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Sammanfattning 
Gotland har en mycket lång tradition av kalkbränning. Spår av kalkbränning sträcker sig på ön tillbaks till 

1100-talet. En inventering av samtliga kalkugnar och kalkmilor på Gotland gjordes år 1942. Sedan dess har 
marknaden, användningen och traditionen av kalkbränning förändrats kraftigt. Vid andra världskrigets början 
uppstod en bristsituation på stenkol. Detta medförde att de stora, traditionella kalkugnarna inte längre kunde 
drivas med samma kapacitet. De mindre, vedeldade ugnarna var de enda ugnarna som överlevde. Med 
cementens intåg minskade även efterfrågan på kalkbruk, vilket i sin tur betydde slutet för de sista kalkugnarna. 
Cementen visade sig snabbt vara bristfällig i flera situationer, särskilt inom kulturvårdens praktik, och 
efterfrågan på traditionellt kalkbruk ökade igen redan på 1960-talet. Sedan dess har tre kalkugnar tagits i bruk 
på Gotland; två mindre, traditionella kalkugnar och en stor, industriell ugn. 

Uppsatsen ämnar följa upp inventeringen som gjordes 1942 för att skapa ett underlag för att vidare resonera 
kring de kulturhistoriska värden kalkugnarna besitter och hur dessa tas till vara. 

För att kunna vårda kulturarvet från den traditionella kalkindustrins dagar fordras efterfrågan på kalk, vård 
och kunskap om ugnarna, dess användning och produktion och dess produkt. 

Abstract 
Gotland has a very long tradition of lime burning. Traces of lime burning on Gotland stretch back to the 12th 

century. An inventory of all the lime kilns in Gotland was made in 1942. Since then the market, the use and the 
tradition of lime burning have changed significantly. By the start of WW2 a shortage of black coal occurred. This 
meant that the large, traditional lime kilns could no longer be operated with the same capacity. The small, wood-
burning kilns were the only furnaces that survived. With the cement's entry the demand for lime mortar got 
heavily reduced, which in turn meant the end for the last lime kilns. The cement quickly proved inadequate in 
many situations, especially in the field of monument care, and the demand for traditional lime mortar increased 
again already in the 1960s. Since then, three lime kilns were taken into use on Gotland; two smaller, traditional 
lime kilns and one large, industrial kiln. 

This thesis intends to follow up on the inventory that was made in 1942 in order to create a basis for further 
discussion of the historical values the lime kilns possesses and how these values can be cared for. 

In order to ensure the being of cultural heritage of the traditional lime industry, it requires popular demand, 
care and knowledge of the furnace, its use and production and its product. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En sammanställning över Gotlands kalkproduktion gjordes år 1942. Vilka ugnar och 
bruk som fortsatte sin verksamhet är dock osäkert. För att kunna fylla igen några av 
de luckor som finns i Gotlands historia krävs det en kartläggning av Gotlands 
kalkproduktion mellan åren 1942 och 2015. Elva ugnar var i bruk år 1942 och idag 
finns det tre ugnar på Gotland; Storugns, Hejnum och Buttle. Vad det var som fick 
ugnarna att lägga ner är osäkert, trots att bristande ekonomi torde vara ett faktum. 
 En bristsituation uppstod gällande tillgången på nordiskt producerad hydraulisk 
kalk år 1974. Även traditionellt tillverkad våtsläckt kalk hade tidigare varit en 
bristprodukt.1 Ett samarbete mellan konservator Erik Olsson och Ingmar Holmström 
år 1965 innebar en nytillverkning av Gotlandskalk. Målarkalk AB, Hyllinge tog fram 
Rødvig kulekalk, en långtidslagrad våtsläckt kalk med liknande egenskaper som 
Gotlandskalk. 2 

1.2 Tidigare forskning 
Uppsatsen kan ses som en uppföljare på Henrik Munthes inventering i Om 
kalkindustrien på Gotland (1945). Munthe påbörjade inventeringen år 1929, 
sammanställde resultaten 1942 och publicerade boken 1945. Inventeringen 
innefattar hela Gotlands kalkindustrihistoria från de första kalkmilorna till 1942. 
Totalt 525 stycken kalkugnar och -milor är förtecknade i boken, vid vilka person- 
och företagshistorisk information är beskriven och nästan samtliga är daterade med 
anläggnings- och nedläggningsår. Kalkugnarna är i stor mån uppmätta, beskrivna 
och besiktigade. Inventeringens omfattning och bristande vetenskapliga underlag 
innebär en viss mån av felmarginal. Dessa är författaren själv medveten om och 
markerar de årtal och fakta som inte är helt bekräftade. 
 Då kalk är ett så pass välanvänt och utbrett material är det naturligt att mycket 
forskning görs kring ämnet. Forskningen tenderar att vara fokuserad på de kemiska 
och fysikaliska egenskaperna och dess historiska betydelse. 
 Riksantikvarieämbetet gjorde en undersökning i samband med de stora problem 
som 60- och 70-talets restaureringsarbeten haft; rapporten resulterade i Kalkputs I, 
vilken menade att de negativa effekter restaureringarna haft berodde på de 
bristfälliga kunskaperna om äldre material och tekniker.3 En uppföljning på 
rapporten, vid namn Kalkputs 1980-1990, gjordes som inventerade de 
kalkputsarbeten gjorda på 80-talet. Rapporten menar att försiktighet bör vidtagas 
vid användning av hydrauliskt kalk och inte använda det där det inte använts förut. 

                                                     
1 Johansson, Sölve, Hydrauliskt kalkbruk: kunskaps- och forskningsläge : tillgången på kalksten med hydrauliska komponenter, 
naturligt cement och hydrauliska tillsatsmaterial för byggande i Sverige från medeltid till nutid, Lic.-avh. Göteborg : Univ., 
2004,Göteborg, 2004. S. 60. 
2 Johansson, Sölve, Hydrauliskt kalkbruk: kunskaps- och forskningsläge : tillgången på kalksten med hydrauliska komponenter, 
naturligt cement och hydrauliska tillsatsmaterial för byggande i Sverige från medeltid till nutid, Lic.-avh. Göteborg : Univ., 
2004,Göteborg, 2004. S. 60. 
3 Johansson, Sölve, Hydrauliskt kalkbruk: kunskaps- och forskningsläge : tillgången på kalksten med hydrauliska komponenter, 
naturligt cement och hydrauliska tillsatsmaterial för byggande i Sverige från medeltid till nutid, Lic.-avh. Göteborg : Univ., 
2004,Göteborg, 2004. S. 60-64. 
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Kalkputs II är ytterligare en rapport, utgiven av Riksantikvarieämbetet, som bland 
annat beskriver arbetsgången vid omputsningen av Skoklosters slott 1968-1978. 4 
 Särskilt de verksamma inom kulturvårdssektorn drev frågan om nytillverkning av 
traditionellt kalk och kalkbruk. Ingmar Holmström är en av de som ledde 
forskningen framåt och har publicerat ett flertal titlar om kalk; Underhåll av gamla 
hus, Erfarenheter av putsrenoveringar och Kalkputs, dagens tekniska kunskaper och 
forskningsbehov.5 Holmström är en av de som kom att återuppta kalkbränningen i 
Hejnum. 
 Sölve Johanssons licentiatavhandling Hydrauliskt kalkbruk: Kunskaps- och 
forskningsläge beskriver forskningsläget kring kalk, och även då i ett kapitel beskrivs 
forskningsläget om hydrauliskt kalk inom kulturvårdssektorn. 
 Kristin Balksten har i samband med restaureringen av Visby stadsmur (2012-2015) 
forskat om autentiskt kalkbruk, dess egenskaper, framställning användning och 
vilken antikvarisk roll det fyller. Resultaten är redovisade under kapitlet Autentiska 
material i mur- och fogbruk i Visby ringmur - kulturarv som rasar och återuppbyggs. I 
den historiska genomgången av Gotlands kalkindustri, som till stor del baseras på 
Om kalkindustrien på Gotland, finns delar som kommer att användas för att 
färdigställa inventeringen av kalkugnarna. 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att kartlägga en del av Gotlands samtida historia genom att följa 
upp Munthes inventering år 1942. Kartläggningen innebär i förlängningen bättre 
förståelse för gotländsk ekonomi, tekniska egenskaper för kalk, kultur- och 
byggnadshistoria etc. En historisk dokumentation är dessutom en viktig del för att 
kunna sätta kalkindustrin i ett större sammanhang och för att utröna de 
kulturhistoriska värden som kalkugnarna, dess tradition och dess produkt besitter. 
Genom kunskap, resonemang och förståelse för kalkugnarna kan lämpliga 
vårdplaner för ugnarna författas. 

