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Bakgrund
Hösten 2017 rivs en byggnad med tre kalkugnar vid Kullsbergs kalkbruk i Västberg i Rättvik. Inför rivningen 
genomförs en industrihistorisk dokumentation av kalkbruket, med fokus på rivningsobjektet. Syftet med do-
kumentationen är att lyfta fram och bevara kunskapen om kalkbruket och dess viktiga roll i Rättviks historia.

Bild: Översikt över kalkbruket från nordväst. Foto: Lars Jönses, Dalarnas museum.
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Medverkande
Idén om en dokumentation av Kullsbergs kalkbruk väcktes av Thomas Jacobs i Västberg. Dalarnas museum 
har projekterat och genom byggnadsantikvarie Kristoffer Ärnbäck utfört arbetet i samverkan med Thomas 
Jacobs och Erik Bergman. Utan ekonomiskt bidrag från SMA Mineral och från Länsstyrelsen Dalarna hade 
arbetet inte kunnat genomföras. SMA Mineral har generöst berett tillträde till anläggningen och till företags-
arkivet samt på ett betryggande sätt väglett museet på plats. Tidigare anställda på kalkbruket har välvilligt 
delat med sig av sina minnen och kunskaper. 
Bild: Översikt över kalkbruket från sydväst.
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Kalkbrukets översiktliga historia
Följande kapitel kretsar kring att bistå läsaren med förförståelse om kalkbruket som organisation, arbets-
plats och anläggning. Tanken är att skissa upp en översiktlig bild över de historiska skeenden och ström-

ningar som varit betydelsefulla för kalkbrukets tillkomst, utveckling och nedläggning. Enskilda byggnader 
och detaljer samt deras historia behandlas mer djupgående i den industrihistoriska dokumentationen, med 

start på sidan 35. De historiska kapitlen innefattar även information om kalksten och dess kemiska egen-
skaper. 

Metod och material
Dokumentationsarbetet skedde genom fotoinventering, arkiv- och litteraturstudier samt intervjuer med personer 
som tidigare arbetat på kalkbruket. Samtliga bilder och ljudupptagningar förvaras på Dalarnas museum. Arkiv-
materialet hämtades från DalaKalks företagsarkiv samt från Rättviks bildarkiv. 
Bild: Översikt över kalkbruket från öst.
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Vad är kalksten?
Kalksten bildas när havslevande organismer med kalk-
skal - alger, koraller och vattendjur - dör och ansamlas på 
havsbotten eller till stora rev. Kalksten som bildats på en 
havsbotten har oftast blandats med sand och lera över tid. 
Sådan kalksten kallas för sedimenterad kalksten. Kalksten 
som bildats av stora rev förorenas inte av sand eller lera 
och är således mer lämplig som råvara för kalkbränning. 
Siljansbygden är särskilt rik på revkalksten.1 Att stenen är 
möjlig att bryta och komma åt idag, är en konsekvens av 
ett meteoritnedslag som skedde för 360-368 miljoner år se-
dan.

Bränd kalk
När kalksten hettas upp till 1000-1050 grader avgår kol-
dioxid från kalkstenen. Kvar blir ”bränd” eller ”osläckt” 
kalk. Den brända kalkstenen är kemiskt aktiv och reagerar 
på kontakt med exempelvis vatten. Ifall den brända kal-
ken kommer i kontakt med vatten vittrar den till ett fint 
vitt pulver under kraftig värmeutveckling. Pulvret kallas 
släckt kalk. 

Ifall den släckta kalken blandas med sand och vatten 
bildas murbruk. I murbruk härdar den släckta kalken till-
sammans med ballastmaterialet till en fog som är lik sten. 
Murbruket kan således fungera som ett ”byggnadslim” 
som sammanfogar olika byggnadsdelar med stor hållbar-
het.

Kunskapen om den brända kalkens egenskaper och an-
vändningsområden har varit väldigt värdefull genom 
byggkonstens historia, i synnerhet utanför Sverige, där 
stenbyggnadstraditionen varit stark.2 

Förindustriell 
kalkbränning
Förindustriella 
användningsområden
De kalkhaltiga jordarna kring Siljan var en grundförut-
sättning för bosättning, djurhållning och jordbruk redan 
under järnåldern. Kalkförekomsterna gjorde jorden bör-
dig och lättskött. Sedan medeltiden och framåt har den 
obrända kalkstenen från Siljansbygden använts till många 
olika ändamål, exempelvis som byggnadsmaterial och 
inom jord- och naturbruk. Under 12- och 1300-talen, när 
stenkyrkorna i Rättvik och Leksand byggdes, användes 
den lokala kalkstenen bland annat till att dekorera kyrkor-
nas portvalv. Det är även troligt att det förekom småskalig 
kalkbränning för tillverkning av murbruk i samband med 
detta. De stora kyrkobyggena runt Siljan är de tidigaste ex-
emplen på användning av lokal kalksten som byggnads-
material.

Från och med 15- och 1600-talen blev det populärt med 
murade skorstenar och murstockar kring Siljan, och det 
var i samband med detta som efterfrågan på bränd kalk 
tog fart på riktigt. Den brända kalken användes till mur-
bruk, men även som komponent i olika fasadbehandling-
ar. Däribland vitlimning, kalkning och rappning. Bränd 
kalk användes även som hårlossningsmedel vid garveri-
verksamhet, samt för slaggbildning i masugnsdrift. Kalk 
som slaggbildare blev mycket viktigt vid de järnbruk som 
startades upp runt om Siljan under 1700-talet.3

Kalkbränningen som bisyssla
När efterfrågan på bränd kalk ökade under 15- och 1600-ta-
len formades kalkbränningen till en bisyssla för de självä-
gande bönderna kring Siljan. Bönderna brände kalkstenen 
och exporterade den sedan med släde till andra delar av 
Dalarna och Hälsingland. Kalkbränningen sköttes oftast 
som en gemensam angelägenhet mellan två eller tre går-
dar, som även ägde kalkbränningsugnarna gemensamt. 

Kalkbränningen som bisyssla innebar arbete i korta perio-
der spridda över hela året. På våren höggs veden som an-
vändes som bränsle i kalkugnarna. Veden kom oftast från 
gallringsskog. Under uppehållsperioder under sommaren 
och hösten bröts kalkstenen från kalkbrottet och vid den 
första snön transporterades den till kalkugnen. Kalkbrän-
ningen skedde vanligen under vintern med början efter 
trettonhelgen. Då var jordbruket mindre krävande och 
det torra vädret minskade riskerna med att transportera 
den instabila brända kalken över större avstånd. Bränning-
en skedde i fältugnar kallade kalkmått invid kalkbrotten. 
En bränning tog en vecka, inräknat insättning, bränning 
och uttagning av en ugn. Flitiga kalkbrännare brände 5-6 
ugnar per år.4

Bisysslans betydelse
Bisysslor var fram till 1900-talet ett mycket viktigt inslag i 
vardagen för bönder kring Siljan. Eftersom gårdarna kring 
Siljan vanligen delades upp mellan flera arvtagare vid ge-
nerationsskiften, skapades ovanligt stora byar med små 
fastigheter. Jordbruket blev på grund av detta uppdelat i 
små enheter som var svåra att livnära sig helt på. Bisyss-
lorna blev ett livsnödvändigt komplement till jordbruket.

Kalkmått
I den förindustriella kalkbränningen användes fältugnar, 
eller s. k kalkmått. Kalkmåtten var oftast halvrunda kon-
struktioner om cirka 3-4 meter i diameter, med väggar av 
gråsten som låg ingrävda i backsluttningar. På så sätt hade 
ugnens sidor stöd mot fast mark. Fyllningen av kalkmåttet 
var en komplicerad och tidskrävande procedur. I botten 
av ugnen byggdes valv med hjälp av stora kalkstenar och 
flata kalkhällar. Ovanpå valven placerades sedan stenarna 
i sådan ordning att de stora stenarna var närmast marken 
och små skärvor högst upp. Bränningen skedde genom 
kontinuerlig eldning i valven och pågick normalt i flera 
dagar. Arbetspassen delades upp i skift. Ifall fyllningen 
var ojämn tog värmen genvägar som försvårade bränning-
en. När kalken blivit ordentligt bränd fick ugnen svalna 
innan kalken kunde rivas ut och distribueras runt om i Da-
larna, Hälsingland och Gästrikland. 5, 6

1. Fridberg, 1997, s.102-109, Informant 1, Erik Bergman, 
Intervju 2017-05-24, 2017-08-31
2. Ekström, 1961, s.194
3. Ekström, s.22-23/194-196

4. Ekström, s.194-198
5. Kullsbergs kalk, 1973, s.3-4
6. Ekström, s. 196

Murat valv i Rättviks kyrka. Kalk har används till sammanfogning av 
stenar såväl som till ytbehandling och dekoration. Foto: Lars Jönses

Ruin av ett kalkmått/förindustriell kalkugn i Vånga, strax utanför 
Norrköping

Revkalksten med fossiler. Exempel på hur kalksten använts som 
byggnadsmaterial i Rättviks kyrka. Foto: Lars Jönses
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1890–1910 Kullsbergs 
kalkbruk bildas
Järnvägens betydelse
Mot slutet av 1800-talet avvecklades böndernas självstän-
diga kalkbränning till förmån för en mer industrimässig 
verksamhet. Denna utveckling skedde mot bakgrund 
av flera olika faktorer. Skogen fick ett högre ekonomiskt 
värde och det blev mer lönsamt att bedriva småskaligt 
skogsarbete än kalkbränning. Samtidigt anlades en järn-
vägsförbindelse mellan Gävle och Rättvik via Falun (Fa-
lun-Rättvik-Mora Järnväg, FRMJ). Järnvägen invigdes 
1890 och redan under projekteringstiden spåddes en ly-
sande framtid för den järnvägsbundna kalkindustrin. 
Järnvägens ankomst medförde möjligheten att förflytta 

stora mängder kalk över långa avstånd på kort tid. Den 
nya infrastrukturella förbindelsen var sammanbunden 
med hamnar i Gävle, men än viktigare, ett pappersbruk i 
Grycksbo utanför Falun.7, 8

Kopplingen till Grycksbo
pappersbruk
Från och med 1896 började Grycksbo pappersbruk till-
verka pappersmassa efter en metod som förbrukade stora 
mängder bränd kalk. Detta medförde en ökad efterfrågan 
på bränd kalk för industriändamål i Rättviks närområde. 
Pappersbruket handlade till en början kalk av bönder från 
en annan Rättviksby, Östbjörka, men snart överträffade 
efterfrågan utbudet. 1896 kontaktades Östbjörkabönderna 
av grosshandlare J H Munktell vid Grycksbo pappersbruk 
som erbjöd ett avtal om veckovisa leveranser på 10 ton 
bränd kalk året runt.9

Den traditionella kalkbränningen med bränning i förindu-
striella fältugnar hade inte kapacitet att producera sådana 
kvantiteter bränd kalk året runt, och det stod klart att en 
mer industrimässig kalkbränning behövdes för sådana le-
veranser. Bönderna i Östbjörka var först och främst jord-
brukare, och ville inte dra på sig riskerna med ett sådant 
heltidsuppdrag.

Kullsbergs Kalkförädlingsaktiebolag bildas
Bonden Bud-Erik Hansson i Västberg hade arbetat med 
kalkbränning som bisyssla i närmare 30 år när han fick 
höra om Munktells erbjudande. Han insåg kanske vilka 
möjligheter erbjudandet medförde, eller så var han en stor 
optimist. I vilket fall kontaktade Bud-Erik grosshandlaren 
och lovade att ordna med veckovisa leveranser av kalk 
genom att bilda ett företag och bygga ett industriellt kalk-
bruk vid Kullsberget i Glistjärna. 

Från och med 1896 samordnade Bud-Erik leveranserna till 
Grycksbo, och två år senare, den 12 mars 1898 konstitu-
erades bolaget Kullsbergs Kalkförädlingsaktiebolag vid 
en bolagsstämma.  Bland företagets initiativtagare fanns 
förutom Bud-Erik Hansson; Daniels Anders Mattsson i 
Västberg, Hans Öfverbom i Utby, Petters Per Olsson och 
korpralen Anders Elg i Backa. Flera av de inblandade hade 
stora familjer. Enligt uppgift hade initiativtagarna tillsam-
mans 45 barn att försörja. Kalkbränningen var således ett 
nödvändigt medel för att förbättra tillvaron för samtliga 
inblandade. Det ursprungliga aktiekapitalet utgjordes av 
en insats på 25 000 kronor, insamlat med visst stöd från 
Munktell. Bud-Erik utsågs till chef för företaget.

Schaktugnar och den tidiga produktionen
Bolaget förfogade till en början endast över delar av kalk-
förekomsterna vid Kullsberget. Bolagets första åtagande 
var uppförandet av en ny kalkugn invid dessa fyndighe-
ter. Ugnen var en vedeldad schaktugn av så kallade Fane-
hjelms-typ och uppfördes under ledning av murmästare 
Petterson från Strå kalkbruk i Sala. Fanehjelmsugnen var 
en viktig föregångare till den moderna schaktugnen.

När den första schaktugnen togs i bruk i Kullsberg öka-
de produktionskapaciteten till cirka 10 ton bränd kalk per 
dygn. Årsproduktionen under det första verksamhetsåret 
uppgick till närmare 2900 ton bränd kalk, men efterfrågan 
var trots detta högre än produktionsmöjligheterna. Tiden 
kännetecknas av snabb expansion som konsekvens av stor 
efterfrågan. Redan 1900-01 uppfördes ytterligare en Fane-
hjelmsugn och kapaciteten utökades till 25 ton kalk per 
dygn. Fram tills 1900 hade även arbetsstyrkan kring ug-
nen ökat från 10 till 25 anställda. Själva kalkbränningen 

var mycket hantverksmannamässig till sin natur och inde-
lad i 12-timmars skift.

