forbedringer ved 
vandforsyningen, for at kunne følge med den 
hastige befolkningstilvækst. I den forbindelse 
overdækkes reservoiret i Søndermarken for at 
sikre vandets renhed. Cisternerne fungerede 
som en del af Københavns vandforsyning 
indtil 1933, hvorefter man overgik til en 
ny infrastruktur, som var baseret på 
grundvandsboringer.

DET ÅBNE RESERVOIR, G. E. LIBERT 1865
Oprindeligt anlagdes Cisternerne som et åbent vandreservoir.
Senere blev det overdækket for at sikre vandets kvalitet.
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Luftfugtigheden i Cisternerne ligger 
konstant på omkring 100 procent

Temperaturen svinger mellem 16 grader i 
august og 4 grader i februar. I sensommeren 
2018 nåede temperaturen dog rekordhøje 
19 grader

Cisternerne er 4.320 kvadratmeter og 
består af tre lige store kamre

Cisternerne har 4,2 meter til loftet, og 
rummene kan med en maksimal vandstand 
på 3,7 meter rumme ca. 16 millioner liter 
vand

Væggene og rumadskillelserne i Cisternerne 
er bygget af kraftige granitblokke, gulvet er 
støbt i beton, søjlerne, der bærer loftet, er 
murede, mens loftet er udført i formstøbt 
beton

Cisternerne er Danmarks eneste 
drypstenshule og rummer en lang række 
smukke, skrøbelige stalagmitter og 
stalaktitter

Et afløb i Cisternerne sørger for, at vandet, 
som konstant siver gennem betonkappen, 
kan løbe ud

FAKTA OM CISTERNERNE