1.4 Frågeställning 
 Vilka och hur många ugnar var i bruk mellan åren 1942 och 2015? 
 Vilket ägoförhållande hade ugnarna? 
 Hur stor produktion hade ugnarna? 
 Hur många anställda/sysselsatta? 
 Varför lades ugnarna ner? 
 Vilket skick är ugnarna i idag? 
 Vilka av undersökningens ugnar står i begrepp att förfalla eller falla i glömska? 
 Vilka resonemang och ställningstaganden bör göras vid förvaltningen av ugnarna? 

1.5 Begreppsförklaringar 
 Kurru (ibland kurrä) - Gotländskt ord. En byggnad i anslutning till kalkugnen där 
kalkbrännarna kan ta lä medan de bränner kalk. 
 

                                                     
4 Johansson, Sölve, Hydrauliskt kalkbruk: kunskaps- och forskningsläge : tillgången på kalksten med hydrauliska komponenter, 
naturligt cement och hydrauliska tillsatsmaterial för byggande i Sverige från medeltid till nutid, Lic.-avh. Göteborg : Univ., 
2004,Göteborg, 2004. S. 60-64. 
5 Johansson, Sölve, Hydrauliskt kalkbruk: kunskaps- och forskningsläge : tillgången på kalksten med hydrauliska komponenter, 
naturligt cement och hydrauliska tillsatsmaterial för byggande i Sverige från medeltid till nutid, Lic.-avh. Göteborg : Univ., 
2004,Göteborg, 2004. S. 60-64. 
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 Schaktugn - Ugn med en cylindrisk, statisk pipa. Moderna ugnar är ofta 
roterugnar, där kalken drivs genom en roterande pipa. 
 
 Ugnsmun - Ugnens eldningshål 
 
 Ugnspipa - Utrymmet där själva stenen lastas. 
 
 Intagsöppning - En öppning för in- och utlastning av stenen. Då ugnen oftast 
byggs i en slänt placeras ugnsmunnen nederst och intagsöppningen överst. 
Öppningen muras igen innan ugnen bränns. 
 
 Kontinuerlig drift - Ugn byggd för att kunna ta ur packsten och fylla på med råsten 
under bränningen. Eldningen görs konstant och sparar således oerhört mycket tid 
och resurser då ugnen inte behöver släckas, lastas ur och lastas i emellanåt. 
Dessutom behöver ugnen inte värmas upp igen. 
 
 Periodisk drift - Motsatsen till kontinuerlig drift. Ugnen lastas i, bränns, släcks och 
lastas ur. 
 
 Konverterad olja - Spillolja som sedan eldas med. 
 
 Ved - Inom kalkbränning avser ved allt från stockar, kvistar och rivningsvirke. 
 
 Kalkugn/mila - Skillnaden mellan ugn och mila är relativt otydlig. Milor är små 
och avsedda för tillfälliga och lokala behov. En ugn byggs snarare för att kunna 
brännas flera gånger, större partier och mer energieffektivt. 
 
 Mordhög - De partier sten som inte bränts genom eller bränts för hårt kasseras 
och slängs i en hög. Denna hög kallas mordhög. 
 
 Måtten inom kalkbränning (läster/m³, osläckt kalk, bränd kalk, packsten/släckt 
kalk) - En läst är ett äldre rymdmått som varierar olika beroende på tid och 
användning, därför används i denna uppsats måttet m³ som är ett konstant mått. 
Osläckt kalk, bränd kalk eller packsten som det också heter, är kalkstenen då den 
blivit bränd och förlorat sin koldioxid. Stenen är således endast kalciumoxid. Släcks 
kalken, tillsätts vatten, binder detta sig med stenen och bildar kalciumhydroxid. 

1.6 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att begränsa sig till kommersiella och privata kalkugnar på 
Gotland mellan åren 1942 och 2015. Vidare kommer uppsatsen inte att behandla 
kalkmilor, kurru, kalkbrott och kalklador. Ugnarna ska dessutom ha släckt eller 
osläckt kalk som slutprodukt. 
 Råsten används även som byggnadsmaterial. Stenen har dessutom brutits och 
exporterats från Gotland obränd. Kalkbrotten har således varit ett eget företag.   
Kalken som bränns bryts i egna kalkbrott6 och innebär därmed en tydlig 
avgränsning från denna industri. För redogörelse av kalkstensbrotten mellan åren 
                                                     

6 Dahlström, Malin, 'Samarbeten och företag inom kalkstensindustrin på Gotland, 1890-1975', Gusem 4., 2014(5), s. 13-49, 2013. S. 
14. 
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1890-1975 rekommenderas Samarbeten och företag inom kalkstensindustrin på 
Gotland, 1890-1975 av Malin Dahlström. Inventering av stenindustri 77/78, som finns 
på Fornsalens arkiv, är en inventering av stenindustrin på Gotland åren 1977-78. 
 De företag och personer som sysslat med kalkbränning har alltid egna 
kalkstensbrott, vilket gör dessa avskilda från övrig kalkstensindustri.7 

En kalkugn, som användes in på 1990-talet, finns idag kvar på Roma sockerbruk.8 
Denna ugn användes dock för att producera kalk för att rena sitt socker och faller 
därmed ur avgränsningarna för uppsatsen. 

1.7 Förväntade resultat 
Uppsatsen förväntas kunna redogöra för de ugnar som varit aktiva mellan åren 1942 
och 2015, hur stor produktion de hade och hur dessa ser ut idag. Inventeringen är en 
del i att kunna resonera kring huruvida dessa ugnar är bevarandevärda och hur det i 
sådana fall skulle kunna göras. 
 I övrigt förväntas det förekomma visst mörkertal; de som bränt svart (exempelvis i 
en "nedlagd" ugn) och eventuella ugnar som förekommit mellan inventeringarna, 
inte nedtecknats och därför missats. De som bränt svart antas dock ha haft 
svårigheter att göra någon större kommersiell affär av sin verksamhet. 

1.8 Uppsala universitets kalkbränning 
Sedan år 2000 har Högskolan på Gotland bränt kalk i mila. Högskolan på Gotland 
gick ihop med Uppsala universitet den 1 juli 2013 och har således inneburit att vidare 
kalkbränning görs under Uppsala universitets regi. Kalkbränningen görs årligen i 
samband med en kurs i stenbyggnation. Kalken brändes de första åren i Ahr. Ugnen, 
som emellanåt byggs om bränns idag istället i Vis i Väskinde, på mark hyrd av 
Ulrika och Fabian Mebus.9 Vanligen brändes kalksten från Hall, som är en vit och 
ren kalk. År 2015 brändes istället en röd, oren kalksten från Bro. Stenen som då 
brändes är dock svår att få genombränd och värmeekonomin är bristfällig. 
Kvaliteten på kalken som faktiskt blir bränd är dock god.10 

                                                     
7 Dahlström, Malin, 'Samarbeten och företag inom kalkstensindustrin på Gotland, 1890-1975', Gusem 4., 2014(5), s. 13-49, 2013. S. 
14. 
8 Ola Thuresson, VD för KPAB. Mejlkorrespondens 2015-04-21. 
9 Kristin Balksten, lektor vid Uppsala universitet. 
10 Kristin Balksten, lektor vid Uppsala universitet. 
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Kalkugnen år 2015. Stenen som bränns i denna ugn är från Bro och har för syfte att användas till 
Visby stadsmur nyrestaurerade (2012-2015) del som fogbruk. Stenen ger ett lätt hydrauliskt bruk.11 

1.9 Material och metod 
Om kalkindustrien på Gotlands inventering av Gotlands kalkugnar gjordes 1942. 
Vilka ugnar som då var aktiva utgör den grund inventeringen står på. Dessa ugnar 
kommer sedan att följas upp via skriftliga och muntliga källor. Under inventeringen 
som Munthe gjorde togs flera fotografier som inte trycktes i boken; dessa bilder 
finns att tillgå i Fornsalens arkiv. 
 En del av de aktuella socknarna har blivit omskrivna i så kallade sockenböcker. 
Böckerna utgör en mycket viktig del av undersökningen då dessa tillgodogör sig 
lokalkännedom som annars är problematisk att tillgå. Undersökningen kommer 
dock inte att göra sig främmande för att ta kontakt med lokalt boende. Skriftserien 
Beskrivning av kartblad innefattar vad kalksten använts till i respektive socken; då 
det varit aktuellt har även en beskrivning av kalkugnarna gjorts. 
 Intervjuer med de personer som är särskilt insatta i traditionell gotländsk 
kalkindustri kommer att göras. En stor del av den kunskap som ska insamlas finns 
idag i mannaminne och styrker därmed metoden att intervjua. Eftersom tonvikten 
vid intervjuerna ligger vid konkreta fakta är tolkningsutrymmet litet och ger således 
en minimal felmarginal. Bläse kalkbruksmuseum, Buttle Kalk AB, Byggnadshyttan 
på Gotland AB, hantverkare och antikvarier, såsom Kristin Balksten och familjen 
Yttergren, är särskilt viktiga nyckelpersoner då dessa besitter en särskilt viktig roll 
eller särskild kunskap om traditionell kalkbränning på Gotland. 
 En historisk fördjupning av respektive kalkugn kommer att göras, vilket i viss mån 
kommer att sammanställas i tabeller som anger viktiga årtal, konstruktion och 