Utskeppning på räls
En grundförutsättning för industriell kalkbränning vid 
Kullsberg var möjligheten till att transportera den fär-
diga produkten söderut via järnväg. Till en början sköt-
tes anslutningstransporten med hästforor på vanlig väg. 
Detta var dock ett kostsamt och tidsödande transportsätt 
som snart ersattes med arrende på Nittsjö stengodsfabriks 
smalspåriga hästjärnväg mellan Lerberget och lastplat-
sen Åkernäs vid Vikarbystrand. Järnvägen som förband 
Kullsberg och Lerberget uppfördes i kalkbrukets egen regi 
1899-1900. 1905 påbörjades bygget av en egen spåranlägg-
ning från Lerberget till Åkernäs. Arbetet beräknades ta tre 
veckor. I verkligheten sysselsatte arbetet ett tjugotal ralla-
re på heltid och tog över ett år att färdigställa. Den långa 
byggtiden berodde bland annat på komplicerade marklö-
senfrågor och svårigheter med markförhållandena. När 
järnvägen väl togs i bruk var det med hästdragna tåg om 
4-6 tippvagnar med kapacitet om 2-3 ton bränd kalk. En 
hästfora kunde dra mellan 500 kilo och ett ton, och järnvä-
gen blev således en succé när den väl färdigställts.10, 11

Ekonomiska svårigheter och förändrade 
ägandestrukturer
Trots den snabba utvecklingen och etableringen vid kalk-
bruket kring sekelskiftet 1900 blev bolagets ekonomi en 
hårt ansträngd historia. Aktiekapitalet var ofta otillräck-
ligt, och för att förhindra att bolaget gick bankrutt tog man 
stora borgenslån. Skommar Hans Andersson i Born anli-
tades ofta som borgensman och hade således mycket att 
förlora på en fortsatt olönsam verksamhet. Till slut såg sig 
Skommar Hans nödgad att gå in och styra upp bolaget.  Det 
första steget var att överta majoriteten av bolagets aktier 
och sedan tillsätta en kompetent kontorsföreståndare som 
kunde skriva, räkna och sköta bokföring. Skommar Hans 
Anderssons dotter Kerstin Hansdotter Sjölander hade tidi-
gare utbildat sig till småskolelärarinna i Falun och anställ-
des därför i syfte att sköta och styra upp brukets ekono-
mi. Kerstin blev kalkbrukets första kontorsanställda. Som 
disponent anlitades från och med 1906 den framgångsri-
ka Rättviksskohandlaren C G Bergman. Kerstin och C G 
Bergman gifte sig och lyckades med tiden få ordning på 
bolagets affärer och vann bankernas förtroende. Samti-
digt ökade efterfrågan på bränd kalk kontinuerligt. Från 
och med 1906 byggdes tre nya kokseldade kalkugnar som 
kunde bränna mycket små storlekar kalksten - skärv eller 
park - som det kallas på sockenmål.12 , 13

7. Kullsbergs kalk, s.3-4
8. Ekström, s.201-202
9. Ekström, s.202

10. Kullsbergs kalk, s.3-4
11. Ekström s. 201-202
12. Ekström s. 203
13. Kullsbergs kalk, s.5-6

Ritning av äldre schaktugnsmodell, Dalakalks företagsarkiv
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1910-1945 Mellankrigstidens 
industriella utveckling

Den tillrättalagda ekonomin gav snart nya möjligheter till 
expansion och kalkbruket gjorde goda vinster under för-
sta världskriget. En viss del av kapitalöverskottet återin-
vesterades i verksamheten när kriget var över. Stordriftens 
epok låg för dörren, och som i många andra industrier 
skulle detta komma att leda till betydande omstrukture-
ringar och rationaliseringar av verksamheten.

Stål- och järnindustrins betydelse
Kalk i olika former, bränd eller obränd, är en viktig kom-
ponent i flera metoder för stål- och järnframställning. Ex-
empelvis har kalk använts för att rena stål från svavel, men 
även för att sätta igång slaggbildning vid masugnsugns-
drift. Vid 1800-talets slut och vidare under 1900-talets lopp 
utvecklades flera olika processer för stålframställning där 
kalk ingick som en viktig komponent. På grund av de 
tekniska framsteg som präglade stålindustrin ökade efter-
frågan på bränd kalk under 1900-talets första hälft. 1923 
kom Domnarvets järnverk, som köpt kalk från Kullsberg 
sedan 1907, att överta rollen som bolagets största kund. 
Kalkleveranserna från Kullsberg gick även till många an-
dra järnbruk: däribland Sandviken, Hofors, Forsbacka och 
Vikmanshyttan. Det ökande behovet av bränd kalk inom 
stålindustrin var en viktig drivkraft för utvecklingen av 
verksamheten vid Kullsberg under perioden 1910-1945.14

En ändlig resurs
Den allt mer storskaliga kalkindustrin byggde på nyttjan-
det av en, om än på mycket lång sikt, ändlig resurs. För att 
motverka att kalkbruket stod utan råmaterial förvärvades 
stora kalkreserver genom inköp av Östbjörka bys stora 
kalkberg redan 1915. I samma veva köpte bolaget Nittsjö 
Tegelverk AB och fick därigenom tillgång till ytterligga-
re kalkreserver vid det tidigare delvis införvärvade Am-
tjärnsbergets södra del. 1929 uppköptes det lilla bolaget 
Rättviks Nya Kalkbruk med verksamhet vid Skålberget, 
ett stenkast från Kullsberg. 

Från handkraft till motordrift
När kalkbruket vid Kullsberg först anlades fanns inte till-
gång till el. Allt arbetet skedde med hjälp av handkraft 
eller häst. Från och med 1918, när elen kom, skedde suc-
cesiva arbetsrationaliseringar som fasade ut behovet av att 
använda hästar och handkraft i verksamheten. Våren 1924 
ombyggdes den gamla smalspåriga hästjärnvägen för att 

kunna köras med ett svagt motorlok och nya vagnar. På 
sensommaren samma år utbyttes motorloket mot ett star-
kare ånglok som kunde dra 50 vagnar sten per resa. Sten-
brytningen som tidigare sköttes med handkraft mekanise-
rades med nya tryckluftsborrar kring mitten av 1930-talet. 
Under 1930-talet påbörjades försök till att använda lastbi-
lar för transport av kalksten mellan brotten och kalkbru-
ket. De tidigaste lastbilarna kunde transportera upp till 
enstaka ton. Handkraft användes dock fortfarande inom 
vissa led i verksamheten fram till 1950-talet. Exempelvis 
förekom handlastning av tågvagnar och lastbilar mellan 
kalkbrotten till kalkbruket fram tills efterkrigstiden.

Nya ugnar 1910-1945
Under perioden 1910-1945 uppfördes sju nya kalkugnar 
vid kalkbruket i Kullsberg. Kanske är det just genom kal-
kugnarna och deras ökande produktionskapacitet, som 
kalkbrukets utveckling under början av 1900-talet syns 
mest tydligt. 1930 uppnåddes en årsproduktion på över 27 
000 ton bränd kalk, vilket kan mätas mot de 2 900 ton som 
producerades under brukets första verksamhetsår. Till en 
början var samtliga ugnar vid kalkbruket utformade för 
att eldas med ved. Veden levererades med häst och släde 
och uppgick vid ett enstaka tillfälle till så mycket som 274 
lass för en dagsranson! I samband med att andra bräns-
lekällor blev tillgängliga sökte bolaget byta ut drivmed-
let i flera av sina ugnar mot bland annat olja eller koks. 
Som tidigare nämnt uppfördes flera koksdrivna parkug-
nar för bränning av små kalkstensstorlekar från och med 
1906. Det ska även ha förekommit vissa försök till alterna-
tiv bränsleförsörjning av de stora ugnarna från och med 
1920-talet. Någon fullskalig konvertering till fossila bräns-
len i dessa ugnar förekom dock inte förrän på 1950- och 
1960-talen.15, 16

Strejker och krig
Trots att efterfrågan på bränd kalk i det stora hela sta-
digt ökade under perioden 1910-1945, fanns vissa perio-
der med låga orderingångar och arbetsbrist. 1933 var ett 
särskilt hårt år för kalkbruket, som drabbades av en nio 
månader lång strejk. I samband med andra världskrigets 
utbrott kallades många av kalkbrukets anställda till bered-
skap. Detta ledde till att tillgången på arbetskraft kunde 
variera kraftigt mellan månaderna. Krigstiden skapade 
även diverse bristsituationer. Det blev svårt att få tag på 

Kalkugnar uppförda 1898-1945
Nedan följer en tabell med de kalkugnar som uppfördes  
i Kullsberg mellan 1898 och 1945. Kalkugnarnas lokala 
benämning utgår ifrån den ordning i vilken kalkugnarna 
uppfördes. Den första kalkugnen från 1898 kallades ugn 1 
(1:an), den andra ugn 2 (2:an) osv. I samband med att den 
tionde ugnen togs i bruk började numreringen om från 1. 

En liknande översikt över de kalkugnar som uppfördes 
mellan 1945 och 1991 återfinns på sidan 33. 

Årtal Typ Benämning Drivmedel Produktionska-
pacitet

Övrigt

1898 Schaktugn (Fanehjelmstyp) Ugn 1 Ved 10 ton/dygn
1900-01 Schaktugn (Fanehjelmstyp) Ugn 2 Ved 15 ton/dygn
-1907 Parkugnar (2 stycken) Okänt Okänt Okänt Det är oklart när ugnarna 

uppfördes.
1924 Schaktugn Ugn 3 Olja och ved 30-35 ton/dygn
1928 Schaktugn (Fanehjelmstyp) Ugn 4 Ved Ugnen var förlagd vid Skål-

berget. Det är oklart om ug-
nen uppfördes 1928.

1928-1945 Parkugnar (4 stycken) Ugn 5-8 Koks Okänt Det uppfördes parkugnar i 
två etapper. Detta var den 
senare. De tidigare parkug-
narna numrerades ej.

1945-46 Schaktugn Ugn 9 Olja 20-35 ton/dygn

såväl smörjoljor som däck till de lastbilar som börjat an-
vändas ett drygt decennium tidigare. Inte heller kalkbru-
kets ånglok kunde köras, eftersom det var brist på stenkol. 
Flera av de ”parkugnar” som anlagts mellan 1900 och 1940 
drevs på koks, som inte gick att få tag på.17

Ägandestrukturer och ledning
Skommar Hans Andersson stod som ensam ägare i företa-
get från och med 1915, med svärsonen C G Bergman som 
disponent och verkställande direktör. Bergman efterträd-
des vid sin bortgång 1946 av sin svåger Skommar Anders 
Hansson. Hansson hade varit delaktig i bolagets ledning 
sedan 1916.18

14. Ekström s.202-205
15. Ekström, s.205
16. Kullsbergs kalk, s.5-7
17. Kullsbergs kalk s. 6-7
18. Kullsbergs kalk, s.7
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1945–1975 Efterkrigstidens stordrift 
och rationaliseringar

Under mellankrigstiden utvecklades produktionskapaci-
teten vid Kullsbergs kalkbruk kraftigt. Den ökande pro-
duktionskapaciteten var nära sammanlänkad med den 
ökade efterfrågan på kalk inom stålindustrin. Mellan-
krigstidens utveckling återspeglas främst genom tillkom-
sten av nya och större kalkugnar tillsammans med flera 
nya maskiner och transportmedel som minskade hand-
kraftens betydelse. Utvecklingen under efterkrigstiden 
följer egentligen samma mönster, men kännetecknas av 
kraftigt ökad storskalighet och rationalisering. Mot slutet 
av 1960-talet utgjorde kalkbruken i Kullsberg, Rättvik och 
Boda tillsammans Sveriges största produktionscentrum 
för kalk, med en gemensam årsproduktion om cirka 275 
000 ton bränd kalk. Närmast i räkningen låg skånska Lim-
hamn med 100 000 ton. 

Följande faktorer var särskilt viktiga för Kullsbergs ut-
veckling mot storskalig och rationaliserad kalkindustri 
under perioden 1945-1975. 

Tidsandan – rationalitet och storskalighet
Storskalighet och rationell produktion var något eftertrak-
tansvärt under perioden 1945 till 1975. I en artikel från Fa-
lu-Kuriren, publicerad den 26 april 1951, går detta att läsa 
om utvecklingen vid Kullsberg: 

”Våra industriella företag bygger och moderniserar. Det 
gäller att genom moderna, arbetsbesparande maskiner 
göra produktionen konkurrenskraftig – rationalisering är 
tidens lösen, så även inom kalkindustrien.”19

Den rationella, moderniserande andan gällde inte bara 
inom kalkindustrin, utan allt igenom hela samhället.

Statliga lån
Staten premierade utvecklingen, särskilt under 1960-talet, 
genom att tillgodose landets industrier med lån för nysats-
ningar, teknikutvecklingar och rationaliseringsåtgärder. 
När Kullsbergs kalkbruk skulle uppföra en ny kalkugn 
kring 1960-talets slut lånades exempelvis hälften av det 
totala investeringsbeloppet om fem miljoner kronor från 
staten. 

Tuffare konkurrens
Den ökade storskaligheten ledde med tiden till en tuffare 
konkurrens, som fordrade ännu högre rationaliseringstakt 
för att företagen skulle kunna överleva. Med bakgrund i 
denna tidsanda och samhällsordning står många av de be-
slut och historiska skeenden som beskrivs nedan kanske 
mer förståeliga. Det var utifrån den rationella, moderna 
och storskaliga tankevärlden som dessa beslut fattades.20, 21

Nytt kalkbrott vid Draggängarna
Kalkbrytning vid Kullsbergsbrottet upphörde kring 1947 
sedan tillgången på bra kalksten sinat. Året därpå förflyt-
tades stora delar av verksamheten till ett nytt brott vid 
Draggängarna-Unskarsheden (nuvarande Dalhalla). Det 
nya kalkbrottet kopplades till kalkbruket genom en för-
längning av den befintliga järnvägen till Skålberget. Samti-
digt skaffade bolaget en grävmaskin som skötte lastningen 
av de tippvagnar som åkte mellan brottet och kalkbruket.

Motorisering
Det visade sig snart att grävmaskinen ökade lastningska-
paciteten till sådan grad att järnvägssystemet blev inef-
fektivt och otidsenligt. Det nya kalkbrottet vid Draggäng-
arna kom således att kopplas till kalkbruket med 
lastbilstransporter från och med 1954. Detta ledde till en 
kraftigt förhöjd effektivitet. Ett arbete som tidigare krävt 
tjugo anställda krävde efter motorredskapens intåg fem: 
två borrare, en grävmaskinist och två truckchaufförer. Ut-
skeppningen från kalkbruket omstrukturerades från smal-
spårig järnväg till transport med lastbil ungefär samtidigt.

Omstruktureringar i bolaget
Vid bolagsstämman 1960 klev den då 67 år gamle Skom-
mar Anders Hansson av rollen som verkställande direktör 
för bolaget. Rollen övertogs av Waldemar Bergman, son 
till bolagets andra disponent C G Bergman. 

H W Bergman började arbeta på kalkbruket som kemist 
1934 och övergick därefter till att arbeta som driftschef 
åren 1940-1946. I samband med att Hansson tog över led-
ningen 1946 lämnade Bergman bolaget för att arbeta med 
traktorer och annat. 

19. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Kalkbruket i Kullsberg bygger och moderniserar, Falu-Kuriren 1951-04-26
20. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Kullsberg, Rättviksfirma får bygga ut för fem milj. Falukuriren 1968-02-24
21. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Rättvik, Kullsbergs kalk rationaliserar, Mora tidning 1963-03-22Flygfoto över kalkbruket som det såg ut kring 1970. Okänd fotograf, okänt årtal. Dalakalks företagsarkiv

Översikt över kalkbruket från sydväst. Heiligenstaedtugnen är under konstruktion. En av de äldre fanehjelmsugnarna finns fortfarande kvar 
(till höger i bilden), trots att stordriftens epok ligger för dörren. Foto: HW Bergman, Rättviks bildarkiv
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Hanssons period som verkställande direktör för Kullsberg 
skulle dock bli tumultartad. Investeringar utanför den 
egna verksamheten ledde mot 1950-talets slut till en stor 
kris inom företaget. Som en del av uppstädningsproces-
sen fick Bergman ta över rollen som företagets ledare. I 
samband med detta skedde flera omkonstruktioner av fö-
retaget, flera styrelsemedlemmar fick lämna, och bolagets 
namn ändrades från Kullsbergs Kalkförädlingsaktiebolag 
till Kullsbergs kalk AB.22, 23

H W Bergman var en ledande figur i den intensiva utveck-
ling och modernisering som präglade kalkbruket under 
1960-talet. Redan vid tillträdet som chef 1960 stod det klart 
för Bergman att kalkbruket behövde genomgå stora ratio-
naliseringar för att överleva den växande konkurrensen.24

Den första konkreta rationaliseringsåtgärden blev en över-
gång från ved till olja som primär bränslekälla för kalk-
bränningen. Samtidigt byggdes nya kalkugnar och ny ut-
rustning som minskade personalbehovet vid kalkbruket.

