


Historien 

Nogenlunde midt i Søndermarken bag Frederiksberg Slot ligger Cisternerne gemt under jorden. Ci-
sternerne blev oprindeligt bygget af Københavns Vandforsyning, der efter en koleraepidemi i 1853 
var tvunget til at tænke nyt i et forsøg på at højne hygiejnen for det københavnske drikkevand. Ud-
gravningen startede i 1856, og da anlægget tre år senere var klar til brug, var det med til at løse da-
tidens store vandforsyningsproblemer. 
 
Koleraepidemien i 1853 kostede mere end 4.700 københavnere livet. En afgørende smittekilde var det 
stærkt forurenede vand fra byens mange brønde. Brøndene fik tilført vand gennem træledninger, og 
var samtidig påvirket af de åbne rendesten i gaderne, hvor kloakvand og andet spildevand sivede ned 
og blandede sig med drikkevandet. 
 
København var i midten af 1800-tallet i heftig udvikling, og der boede omkring 130.000 mennesker 
indenfor byens volde på et meget begrænset område. Især i byens arbejderkvarterer var befolknin-
gen stuvet sammen og levede under kummerlige forhold. Her var hygiejnen lav og sygdommene mange, 
og alle disse mennesker havde brug for betydelige mængder rent vand. Foruden en forbedring af 
vandkvaliteten ønskede man i samtiden, at vandet også skulle kunne sendes op i de nye høje køben-
havnske byhuse. Det var derfor nødvendigt at opbevare vandet på en sådan måde, at det blev holdt 
rent og under tryk, så det kunne sendes ud til huse og brønde. 
 
Det blev Pumpehuset i Studiestræde, anlagt i 1859, der med dampmaskiner kom til at forsyne store 
dele af København med vand. Vandet blev hentet fra Damhussøen samt andre nærliggende søer og 
ført til Skt. Jørgens sø. Herfra blev vandet filtreret for skidt og snavs gennem adskillige lag af sten 
og sand, inden Pumpehuset pumpede det ud i byen. 
 
For at undgå at rør og pumper ikke blev overbelastet og sprang, når københavnerne ikke benyttede 
deres vandhaner, ledte man det ”overskydende” vand den lange vej fra Pumpehuset i Studiestræde ud 
til vandreservoiret på Frederiksberg. Ved hjælp af Cisternernes placering på toppen af Frederiks-
berg Bakke, Hovedstadens højeste punkt (31 meter over havet), fungerede vandreservoiret i en peri-
ode som et naturligt vandtårn. Cisternerne kunne på den måde forsyne Københavns lejligheder og 
brønde med rent vand, når Pumpehusets dampmaskiner blev slukket for natten. Cisternerne fik derfor 
stor betydning for forbedringen af det københavnske drikkevand, og byen er ikke siden blevet ramt 
af tilsvarende epidemier. 
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Historien 

Oprindeligt var vandreservoiret åbent opadtil og stod som et flot vandspejl overfor Frederiksberg 
slot. Af hensyn til forurening og smittefare blev reservoiret overdækket med en formstøbt beton-
konstruktion i 1891, der i sig selv er en ingeniørpræstation. Københavns heftige udvikling, der medfør-
te et øget vandforbrug, betød, at Cisternernes placering på det (trods alt) lave punkt ikke kunne give 
et stort nok tryk. Derfor byggede Københavns Vandforsyning 1889-91 en pumpestation på Gl. Konge-
vej, der kunne give vandet et ekstra skub. 

Tilføjelsen af tagkonstruktionen på Cister-
nerne betød, at det 4.320 kvadratmeter sto-
re anlæg fik en loftshøjde på 4,2 meter med 
en maksimal vandstand på 3,7 meter og en 
samlet kapacitet på op til 16 millioner liter 
vand. Anlægget blev opdelt i tre lige store 
rum adskilt af massive vægge udfyldt med 
granitblokke. Ved overdækningen etablerede 
man ligeledes den store græsplæne med et 
springvand i midten, som besøgende i Sønder-
marken stadig møder i dag. 