                                                     
11 Kristin Balksten, lektor vid Uppsala universitet. 
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produktion. Vid möjlighet kommer en dokumentation av ugnarnas befintliga skick 
att göras genom en okulär besiktning och nytagna fotografier. Kalkugnarna själva 
kommer därmed vara viktiga primärkällor för uppsatsen. Äldre fotografier och 
ritningar kommer sökas upp och användas som referensmaterial. Någon egen 
mätning, såsom den Munthe gjorde, kommer inte att göras, dels eftersom en stor 
andel av ugnarna är så pass raserade att mätningar inte kan göras, dels eftersom 
uppmätningar redan gjorts. 

2 Undersökningen och kalkugnarna 
I Henrik Munthes bok "Om kalkindustrien på Gotland" konstateras det att det finns 
elva aktiva kalkugnar på Gotland år 1942, varav tre av dessa då var tillfälligt ur 
bruk.12 De kalkugnar som ingår i undersökningen kommer att beskrivas i sin 
historiska helhet, alltså även utanför inventeringens tidsramar. Detta görs för att 
skapa en historisk helhetsbild för respektive kalkugn. 
 Ugnarna som var i bruk året 1942, enligt Munthe (1945) namnges i uppsatsen i 
formen "Socken ##", exempelvis Othem nr 16. Siffran som anges är i kronologisk 
ordning efter när dessa anlades. Othem nr 16 är alltså den 16e ugnen i Othem. 
Namnen han gav ugnarna är densamma i nämnda bok som i denna uppsats. De 
ugnar som tillkommit sedan är namngivna i uppsatsen efter samma modell. Detta 
för att underlätta för framtida inventeringar. 
 Undersökningen är dock benägen att i vissa avseenden brista i exakta data; så sent 
som under 1940-talet brändes mindre, privata, kalkmilor på Gotland, då kalkens 
kvalitet och det ekonomiska utbytet ansågs ha mindre betydelse.13 De årtal som 
anges vid nedläggning är inte heller nödvändigtvis den absoluta sanningen, då det 
sannolikt brändes kalk även efter beslut om nedläggning.14 

                                                     
12 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 59-66. 
13 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 136. 
14 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 154. 
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2.1 Bunge nr 7 

Bunge nr 7 idag. Bilden kan jämföras med Figur 1A. Kättingen som hänger tvärs över muren har för 
ursprunglig avsikt att hålla ihop ugnen. Ugnsmunnen har kraftiga sättningar i konstruktionen. 

Fornminne med RAÄ-nummer Bunge 58:1.15 Sydväst om Hultugns södra del anlades 
denna ugn cirka 1890. Ugnen har en utbyggd ugnsmun och muren är uppbyggd med 
en del gråsten. Höjden är 4 meter, innerdiametern 2,5 meter och den beräknade 
volymen är 20 m³.16 Ugnen byggdes av bröderna Axel och Ivar Karlström vars släkt 
ägt samma gård (och därmed kalkugn), Bunge Hultugns 408, sedan 1845. Släkten 
flyttade till Bunge från Fårö.  Ugnen byggdes för att tillgodogöra sig själva och andra 
jordbrukare med kalk. Än idag ägs gården av släkten Karlström.17 Driften av ugnen 
"...är sedan länge nedlagd" enligt Theodor Erlandsson och Carl Eklund, år 1951.18 

                                                     
15 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Bunge 58:1. 
16 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 35-66. 
17 Björn Jonsson, delägare i Buttle Kalk AB och lantbrukare i Bunge. Intervju 2015-05-07. 
18 Erlandsson, Theodor & Eklund, Carl, Bunge socken genom tiderna., Bunge kommun, Bunge, 1951. S. 87. 
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Figur 1A. Fotografi taget på Bunge nr 7, av Edle år 1929. 

 

Idag är Bunge nr 7 i mycket dåligt skick. Murrester har rasat in och vegetation har börjat gro i ugnen. 
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2.2 Buttle nr 3-4 

 Buttle nr 3-4 idag. Bilden kan jämföras med Figur 2B. Ugnarna är fullständigt raserade. 

Fornminne med RAÄ-nummer Buttle 232:1.19 Nordväst om Buttle nr 2, som ligger 2,7 
km sydväst om Altheime, väster om landsvägen. 2 intill varandra liggande ugnar (nr 
3 och 4) som båda anlades år 1934.20 Ugnen brändes för lokalt behov. 25 cm tjock 
inmurning med eldfast tegel, som var tvungen att förnyas vart 20:e bränning.21 
Ugnarna var periodiskt eldade med ved.22 Trävaruhandlare Erling Ohlsson brände i 
dessa ugnar kalk fram till år 1952.23 

Figur 2A och 2B. Bilderna är tagna år 1934 (den vänstra den 5 september). Bildtexterna anger att ugnarna 

                                                     
19 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Buttle 232:1. 
20 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 35-66. 
21 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S.144. 
22 Fornsalens arkiv, Svahnströmska rummet. Bildarkivet. Buttle SN, Allmänt: filnamn 905_46 
23 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 120. 
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anlades 1934, vilket är en trovärdig källa då dessa ligger mycket närmare i tiden än Munthes inventering 
som anger året 1932. 

Figur 2C. Buttle kalkugnar 3-4. I bakgrunden syns kalkugn 2 (nedlagd innan 1942). I förgrunden syns övre 
delen av dubbelugnen 3-4 under bränning. 

Figur 2D. Kalkugnarna fotograferade år 1978 av L. Löthman. 
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2.3 Buttle nr 7/19 

Buttle nr 7/19s framsida med sammanhängande kurru. 

Inget RAÄ-nummer finns. Den är belägen cirka 1,5 kilometer öster om 
järnvägsstationen. Kapacitet: 11-12 m³ packsten per bränning, vid vilket 40 m³ ved 
åtgår. Ugnen bränns i juni 2015 för första gången sedan 2011. Höjden är 2,7 meter, 
innerdiameter: drygt 2 meter, lätt oval form.24 Ugnen rymmer totalt ungefär 22 ton 
kalksten,25 vilket ger en kapacitet på cirka 11 m³ packsten per bränning. Denna 
kalkugn är restaurerad år 1989. Ugnen skall ha bränts sista gången, innan 
återupptagandet, av Kalk-Olle år 1933.26 
 Vilken ugn detta är i Munthes beskrivningar är osäkert. Enligt Munthe (1945) har 
det funnits 24 kalkugnar i Buttle27, medan Ulf Andersson menar att det lär ha 
funnits upp emot 35 ugnar.28 De två ugnar som det inte kan uteslutas vara har 
namngivit denna ugn. Det är möjligt att ugnen inte är med i Munthes inventering 
och betyder därmed att ugnen varken är nummer 7 eller 19. 

                                                     
24 Ulf Andersson, delägare i Buttle Kalk AB. Intervju 2015-04-28. 
25 http://www.buttlekalk.se/kalktillverkning Hämtat 2015-05-08. 
26 Ulf Andersson, delägare i Buttle Kalk AB. Intervju 2015-04-28. 
27 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 38-39. 
28 Ulf Andersson, delägare i Buttle Kalk AB. Intervju 2015-04-28 
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Ugnen är invändigt klädd med eldfasta tegel. Dessa tegel kommer från en raserad skorsten.29 

Hans Andersson, tillsammans med ett 10-tal vänner, återupptog ugnen år 1989. 
Bland de 10-talet entusiaster var äldre, tidigare kalkbrännare, med; bland annat Erik 
Nordvar och Borr-Johan. Att man tog upp just denna ugn berodde på att senaste 
bränningen misslyckades och att de då lät stenen ligga kvar i ugnen. Stenen 
skyddade ugnen från förfall och var därmed i gott skick.30 
 Idag hålls ugnen igång mer som en hobby och kunskapskälla än kommersiellt. 
Trots den minimala ekonomiska avkastningen finns ambitionen om att fortsätta 
driva ugnen.31 

2.4 Endre nr 5 

Figur 4A. Bilden är den enda tagna från Endre i Om kalkindustrien på Gotland. 