Från ved till olja
Fram till 1960-talets början användes främst ved som 
bränsle vid kalkbränningen i Kullsberg. I samband med 
bolagets omstrukturering visade det sig dock att veden 
var en mycket kostsam bränslekälla. Produktionskostna-
den för kalkbränningen översteg periodvis priset på den 
färdiga produkten. Under 1962-63 byggdes därför två nya 
kalkugnar som drevs med olja istället för ved. Oljan var 
billig och krävde minimala arbetsinsatser i förhållande 
till vedhanteringen. Oljan var helt enkelt ett mycket mer 
kostnadseffektivt alternativ till veden. Kullsberg var inte 
ensamma i övergången från vedeldade till oljeeldade kal-
kugnar. Kring 1960-talets mitt hade i princip alla kalkbruk 
i Siljansområdet övergått till oljedrivna ugnar.25 Den billi-
ga oljan räddade i mångt och mycket verksamheten vid 
Kullsberg, och efter övergången till olja kunde bolaget 
fortsätta producera högkvalitativ kalk till konkurrenskraf-
tiga priser.26

Minskad personalstyrka
De nya kalkugnarna och övergången till olja som primär 
bränslekälla minskade arbetskraftsbehoven vid Kullsberg. 
Kalkbruket sysselsatte 87 arbetare och sju övriga anställda 
1960. Redan 1962 hade den siffran minskat till 66 arbetare 
och sju övriga anställda. Följande år låg antalet arbetare 
nere på 47 stycken samt sju övriga anställda.27 Statistiken 
talar för sig själv. De stora rationaliseringsåtgärder som in-
leddes av bolaget kring 1960 början ledde till en verksam-
het som var hälften så arbetskraftskrävande på bara tre år. 
Detta var en premiss för bolagets överlevnad, men ledde 
även till att många arbetare fick gå från sina jobb.28

Nya verksamhetsinriktningar
Mellan 1952 och 1954 uppfördes Rättviks kalkverk av Sto-
ra Kopparbergs Bergslags AB. Det nya kalkverket var en 
enorm anläggning med direktansluten järnväg. Rättviks 
kalkverk hade som uppgift att förse Domnarvets Jernverk 
med kalk, vilket ledde till att Kullsberg behövde söka nya 
kunder och aktörer att leverera till. Kullsberg riktade sin 
försäljning mot andra aktörer inom metall-, cellulosa- och 
byggindustrin. Däribland återfanns flera pappersbruk och 
järnverk i Västmanland och Gävleborgs län: Suraham-
mars bruk (järnverk), Kolswa Jernverks AB (järnverk), AB 

Kanthal i Hallstahammar (järnbruk), Sandvikens jernverk  
AB (järnbruk), Hofors bruk, AB Iggesunds bruk (pappers-
bruk) och Vallviks bruk (pappersbruk), Man försökte även 
hitta nya användningsområden för kalk, exempelvis som 
komponent i byggnadsmaterial.

Kalksandsten
Under 1960-talets början fanns ett stort underskott av fa-
sadsten i Sverige. I skuggan av den rådande bristen växte 
intresset för kalksandsten, ett tegelliknande material som 
tillverkats sedan slutet av 1800-talet. 

I Furudal, nord ost om Rättvik, startade redan 1906 en fa-
brik för tillverkning av cementtegel och kalksandsten. En 
småskalig produktion var igång fram till 1960. Kalken kom 
från Kullsberg. Den svenska kalksandstenen lämpade sig 
dock inte som fasadmaterial, och därför importerades sto-
ra mängder sten från Danmark kring 1960-talets början.

Den första moderna svenska kalksandstensfabriken med 
fasadstenskapacitet byggdes i Bollebygd 1964 (Skandias-
ten), tätt följt av en fabrik i Habo (Baskarp) något år sena-
re.29 1960-talets svenska kalksandsten förknippas ofta med 
varumärket Mexi och begreppet Mexisten eller Mexitegel. 

22. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Tidningsurklipp. Chefsskifte vid Kullsbergs Kalk, förste chefens son träder till. Okänd tidning 1960-04-26
23. Informant 1
24. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Tidningsurklipp. Chefsskifte vid Kullsbergs Kalk, förste chefens son träder till. Okänd tidning 1960-04-26 
25. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Brev från H W Bergman till Åke Malm beträffande oljeeldning i svenska kalkugnar…
26. Informant 1

27. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Aktieägarnas uppslagsbok 1962, 1963, 1964, Kullsbergs Kalk AB, Ur bolagsordningen av 1898...
28. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Rationalisering medförde permitteringar, men nu är Kullsberg konkurrenskraftigt, Falukuriren 1963-03-22
29. Gustafson, 2008, s.19

Översikt över kalkbruket som det såg ut efter anläggningen omdanats till modern industri. Okänd fotograf, okänt årtal. Dalakalks företagsarkiv Räfflad kalksandsten. Stenen är framtagen i ett samarbete mellan Kullsberg och kalksandstensfabriken Skandiasten i Bollebygd.
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Mexistenen, som lanserades av Yxhults-koncernen och 
tillverkades i Kvarntorp från och med 1965, blev omåttligt 
populär. 

Eftersom finmalen bränd kalk är en viktig beståndsdel i 
kalksandsten uppförde Kullsberg en kvarn för malning av 
bränd kalk 1965. Kvarnen kom senare att bli mycket an-
vändbar även i andra syften. En betydande andel av pro-
duktionen vid Kullsberg utgjordes från och med 1965 av 
mald kalk.

Kullsberg medverkade i Bollebygdsfabrikens produktut-
veckling, och tog bland annat fram de rundade och räffla-
de stenvarianterna på bild ovan.30

Marknadsföring med hjälp av historiska 
rötter
I samband med att konkurrensen inom kalkindustrin öka-
de under rekordåren profilerade sig Kullsberg genom en 
serie reklam och artiklar som framhöll kalkbrukets his-
toriska arv. Vid sidan av avancerade produkt- och pro-
cessbeskrivningar kunde företagets slogan ”Modern Kal-
kindustri i traditionsrik miljö” smyga sig in tillsammans 
med mängder av spännande historisk information. Att 

30. Informant 1

Kalksandsten med rundad profil. Stenen är framtagen i ett samarbete mellan Kullsberg och kalksandstensfabriken Skandiasten i Bollebygd.

Modulhus uppfört under 1970-talet med fasad i kalksandsten. Huset kommer från AB Elementhus i Mockfjärd. Byggnaden är placerad i 
Hedemora och utgör ett tydligt och välbevarat exempel på hur kalksandsten kom att inkorporeras i den svenska byggsektorn från och med 
1960-talet.

Modulhus med fasad kalksandsten i Rättvik. Ett lokalt exempel på kalksandstenens framfart i rekordårens villaområden. Foto: Malena 
Andersson, Dalarnas museum
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marknadsföra sitt företag med hjälp av rik historia ter sig 
i efterhand som en intressant och, kanske något speciell 
företeelse. På nästa uppslag finns ett urval av den reklam 
som publicerades för företaget kring 1970.



En par exempel på hur kalkbrukets historia kommit till användning 
i Kullsbergs marknadsföring under 1960- och 70-talen. Dalakalks 
företagsarkiv, Kullsberg.
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Perioden 1975-1991 var en tung tid för kalkindustrin i 
Rättvik. Bolagen försökte hela tiden hitta nya vägar för att 
fortsätta bedriva sin verksamhet, bland annat genom kon-
cernbildningar, nya produkter och nysatsningar på kalk-
ugnar. Nedan följer ett urval av de berättelser som forma-
de Kullsbergs kalkbruk under perioden 1975-1991. 

Oljekriserna
Kalkbränning med olja fungerade effektivt under hela 
1960-talet och en bit in på 1970-talet, eftersom oljan var 
extremt billig. I samband med den första oljekrisen 1973 
förändrades läget drastiskt. Oljan slutade vara billig. Ef-
tersom det i snitt gick åt mellan 120 och 200 liter olja för 
att bränna ett ton kalk, blev oljan med tiden en allt mer 
märkbar omkostnad och ett allt större problem.31

Men de växande omkostnaderna för kalkbränning var inte 
det enda problemet som oljekrisen medförde. Den svens-
ka stålindustrin påverkades också negativt av oljekrisen 
och behovet av kalk för industriändamål sjönk. Stora 
Kopparbergs Bergslag sålde Rättviks kalkverk till Stråbru-
ken som såg till att lägga verksamheten vid det gigantiska 
kalkverket i malpåse. Återstående kalkbruk fortsatte sin 
verksamhet på rekordlåga 35 procent av områdets totala 
produktionskapacitet.32

DalaKalk bildas
Under 1960-talets första hälft inleddes diskussioner om ett 
samarbete mellan kalkbruken i Kullsberg och Orsa. Båda 
bolagen insåg att det fanns mycket att tjäna på att disku-
tera sina gemensamma intressen, särskilt i kontrast till det 
försämrande omvärldsläget. Det föreslogs att direktören 
för Kullsberg skulle få sitta med i Orsas styrelse och vice 
versa. Detta förslag ratades dock av delar av Orsas styrelse 
och något samarbete blev det inte tal om förrän i december 
1976, då kalkbruken bestämde sig för att gå ihop och göra 
gemensam sak. För att markera detta bytte bolagen namn 
till DalaKalk i Rättvik respektive DalaKalk i Orsa.

Sammanslagningen skedde som nämnt mot bakgrund av 
en längre tids diskussioner mellan bolagsledarna och fö-
rekom på anledning av att bolagen ville skapa ett gemen-
samt produktsortiment som kunde möta alla marknadens 
behov. Sammanslagningen skulle även bidra till ett högre 
gemensamt kapital som kunde säkra anställningstrygghe-
ten på båda orter säkras och möjliggöra nyinvesteringar 
vid båda kalkbruken.33

Innan kalkbruken gjorde gemensam sak 1974 övertog H 
W Bergmans son Erik Bergman rollen som verkställande 
direktör för Kullsberg. Erik utbildade sig till bergsingen-
jör på KTH och blev klar 1965. Efter ett par års arbete för 
Boliden i Västerbotten flyttade han hem till Rättvik för att 
arbeta med den nya Calcimaticugnen (se mer nedan).

Sammanslagningen var till en början inte en regelrätt fu-
sion. Företagen kvarhöll exempelvis separat bokföring 
och egna styrelser. 1978 gjordes ett försök till samgåen-
de mellan alla fyra kalkbruk i siljansområdet: Kullsbergs 
kalkbruk (DalaKalk i Rättvik), Orsa kalkbruk (DalaKalk i 
Orsa), Boda kalkverk (Stråbruken) och Rättviks kalkverk 
(Stråbruken, i malpåse). Försöket sprack och för att ändå 
kunna genomföra nödvändiga omstruktureringar inom 
DalaKalk köptes Orsadisponenten Bertil Zetterlund ut ur 
bolaget och Erik Bergman blev ensam ägare. Stråbruken 
som ingick i Johnsonkoncernen sålde sin kalkbruksverk-
samhet i Dalarna till SMA Mineral AB, som tog Rättviks 
kalkverk ur malpåsen.34

Mellan hopp och förtvivlan
1980-talet var bitvis en mycket svår tid för DalaKalk och 
verksamheten pendlade mellan nedläggningshot och ny-
tändningar. I början av 1980-talet var omvärldsläget efter 
stålkrisen i slutet av 1970-talet påfallande tungt. Ledning-
en för kalkbruken insåg att det var ohållbart att bedriva 
kalkbränning vid två anläggningar samtidigt och besluta-
de efter många om och men att stänga ner kalkbränningen 
i Orsa. Istället inriktades Orsa-anläggningens verksamhet 
på släckning av kalk i ett hydratverk (släckt kalk används 
bland annat som komponent i murbruk). Nedläggningen 
var såklart ett hårt slag mot verksamheten och 1980-talet 
porträtteras generellt som en dyster epok, särskilt i me-
dia där turerna kring uppsägningar, rationaliseringar och 
nedskärningar var många.35

Samtidigt var 1980-talet en tid som präglades av nysats-
ningar och uppfinningsrika försök till att reparera de hål 
som den falnande stålindustrin lämnat i kalkbranschen.

Specialiserade produkter för den nya stål-
industrin
Kullsbergs möjligheter till att producera malen bränd kalk 
blev ett riktigt trumfkort under 1970- och 80-talen. Exem-
pelvis införskaffade Surahammars bruk en ny OBM-ugn 

1976-1991 Oljekris, kalk i naturvård 
och nedläggning

31. Informant 1
32. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, FK-tema Rättvik, Dala Kalk i Kullsberg: Torv och bildäck… Okänt årtal
33. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Information om samgående mellan Kullsbergs kalk AB och AB Orsakalk 1976-01-12
34. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Orsakalk och Kullsbergs samman, ingen förändring för de anställda, Mora tidning 1976-12-03
35. Informant 1

Reklamkampanj inför sammanslagningen av Orsakalk och Kulls-
bergs kalkbruk. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg
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som krävde bränd kalk i pulverform för att fungera. Kulls-
berg var ett av få kalkbruk med möjlighet till att producera 
stora mängder malen bränd kalk och lyckades därmed bli 
huvudleverantör till Surahammar.

Stålverken utvecklade samtidigt en ny teknik för vidare-
behandling det färdiga stålet, så att det fick unika egen-
skaper. Tekniken kallas skänkmetallurgi och gick ut på 
att tillsätta olika legeringsämnen och kalk till stålet i en 
s. k skänk. DalaKalk ingick ett samarbete med företaget 
Scandinavian Lancers, som specialiserade sig på skänk-
metallurgi, och fick därigenom exportera udda kalkpro-
dukter till bland annat Kina. Samarbetet gav förnyat hopp 
till bolaget men ledde inte till någon långsiktig räddning.36

Kalksten i naturvården
I samband med 1970-talets gröna vågen-rörelse uppmärk-
sammandes försurningar i sjöar och vattendrag, vilket 
ledde till försämrade eller utplånade ekosystem, förstörda 
fiskevatten och andra miljöproblem. Kalk kan användas 
för att motverka försurning, och kalkbruket i Kullsberg 
påbörjade således en mindre produktion av kalkstensmjöl 
för kalkning av sjöar och vattendrag under 1970-talet.37

Fastbränsleanläggning
Under 1980-talets början toppades oljepriserna, och det 
blev dyrare än någonsin att bränna kalk med olja som 
huvudsaklig bränslekälla. För att bli kvitt oljeberoendet 
gjordes efterforskningar kring möjligheten att uppföra en 
anläggning som kunde driva Kullsbergs kalkugnar på in-
hemska, fasta bränslen så som flis, bark och torv. Begagna-
de bildäck kom även med i bilden efterhand.38

Redan från början stod det klart att det inte var lämpligt 
att elda med fasta bränslen direkt i kalkugnarna, eftersom 
detta skulle förorena kalken. Istället började man leta efter 
en anläggning som kunde förgasa materialen till bränn-
bar gengas i en separat anläggning. Sådana anläggningar 
fanns bland annat inom den finska cellulosaindustrin och 
på den tyska värmemarknaden.39, 40

Efter att ha undersökt fastbränsleanläggningar i både Fin-
land och Tyskland påbörjades uppförandet av Kullsbergs 
egna anläggning under sommaren 1985. Systemet uppför-
des utefter en tysk förlaga, men i dubbel dimension. Tys-
karna lovade att anläggningen skulle vara mycket effektiv 

och att dess passning skulle avklaras på en och en halv 
timme per skift. I verkligheten krävdes 6-7 anställda för att 
klara skiftgången vid anläggningen.41

Dessutom gick det inte att skapa tillräckligt bra gas utan 
att tillföra fossila bränslen i form av gamla bildäck eller 
extra olja.42 Anläggningen blev därför aldrig lönsam och 
togs ur drift i slutet av 1980-talet efter prövning hos läns-
styrelsen.