Cisternerne ophørte med at fungere som drikkevandsreservoir i 1933, men blev først tømt for vand i 
1981. Herefter stod anlægget tomt i en årrække, inden det blev benyttet som udstillingsrum i forbin-
delse med, at København var europæisk Kulturby i 1996. Efter år 2000 brød man hul i murerne, og 
Cisternerne fik sit nuværende udsende. Fra 2001 til 2013 lagde Cisternerne hus til Museet for Mo-
derne Glaskunst under ledelse af gallerist Max Seidenfaden. 
 
I dag er Cisternerne en del af Frederiksbergmuseerne, der også omfatter Storm P. Museet, Revymu-
seet, Bakkehuset og Møstings Hus. Cisternerne danner ramme om både kunstudstillinger og forskelli-
ge arrangementer, der alle tager udgangspunkt i stedets arkitektur og helt særlige klima. Hvert 
kunstprojekt, der udfolder sig i de skjulte rum, kan ikke blive opført eller genopført noget andet sted 
i verden. Kunst og sted er uadskillelige. De mægtige rum udfordrer vores inviterede kunstnere såvel 
som vores publikum til at se ting på en ny måde.  
Cisternerne er et åbent rum for uendelige muligheder. 

 

Fakta: 
• Luftfugtigheden ligger konstant på næsten 100 procent 
 

• Temperaturen i Cisternerne svinger mellem 16 ºC i august måned og 4 ºC i februar måned 
 

• Cisternerne er 4.320 kvadratmeter og består af tre lige store rum. Der er 4,2 meter højt 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 beton, søjlerne, der bærer loftet, er murede, mens loftet er udført i formstøbt beton 



Drypstenene 

Cisternerne i Frederiksberg Bakke er Danmarks eneste rigtige drypstenshule. Drypstensdannelse er 
et almindeligt fænomen i beton og kan ses i gangtunneler, ved metrostationer og i beskyttelsesrum 
rundt omkring i København. Men ingen af disse forekomster kan dog sammenlignes med drypstenene i 
Cisternerne hverken, når det kommer til størrelse eller mangfoldighed. 

Drypstenene i Cisternerne er på en gang æstetisk flotte og dragen-
de, men samtidig er de også et billede på Cisternernes langsomme 
forfald. Drypstenene bliver nemlig skabt i takt med at naturen lang-
somt overtager Cisternerne. Det sker da nedsivende vand fra over-
fladen trænger gennem loftets betondække og på vejen opløser ba-
siske, kalkholdige mineraler i betonen. I mødet med kuldioxiden i 
cisterneluften bliver blandingen af vand og mineraler udfældet som 
kalk, der danner drypstenene. 
 
Denne proces er identisk med hærdning af mørtel, hvilket netop 
sker gennem optagelse af kuldioxid fra luften. Drypstensdannelsen 
fremmes af luften i Cisternerne, der har et relativt højt indhold af 
kuldioxid. Denne kuldioxid stammer først og fremmest fra forråd-
nede plantedele i jorden omkring Cisternerne. Frederiksberg Bakke, 
hvor Cisternerne ligger, blev dannet under den sidste istid, da et 
gletsjerfremstød for omkring 18.000 år siden pressede sand, moræ-
neler og gammel mosegrund sammen og dannede Københavns højeste 
punkt på hele 31 meter over havoverfladen. 

Naturlige drypsten findes i huler i kalkbjerge, hvor 
nedsivende vand gennem tusinder af år har opløst 
kalkklipperne og genafsat den opløste kalk og der-

ved skabt de smukke og fascinerende drypsten, som 
de fleste kender. Disse drypsten er langsomt vok-

set, ofte med hastigheder på under 1 millimeter om 
året, og mange af de store drypstenshuler har der-
for en imponerende alder. Drypstenene i Cisterner-

ne er dog ikke skabt gennem ti tusinder af år.  
Da drypsten ikke kan vokse under vand, må de fle-
ste drypsten være dannet efter 1981, hvor Cister-

nerne blev tømt.  