                                                     
29 Ulf Andersson, delägare i Buttle Kalk AB. Intervju 2015-04-28. 
30 Ulf Andersson, delägare i Buttle Kalk AB. Intervju 2015-04-28. 
31 Henrik Larsson, delägare i Buttle Kalk AB. Intervju 2015-04-28. 
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Bildtexten under originalet lyder: "Direkt vedeldad kalkugn med roster m.m. Efter 
ägarens egna idéer, för periodisk drift.Byggd 1933. Ägare PE Ljungberg.Visby.Från N. 
1km VNV Ö i Ölbäck.(1:100000) S om Endrevägen. Foto: L.Way- Mathisen 27/8-34. 
[Sic!]".32 
 Uppgifterna i Om kalkindustrien på Gotland skiljer sig något från bildtexten. 
Eftersom Endre nr 5 är den enda ugnen som ska ha blivit fotograferat från Endre 
och eftersom bilden stämmer bäst överens med beskrivningen på just Endre nr 5 
innebär detta en viss felkälla angående byggnadsår. 
 Anlagd före 1930 (enligt Munthe) eller år 1933. Eftersom bildtexten ligger mycket 
nära i tiden (1934) antas året 1933 stämma. Hamnen som lär ha använts i 
produktionsledet ligger i Visby. Ungen är belägen 1,5 km nordöst om Skrubbshage. 
Invändigt är den klädd med eldfasta tegel. Bränningen tog enligt Munthe (1945) 1½ 
dygn. Årstillverkningen uppgick till cirka 400 ton. Höjden är 3,2 meter, 
innerdiameter: 2,4 meter.33 Ägaren av ugnen var år 1934 P.E. Ljungberg.34 
 Ugnen har ej blivit återfunnen. 

2.5 Fleringe nr 5 

Fleringe nr 5 idag. Notera att den äldre av de två ugnarna på Bläse kalkbruksmuseum har slätputsad 
skorsten. 

Fornminne med RAÄ-nummer Fleringe 94:2.35 Anlagd före 1883. Fleringe nr 5 ligger 
belägen vid Bläse hamn som även var den hamn som användes för export. Modern 

                                                     
32 Fornsalens arkiv, Svahnströmska rummet. Bildarkivet. Endre, Ölbäck: filnamn 911_225. 
33 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 35-66. 
34 Fornsalens arkiv, Svahnströmska rummet. Bildarkivet. Endre, Ölbäck: filnamn 911_225. 
35 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Fleringe 94:2 
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schaktugn som av Munthe ej är uppmätt. 36 I fornminnesförklaringen är ugnen dock 
uppmätt. Höjden mäter 16 meter, med en avsmalnande ugnspipa. I botten är den 4,5 
meter i diameter, i toppen 1,5 meter. Ugnen är uppmurad med rödtegel.37 Utbytet 
var 14 ton packsten per dygn.38 Bokhållare Edvard Wilhelm Cleve startade bruket år 
1868. Edvards bror Carl August Cleve ärvde bruket år 1878. Då Carl August Cleve 
gick i konkurs köpte brodern Renhold Fredrik Cleve bruket för 9 290 kronor. 
Någonstans kring konkursen anlades Fleringe nr 5. Efter ett par ägarbyten blir 
Skånska Cementaktiebolaget de sista kommersiella ägarna, vilka köpte bruket år 
1923.39 När sedan Birgitta Radhe och Yngve Friberg lyckades driva genom Bläse 
kalkbruk som ett industriminne donerar Skånska Cementaktiebolaget hela bruket 
till stiftelsen Bläse industriminne. Det är dock föreningen Bläse kalkbruksmuseum 
som driver verksamheten.40 
 Bränningen i ugnen gjordes av totalt 15 personer, delat i 3 skift. Varje skift hade en 
eldmästare, två stenslagare och två personer som assisterade eldmästaren. 
De 80 personer som bröt sten i brottet fick en dagslön var på 13,50 kronor efter att 
ha levererat 6 vagnar råsten á 5 ton till bruket.41 
 När andra världskriget bröt ut 1939 var samtliga män mellan åldrarna 21 och 49 
tvungna att mönstra, vilket innebar en kraftig nedgång i personalstyrka. Kriget 
innebar dessutom en brist på stenkol, vilket gjorde att ugnen snabbt svetsades om 
för att kunna eldas med vedträ istället för stenkol. Luckorna att tippa ner kolet i 
ersattes då med mindre luckor att kasta ned ved i. Produktionen reducerades 
eftersom vedeldning inte är lika effektivt som koleldning. 6 vagnar á 5 ton råsten per 
dygn brände ugnen, vilket ger cirka 10 ton packsten per dygn. År 1946 läggs ugnen 
slutligen ned.42 

Till vänster: Fleringe nr 5s omgjorda luckor för nedkastning av tunna, meterlånga vedträn. 
 Till höger: Figur 5A. Fleringe nr 5 & 7. 

 
Idag är ugnen en del av inventarierna för Bläse kalkbruksmuseum. Dock 
förekommer ingen bränning i ugnen.43 
 Ägarlängd:44454647 

                                                     
36 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 35-66. 
37 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Fleringe 94:2 
38 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 35-66. 
39 Sokenmagasinet Haimdagar: sokenmagasin för alle tidars liv!, Hellvi hembygdsförening, Lärbro, 2014. Nr 3-4. S. 20. 
40 Ove Patterson, guide och arkivansvarig för Bläse kalkbruksmuseum. Intervju 2015-04-28. 
41 Ove Patterson, guide och arkivansvarig för Bläse kalkbruksmuseum. Intervju 2015-04-28. 
42 Ove Patterson, guide och arkivansvarig för Bläse kalkbruksmuseum. Intervju 2015-04-28. 
43 Ove Patterson, guide och arkivansvarig för Bläse kalkbruksmuseum. Intervju 2015-04-28. 
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År Ny ägare Förvärvssätt 
1868 Bokhållare Edvard Wilhelm Cleve Startade bruket 
1878 Carl August Cleve Arv 
1883 Grosshandlare Renhold Fredrik Cleve Konkursbo 
1885 Bläse Kalkbruks A.B. Köp 
1892 Friherrinnan Florence Bonde Köp 
1896 A.B. Karta & Oaxen Köp 
1923 Skånska Cementaktiebolaget Köp 
1983 Stiftelsen Bläse Kalkbruk Industriminne Skänktes 

 

2.6 Fleringe nr 7 

Fleringe nr 7 idag. Till skillnad från fleringe nr 5 är skorstenen här inte slätputsad. Konstruktionen vid 
ugnspipan är för upphissning av kalksten eftersom ugnen ständigt fylls på. 

Fornminne med RAÄ-nummer Fleringe 94:3.48 Anlagd 1911, försök till bränning 
gjordes 1912 men misslyckades och sattes slutligen i bruk år 1913.49 Fleringe nr 5 
ligger belägen vid Bläse hamn som även var den hamn som användes för export. 
Modern schaktugn som av Munthe ej är uppmätt. 50 I fornminnesförklaringen är 
ugnen dock uppmätt. Höjden mäter 17 meter, med en avsmalnande ugnspipa. I 
botten är den 5 meter i diameter, i toppen 1,5 meter. Ugnen är uppmurad med 

                                                                                                                                                 
44 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 95. 
45Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 89. 
46 http://blase.se/historia/ Hämtat 2015-04-15. 
47 Ove Patterson, guide och arkivansvarig för Bläse kalkbruksmuseum. Intervju 2015-04-28. 
48 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Fleringe 94:3 
49 Ove Patterson, guide och arkivansvarig för Bläse kalkbruksmuseum. Intervju 2015-04-28. 
50 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 35-66. 
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gråtegel.51 Utbytet under senare tid var 22 ton packsten per dygn.52 Bränningen i 
ugnen gjordes av totalt 15 personer, delat i tre skift. Varje skift hade en eldmästare, 
två stenslagare och två personer som assisterade eldmästaren. De 80 personer som 
bröt sten i brottet fick en dagslön var på 13,50 kronor efter att ha levererat sex 
vagnar råsten á 5 ton till bruket.53 Andra världskrigets brist på stenkol gjorde att 
ugnen år 1940 tillfälligt togs ur bruk .54 Denna tillfälliga nedläggning kom dock 
senare att bli permanent.5556 Idag är ugnen en del av inventarierna för Bläse 
kalkbruksmuseum. Dock förekommer ingen bränning i ugnen.57 
Ägarlängd:58596061 