Cementa, Partek och nedläggningen
I slutet av 1980-talet såldes företaget till koncernen Euroc 
och företaget Cementa, men led svåra förluster. Somma-
ren 1990 genomfördes ett försök att rädda verksamheten 
genom att omstrukturera från traditionell kalkbränning 
till produktion av slaggbildande kalkstenskulor för stålin-
dustrin. Kalkstenskulorna tillverkades genom att kalksten 
och slagg i finfördelad form blandades och rullades på en 
lutande tallrik. Kulorna brändes sedan i en av Kullsbergs 
befintliga kalkugnar. Den nya produkten var tänkt att ex-
porteras till stålindustrier världen över.43

Innan den nya verksamhetsspecialiseringen rönt några 
resultat såldes DalaKalks anläggningar till finska Partek. 
Affären var en uppgörelse mellan Euroc och Partek och 
gjordes över huvudet på både DalaKalk och Cementa. 
Tanken var att Partek skulle få överta hela kalkbrännings-
marknaden i Sverige i utbyte mot att Euroc fick överta all 
gipstillverkning i Finland. Det dröjde inte länge innan Par-
tek drog in stödet för fortsatt verksamhet i Kullsberg, och 
då var det bara att lägga ner verksamheten.44 I oktober 1990 
inleddes förhandlingar om en nedläggning och bolaget 
DalaKalk upphörde 1991.45

Tiden efter nedläggningen
Efter nedläggningen togs Orsaanläggningen över av Par-
teks dotterbolag Nordkalk. Kullsbergs kalkbruk övergick 
till SMA Mineral AB som fortfarande utnyttjar kalkbru-
kets malningsanläggning för att producera kalkstensmjöl. 

36. Informant 1
37. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Kalk- en användbar produkt, Falukuriren 1985-11-28
38. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, FK-tema Rättvik, Dala Kalk i Kullsberg: Torv och bildäck… Okänt årtal
39. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Dalakalk investerar i Kullsberg, Ny gasanläggning ger renare miljö, Falukuriren 1984-07-09
40. Informant 1
41. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Miljösatsning på nytillverkningen, Pillertrillning räddning för Kullsbergs kalkbruk. DD 1990-07-09
42. Informant 1
43. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Miljösatsning på nytillverkningen, Pillertrillning räddning för Kullsbergs kalkbruk. DD 1990-07-09
45. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Anrikt bruk läggs ned – 45 utan jobb, Falukuriren 1990-10-20

Exempel på försök till att marknadsföra ett mer specialiserat pro-
duktsortiment under 1980-talet. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg
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Kullsbergs kalkbruk 
som arbetsplats
Möten mellan generationer
Kusinerna Jan Olars och Lars Texas Frändberg började ar-
beta vid kalkbruket på våren respektive hösten 1973. Jan 
arbetade först som diversearbetare, men övergick snart till 
kalkbränning i kalkugn 3. Under sommaren 1973 startades 
kalkugn 2 upp efter en tids träda och efter tips av Jan bör-
jade Texas arbeta som brännare i tvåan till hösten -73 (se 
mer om respektive ugn i dokumentationen nedan).

När Jan och Texas började arbeta vid kalkbruket kom de 
mitt in i ett pågående generationsskifte. Många av brukets 
arbetare var i pensionsålder och besatt enorma mängder 
kunskap och livserfarenhet, som de gärna delade med sig 
av till kalkbrukets yngre generationer. Arbetsplatsen blev 
som en skola för de yngre generationerna. Man fick lära 
sig om kalkbränning – men minst lika mycket livet och 
världen. Mötet mellan de nyanställda ungdomarna och 
den äldre generationen upplevdes av Texas som en myck-
et stor tillgång och ett privilegium.46, 47

Bruksandan och plikten gentemot yrket
1970-talets Kullsberg präglades alltjämt av en familjär och 
härlig stämning. Alla anställda, från ägare till arbetare, 
hjälptes åt för att göra arbetsplatsen så bra och effektiv som 
möjligt. Fenomenet kan tjäna som kontrast mot många av 
dagens mer individorienterade arbetsplatser. 

Det är viktigt att påpeka att det fanns en slags pliktkänsla 
gentemot bruket. Arbetet skulle bli gjort oavsett om det 
var på en obekväm plats i ofördelaktigt klimat. En annan 
före detta kalkbruksarbetare, industrielektrikern Lars-Erik 
Jacobs, vittnar exempelvis om hur han utförde reparatio-
ner på toppen av kalkbrukets högsta kalkugn nyårsnatten 
1978. Denna nyårsnatt gick till historien som den kallaste 
nyårsnatten i mannaminne med temperaturer ner mot mi-
nus 40 grader, men detta hindrade inte driften vid bruket. 
Arbetet skulle bli gjort i alla fall. Detta ledde till att vis-
sa personer tog överdrivna risker, men trots detta var det 
sällan som någon blev ordentligt skadad, även om skador 
förekom vid ett fåtal tillfällen.48

46. Informant 2, Jan Olars, Intervju 2017-05-22. 
47. Informant 3, Texas Frändberg, intervju 2017-05-22
48. Informant 5, Lars-Erik Jacobs, intervju 2017-05-16

Kalkbruket byggs om. En arbetare påväg till bygget i förgrunden.
Foto: HW Bergman, Rättviks bildarkiv

Delar av kalkbrukets nya siloranläggning leveras, en kalkbruksarbetare hjälper till att lasta av.
Foto: HW Bergman, Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg
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Kalkugnar uppförda 1945-1991
Nedan följer en tabell med de kalkugnar som uppfördes  
i Kullsberg mellan 1945 och 1991. Kalkugnarnas lokala 
benämning utgår ifrån den ordning i vilken kalkugnarna 
uppfördes. Fram till 1945 uppfördes nio ugnar på kalkbru-
ket. I samband med att den tionde ugnen togs i bruk 1952 
började numreringen om från 1. 

En liknande översikt över de kalkugnar som uppfördes 
mellan 1898 och 1945 återfinns på sidan 19.

Årtal Typ Benämning Drivmedel Produktionska-
pacitet

Övrigt

1952-53 Schaktugn (Höganästyp) Ugn 1 (10) Ved/olja 40 ton/dygn Ugnen låg placerad där stin-
gelugnen (ugn 5) är placerad 
idag.

1962 Schaktugn (Höganästyp) Ugn 2 Olja 40-50 ton/dygn Identisk med ugn 1, men 
drevs helt på olja och inkaps-
lades i ett rött plåthölje.

1963-64 Tvärströms-schaktugn 
(Modell Heiligenstaedt)

Ugn 3 Olja 40 ton/dygn Ersättning för äldre kokselda-
de parkugnar. 

1967-1968 Karusellugn (Modell Cal-
cimatic)

Ugn 4 Olja (senare 
fastbränsle)

100 ton/dygn

1977 Schaktugn (Modell Stin-
gel)

Ugn 5 Olja



Dokumentation
Följande kapitel utgör den industrihistoriska dokumentationen. Dokumentationen är organiserad efter den resa 
kalkstenen gjorde genom bruket så som den resvägen fortfarande gick att observera våren 2017 medan ugnarna 

fortfarande stod kvar. Syftet är att skapa ett pedagogiskt sammanhang där varje byggnad kan förstås i förhållan-
de till anläggningens ursprungliga syfte – att producera stora mängder bränd kalk. Kapitlet innefattar beskriv-

ningar av kalkbrukets olika byggnader, objekt och miljöer som de ser ut idag. Kapitlet innefattar även historiska 
uppgifter. De historiska uppgifterna berör byggnader eller byggnadsdetaljer direkt och bedöms vara relevanta 

för förståelsen av en byggnads tillkomst och funktion i kalkbränningsprocessen.

Bild: Detaljbild på Stingelugnens fasad, tagen under inventeringens första fältdag



Kalkbruket i landskapet
Kullsbergs kalkbruk är en storskalig, industrimässig anläggning placerad invid ett småskaligt jordbrukslandskap. Kalk-
bruket angränsar till en sjö i norr och en skogbeklädd höjd i söder. I öster och väster finns öppet jordbrukslandskap och 
vissa gårds- och bymiljöer.

Kalkugnarna vid Kullsberg är mycket höga och syns från många olika platser i landskapet. På den högsta kalkugnen 
finns en liten röd överbyggnad som på håll smälter in väl bland timmerhusen i byarna Västberg och Rovgärdet.

Bild: Landskapet med kalkbruket i bakgrunden. Notera hur de röda husen samspelar med stingelugnens färgsättning.





Krossning och sortering – 
historisk bakgrund
Fyllarhus - krossning och sortering innan 
1950
När kalkstenen först nådde kalkbruket krossades den till 
storlekar som var lämpliga att bränna. Krossningen sköt-
tes fram till 1940-talets slut med hjälp av handkraft och 
slägga i ett så kallat fyllarhus. Arbetet i fyllarhuset inne-
fattade även viss sortering av kalkstenen. De större storle-
karna brändes traditionellt i stora schaktugnar medan små 
stenskärvor, park, brändes i ändamålsenliga parkugnar. 

Från och med 1939 underlättades utsållningen av park ge-
nom att ett första sorterverk installerades. Det är okänt hur 
sorterverket såg ut eller var det låg, men det är troligt att 
det rörde sig om något slag av siktanordning. Den bortsor-
terade parken förvarades på en tipp utanför fyllarhuset. 
Fyllarhuset finns inte kvar idag.49

Mekaniserad krossning och sortering 
Arbetet kring fyllarhuset var mycket tungt och uppfatta-
des troligtvis som otidsenligt kring 1900-talets mitt. 1949 
påbörjades därför uppbyggnaden av nya mekaniserade 
kross- och sorterverk som skulle underlätta den slitsam-
ma krossningen och sorteringen. Krossanläggningen, 
som numera är riven, var i bruk mellan 1951 och 1969 och 
underlättade såväl krossning som sortering avsevärt.50 

Mellan hösten 1968 och sommaren 1969 byggdes en ny 
krossanläggning och sorterverket expanderade österut. 
Detta skedde i samband med uppförandet av den nya Cal-
cimaticugnen, som krävde kontinuerlig tillförsel av mer 
finkrossad kalksten.51  Arbrå verkstads AB utförde flera 
av arbetena med uppförandet av kross- och sorterverken 
1951 såväl som 1968-69.52

Varför krossades och sorterades stenen?
Den kalksten som kom direkt från kalkbrotten var i ojäm-
na storlekar. De stenar som var stora tog för lång tid att 
bränna igenom och de stenar som var små tog för kort tid. 
På grund av detta krossades de största stenarna medans 
de minsta sorterades ut för att brännas separat. 

Krossning och sortering – 
byggnads- och process-
beskrivning
Byggnadsbeskrivning: Krossverk
Byggnaden uppfördes hösten-vintern 1968-1969 som er-
sättning till det äldre krosshuset. Det äldre krosshusets la-
mellmatare omplacerades till sin nuvarande plats och den 
gamla krossen blev till efterkross i den nya byggnaden.53

Byggnaden utgörs av en L-formad byggnadskropp (1) 
Byggnadens stomme består av stålbalkar. Byggnaden har 
ett pulpettak med täckning av asfaltspapp. Byggnadens 
fasad utgörs av en omålad locklistpanel som bryts av mot 
långa fönsterband (2). I norr är byggnaden sammanlänkad 
med en betongficka för dumpning av kalksten.

Krossverket karaktäriseras främst av:

• En betongficka för dumpning av kalksten i norr
• Långa fönsterband
• Pulpettak med täckning av asfaltspapp
• Omålad locklistpanel
• Öppningar i fasaden som blottlägger industritekniska 

detaljer

49. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, processbeskrivning/manus för           
utställning i Dalhalla…
50. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, processbeskrivning/manus för 
utställning i Dalhalla…
51. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Kullsbergsnytt
Nr 1-2, 22.5.68/11.9.68
52. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Kalkbruket i kullsberg bygger 
och moderniserar, Falu-Kuriren 26/4 1951
53. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Kullsbergsnytt 
Nr 1-3, 22.5.68/11.9.68/21.12.68

1.

2.

Översikt över kross- och sorterverket från öst.

Det nya krossverket byggs upp. Foto: HW Bergman, Dala-
kalks företagsarkiv, Kullsberg

Översikt över sorterverket från nordväst.
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Processbeskrivning: Krossverk
När kalkstenen kom från brottet i Draggängarna dumpa-
des den i fickan (3) från vilken den transporterades med en 
lamellmatare (4) till en första käftkrossmaskin, som idag 
är bortforslad. Krossen sköttes av en operatör placerad 
intill ett manöverskåp i en byggnadsdel som numera är 
riven. Operatören höll konstant uppsikt över inmatning-
en till krossen genom en spegel monterad vid krosskäften. 
Ifall en sten fastnade i krossen var det operatörens upp-
gift att stoppa inmatningen lossa stenen så att maskinen 
kunde fortsätta gå. Mindre stenar kunde lätt undanröjas 
genom att bearbeta dem med en gjutjärnskil på ett snöre. 
När större stenar skulle avlägsnas inkallades borrare från 
kalkbrottet som borrade sönder stenen i småbitar med 
tryckluftsborr.54

När kalkstenen passerat krossen skickades den via trans-
portör till en sikt (5) som separerade bort grovstyckig 
kalksten som skulle användas av sulfitmassefabrikerna 
(pappersindustrin) i Bergvik, Vallvik och Skutskär. Den-
na sten fördes sedan med band till en särskild plåtficka 
för sulfitsten. Övriga stenar fördes med transportör till en 

efterkross (6) som finfördelade stenen ytterligare. Därefter 
skeppades mellanstorlekarna upp i sorterverket via den 
norra transportören (se bild på nästa uppslag). De största 
stenstorlekarna skeppades direkt från sikten, via den söd-
ra transportören , till en ficka i sorterverket.