Cisternerne blev overdækket i 1889, og ingen af drypstenene kan derfor være ældre. Vi har målt vækstha-
stigheder på drypsten i Cisternerne på helt op til 16 centimeter om året, hvilket er mere end 100 (hvis ikke 
1000) gange hurtigere end i naturlige drypstenshuler. Disse høje væksthastigheder er karakteristiske for dryp-
sten dannet ved nedbrydning af beton. I Cisternerne sker drypstensvæksten i forlængelse af sprækker og rev-
ner i loft og vægge, hvor overfladevandet har lettest ved at sive ned. Ofte vil nedsivningen ske langs vægflader, 
hvor der kan dannes flydesten eller ”gardiner”. 



Drypstenene 

Forskellige typer 
Drypsten klassificeres efter deres form og vækstretning. Naturlige drypsten i huler benævnes gene-
relt speleotemer (huledannelser). Tilsvarende kaldes drypsten i betonkonstruktioner for concretemer 
(fra eng. concrete: beton). De drypsten, der dannes ved dryp fra loftet, kaldes stalaktitter. De dryp-
sten, der derimod vokser op, hvor det kalkholdige vand rammer gulvet, kaldes derimod stalagmitter. 
Når en stalaktit og en stalagmit møder hinanden dannes en søjle. Helt nydannede stalaktitter er hule 
som et sugerør, så drypvandet kan flyde i midten af røret. Senere bliver stalaktitterne massive, og 
vandet flyder ned langs ydersiden. Alle de nævnte drypstenstyper kan ses i Cisternerne. 

 

Lidt til den lille drypstenskemiker: 
 

Ca(OH)2 C Ca2+ + 2(OH)- (opløsning af mineralet portlandit i betonen)  
 

CO2 + (OH)- C HCO3- (kuldioxid fra luften opløses i drypvandet)  
 

Ca2+ + HCO3- + (OH)- C CaCO3 + H2O (udfældning af kalk som drypsten) 

 

• Drypstenene er meget skrøbelige og tåler ikke berøring. Pas på dem, også for de kommende 
gæsters skyld. 

 
• Drypvandet er stærkt basisk og ætsende (pH = 13) og kan sammenlignes med en opløsning af 
 læsket kalk. Pas på øjnene! 



SUPERFLEX 

I 2019 inviterer Cisternerne nysgerrige opdagelsesrejsende med ind i en mørk fremtid. Det danske 
kunstnerkollektiv SUPERFLEX har omformet og oversvømmet det tidligere vandreservoir på Frede-
riksberg, der i dag fungerer som Hovedstadens underjordiske kunsthal. 

Et omklædningsrum er det første man møder i den omfattende installation ”It is not the end of the 
world”. Nu må man skifte til gummistøvler, før man kan fortsætte ind i udstillingen. 
 
Kunstnergruppen SUPERFLEX har iscenesat en tidsrejse ind i fremtiden i de mørke, underjordiske 
cisterner. En oversvømmelse har fundet sted, forfaldet er i gang og på rejsen ind i det ukendte, vil 
den besøgende støde på levn fra en fjern fortid: vores egen nutid. I det grotte-lignende og anderle-
des klima i Cisternerne, vil man ikke blot opleve udstillingen gennem synssansen men med hele kroppen. 



SUPERFLEX 

Et af de elementer man møder dybest inde i Cisternerne, er et landskab af oversvømmede toiletter. 
En skulpturel form, frarøvet sin oprindelige funktion, ikke ulig det tidligere vandreservoir, hvor det 
står placeret. Men det er ikke et hvilket som helst toilet. Badeværelset er en eksakt kopi af et toilet 
fra sekretariatet for the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) i Bonn, 
Tyskland, som i Cisternerne står som et portræt af menneskets forbrug og den globale kamp for at 
rette op på den skade, det har medført. 



SUPERFLEX 

Med udstillingen “It is not the end of world” vender SUPERFLEX det dystopiske scenarie, hvor men-
neskeheden ikke længere eksisterer, til et mere nuanceret narrativ. Som titlen anslår, henviser 
kunstnergruppen til, at de fremtidige klimaændringer muligvis kan være enden på menneskeheden, 
men ikke verdens ende – planeten skal nok klare sig uden os. 
 
Installationen Power Toilets / UNFCCC som er en del af “It is not the end of the world” er designet i 
tæt samarbejde med NEZU AYMO architects. 