År Ny ägare Förvärvssätt 
1868 Bokhållare Edvard Wilhelm Cleve Startade bruket 
1878 Carl August Cleve Arv 
1883 Grosshandlare Renhold Fredrik Cleve Konkursbo 
1885 Bläse Kalkbruks A.B. Köp 
1892 Friherrinnan Florence Bonde Köp 
1896 A.B. Karta & Oaxen Köp 
1923 Skånska Cementaktiebolaget Köp 
1983 Stiftelsen Bläse Kalkbruk Industriminne Skänktes 

                                                     
51 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Fleringe 94:3 
52 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 35-66. 
53 Ove Patterson, guide och arkivansvarig för Bläse kalkbruksmuseum. Intervju 2015-04-28. 
54 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 89. 
55 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 95. 
56 Håkansson, Lars-Magnus & Ahlgren, Arvid, De brinnande ugnarna i Slite: en bok om den gotländska cementindustrins historia, 
Utg., Slite, 1954. S. 23. 
57 Ove Patterson, guide och arkivansvarig för Bläse kalkbruksmuseum. Intervju 2015-04-28. 
58 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 95. 
59Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 89. 
60 http://blase.se/historia/ Hämtat 2015-04-15. 
61 Ove Patterson, guide och arkivansvarig för Bläse kalkbruksmuseum. Intervju 2015-04-28. 
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2.7 Fröjel nr 7 

 Fröjel nr 7 idag. Bilden kan jämföras med figur 7A där det syns tydligt att ugnsmunnen är omgjord. 
Mordhögarna ligger direkt mot kalkugnen. 

Fornminne med RAÄ-nummer Fröjel 114:1.62 Anlagd före 1930. Hamnen för export 
var Klintehamn, men försäljning gjordes även lokalt.63 Ugnen ligger 200 meter 
nordost om gårdsbyggnaderna, strax innanför reservatgränsen (Hajdes storhage). 50 
meter norr om ugnen ligger stenbrottet. Kurru  är placerad intill ugnsmunnen. 
Höjden är 5 meter, innerdiametern 2,9 meter, ytterdiametern 6,5 meter och 
beräknad volym är 33 m³.64 Ugnen är den största som byggts i Fröjel; varje bränning 
förbrukade 25 kaster ved (cirka 75 m³) och resulterade i 25 ton kalk. Vissa år brändes 
det en gång per år, andra år brändes det två gånger (en gång i april och en gång i 
augusti).65 Flera grannlag hjälptes åt under arbetets gång, men August Larsson var 
ägaren.66 Sista bränningen gjordes år 1944.67 Som ett ALU-projekt restaurerades 
kalkugnen sommaren 1993 av en byggare, en anläggare, en rörmokare, en 
sågmästare och en gummiarbetare.68 

                                                     
62 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Fröjel 114:1 
63 Olsson, Lars & Enekvist, Jerker (red.), Lär känna Fröjel - en socken på Gotland: Fröjel hembygdsförening 50 år 1999, 
Hembygdsfören., Klintehamn, 1999. S. 71. 
64 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 35-66. 
65 Olsson, Lars & Enekvist, Jerker (red.), Lär känna Fröjel - en socken på Gotland: Fröjel hembygdsförening 50 år 1999, 
Hembygdsfören., Klintehamn, 1999. S. 71. 
66 Olsson, Lars & Enekvist, Jerker (red.), Lär känna Fröjel - en socken på Gotland: Fröjel hembygdsförening 50 år 1999, 
Hembygdsfören., Klintehamn, 1999. S. 121. 
67 Olsson, Lars & Enekvist, Jerker (red.), Lär känna Fröjel - en socken på Gotland: Fröjel hembygdsförening 50 år 1999, 
Hembygdsfören., Klintehamn, 1999. S. 71. 
68 Olsson, Lars & Enekvist, Jerker (red.), Lär känna Fröjel - en socken på Gotland: Fröjel hembygdsförening 50 år 1999, 
Hembygdsfören., Klintehamn, 1999. S. 147. 
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Figur 7A. Kalkugnen, okänt år. Märk att ugnsmunnen skiljer sig från dagens konstruktion. 

Området kalkugnen ligger på, som sedan början på 1990-talet är ett naturreservat 
kallas Storhagen vid Hejdes.69 Området tillhör gården Stora Hajdes. Idag är ugnen i 
dåligt skick. Murrester har fallit in i ugnen och murbruket har lösts upp på vissa 
ställen. 

                                                     
69 Olsson, Lars & Enekvist, Jerker (red.), Lär känna Fröjel - en socken på Gotland: Fröjel hembygdsförening 50 år 1999, 
Hembygdsfören., Klintehamn, 1999. S. 147. 
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 Fröjel nr 7 i dagens kondition. Ett träd har börjat gro invändigt, vilket troligtvis kommer att rasera ugnen 
ytterligare ifall ingen åtgärd sker. 
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2.8 Hejnum nr 13 

Hejnum nr 13 idag. På bilden syns övre delen av ugnspipan, vid intagsöppningen. Stenpelarna på vardera 
sida plåten är de enda som står kvar av ugnspipans övre del. 

Fornminne med RAÄ-nummer Hejnum 100:2.70 Ungen anlades år 1935 av Arvid 
Björkengren. Slite hamn användes för export. Belägen cirka ½ kilometer öster om 
Rings gård, norr om Hejnum kyrka. Invändigt är ugnen delvis klädd med eldfasta 
tegel. Höjden är 2 meter, innerdiameter 2,9 meter, volym 14 m³ (enligt Munthe).71 
Ugnen är dock i liknande höjd som Hejnum nr 14, alltså 3,5 meter hög. 
Felmätningen innebär också en felmarginal gällande volymen. Ugnen eldas 
periodiskt med ved.72 Sedan 1848 har gården, som idag heter Rings 3:1, ägts av 
samma släkt. Idag ägs gården av syskonen Karin Mårtensson och Kjell Mårtensson.73 
Ugnen ägdes och drevs sedan år 1918 av lantbrukaren Arvid Björkegren i Rings. Till 
sin hjälp hade han lantbrukaren Henry Thomson från Mallgårds och 
kyrkvaktmästaren Hjalmar Jacobsson från Kyrkebys. Dessa tre skötte egenhändigt 
produktionen.74 Cirka 30 bränningar gjordes per år på denna ugn.75 Vid Arvid 
Björkengrens död 1947 försvann, enligt Ohlsson (1964) även 
kalkbränningsverksamheten.76 En film av Mats Ahlby från 1957 visar dock hur 

                                                     
70 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Hejnum 100:2 
71 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 46. 
72 Gotlandskalk: beskrivning av traditionell kalktillverkning i Hejnum-Djupqvior, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1987. S. 13. 
73 Stiernstedt, Birgitta, Hejnumboken, Hejnum bygdegårdsförening, Tingstäde, 2006. S. 7. 
74 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 130-132. 
75 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 132. 
76 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 135. 
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Hjalmar Jakobsson och Henry Thomsson bränner kalk Rings i dessa ugnar år 1957.77 
Ugnen beskrevs år 1987 som starkt förfallen.78 

Bara intagsöppningen står kvar av ugnspipans övre del. Ugnen i sig är igenfylld. Ugnsmunnen finns kvar. 

                                                     
77 Ahlby, Mats & Olsson, Gunnar (red.) (2013) Kalkbränning vid Rings i Hejnum 1957. Viklau: Mats Ahlby (film). 
78 Gotlandskalk: beskrivning av traditionell kalktillverkning i Hejnum-Djupqvior, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1987. S. 13. 
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2.9 Hejnum nr 14 

Hejnum nr 14 idag. På bilden syns även Hejnum nr 13 och tillhörande kurru i direkt anslutning till ugnarna. 

Fornminne med RAÄ-nummer Hejnum 100:1.79 Ungen anlades år 1935 av Arvid 
Björkengren. Slite hamn användes förr för export. Belägen cirka ½ kilometer öster 
om Rings gård, norr om Hejnum kyrka. Invändigt är ugnen delvis klädd med 
eldfasta tegel. Enligt Munthe: Höjden mäter 2 meter, innerdiameter 2,6 meter, 
volym 12,5 m³.80 Ugnen är i realiteten 3,5 meter hög och har en kapacitet på 15 m³.81 
Eftersom ugnen inte vid något skede har byggt ut82  antas Munthes uppgifter i detta 
fall vara bristfälliga. Ugnen eldas periodiskt med ved.83 

                                                     
79 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Hejnum 100:1 
80 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 46. 
81 Dag Urban Hoas, VD för Byggnadshyttan på Gotland (2015). Intervju 2015-04-22. 
82 Dag Urban Hoas, VD för Byggnadshyttan på Gotland (2015). Intervju 2015-04-22. 
83 Gotlandskalk: beskrivning av traditionell kalktillverkning i Hejnum-Djupqvior, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1987. S. 13. 
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Till vänster: figur 9A. En översiktskarta på området vid kalkugnarna vid Hejnum. I centrum på kartan syns 
kalkugnarna Hejnum nr 13 och 14, nedan syns kurru. Uppe till höger, nedan norrpilen, syns en tjärdal. 
Till höger: figur 9B. Fotografi taget på ugnarna år 1941. 
 