Byggnadsbeskrivning: Byggnad 2, 
sorterverk
Byggnaden består av en äldre del i väst och en yngre del 
i öst. Den äldre byggnadsdelen uppfördes troligtvis 1949-
1951. Den yngre byggnadsdelen uppfördes mellan hösten 
1968 och sommaren 1969. Byggnaden karaktäriseras av 
stora betongpartier med en V-formad profil, som vilar på 
betongpelare placerade längs de norra och södra fasader-
na (7-8, till höger). Betongpartierna utgör förvaringsfickor 
för krossad kalksten i olika storlekar. Fickorna töms via 
ett antal matare som mynnar ut i transportörer placera-
de i byggnadens öppna markplan (9-10). Betongen är 
brädformsgjuten med gjutmönstret kvarlämnat i fasaden. 
Byggnadens övervåning har fasad av spontad träpanel i 
väster samt trapetskorrugerad plåt/aluminium i öster (11, 
nästa uppslag).

54. Informant 6, Thomas Jacobs, Intervju 2017-05-22

3. 4.

5. 6. 7.

8.

9. 10.
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Den äldre byggnadsdelen bär många intressanta detaljer 
så som flera bevarade armaturer, dörrar, spår av elled-
ningar och fönsterband (12-13). 

Byggnaden är sammansatt med en f.d. panncentral i bygg-
nadens sydvästra hörn. På byggnadens norrsida finns en 
transportör för utskeppning av park (14), en filteranlägg-
ning för dammsugning inuti kalkfickorna samt ett antal 
stegar och dörrar som leder till byggnadens östra del. 
Öster om byggnaden leder en transportör till ett omlast-
ningshus som tidigare sammanlänkat byggnaden med 
Calcimaticugnen i söder (15). Två utrymmen i söderfasa-
den är kopplade till manövrering av hundbanor och trans-
portörer som leder till kalkugnarna. Dessa behandlas se-
parat nedan. Byggnaden är sammansatt med krossverket 
genom transportörer (16).

Sorterverket karaktäriseras främst av:
• Lätta trä- och plåtkonstruktioner placerade på massi-

va betongpartier
• Möten mellan trä, betong och plåt
• Synlig industriteknik i öppet markplan
• Transportörer till och från byggnaden

• Bevarade belysningsarmaturer

Processbeskrivning: Sorterverk
Kalkstenen transporterades via två olika transportörer 
från krossverket. Den södra transportören nyttjades för 
kalksten av större storlek, den norra transportören för mer 
finfördelad sten. När kalkstenen nådde byggnaden förde-
lades stenen genom en sikt som delade upp materialet ef-
ter storlek. Olika stenstorlekar skickades till olika ”fickor” 
som sedan kunde tömmas oberoende av varandra för att 
uppnå rätt stenstorlekar vid bränning i de olika kalkug-
narna. Tömningen till Calcimatic- och Stingelugnarna var 
automatiserad och reglerades via olika manövercentraler. 
Tömningen av sten till övriga ugnar sköttes av en fylla-
re som övervakade stenarnas färd till ugnarna. De minsta 
stenarna kördes på transportör till en tipp norr om bygg-
naden. Det fanns ursprungligen två transportörer till två 
separata tippar. Endast en av transportörerna (14) finns 
bevarad. Utöver detta fanns ytterliggare en transportör till 
en plåtficka som förvarade kalksten som skulle malas till 
kalkstensmjöl. Det är oklart var plåtfickan befann sig.

Den nuvarande sikten är placerad i byggnadens östra del 
och ersatte en äldre, mindre sikt vid byggnadens expansi-
on 1968-1969. I samband med detta automatiserades även 
en stor del av byggnadens drift.55

55. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Artikel - Kullsbergs kalk i Rätt-
vik bygger ut… februari 1969

11.

12. 13.

14.

15. 16.
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Transportörer och hundbanor
Historisk bakgrund
Traditionellt sköttes transporten mellan fyllarhuset och 
kalkugnen med hjälp av handkraft (se mer om fyllarhus 
under Kross och sortering - historisk bakgrund). Kalkste-
nen lastades på vagnar med bottentömmare och skjutsades 
på räls över en brygga som ledde till kalkugnens topp. Där 
kunde vagnens botten öppnas för hand och stenen töm-
mas ner i kalkugnen. I samband med att de nya kross- och 
sorteringshusen uppfördes 1949-1951 uppfördes hundba-
nor och transportörer som förflyttade kalkstenen automa-
tiskt mellan kross, sortering och kalkugn.56 Sedan dess har 
olika former av transportörer och hundbanor uteslutande 
ersatt handkraften vid transporter mellan olika processteg 
på kalkbruket.   

Objektsbeskrivning: Hundbana
Hundbanan markeras med grönt på översiktsbilden till 
vänster. Banan sammanlänkas med sorterverket via en 
tillbyggnad i röd korrugerad plåt (1). Hundbanan består 
av långa stålbalkslängor som vilar på tre fackverksben. På 
stålbalkslängorna finns en räls för själva hundvagnen och 
en trappa (2-3). Stålbalkslängorna består av långa ”I-bal-
kar” som sammanfogats med tvärgående I-balkar. De 
tvärgående I-balkarna håller upp ett räcke till hundbanans 
trappa. Hundvagnen (4) vinschades upp för hundbanan 
med en vajer som finns bevarad. Konstruktionen sträcker 
sig mellan toppen på Stingelugnen och sorterverket.

Objektsbeskrivning: Transportör
Transportören markeras med rött på bilden till vänster. 
Transportören sammanlänkas med sorterverket via ett 
mindre träskjul i sorterverkets sydvästra hörn (1). Trans-
portören består av en fackverkskonstruktion innehållan-
des ett långt gummiband (6) som går på loop mellan kal-
kugnen och sorterverket. Transportören hålls upp av tre 
fackverksben. På undersidan av transportören finns ett 
skyddsnät som hindrar att kalksten som ramlar av trans-
portbandet faller till marken (5). Ovan transportbandet 
finns ett tak av korrugerad plåt. Vid sidan av transpor-

tören finns en trappa i trä (6) som förbinder sorterverket 
med kalkugnens topp. 

Processbeskrivning: Hundbanor och 
transportörer
Hundbanorna och transportörerna till Höganäsugnen 
styrdes manuellt. Ugnen tömdes manuellt på en mindre 
portion färdigbränd kalk varannan timme, en process som 
kallas rivning. När ugnen rivits skulle den genast efter-
fyllas med ny kalksten för bränning. Fyllningsprocessen 
började med att en fyllare portionerade ut kalksten från 
sorterverket, antingen på transportör eller i hundvagn. 
Stenen skickades sedan upp till ugnens topp, där den tip-
pades ner i ugnen automatiskt. Eftersom de olika ugnarna 
klarade av att bränna olika stenstorlekar var det viktigt att 
rätt stenstorlek skickades till rätt ugn. Fyllaren hade ett 
hissbart lod som gick ner i kalkugnen. Med hjälp av lodet 
kunde fyllaren se när ugnen var färdigfylld. 

Eftersom Calcimaticugnen krävde kontinuerlig inlastning 
av kalksten dygnet runt anslöts ugnen till sorterverket 
med automatiska transportörer. Det samma gällde för 
Heiligenstaedt och Stingelugnen, som tömdes hela tiden 
och således behövde fyllas på hela tiden. Stingelugnens 
hundvagn finns bevarad, men de transportörer och den 
teknik som skötte fyllningen av själva hundvagnen är till 
stor del borta. 

56. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, processbeskrivning/manus för 
utställning i Dalhalla…
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Moderna kalkugnar – historisk bakgrund
Läs mer om kalkbränning, bränd kalk och äldre kalkugnar 
under rubrikerna Bränd kalk, Kalkmått, Schaktugnar och 
den tidiga produktionen samt Nya ugnar 1910-1945 ovan. 

Utveckling mot fåtal storskaliga, oljedrivna 
kalkugnar 1960-1970
Under perioden 1960-1970 förändrades kalkbränningen 
vid Kullsberg drastiskt. Kring 1960 fanns ett tiotal kalkug-
nar av två olika varianter vid kalkbruket. Det fanns dels 
schaktugnar, den historiskt vanligaste ugnstypen, vars 
teknik baserades på att kalken lastades i ett rör som brän-
des/värmdes nerifrån och upp. I schaktugnsflottan åter-
fanns kalkbrukets två äldsta ugnar från sekelskiftet 1900 
(dessa två ugnar var kvar i drift tills 1962) tillsammans 
med ett antal nyare ugnar.57 Schaktugnarna kunde dess-
värre inte hantera små stenstorlekar (se mer nedan) och 
behövde således kompletteras med ett antal småskaliga 
”parkugnar” (se mer under Nya ugnar 1910-1945 ovan). 
Huvudbränslet var ved, och cirka 40-50 000 kubikmeter 
förbrukades varje år. Veden blev under 1900-talet en allt 
högre omkostnad, särskilt med hänsyn till personalen som 
behövdes för att hantera veden. Mot slutet av 1950-talet 
var bolaget i en sits där den omständliga vedhanteringen 
stundvis kostade mer än vad bolaget tjänade på att sälja 
sin färdiga produkt.58

Det stora antalet kalkugnar av daterade modeller och med 
varierande bränningsrutiner försvårade en industrimäs-
sigt rationell och effektiv verksamhet, särskilt med hänsyn 
till bränslefrågor, utskeppning och lagring. För att säkra 
en mer effektiv process utan kostsam ved- och skogshan-
tering, samt för att rationalisera arbetet efter bränning, ef-
tersträvades ett mindre antal oljedrivna, stora ugnstyper 
vid de stora omstruktureringar som inleddes med H W 
Bergmans tillträde som verkställande direktör i bolaget 
1960 (läs mer under Omstruktureringar i bolaget ovan).59

Förändringen går fort
Kring 1964 hade Kullsberg rationaliserat bort majorite-
ten av de ugnar som brukades vid kalkbruket 1960. Kvar 
återstod två äldre schaktugnar, som brukades i nödfall. 
Majoriteten av produktionen hade omstrukturerats till en 
ny schaktugn av Höganästyp från 1962, samt en ny tvär-
strömsugn av modell ”Heiligenstaedt” från 1963. Heili-
genstaedtugnen klarade av att bränna stora mängder små 

kalkstenstorlekar. Den sistnämnda ersatte därför hela tre 
äldre kalkugnar, däribland kalkbrukets äldsta ugn från 
1899, när den togs i drift kring 1963.60

Rationaliseringen mot ett litet antal stora, oljedrivna kal-
kugnar var en generell trend som avspeglades vid alla 
kalkbruk kring Siljan vid tiden. På vissa andra håll i landet 
skedde inte någon motsvarande utveckling av kalkugnar-
na, vilket ledde till att kalkindustrin i Siljansområdet fick 
stora konkurrensfördelar. Utvecklingen fordrade allt som 
allt en kraftig minskning av arbetskraftsbehovet. Mäng-
den anställda arbetare vid Kullsberg minskade från 87 till 
47 på bara tre år i början av 1960-talet. Minskade omkost-
nader i löner kunde omsättas i billigare produkter och en 
bättre position på marknaden.61

Höganäsugnen
Ugnen uppfördes kring 1962 och var av traditionell schak-
tugnstyp. Till skillnad från de äldre vedeldade schaktug-
narna drevs Höganäsugnen på olja. Detta gjorde ugnen 
mycket mer effektiv än sina äldre släktingar. Ugnen kla-
rade av att bränna 40-50 ton kalk per dygn, men krävde 
förhållandevis stora stenstorlekar om 80-120 mm. Ugnen 
hade en vedeldad tvilling från 1950-talet som stod place-
rad där Stingelugnen (ugn 5) står idag. Tvillingen hade 
inget plåthölje och var vedeldad – i alla andra avseenden 
var ugnarna identiska.  

Heiligenstaedtugnen och tvärströmstekni-
ken
Heiligenstaedtugnen uppfördes kring 1963, efter tyskt fa-
brikat, och var en av sju specialbyggda tvärströms-schak-
tugnar i Sverige kring 1960-talets mitt.62 Ugnen var ur-
sprungligen planerad för bränning av 40 ton kalk per 
dygn. Kalkstenen kunde vara i en styckestorlek på 15-60 
mm (vilket är små stenstorlekar jämfört med vad som 
krävdes för bränning i normala schaktugnar) och som 
bränsle användes svavelfattig eldningsolja.63 Samtliga äld-
re schaktugnar var konstruerade så att bränningen skedde 
genom att värme passerade nerifrån och upp genom kalk-
stensmassan. På grund av detta kunde inte små stenstor-
lekar, park eller skärv, brännas i ugnen. Småstenen täppte 
till kalkstensmassan så att värmen inte kunde färdas effek-
tivt genom hela ugnen. Sträckan från botten till topp var 
för lång.64 

57. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Tidningsurklipp. Chefsskifte vid Kullsbergs Kalk, förste chefens son träder till. Okänd tidning 1960-04-26
58. Informant 1
59. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Kullsbergs kalkverk moderniserat, optimismen stor inför framtiden, DD 1963-03-22
60. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Okänt årtal, okänd tidskrift, Bränd kalk, en artikel som är svår att ersätta
61. Informant 1
62. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Okänt årtal, okänd tidskrift, Bränd kalk, en artikel som är svår att ersätta
63. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, preliminär beskrivning och driftsinstruktion över 40-tons kalkugnsanläggning… utfärdad av Svenska Me-
tallverkens ugns aktiebolag i november 1961
64. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Rättvik, Kullsbergs kalk rationaliserar, Mora tidning 1963-03-22

Kalkbruket och dess olika kalkugnar under pågående renovering. Till vänster, den första Höganäsugnen utan plåthölje. I mitten, en av kalkbru-
kets äldsta ugnar, en schaktugn av fanehjelmstyp. Till höger, Heiligenstaedtugnen under konstruktion. Foto: HW Bergman, Rättviks bildarkiv

Liknande motiv från sydväst. Notera att de nya manskapsutrymmena i anslutning till Heiligenstaedtugnen redan är färdiga, samt att det finns tre 
äldre schaktugnar kvar på området. Foto: HW Bergman, Rättviks bildarkiv
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Heiligenstaedtugnen använde sig av ett annorlunda sys-
tem där värmen gick ”tvärs igenom” kalkugnen, med 
hjälp av tryck- och sugkrafter. Eftersom sträckan som vär-
men behövde passera var mycket kortare i sidled än från 
botten till topp, kunde ugnen packas hårdare, med mindre 
stenstorlekar.65

Calcimaticugnen
Ugnarnas utveckling mot storskalighet och effektivitet 
kulminerade i och med anläggandet av en horisontell ka-
nadensisk karusellugn (ugn 4) av typen ”Calcimatic” un-
der 1960-talets senare hälft. Calcimaticugnen klarade av 
att producera 100 ton bränd kalk per dygn, och kunde till 
skillnad från alla andra ugnar bränna mycket små kalks-
krävor. Inmatning och uttag skedde kontinuerligt genom 
automatiserad drift. Endast en person behövdes för att 
sköta ugnen. Ugnen roterade sakta vilket ledde till en jämt 
fördelad bränning där kalkstenen inte brände fast, vilket 
var vanligt i de äldre ugnarna. 