Sedan 1848 har gården, som idag heter Rings 3:1, ägts av samma släkt. Idag ägs 
gården av syskonen Karin Mårtensson och Kjell Mårtensson.84 Gården ägdes och 
drevs sedan år 1918 av lantbrukaren Arvid Björkegren i Rings. Till sin hjälp med 
bränningen hade han lantbrukaren Henry Thomson från Mallgårds och 
kyrkvaktmästaren Hjalmar Jacobsson från Kyrkebys. Dessa tre skötte egenhändigt 
produktionen.85 Cirka 30 bränningar gjordes per år på denna ugn.86 Vid Arvid 
Björkengrens död 1947 försvann, enligt Ohlsson (1964) även 
kalkbränningsverksamheten.87 En film av Mats Ahlby från 1957 visar dock hur 
Hjalmar Jakobsson och Henry Thomsson bränner kalk Rings i dessa ugnar år 1957.88 

 
Tillsammans med ugnsmunnarna till Hejnum 13 och 14 är kurru bonat med plakat på vilka som bränt kalk i 
ugnen augusti 2014. 

Kyrkrestaureringar på Gotland, vid 1900-talets mitt, som använt modernare material 
hade fått oönskade effekter, vilket ledde till återuppstarten av ugnen i december år 

                                                     
84 Stiernstedt, Birgitta, Hejnumboken, Hejnum bygdegårdsförening, Tingstäde, 2006. S. 7. 
85 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 130-132. 
86 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 132. 
87 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 135. 
88 Ahlby, Mats & Olsson, Gunnar (red.) (2013) Kalkbränning vid Rings i Hejnum 1957. Viklau: Mats Ahlby (film). 
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1965.89 Platsen och ugnen valdes eftersom ugnen relativt nyligen varit i bruk och 
således inte i väldigt dåligt skick och eftersom kalken från brottet i närheten ger ett 
mycket vitt kalk som därmed är lämplig för kalkfärg.90 Produktionen drevs ett par år 
efter återuppstarten av AMS platskontor i Visby, fram till 1986, då Byggnadshyttan 
på Gotland tog över verksamheten91 Marken arrenderas ännu av Rings 3:1 på 10-
årskontrakt.92 

 

Hejnum nr 14s trappa mot intagsöppningen. Ett plåtlock täcker ugnspipan. 

År 1981 byttes infodringen i ugnen till 120 millimeter Rockwoolisolering, avjämnat 
med cementbunden leca mot kallmuren. Eldfast tegel är ännu det inre skiktet och är 
i dagsläget i behov av utbyte. Väderkransen, av högställt tegel, är otillräcklig för att 
skapa ordentlig skorstenseffekt vilket kompletterats med plåtskärmar som stöds av 
7 par ingjutna rundjärn.93 

 

Det eldfasta tegel som finns i ugnen kommer från Höganäs. BJUF SX är tegel från Höganäs. 

I dagsläget tar ugnen cirka 3 dygn att bränna och totalt 7 arbetsdagar krävs för en 
bränning, inklusive stenbrytning och släckning. Kalkgravarna i Djupqvior och 
marknadens efterfrågan styr hur många bränningar som görs, vanligtvis mellan 2 
och 4 gånger per år. Bränningarna görs vintertid då lågsäsong för 

                                                     
89 Gotlandskalk: beskrivning av traditionell kalktillverkning i Hejnum-Djupqvior, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1987. S. 8-13. 
90 Dag Urban Hoas, VD för Byggnadshyttan på Gotland (2015). Intervju 2015-04-22. 
91 Gotlandskalk: beskrivning av traditionell kalktillverkning i Hejnum-Djupqvior, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1987. S. 8. 
92 Dag Urban Hoas, VD för Byggnadshyttan på Gotland (2015). Intervju 2015-04-22. 
93 Gotlandskalk: beskrivning av traditionell kalktillverkning i Hejnum-Djupqvior, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1987. S. 15. 
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restaureringsarbeten råder.94 Visst intresse för att utöka verksamheten till att 
bränna i bredvidliggande ugn finns idag.95 

 Ägar- och/eller driftsansvariglängd: 

År Ägare Driftsansvarig 
1935 Arvid Björkengren Arvid Björkengren 
1947 Rings 3:1 Arvid Björkengren död, vem som tagit över är okänt. 
1957 Rings 3:1 Ingen, ungen lades ner. 
1965 Rings 3:1 Frivilliga (Ingmar Holmström och Erik Olsson) och 

AMS. 
1986 Rings 3:1 Byggnadshyttan på Gotland 

 

  

Ovan, till vänster: Figur 9C. Hejnum nr 13 och 14 innan Hejnum nr 14 togs i bruk. 
Ovan, till höger: Figur 9D. Hejnum nr 14s intagsöppning. 

 

                                                     
94 Dag Urban Hoas, VD för Byggnadshyttan på Gotland (2015). Intervju 2015-04-22. 
95 Dag Urban Hoas, VD för Byggnadshyttan på Gotland (2015). Intervju 2015-04-22. 
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Ovan: Figur 9E. Sektionssnitt genom Hejnum 14. 

 

Ovan, till vänster: Figur 9F. Hejnum nr 14. Horisontalt snitt i höjd med ugnsmunnen. 
Ovan, till höger: Figur 9G. Hejnum nr 14. Horisontalt snitt i höjd med intagsöppningen. 
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2.10 Lärbro nr 16 

Kalkugnen i Storugns. Märket Maerz syns vagt i blått vid toppen av ugnen. 

År 1964 var den tidigare kalkindustrin vid Storugns sedan länge nedlagd, förutom 
stenbrytningsverksamheten.96 I Storungs anlades en kalkugn år 1988 av 
Kalkproduktion Storugns AB och togs i bruk året därpå.97 Kalkugnen ligger cirka 1,2 
km sydost från Kappelshamn samhälle längs med landsvägen. Adress: Lärbro 
Storugns 2741, 62453 Lärbro, Sverige. Bränningen av kalkstenen görs i en 
tvåschaktsugn från företaget Maerz, som drivs med konverterad olja. 98 Ugnen har 
tidigare även eldats med gasol och kol. Dock skulle en komplettering behöva göras 
för att kunna elda med kol igen.99 Kapaciteten på ugnen är 500 ton per dygn; vilket 
förbrukar cirka 900 ton sten per dygn.100 Den verkliga produktionen är dock mellan 
450 och 480 ton per dygn. Bränningen av kalk sker i cykler om tio minuter per 
schakt. På ett dygn sker cirka 110 cykler och på den tiden blir en bränning färdig. 
Stenarna, som bryts alldeles intill ugnen, är i storleksordningen 45-90 millimeter 
när de går in i ugnen.101 

                                                     
96 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 88. 
97 Wikander, Erik & Åström, Fredrik, Modernisering av kalkugn, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm, 2003. S. 24. 
98 http://www.kpab.nu/swe/sweproces.htm Hämtat 2015-04-21. 
99 Wikander, Erik & Åström, Fredrik, Modernisering av kalkugn, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm, 2003. S. 24. 
100 http://www.kpab.nu/swe/sweproces.htm Hämtat 2015-04-21. 
101 Wikander, Erik & Åström, Fredrik, Modernisering av kalkugn, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm, 2003. S. 24. 
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På andra sidan landsvägen ligger ett lager av kalksten som med transportband förs över till ugnen. 

Driften av ugnen stoppas en gång i månaden för enklare underhåll och reparationer. 
Eftersom ugnen kan ta upp emot en vecka att kylas ned görs större renoveringar, till 
exempel att mura om invändigt i ugnen, då det är fyra veckors sommaruppehåll.102 
År 1988 beviljades tillstånd från Gotlands kommun att producera 150000 ton per år. 
92083 ton producerades år 2002.103 

                                                     
102 Wikander, Erik & Åström, Fredrik, Modernisering av kalkugn, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm, 2003. S. 24. 
103 Gotlands kommuns Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Protokoll vid sammanträde 2004-03-10. § 32. 
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2.11 Othem nr 16 

Idag är Othem nr 16 fullständigt raserad och igenvuxen. 

Fornminne med RAÄ-nummer Othem 106:1.104 Belägen cirka 1 km öster om Ytlings, 
vid Hässle backar, strax norr om Kronvägen. År 1938 anlades ugnen.105 Kurru i form 
av skjul med brits. Höjden var 2,5 meter och innerdiametern 2 meter.106 I Gotlands 
kalkpatroner från 1964 skrivs det att ugnen är nedlagd, dock inte angivet när.107 
Under 1940- och början av 1950-talen brände Ragnar Nilsson (med flera) kalk i 
denna, samfällda, ugn.108 
 Under inventeringen påträffades paret Solveig och Sven Klasson som flyttade till 
Othem (Spillings 1:22) i januari 1954. Då brände Ragnar Nilsson ännu i ugnen, och 
gjorde så fram till 1959-1960.109 Ragnar Nilsson var för övrigt känd för att bara kunna 
göra två saker: bränna kalk och prata. Nilsson hade för vana att sätta sig utanför 
toaletter och börja prata med vederbörande toalettbrukare.110 

                                                     
104 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Othem 106:1. 
105 Öhrman, Roger, Slite i brytningstid, Press, Forshaga, 1987. S. 241. 
106 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 35-66. Munthe, 
Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 74. 
107 Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner: en berättelse om Gotlands kalkbruksindustri, [förf.], Visby, 1964. S. 129. 
108 Öhrman, Roger, Slite i brytningstid, Press, Forshaga, 1987. S. 241. 
109 Solveig och Sven Klasson, boende i Othem sedan januari 1954. Intervju 2015-04-28. 
110 Solveig och Sven Klasson, boende i Othem sedan januari 1954. Intervju 2015-04-28. 
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Ugnen hade inbyggda järnstag. Här syns även de eldfasta tegel som funnits. 

Figur 11A till vänster. Othem nr 16s geografiska plats och i förhållande till övrig bebyggelse. 
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2.12 Visby nr 14b 

 

Fabrikens ekonomibyggnader tillhör idag Visbytravet. Byggnaderna är uppförda i silikattegel. 

Anlagd år 1914. Ingen export gjordes och innebär således att närheten till Visby 
hamn var av mindre vikt.111 Ungen anlades av A.-B. Visby Silikattegelfabrik.112 Ugnen 
togs tillfälligt ur bruk före år 1942 på grund av brist på kol.113 År 1940 är dock ugnen i 
produktion.114 Ugnen var uppförd i silikattegel med invändigt foder av eldfast 
tegel.115 Koleldad schaktugn, vars kalk användes för silikattegeltillverkning och 
dessutom blandades till färdigt murbruk till försäljning. Ugnens kapacitet uppgick 
till 12 ton bränd kalk per dygn. Kontinuerlig driftsperiod maj-november. Kapaciteten 
12 ton kalk per dygn gav cirka 450-500 ton bränd kalk per år enligt Sundius (51,2).116 
 Ugnen, som inte längre finns, låg nära Skrubbshage, drygt 2 kilometer sydost om 
Österport. I dagsläget finns en gata cirka 2 kilometer sydost om Österport vid namn 
Silikatvägen. Övriga ekonomibyggnader, som med all sannolikhet tillhört 
silikattegelfabriken, finns kvar i området. Byggnaderna är uppförda av silikattegel 
och används idag av Visby travbana. Byggnaderna saknar fornminnesförklaring. 

 

Fabrikens ekonomibyggnader tillhör idag Visbytravet. Byggnaderna är uppförda i silikattegel. Igenmurade 
valv tyder på att användningen av lokalen är ändrad. 

                                                     
111 Sundius, N. Sveriges geologiska undersökning. Ser. Aa. N:o 183. Beskrivning till kartbladen Visby och Lummelunda. Stockholm, 
1940. S. 149. 
112 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 74. 
113 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 35-66. 
114 Sundius, N. Sveriges geologiska undersökning. Ser. Aa. N:o 183. Beskrivning till kartbladen Visby och Lummelunda. Stockholm, 
1940. S. 149. 
115 Sundius, N. Sveriges geologiska undersökning. Ser. Aa. N:o 183. Beskrivning till kartbladen Visby och Lummelunda. Stockholm, 
1940. S. 149. 
116 Munthe, Henrik, Way-Matthiesen, L. & Hansson, Hans, Om kalkindustrien på Gotland, Stockholm, 1945. S. 35-66. 
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Stenen som användes vid bränningen togs från ett kalkbrott vid Kneippbyn i 
Västerhejde socken, eftersom kalkstenen vid fabriken var allt för lerblandad.117 

2.13 Väskinde nr 15 

Väskinde nr 15 i dagens skick. Mordhögarna som ligger intill ugnen håller den delvis intakt. I bilden syns 
ett träd som vuxit i murkrönet och sedan vält. 

Fornminne med RAÄ-nummer Visby 80:1.118 Ugnen ligger öster om landsväg 149, 
alldeles i närheten av Själsö norr om Visby. Ugnen ligger på östra sidan av 
landsvägen, jämte Väskinde nr 16. Sundius skriver år 1940 att en privatperson ska ha 
anlagt och drivit en mindre ugn vid Brucebo, cirka 6 kilometer norr om 
Norderport.119 Denna, och sin intilliggande ugn (Väskinde nr 16) brändes på 1940- 
respektive 1960-talen.120 Då Ingmar Holmström i Jakten på det försvunna kalkbruket 
menar att Väskinde nr 16 brändes på 1960-talet (även bekräftat av Tom Yttergren) 
antas denna ugn ha bränts på 1940-talet. Idag ägs ugnen och marken den står på av 
Clas Möllerström.121 

                                                     
117 Sundius, N. Sveriges geologiska undersökning. Ser. Aa. N:o 183. Beskrivning till kartbladen Visby och Lummelunda. Stockholm, 
1940. S. 149. 
118 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Visby 80:1. 
119 Sundius, N. Sveriges geologiska undersökning. Ser. Aa. N:o 183. Beskrivning till kartbladen Visby och Lummelunda. Stockholm, 
1940. S. 149. 
120 Balksten, Kristin. Autentiska material i mur- och fogbruk. I Visby ringmur - kulturarv som rasar och återuppbyggs, Ulrika 
Mebus och Kristin Balksten (red.), 113-132. Stockholm, 2015. S. 117. 
121 Tom Yttergren, gotländsk murare och ättling till Jan Yttergren. Telefonintervju 2015-05-09. 
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Ugnsmunnen är någorlunda intakt. Trädet som grott ovanpå murkrönet har vält och riskerar allvarligt att 
vidare förstöra ugnen. Markägaren (och således ägaren av ugnarna) markerar mot stöld av sten. 
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2.14 Väskinde nr 16 

Ugnen ligger öster om landsväg 149, alldeles i närheten av Själsö norr om Visby, jämte Väskinde nr 15. 

Fornminne med RAÄ-nummer Visby 80:2.122 Ugnen ligger i Väskinde, alldeles under 
inflygningen till Visby flygfält. Den fem meter i diameter stora ugnen eldades i sina 
fyra ugnsmunnar med rivningsvirke och tog då tre dygn för en bränning.123 
Invändigt är ugnen klädd med eldfast tegel. Under 1960-talet lades den absolut allra 
sista traditionella kalkugnen på Gotland ner, en ugn driven av Visby 
murbruksfabrik. Enligt Ingmar Holmström (1987) lades ugnen ner år 1967124, enligt 
Tom Yttergren lades ugnen snarare ner i oktober 1964.125 Jan Yttergrens far, Gösta 
Yttergren ägde och drev Visby murbruksfabrik som av kommunen köpte Väskinde 
nr 16. Driften av själva ugnen sköttes dock av Arvid Holmberg och hans bror.126 
Utvändigt är ugnen klädd med totalt fem järnband i tre rader, varav det översta och 
understa varit dubbla. Idag har dock de tre nedersta bandjärnen lossnat från ugnen. 
Idag ägs ugnen och marken den står på av Clas Möllerström.127 

                                                     
122 Riksantikvarieämbetet. Fornminnesförklaring RAÄ-nummer Visby 80:2. 
123 Holmström, Ingmar, Jakten på det försvunna kalkbruket. I Forntid och framtid: FoF : information för oss på raä, shm med mus 
mm, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1987. S. 90. 
124 Holmström, Ingmar, Jakten på det försvunna kalkbruket. I Forntid och framtid: FoF : information för oss på raä, shm med mus 
mm, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1987. S. 90. 
125 Tom Yttergren, gotländsk murare och ättling till Jan Yttergren. Telefonintervju 2015-05-09. 
126 Tom Yttergren, gotländsk murare och ättling till Jan Yttergren. Telefonintervju 2015-05-09. 
127 Tom Yttergren, gotländsk murare och ättling till Jan Yttergren. Telefonintervju 2015-05-09. 
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Fig. 13A. Väskinde nr 16 år 1963. Järnbanden syns tydligt. Ugnspipans översta del var tidigare avsmalnad. 
Idag är den delen helt raserad. 