Bränningen i Calcimaticugnen skedde dygnet runt, sju da-
gar i veckan. Detta ställde krav på en konstant tillförsel av 
ny kalk. Inför och efter den nya kalkugnens provkörning 
under första veckan i oktober 1968 utbyggdes och anpas-
sades därför krossen och sorterverket så att de kunde förse 
den nya ugnen med sten dygnet runt.66 I samband med att 
Calcimaticugnen togs i bruk revs troligtvis den äldsta då 
kvarvarande kalkugnen. De två Höganäsugnarna behölls 
som reservugnar ifall Calcimaticugnen eller Heiligensta-
edtugnen skulle haverera, eller inför tillfälliga toppbelast-
ningar.67 Det skall noteras att Calcimaticugnen var mycket 
energikrävande, med en snittförbränning på 140-200 liter 
olja för varje ton kalk som gick igenom ugnen.68

Miljövänlig schaktugn
Kalkbrukets sista ugn uppfördes 1977 och var en storska-
lig schaktugn, typ Stingel (ugn 5). Ugnen är till dagens da-
tum kalkbrukets högsta konstruktion, och byggnadskrop-
pen var vid byggnationen 27,5 meter hög (exklusive kuren 
på ugnens topp, den tillkom senare). Ugnens skorstenar 
var dock hela 34 meter höga. I samband med att den nya 
ugnen uppfördes revs den äldre Höganäsugnen som om-
nämns i texten ovan. Den nya Stingelugnen beräknades 
kräva en tredjedel mindre energi för att producera samma 
mängd kalk som övriga ugnar, och betraktades därmed 
som mycket kostnadseffektiv och miljövänlig. De billiga 
driftkostnaderna uppnåddes genom ett gasåtervinnings-
system som möjliggjorde återanvändning av de gaser som 

bildades vid bränning. Gaserna bidrog till en bättre total-
förbränning, mindre föroreningar och bättre effekt. Ugnen 
kunde producera nästan lika mycket kalk som Calcimati-
cugnen, men till en bättre energieffektivitet.69

Av samtliga ovannämnda ugnar finns endast Heiligensta-
edtugnen (ugn 3) samt Stingelugnen (ugn 5) kvar i relativt 
välbevarat skick. Den första Höganäsugnen (ugn 1) togs 
ur bruk vid 1960-talets slut och revs i samband med att 
Stingelugnen uppfördes på samma plats. Den andra Hö-
ganäsugnen (ugn 2) finns delvis kvar till sin exteriör men 
konverterades till silo kring 1980-talets slut. Calcimaticug-
nen revs några år efter kalkbrukets nedläggning 1991.70

Hur byggdes ugnarna? Exempel 
Stingelugnen
Alla ugnar byggdes på olika vis, oftast av fackmannamäs-
siga ugnsbyggare från andra länder. När Stingelugnen 
uppfördes kring 1977 ankom samtliga yttre stål- och rör-
delar till kalkbruket prefabricerade. Delarna monterades 
först till en färdig plåtexteriör med hjälp av en lyftkran. 
När exteriören var färdig sänktes en stor plattform ner i 
ugnsschaktet. Med hjälp av plattformen, som succesivt 
vinschades uppåt, murades hela ugnens insida med så 
kallat magnesittegel, ett hållbart österrikiskt tegel. Tre av 
kalkbrukets arbetare hjälpte till med att blanda murbruk 
och skickade tegelstenar till murarna från ugnens botten 
via hål i plattformen. När murningen var färdig installe-
rades övrig industriteknik, så som brännare och likande, 
varpå ugnen var färdig för att använda.71

Ugnarnas skötsel
De moderna schaktugnarna, Höganäsugnarna, Heiligen-
staedtugnen och Stingelugnen, murades med magnesitte-
gel. Teglet var hållbart, men utsattes mer eller mindre kon-
stant för temperaturer mellan 900 och 1100 grader Celsius. 
Detta medförde att teglet blev uttjänt med jämna mellan-
rum, och ugnarna behövde repareras då och då. Ugnsre-
parationerna kunde vara både besvärliga och akuta. När 
en ugn slutade fungera blev det ett produktionsstopp som 
genast behövde åtgärdas, oavsett om ugnen fortfarande 
gick varm.

Ugnarnas numrering började om från ett i samband med 
att den tionde ugnen vid Kalkbruket byggdes. 

65. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Rättvik, Kullsbergs kalk rationaliserar, Mora tidning 1963-03-22
66. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Kullsbergsnytt Nr 1-2, 1968-05-22, 1968-09-11
67. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Artikel - Kullsbergs kalk i Rättvik bygger ut… februari 1969
68. Informant 1
69. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Artikel – Kullsberg miljövänligare efter påbörjad ombyggnad, Falukuriren 1977-01-22
70. Dalakalks företagsarkiv, Kullsberg, Brev från H W Bergman till Åke Malm beträffande oljeeldning i Svenska kalkugnar…
71. Informant 2

Ovan och nedan, den nyare höganäsugnen under konstruktion. Notera de öppna brännkamrarna och spettgluggarna på bilden nedan. Foto: 
HW Bergman, Rättviks bildarkiv
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Moderna kalkugnar – 
processbeskrivning
En kort inblick i arbetet kring ugnarna 
1973-1974
Kring 1973-74 kördes Höganäsugn 2 (ugn 2), Heiligensta-
edtugnen (ugn 3) och Calcimaticugnen (ugn 4) samtidigt. 
Ugn 2 hade startats upp efter en tids träda, sedan efterfrå-
gan på kalk hade ökat något och ordertätheten var stor. 

Ett skift om åtta timmar sysselsatte fyra arbetare:
• Två brännare passade och brände i ugn 2 och 3
• En fyllare som skötte fyllningen av kalksten i hund-

vagnar från sorterverket och dumpning i kalkugnen.
• En brännare hade ensamt ansvar för Calcimaticugnen 

(ugn 4), som hade automatisk tillförsel av kalksten via 
fjärrfyllning med automatiserade transportörer och 
fickor. 

Kalkbränning i modern schaktugn, Höga-
näsugnen som exempel
Fyllaren laddade ugnen med kalksten som beskrivet under 
rubriken Processbeskrivning: Hundbanor och transportö-
rer ovan. Stenen hamnade i en del av ugnen som kallas för 
brännzon, kring vilken ett antal brännkammare eller ”eld-
kastare” satt som i en krans. I Höganäsugnen fanns sex 
brännkammare. Olja sprutades in via brännkamrarna med 
hjälp av tryckluft eller ånga, och förbrändes kontinuerligt 
så att ugnen höll en jämn temperatur på 900-1050 grader. 

Brännarens uppgift var att reglera värmen så att brän-
ningen blev jämn. Alla brännkammare behövde hålla rätt 
temperatur. Ifall temperaturen sjönk eller steg utanför rätt 
temperaturzon justerades olje- och lufttillförseln till ugnen 
med hjälp av manuella justeringsvreden. Det fanns flera 
olika sätt för brännaren att kontrollera att brännkamrarna 
höll rätt temperatur. Först och främst fanns det såklart pa-
neler med temperaturmätare kopplade till de olika bränn-
kamrarna. Men med lite erfarenhet kunde brännarna även 
bedöma temperaturen utifrån färgen på brännkamrarnas 
lågor och röken från kalkugnens skorsten.

Om en brännare behövde titta inuti ugnen för att bedöma 
värmeläget skedde titten via spettgluggar (de små kvadra-
tiska nedsänkningarna i schaktugnsväggen på bilden till 
vänster) som satt runt omkring värmezonen. När spett-
gluggarna öppnades under pågående bränning var det 
mycket viktigt att skydda ögonen från sprättande kalkfli-
sor, som både var frätande och vassa. Men några regelrät-
ta skyddsglasögon var det inte tal om. Istället användes 
oftast företagskepsens genomskinliga plastskärm, som 
drogs ner för ögonen som ett skyddsglasöga. 

Den nya stingelugen får en manskapshuv i början av 1980-talet. 
Foto: HW Bergman, Rättviks bildarkiv.

Oljecistern och pågående plåtinklädnad av Heiligenstaedtugnen. Foto: HW 
Bergman, Rättviks bildarkiv.

Calcimaticugnen. Bild: HW Bergman, Dalakalks företagsarkiv, 
Kullsberg

Höganäsugnen idag, efter konvertering till silo. Vissa 
detaljer finns dock bevarade, exempelvis plåthöljet, 
spettgluggarna och brännkamrarna.
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Bränningsprocessen för den äldre Höganäsugnen, som 
den beskrivs ovan, gäller i mångt och mycket även för 
den yngre Stingelugnen. Till skillnad från Höganäsugnen 
hade Stingelugnen ett värmeåtervinningssystem som tog 
rökgas som bildades i ugnens topp, och förde ner dem 
till ugnens brännarnivå, där värmen från gaserna kunde 
återanvändas i bränningen. Detta gjorde ugnen mer bräns-
leeffektiv än tidigare schaktugnar. Till skillnad från Hö-
ganäsugnen tömdes och lastades även Stingelugnen kon-
tinuerligt via en automatiserad hundbana och vibrerande 
automatiska tappningsgluggar i ugnens botten.72

Kalkbränning i tvärströmsugn, Heiligensta-
edtugnen som exempel
Stenar av grannare storlek kunde inte brännas i Höganä-
sugnen, utan skickades istället till Heiligenstaedtugnen 
vid fyllning. Heiligenstaedtugnen hade inte någon bränn-
zon på samma sätt som Höganäsugnen, utan byggde på 
ett system med sug- och tryckkrafter som drog värme ge-
nom kalkstenen.

Lite förenklat fanns det tre utrymmen i ugnen: ett mit-
tenschakt som innehöll kalken, ett sidoutrymme för tryck, 
och ett sidoutrymme för sug. Alla tre utrymmen var sam-
manlänkade genom håligheter. Värmen tillfördes i det si-
doutrymme som låg under tryck. Sedan sögs värmen ge-
nom kalkstenslasten och ut genom det sidoutrymme som 
låg under sugkraft. Överloppsvärmen återinfördes sedan 
tillbaka in i processen. Kalken, som låg i mittenutrymmet, 
brändes och kunde sedan lastas ut ur ugnen. 
För brännaren var arbetet kring Heiligenstaedtugnen mer 
koncentrerat kring erfarenhet, känsla och öga. I Heiligen-
staedtugnen fanns inte så mycket mätinstrument, och det 
krävdes verkligen viss hantverksmannamässig skicklighet 
för att klara av ugnens drift. Det var mycket vanligt att 
temperaturen bedömdes genom att brännaren tittade in 
genom spettgluggarna för att bedöma lågornas färg och 
därigenom ifall det var rätt temperatur.7

Utmatning och efterarbete
Höganäsugnen revs (tömdes portionsvis på färdigbränd 
kalk) varannan timme. Med andra ord revs ugnarna fyra 
gångar varje åttatimmars-skift. När ugnen skulle rivas på-
kallade brännarna hjälp ifrån den person som hade hand 
om Calcimaticugnen, som till stor del var automatiserad. 
Brännaren från Calcimaticugnen placerade sig vid Hö-
ganäsugnens botten och öppnade konstruktionens tapp-
gluggar med hjälp av hydrauliska spakar. Höganäsugnen 
hade fyra tappgluggar varigenom den färdigbrända kal-
ken tömdes till en plåt-tratt. I ugnens nedre del passera-
des en kylzon som kylde ner kalken tillräckligt för att den 
skulle bli sval nog att ta i. 

Samtidigt som kalken tömdes ur ugnen positionerade sig 
brännarna kring brännzonen. Brännarnas uppgift var att 
hjälpa kalken på vägen ner genom ugnen. Ifall kalken fast-
nade någonstans användes järnspett som kunde stickas in 
genom små spetthål runt hela brännzonen. Med hjälp av 
järnspetten kunde de flesta fastlagda stenar brytas loss och 
ugnen kunde således tömmas ordentligt. 

72. Informant 2 och 3
73. Informant 2 och 3

Skiss över Calcimaticugnen som visar hur ugnstypen 
fungerar. Teknisk Tidskrift 1967. Original finns vid 

Dalakalks företagsarkiv i Kullsberg
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När stenen kommit ut ur ugnen hamnade den på en trans-
portör. Brännaren fick sedan ställa sig i en hytt, från vilken 
han kunde kontrollera transportörens hastighet med en 
gaspedal. Brännaren gick sedan systematiskt igenom hela 
kalklasset för hand i jakt på kalkstycken som inte bränts 
tillräckligt (skräpning på brännarspråk). Dessa stenar kom 
ofta ut från ugnen först och hade en avvikande färg gent-
emot de stenar som var ordentligt brända. Många vana 
brännare kunde se vilka stycken som var ”råa” genom 
yrkeserfarenhet. Ifall det kom stora stenar slog brännaren 
sönder dessa med en slägghammare för att se ifall kärnan 
var obränd. Den sten som inte var helt genombränd släng-
des över transportörens bortre kant och fångades upp av 
en ny transportör som skickade stenen till en skräphög ut-
anför byggnaden. Så fort ugnen rivits var fyllaren igång 
med att fylla sten i ugnen.

När kalken sorterats skickades den vidare till ett litet 
krosshus norr om kalkugnsbyggnaden. Där efterkrossa-
des kalken med en hammarkross och transporterades se-
dan med hjälp av transportör upp till siloanläggningens 
topp (se nedan).

Ugn 2, ”Höganäs”

Ugn 3, ”Heiligenstaedt”

Ugn 4, ”Calcimatic”, (borttagen)

Ugn 5, ”Stingel”



Moderna kalkugnar – 
byggnaden kring ugnarna
Byggnadsbeskrivning
Kalkugnarna ligger samlade i mitten av kalkbruket. Runt-
omkring ugnarna finns en stor och mångfacetterad bygg-
nadskropp med otaliga tidslager och mängder av detaljer 
och fasadmaterial (1). Byggnaden bär karaktären av en 
organiskt framvuxen industrimiljö präglad av ett syste-
matiskt hushållningstänk, där äldre detaljer, fasader och 
maskiner återvunnits istället för att rivas, i den mån detta 
varit ett rationellt beslut.

Byggnaden karaktäriseras främst av:
• En stor blandning mellan byggnadsdelar från olika 

epoker som sammanfogats till en mycket mångfacet-
terad byggnadskropp.

• Byggnadens interiöra funktioner har präglat den yttre 
formgivningen.

• Blandningen mellan höga och låga byggnadsdetaljer 
med varierande taklutning och takmodell. 

• Moderna material så som plast, plåt, aluminium och 
betong möter mer traditionella material så som trä och 
tegel.

• Gamla byggnadsdetaljer har till viss del sparats och 
anpassats till nya verksamheter.

• Trappor och våningsplan i gallerdurk.
• Exteriöra rörsystem i stål med skyddshölje av alumi-

nium.
• Långa fönsterband i korrugerad gulaktig plast.
• Stora mängder korrugerad fasad- och takplåt med vis-

sa inslag av korrugerad asbestcement. På vissa platser 
har plåten blåst bort.

• Blottlagd, rostig stomme av järnbalkar. 
• De rödfärgade, patinerade kalkugnarna som sträcker 

sig mot skyn.

Längst i öster finns en kvadratisk byggnadsdel med flackt 
sadeltak i korrugerad plåt (2). Byggnadsdelen inrymde ti-
digare Calcimaticugnen men fungerar nu som lagringsut-
rymme. Samtliga fasadpartier täcks av omålad alternativt 
vitmålad korrugerad plåt eller gulaktig korrugerad plast 
i långa fönsterband (3). Byggnadensdelen har två sto-
ra rödmålade plåtportar i öster och en i söder (4). I norr 
finns en yngre vitmålad dubbelskjutport. Byggnadsde-
len är sammanlänkad med fastbränsleanläggningen via 
ett system av plåtrör i söder (5-6). Plåtrören tillförde gas 
från fastbränsleanläggningen till Calcimaticugnen under 
1980-talets senare hälft. I anslutning till rörsystemet, på 
byggnadsdelens södra fasad, finns en mindre tillbyggnad 
i tegel innehållandes manöverutrymmen för Calcimati-
cugnens drift (7).
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Väster om den byggnadsdel som beskrivs ovan, finns en 
rektangulär byggnadsdel med mycket mångfacetterat fa-
sadliv (8-9). Byggnadsdelen innefattar Stingelugnen (10), 
en av anläggningens bevarade kalkugnar, samt delar av 
den nyare Höganäsugnen (11) och utgör ett enda stort 
rum interiört. Kalkugnarna beskrivs mer ingående ned-
an. Byggnadsdelens norra fasad utgörs av en återbrukad 
äldre byggnad som tillbyggts på höjden. Det äldre fasad-
partiet präglas av flera äldre detaljer så som rödmålade 
paneler (lockpanel, spontpanel och liggande spontpanel 
förekommer), brant sadeltak (endast ett av takfallen finns 
kvar) och spröjsade tvåluftsfönster (12). Ovanpå den äldre 
fasaden vilar indragna tillbyggnader från 1900-talet. Till-
byggnaderna förstärker byggnadens höjd och är täckta 
av korrugerad plåt, men i öster har stora delar av plåten 
blåst bort.  I söder utgörs byggnadens fasad av en kraftig 
sockel i tegel, på vilken röda eller omålade partier med 
korrugerad plåt vilar. Fönsterpartier utgörs av långa sam-
manhängande band i gulaktig korrugerad plast eller glas-
betong (13). Byggnadsdelen har två öppningar i söder och 
två i norr. 

Längst i väster finns en hög kvadratisk byggnadskropp i 
vilken den relativt välbevarade Heiligenstaedtugnen hu-
serar (14). Ugnen beskrivs närmare nedan. Byggnadsdelen 
har ett flackt sadeltak som täcks av korrugerad plåt. Även 
fasaderna täcks till stor del av korrugerad plåt fäst mot 
stålribbor (15). Flera av fasad- och takplåtarna har dock 
blåst bort under åren och stora hål har lämnats i såväl fa-
sad som tak. Genom hålen går det att se byggnadsdelens 
interiör, kalkugnen och till viss del konstruktionen bak-
om byggnaden (16). I byggnadsdelens västra och norra 
fasader finns flera fönster av korrugerad gulaktig plast, en 
trasig dubbelport i plåt samt spår av industritekniska de-
taljer (17-18, se nästa uppslag för dessa samt efterföljande 
bilder).

Söder om Heiligenstaedtugnens hölje ligger en byggnads-
del i tegel och betong (19.). Byggnadsdelen inrymmer 
personalutrymmen (20-22), manöverrum för Heiligensta-
edtugnen samt en värmeväxlare (23). Fasaden består av 
en hög sockel i brädformad betong på vilken murtegel vi-
lar. Byggnadsdelen har flera portar i omålad plåt och ett 
antal tvåluftsfönster (24). I söder finns en plåttrappa som 
leder upp till en trädörr genom vilken det går att ta sig in 
i byggnadens personalutrymmen (25). I byggnadsdelens 
sydöstra hörn finns en hög skorsten i tegel med plåtkrans 
(26). Byggnaden har ett flackt pulpettak täckt av sinuskor-
rugerad plåt.
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Moderna kalkugnar – 
byggnadsbeskrivning, 
interiörer och kalkugnar
Byggnadsdelen som tidigare innefattade Calcimaticugnen 
är numera ett lagringsutrymme. Inga detaljer av intresse 
för dokumentationen har noterats.

Interiören kring Stingel- och Höganäsug-
narna
Byggnadsdelen som inrymmer Stingelugnen och kvarva-
rande delar av den nyare Höganäsugnen är till stor del 
sammanlänkad i ett enda stort interiört utrymme på bot-
tenplanet (1-2). Högre upp i byggnaden bryts utrymmet 
upp mellan olika våningsplan med golv av betong eller 
gallerdurk. Våningsplanen är sammanlänkade via trappor 
i gallerdurk (3). Stingelugnen står placerad längs rummets 
östra vägg. Höganäsugnen är placerad i rummets mitt. Det 
mesta av industritekniken i rummet är bortforslad, men ett 
antal transportörer, rör, lampor, kabelhärvor och elektro-
nikdelar finns kvar (4-6). De industritekniska detaljer som 
finns kvar härrör främst ifrån verksamhetsomläggningen 
1990 (se mer under Cementa, Partek och nedläggningen 
ovan). Bland annat finns transportören som förde de fär-
diga kalkkulorna till bränning Calcimaticugnen kvar. Fle-
ra av väggarna i utrymmet är bemålade med klotter och 
graffitti (7). 

Objektbeskrivning: Stingelugn (ugn 5)
Stingelugnen är anläggningens högsta konstruktion och 
är placerad öster om övriga kalkugnar (8, se nästa upp-
slag för denna samt efterföljande bilder). Ugnen är en rör-
formad schaktugn som vilar på ett betongfundament (9). 
Längst upp i ugnen finns ett utrymme som inkapslats i en 
röd hytt. Inuti utrymmet finns diverse elektronik och tek-
niska detaljer, samt öppningen till ugnen (10). Öppningen 
är automatiserad och sammanlänkas till sorterverket med 
hundbana. Ugnens topp nås antingen via hundbanans 
trappa, eller via ett system av yttre trappor och plattfor-
mar i gallerdurk (11). Ugnens brännzon var tidigare helt 
inbyggd i byggnaden som omger ugnen, men på senare 
tid har en stor del av den omkringliggande byggnadens fa-
sadplåtar blåst bort, vilket gör att brännzonen är blottlagt 
ut mot landskapet (12). Stingelugnen har sex cylinderfor-
made brännkammare (13) fördelade mellan två våningar 
med golv av betong och gallerdurk, sammanbundna med 
durktrappor. Bilder på en av ugnens brännkammare finns 
på nästa uppslag (14-16).

I ugnens botten finns fyra vibrationsdrivna tappnings-
gluggar (17). Längs ugnens utsida löper stora alumini-
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umrör (18, förra uppslaget). Dessa var komponenter i ett 
värmeåtervinningssystem som gjorde Stingelugnen mer 
bränsleeffektiv än andra schaktugnar. De rör som är sam-
manlänkade med fastbränsleanläggningen i söder använ-
des för att torka fuktigt fastbränsle.

Objektbeskrivning: Höganäsugn (ugn 2)
Höganäsugnen (19) konverterades till silo kring 1980-ta-
lets slut. Idag är ugnen således enbart ett skal med vissa 
bevarade detaljer. I ugnens topp finns ugnens gamla fyll-
ningshål som stängslats in med räcke.. Ugnens topp nås 
via en plåtstege monterad på ugnens västra fasad. Intill 
fyllningshålet finns en lampa. Ugnens spetthål finns beva-
rade och är systematiskt utplacerade i den före detta ug-
nens brännzon (20-21). Vissa av ugnens brännkammare är 
till sin exteriör bevarade. Brännkammarna är kubiska och 
syns på bild till höger (22).

Spettgluggarna är förlagda över tre våningsplan med plåt-
golv. Brännkammarna är placerade över två våningsplan. 
Väster om ugnen finns en tillbyggnad från tiden kring 
1990 (23). Tillbyggnaden fungerade som manöversta-
tion för en stor ”snurrtallrik” placerad väster om ugnen. 
Snurrtallriken monterades i samband med verksamhetens 
omläggning kring 1990 och skapade kalkstenskulor som 
sedan brändes i Calcimaticugnen (se mer under Cementa, 
Partek och nedläggningen ovan). Ugnens västra fasad är 
bemålad med graffiti (24-25).

Interiören kring Heiligenstaedtugnen
Byggnadsdelen som inrymmer Heiligenstaedtugnen (26, 
se nästa uppslag för denna samt efterföljande bilder) har 
en öppen bottenvåning som sammanlänkas med den 
byggnadsdel som beskrivs ovan via ett hål i den östra väg-
gen (27-28). Inuti utrymmet finns viss industriteknik be-
varad, däribland en del av en transportör (29) samt några 
elskåp (30). På bottenvåningen syns Heiligenstaedtugnens 
botten och utmatningssystem (31). Övriga våningsplan 
sammanbinds via ett system av trappor. Golven i övriga 
våningsplan var vid inventeringstillfället i tvivelaktigt 
skick och de övre våningsplanen har endast undersökts 
översiktligt (32-33).

Objektbeskrivning: Heiligenstaedtugn (ugn 
3)
Längst upp i Heiligenstaedtugnen finns en dumpnings-
ficka för kalksten (34) som är sammanlänkad med en 
transportör från sorterverket (läs mer under Objektsbe-
skrivning: Transportör ovan). Under fickan finns själva 
ugnen, som till skillnad mot övriga ugnar är kvadratisk. 
De östra och västra väggarna inuti ugnen täcks av hål, ge-
nom vilka värmen kommit in respektive ut ur ugnen (35). 
I botten av ugnen finns en tappningsanordning för färdig-

bränd kalk.
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Personalutrymmen
Tegelbyggnadsdelen med personalutrymmen innefattar 
ett manöverrum för Heiligenstaedtugnen samt ett större 
utrymme med en värmeväxlare. Övervåningen i byggna-
dens södra del, där personalutrymmena finns, innefattar 
ett omklädningsrum med duschar och skåp, toaletter och 
en matsal. Samtliga utrymmen är placerade i en korridor 
som leder norrut till kalkugnarna. Se bilder på värmeväx-
laren och personalutrymmen ovan.
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Förvaring och utfrakt - historisk bakgrund
Säker förvaring och transport
Bränd kalk är mycket känslig för kontakt med fukt vilket 
medfört stora förvarings- och transportproblem historiskt. 
Fram tills efterkrigstiden förvarades exempelvis den brän-
da kalken i stora lador med hög luftfuktighet. I vissa fall 
ledde detta till att kalken släcktes redan i förvaringsutrym-
met, vilket medförde att kalken inte gick att sälja. I syfte 
att komma till bukt med förvaringsproblemen uppfördes 
en betongsilo och fyra plåtsilor vid kalkbruket 1948. Silor-
na utökades succesivt i såväl antal som storlek, och kring 
1960-talets mitt uppgick antalet till 13 kalksilor om 1 000 
tons lagringskapacitet. Silorna påbyggdes ytterligare 1973 
respektive 1977.74

Vid utbyggnaden 1973 skedde flera betydande utveckling-
ar av kalkbrukets lagringsmöjligheter. De fyra färggranna 
silorna uppfördes och utökade lagringskapaciteten med 
800 kubikmeter kalk (200 kbm/silo). Från början var det 
menat att utbyggnaden skulle ta sig formen av en stor silo 
med 800 kubikmeters kapacitet, men lösningen om fyra 
separata silor medförde den stora fördelen att kalk av oli-
ka kvaliteter kunde förvaras separat i olika fickor. Byggna-
den ovanpå silorna innefattade ett sorteringsverk som för-
delade kalken efter storlek (fraktion) och kvalitet mellan 
de olika fickorna.75 Siloexpansionen 1977 uppmärksam-
mades i media för den spektakulära transporten av silor 
med poliseskort från tillverkningsplatsen i Nyhammar till 
Kullsberg.

Mald kalk
1965 uppfördes en kvarn som kunde mala bränd kalk till 
ett fint pulver. Kvarnen är situerad i tegelbyggnaden med 
betongglasfönster öster om siloanläggningen (6, nästa 
uppslag). När kvarnen uppfördes behövdes den malda 
kalken främst inom kalksandstensindustrin. Med tiden 
kom även stålindustrin att intressera sig för mald kalk. 
Kvarnen byggdes ut i samband med att Stingelugnen upp-
fördes 1977. Kullsberg hade fått ett betydande avtal med 
Domnarvets Jernverk som behövde finmalen bränd kalk, 
och Rättviks kalkverk (som uppförts av Bergslaget för att 
leverera kalk till exempelvis Domnarvet) kunde inte pro-
ducera någon sådan produkt.76

Anpassning till bilismen
Under den förindustriella epoken transporterades den 
fuktkänsliga kalken med släde vintertid. Detta berodde 
dels på att släden var effektiv som färdmedel, men även 

på grund av att vintern var den torraste årstiden. Risken 
för att kalken skulle hamna i direkt kontakt med regn, 
rinnande vatten eller luftfuktighet var liten. När den in-
dustriella kalkbränningen kom igång blev kvantiteterna 
för stora för sådana småskaliga rapporter. Istället började 
kalken skeppas på järnväg. Detta krävde speciella tätade 
transportvagnar som klarade av att skydda kalken från 
väder och vind. Vid övergången till bilism och utskepp-
ning via lastbil hade tekniken utvecklats ytterligare och 
från och med 1960-talet användes en speciell sorts lastbil 
med olika typer av tankar. Tankutrymmena var helt vat-
tentäta, och konstruerade för att fyllas med kalk direkt 
från anläggningens silor. Lastbilarna parkerade under en 
silo med rätt fraktioner på kalk och tankade upp sina las-
tutrymmen. Vissa av tankbilsmodellerna utrustades med 
luftkompressor som kunde användas för att spruta in kalk 
i silor på kalktransportens destinationsort.77

Kalkbrukets stolthet
Siloanläggningen är kalkbrukets mest genomtänkta bygg-
nad beträffande form och färgval. Silorna är färgsatta efter 
en konsekvent färgtrappa som avspeglades mot bolagets 
egen färgkod. Några av silorna i norr färgsattes även med 
hjälp av konstnären och keramiske formgivaren Thomas 
Hellström som bodde ett stenkast från anläggningen. Med 
tiden kom siloanläggningen att uppskattas som en mycket 
stilig och funktionell sådan av andra aktörer inom kalkin-
dustrin – en kalkbrukets stolthet. Särskilt ansedd var möj-
ligheten till att dela upp olika kvaliteter och fraktioner av 
kalk i olika silor och fickor. 

74. Dalakalks företagsarkiv, Kullsbergs kalk bygger ut, Dammtätat 
kross och lagringsanläggning för bränd kalk…
75. Dalakalks företagsarkiv, Kullsbergs kalk bygger ut, Dammtätat 
kross och lagringsanläggning för bränd kalk…
76. Informant 1, informant 2
77. Informant 1

Översikt över siloanläggningen från norr. Foto: Lars Jönses

Översikt över siloanläggningen från söder
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Förvaring och utskeppning – 
byggnadsbeskrivning
Siloanläggningen består av flera olika byggnadsdelar från 
olika tidsperioder som över tid sammanfogats till en mer 
eller mindre sammanhållen anläggning. Anläggningen 
karaktäriseras främst av:

• Ett öppet markplan som tillåter kalktransporter att 
köra in under silorna och lasta direkt från kalkbru-
kets förvaringsutrymmen (3).

• En stor mängd färgglada, runda silor av varierande 
storlek som vilar på betong- eller stålpelare (4).

• Ett myller av kvadratiska byggnadskroppar med tält- 
eller sadeltak som vilar ovanpå silorna och utgör ett 
slags tak till anläggningen (5).

• En sammanhållen färgsättning i gult, rött, orange och 
ljusblå.

• Modernistiska material så som plast, plåt och betong.

På västra sidan av silorna ansluter kalkbrukets kvarnan-
läggning, vilken inryms i en mindre tegelbyggnad med 
fönsterband av glasbetong och kröns av ett flackt sadel-
tak. Kvarnanläggningen ansluts till resterande delar av 
anläggningen via en elevator (6). Anläggningen förbinds 
med kalkugnarna via en transportör i öst (7). Transpor-
tören börjar i ett plåtskjul norr om kalkugnarna (8). Plåt-
skjulet innehöll tidigare en efterkross som siktade och 
krossade den brända kalken innan den skeppades upp till 
slutlagring.

Väster om siloanläggningen finns ett par nyare silor som 
brukas för dagens verksamhet vid Kullsberg. Dessa har 
inte undersökts noggrannare men finns dokumenterade i 
bild.

Förvaring och utfrakt - 
processbeskrivning
När den brända kalken lämnat ugnen och sorterats för 
hand transporterades den vidare till en efterkross lokali-
serad i plåtskjulet norr om kalkugnsbyggnaden. Från ef-
terkrossen gick en bandgång till siloanläggningens topp, 
där kalken sorterades upp efter storlek och kvalitet med 
hjälp av ett system av siktar och bandgångar. Kalken kun-
de även transporteras till kvarnanläggningen för malning. 
I botten på silorna fanns utmatningsutrustning som por-
tionerade ut kalken till lastbilar, som körde ut till olika 
kunder runt om i landet.78

78. Dalakalks företagsarkiv, Kullsbergs kalk bygger ut, Dammtätat 
kross och lagringsanläggning för bränd kalk…

3.

4.

5.

6.

7.

8.
72 73



Övriga byggnader - 
beskrivningar
Fastbränsleanläggning
Söder om kalkugnsbyggnaden finns en hög röd byggnad 
med pulpettak. Byggnaden inrymde tidigare den fast-
bränsleanläggning vars historia beskrivs närmare under 
rubriken Fastbränsleanläggning ovan. Byggnaden karak-
täriseras av:

• Storskalighet.
• Flackt pulpettak.
• En serie med stålrör med aluminiumhölje som sam-

manbinder anläggningen med kalkugnsbyggnaden. 
Det finns även en skorsten av samma typ.

• Röd och vit/ofärgad trapetskorrugerad fasadplåt i 
mycket stora stycken.

• Fönsterband av gulaktig trapetskorrugerad plast.
• Bevarade belysningsarmaturer i söderfasaden. 
• Stora öppningar med eller utan portar.
• En bevarad inlastningsport med hissanordning högst 

upp i västfasadens vänstra hörn.

Idag används byggnaden som lagerlokal. Det har inte varit 
möjligt att undersöka byggnadens interiör mer ingående.

Oljecisterner
Kalkbruket innefattar två bevarade oljecisterner, varav en 
är placerad i det gamla kalkbrottet i östlig riktning och en 
väster om siloanläggningen. Oljecisternen i kalkbrottet är 
störst och rymde bland annat den törstiga Calcimaticug-
nens oljereserver. Från cisternen löper ett antal oljeled-
ningar som tidigare gick direkt in i kalkugnsbyggnaden. 
Idag är ledningarna avkapade halvvägs till fastbränsle-
anläggningen. Båda oljecisternerna är runda och täcks av 
trapetskorrugerad fasadplåt. Taket till cisternerna inramas 
av räcken med belysningsarmaturer.

Fastbränsleanläggningen, översikt från sydväst

Fastbränsleanläggningen, översikt från nordöst

Fastbränsleanläggningens interiör Rörsystem för värmeåtervinning

Detalj på oljecistern Oljecistern
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Verkstad och laboratorium
I kalkbruksområdets sydvästra hörn finns en kontors- och 
verkstadsbyggnad som tidigare innefattade laboratorium 
och en stor matsal. Laboratoriets lokaler används idag 
som personalmatsal för SMA Minerals anställda. Byggna-
den karaktäriseras främst av:

• L-formad byggnadskropp.
• Flackt taktegelbeklätt sadeltak. Avvikande taklutning 

och längre taksida i söder ovan verkstadsdelen.
• Putsad fasad.
• Många olika fönstertyper, däribland två- och trelufts 

fönster utan spröjs.
• Tillbyggd carport längs västerfasaden.
• Tillbyggt förråd med rödfärgad träfasad och tak av si-

nuskorrugerad asbestcement/plåt i öst.
• Bevarad fasadarmatur.
• Upp- och nerfällbara bensinmacks-verkstadsportar 

i aluminium och plast med karaktäristisk ytterdörr i 
portens mitt.

• Bevarad fasadarmatur.
• Vissa välbevarade äldre dörrar.
• Söder om byggnaden finns ett skyddsrum.

Kontor och garage
Kontorsbyggnaden är situerad i kalkbruksområdes syd-
västra del. Byggnaden har en kontorsdel i väst och en ga-
ragedel i öst. Garagedelen karaktäriseras av sin låga höjd, 
gröna garageportar i trä, putsade väggar och flacka sa-
deltak. Kontorsdelens mest framträdande karaktärsdrag 
är en övervåning som överkragar en invägningsplats för 
lastbilar. Övervåningen vilar på tre betongpelare och en 
järnbalk som troligen ersatt en defekt pelare. Kontorsde-
len karaktäriseras i övrigt av:

• Massiva tegelfasader.
• Perspektivfönster på övervåningen, två- och trelufts-

fönster på undervåningen.
• Bevarade belysningsarmaturer i fasaden.
• Signalhorn ovanför huvudentrén.
• Flackt sadeltak.

Övriga ekonomibyggnader
I kalkbruksområdets nordvästra hörn finns en förråds-
byggnad med fasad av turkos/ljusgrön trapetskorrugerad 
plåt samt en rödfärgad träbyggnad. Söder om krossverket 
finns en avlång byggnad med fasad i vit trapetskorrugerad 
plåt. Byggnaden används troligtvis som lager eller garage.

Anläggningen innefattar även två transformatorstationer.

Oljecistern Oljeledning som tidigare sammanband oljecisternen med ugnarna

Föredetta laboratorium och verkstad. Nuvarande personalutrymmen

Garage och kontor med invängningsplats för lasbilar

Invägningsplats för lastbilar
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Äldre kontor

Kalkugnar

Transformatorstationer

Oljecisterner

Lager/garageÖvriga ekonomi-
byggnader

7. 8.

9.

10.

11.



Nuvarande personalutrymmen och parkering

Garage- och kontorsbyggnadens baksida

Ekonomibyggnad i nordväst

Ekonomibyggnad i nordväst samt del av siloanläggningen
78 79

12.

13.

14.

15.



En av anläggningens transformatorstationer

Ekonomibyggnad i öst
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16.

17.

81
Transformatorstation i norr

Översikt över silor med vedupplag i förgrunden

18.

19.
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Fotografivinklar - Transportörer och hundbanor

Översikt (s.46)
1. Transportörerna och hundbanornas koppling till sorter-
verket (s.46)
2. Detalj (s.46)
3. Översikt över hundbanan från Stingelugnen (s.46)
4. Hundvagn (s.46)
5. Transportörens undersida (s.46)
6. Transportörens undersida, detalj (s.47)

1.Översikt
2.

3.

4.

5.

6.
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Fotografivinklar - Kross och sortering

1.

2.

3.

4.5.

6.7.

8.

9.

10.
11.12.

13.

14.

15.
16.

1. Översikt (s.41)
2. Fasaddetalj (s.41)
3. Dumpningsficka för kalksten från brottet (s.42)
4. Lamellmatare och platsen där krossmaskinen stod (s.42)
5. Transportband interiör (s.42)
6. Efterkross (s.42)
7. Exteriör sorterverk nordväst (s.43)
8. Översikt sorterverk, bild från stingelugnen (s.43)
9.  Detalj, matare (s.43)
10. Detalj, matare (s.43)
11. Exteriör sorterverk sydost (s.44)
12. Detalj, lampa, nordvästra hörnet (s.45)
13. Detalj, dörrar och fönster, sydvästra hörnet (s.45)
14. Transportör mot norr (s.45)
15. Ficka och maskinhus (s.45)
16. Transportörer (s.45)
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

10.

84

Fotografivinklar, kalkugnar exteriör, 
personalutrymmen, interiör och exteriör

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1. Materialmöten (s.56)
2. Översikt från nordost (s.56)
3. Glasfiberfönster (s.56)
4. Port till Calcimaticugnens husdel (s.56)
5. Stålrör med aluminiumhölje (s.57)
6. Detalj, stålrörens ingång i byggnaden (s.57)
7. Manöverbyggnad (s.57)
8. Fasadöversikt från nordost (s.58)
9. Fasadöversikt från sydväst (s.58)
10. Stingelugnen (s.58)
11. Höganäsugnen (s.59)
12. Äldre fönster (s.59)
13. Materialmöten (s.59)
14. Översikt, Heiligenstaedtugnen (s.59)
15. Fasadmaterial (s.59) 
16. Detalj, Heiliegenstaedtugnen (s.59)
17. Detalj (s.60)
18. Entréer, fasadmaterial, västfasad (s.60)
19. Personalutrymmen, översikt (s.60)
20. Personalutrymmen, interiör, omklädningsrum (s.60)
21. Personalutrymmen, interiör, skåp (s.60)
22. Personalutrymmen, interiör, kök (s.60)
23. Heiligenstaedtugnens värmeväxlare (s.61)
24. Fasad, personalutrymmen (s.61)
25. Entré och trappa, personalutrymmen (s.61)
26. Skorsten och Stingelugnen (s.61)
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8.

9.

10.s

11.

12.

14-16.s

18.

21.V.2

86

Fotografivinklar - Kalkugnar interiör

1.

2.

3.V.1
4.

Teckenförklaring
V.1 = en våning upp
V.2 = två våningar upp
H = Utrymmen kring Heiligenstaedtugnen, 
övervåning
S = Utrymmen kring Stingelugnen, uppe
i tornet eller på övervåningarna
      = Objekt/detalj

1. Interiör, kalkugnar. Stora rummet från nordväst (s.62)
2. Interiör, kalkugnar. Stora rummet från sydväst (s.62)
3. Övervåning, plattform mellan stingelugnen och höga-
näsugnen (s.62)
4. Reglage i botten på höganäsugnen (s.62)
5. Stingelugnens rörsystem (s.63)
6. Rörsystem i taket mellan ugnarna (s.63)
7. Klotter på södervägg i stora rummet (s.63)
8. Stingelugnens interiör, övervåningar, översikt (s.64)
9. Stingelugnens utmatningssystem (s.64)
10. Stingelugnens itappningshål, från ovan. (s.64)
11. Stingelugnen från söder (s.64)
12. Stingelugnens interiör, brännkammare etc. (s.64)
13. Stingelugnens brännkammare i norr (s.64)
14. Stingelugnens brännkammare i söder (s.65)
15. Spettglugg på brännkammare (s.65)
16. Temperaturmätare på brännkammare (s.65)
17. Stingelugnens vibrationsmatare, närbild (s.65)
18. Stingelugnens värmeåterföringssystem (s.65)
19. Höganäsugnen (s.66)
20. Höganäsugnens brännkammare (s.66)
21. Översikt över höganäsugnen från stingelugnens platt-
formar (s.67)
22. Spettgluggar på höganäsugnen (s.67)
23. Manöverhytt vid höganäsugnen. (s.67)
24. Klotter på höganäsugnen (s.67)
25. Klotter på höganäsugnen (s.67)
26. Heiligenstaedtugnen, översikt (s.68)
27. Ingången till stora rummet från Heiligenstaedtugnens 
bottenutrymme (s.68)
28. Heiligenstaedtugnens bottenutrymme, översikt (s.68)
29. Transportband (s.68)
30. Elskåp (s.68)
31. Heiligenstaedtugnens botten (s.69)
32. Övervåning, Heiligenstaedtugnen (s.69)
33. Övervåning, Heiligenstaedtugnen (s.69)
34. Ficka ovanför Heiligenstaedtugnen (s.69)
35 Heiligenstaedtugnens interiör (s.69)

5.

6.

7.

13.s

17.

19.s20.V.1

22.V.2

24.V.1

23.V.1

25.V.1

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.H
33-35.H
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S2.

Ö2.

Ö3.

Ö4.

Ö7.

Ö8

Ö9.

Ö16.

Ö17.

88

S3.

S4.

S5.

S6.

S7.S8.

Ö1.

S1.

Ö5-6.

Ö10.

Ö11.

Ö12.

Ö13

Ö14.

Ö15.

Fotografivinklar - Silor, fastbränsleanläggning och 
övrigt
Teckenförklaring
S = Silor
Ö = Övrigt

S1. Översikt, silor, från norr (foto Lars Jönses) (s.71)
S2. Översikt, silor, från söder (s.71)
S3. Utmatning (s.72)
S4. Silor från norr (s.72)
S5. Elevator till malningsanläggning (s.72)
S6. Malningsanläggning (s.72)
S7. Transportör från kalkugnarna till silor (s.73)
S8. Plåtskjul (s.73)

Ö1. Översikt fastbränsleanläggning, från väst (s.74)
Ö2. Översikt fastbränsleanläggning, från nordost (s.75)
Ö3. Interiör, fastbränsleanläggning (s.75)
Ö4. Stålrör med aluminiumhölje, fastbränsleanläggning 
(s.75)

Ö5. Oljecistern med lykta ovan (s.75)
Ö6. Oljecistern i väst (s.75)
Ö7. Oljecistern i öst (s.76)
Ö8. Bränsleledning från oljecistern i 
öst (s.76)
Ö9. F.d verkstad och laboratorium. Bild från Stingel-
ugnen (s.76)
Ö10. Garage och kontor (s.76)
Ö11. Invägningsplats utanför kontor (s.77)
Ö12. F.d verkstad/labb, parkeringsplats och personalut-
rymmen, bild från sydöst (s.78)
Ö13. Garage och kontorsbyggnad från sydväst (s.78)
Ö14. Turkos ekonomibyggnad från söder (s.79)
Ö15. Röd ekonomibyggnad från sydöst (s.79)
Ö16. Transformatorstation (s.80)
Ö17. Vit ekonomibyggnad från söder (s.80)
Ö18. Översikt från söder, timmerupplag (s.81)
Ö19. Transformatorstation i norr (s.81)

Ö18.

Ö19.
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