Ugnen är idag i förfall. Järnbanden faller av och murrester fyller igen ugnspipan. 



38 

Vegetationen som växer på murkrönet sätter djupa rötter och kommer att vidare rasera ugnen. 

2.15 Väskinde nr 17a och 17b 
I två ugnar, vid norra änden av Visby flygfält brände Kalk-Olle kalk till 
silikattegelfabriken vid Skrubbs i Visby. Då flygfältet byggdes ut var Kalk-Olle 
tvungen att lägga ned ugnarna där.128 Samma person brände även i Buttle för att 
även där sälja kalk till silikattegelfabriken. År 1956 upphörde Kalk-Olles 
verksamhet.129 
 Ugnarna som Kalk-Olle ska ha bränt i har ej påfunnits. 

3 Företagen 
Nedan följer en kortare beskrivning av de företag som nämnts i 
undersökningsdelen. 

3.1 Byggnadshyttans Kalk AB 
Byggnadshyttan bildades år 1986 som en stiftelse av Riksantikvarieämbetet, 
samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands kommun och föreningen Gotlands 
fornvänner.130 I januari 2013 ombildades Byggnadshyttan på Gotland till ett 
aktiebolag.131 
 Dotterföretaget Byggnadshyttans Kalk AB står för produktionen och försäljningen 
av kalk. Syftet med företaget är att säkerställa tillgången på traditionellt producerad 
kalk, dels för eget bruk, dels för försäljning. Företaget har sedan starten år 1991 varit 
ett aktiebolag.132 
 Efterfrågan och utrymmet i kalkgravarna styr produktionen av kalk från ugnen i 
Hejnum, vilket brukar betyda cirka 2-4 bränningar per år. Bränningen görs vintertid 
då lågsäsong för restaurering råder.133 
 Försäljningen av kalk görs oftast i våtsläckt form, medan den jordsläckta kalken 
oftast går till eget bruk. Företaget importerar även, för egen användning, ölandskalk 
för sina hydrauliska egenskaper. Ölandskalken måste dock alltid torrsläckas. 
Den största andelen av såld kalk står den professionella sektorn för.134 År 2015 kostar 

                                                     
128 Hans Andersson, grundare av Buttle Kalk AB. Intervju av Hantverkslaboratoriet. 2013. 
129 http://www.buttlekalk.se/om-buttle-kalk-ab Hämtat 2015-04-17. 
130 http://www.byggnadshyttan.com/varverksamhet.html Hämtat 2015-04-15. 
131 Dag Urban Hoas, VD för Byggnadshyttan på Gotland (2015). Intervju 2015-04-22. 
132 Dag Urban Hoas, VD för Byggnadshyttan på Gotland (2015). Intervju 2015-04-22. 
133 Dag Urban Hoas, VD för Byggnadshyttan på Gotland (2015). Intervju 2015-04-22. 
134 Dag Urban Hoas, VD för Byggnadshyttan på Gotland (2015). Intervju 2015-04-22. 
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den våtsläckta kalken 21 kronor per kilogram. Partier på mer än 1000 kilogram 
rabatteras med 1 krona.135 

3.2 Buttle Kalk AB 
Hans Andersson från Buttlegårda i Buttle tog år 1989 initiativet att återuppta en 
förfallen ugn (Buttle 7/19) och i denna bränna kalk på ett hantverksmässigt och 
traditionellt sätt. Under 1940-talet hade Hans Andersson, tillsammans med sin far, 
huggit ved åt "Kalk-Olle" och fick genom sin tid vid ugnarna god kunskap om hur 
kalkbränning går till. 
 Tillsammans med ett 10-tal andra sockenbor och vänner restaurerades en befintlig 
kalkugn som sedan brändes. De äldre människorna som tidigare arbetat med 
kalkbränning var med och bidrog med kunskap och såg till att allt gick till på det 
traditionella viset. 
 Under många år drevs företaget Buttle Kalk AB av Hans Andersson, som i dagsläget 
är pensionerad. Flera delägare fanns i företaget, varav idag är två av dessa 
fortfarande aktiva; Ulf Andersson, Visby och Arne Smedberg, Sjonhem. Tillsammans 
med Henrik Larsson, Burs och Björn Jonsson, Bunge är de totalt fyra delägare i 
företaget.136 Försäljningen görs främst till entreprenader, då kyrkorestaureringarna 
på Gotland främst görs av Byggnadshyttan på Gotland som producerar sin egen 
kalk. Företaget omsätter cirka 100 000 kronor per år.137 Buttle Kalk AB säljer både 
våtsläckt och jordsläckt kalk till ett pris av 20 kronor per kilogram (inklusive 
moms). Företaget erbjuder 10 % mängdrabatt på partier över 600 kilgram.138 

3.3 Kalkproduktion Storugns AB (KPAB) 
Kalkproduktion Storugns AB, som ägs till 67 % av Nordkalk och till 33 % av Lhoist 
Group (via Faxe Kalk) är ett produktionsbolag som tillverkar bränd kalk.139 Företaget 
grundades av Cementa AB, Oy Partek AB och A/S Faxe Kalkbrud år 1987; två år 
senare börjar produktionen av bränd kalk. År 1990 förvärvades Cementas aktier i 
bolaget av Oy Partek AB och KPAB blev således ett dotterbolag till Partek Nordkalk 
AB. A/S Faxe Kalkbrud köps upp år 1996 av det belgiska bolaget Lhoist.140 KPAB har 
ingen kontakt med kalkens slutliga användare, utan producerar endast sin brända 
kalk åt sina två ägare.141  

3.4 Aktiebolaget Visby Silikattegelfabrik 
Fabriken som ägde och drev ugnen Visby 14b, drev också murbruks- och 
silikattegeltillverkning. År 1940 hade företaget ett aktiekapital på 50 100 kronor. 
Cirka 17 personer sysselsattes i sin helhet i fabriken som år 1938 tillverkade och sålde 
60,6 ton kalk och 897 m³ murbruk till ett totalt värde av 15 000 kronor.142 När deras 
egna ugn inte längre kunde drivas (på grund av stenkolsbrist) köptes kalk in från 
andra producenter. 

                                                     
135 http://www.byggnadshyttan.com/byggnadshyttanskalk.html Hämtat 2015-04-26. 
136 http://www.buttlekalk.se/om-buttle-kalk-ab Hämtat 2015-04-16. 
137 Henrik Larsson, delägare i Buttle Kalk AB. Intervju 2015-04-28. 
138 http://www.buttlekalk.se/kontakt Hämtat 2015-04-29. 
139 http://www.kpab.nu/ Hämtat 2015-04-21. 
140 http://www.kpab.nu/swe/historik.htm 
141 Wikander, Erik & Åström, Fredrik, Modernisering av kalkugn, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm, 2003. S. 24. 
142 Sundius, N. Sveriges geologiska undersökning. Ser. Aa. N:o 183. Beskrivning till kartbladen Visby och Lummelunda. Stockholm, 
1940. S. 154 
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3.5 Visby murbruksfabrik 
Fabriken, som ägdes och drevs av Gösta Ytterman, hade mycket stor produktion 
med både elmotorer och stora blandare. Packstenen som kom in våtsläcktes mycket 
löst, blandades med ballast och förbereddes i fabriken vid Österby i Visby. Lastbilar 
levererade konstant murbruk till byggarbetsplatser, där det på plats tillsattes 
cement i bruket.143 Visby murbruksfabrik konkurrerade med företaget Grus och 
sand, i Träkumla som även de tillverkade murbruk.144 55 kronor per m³ tog Visby 
murbruksfabrik för sitt murbruk, medan Grus och sand tog 11 kronor á 40 kilogram 
år 1968. Dessa priser är dock tämligen osäkra.145 

4 Sammanställning av inventeringen 
Tabell nummer 1. Kalkugnarnas årtal och fornminnesnummer. 

Kalkugn Anlagd Nedlagd Fornminnes-
nummer 

Bunge nr 7 Cirka 1890 Mellan 1942 och 1951. Bunge 58:1 
Buttle nr 3 & 4 1934 1952 Buttle 232:1 
Buttle nr 7/19 ? | Återupptagen 

1989 
1933 | I drift. - 

Endre nr 5 1933  - 
Fleringe nr 5 Före 1883 Ombyggd 1940 för att sedan 

läggas ned totalt 1946. 
Fleringe 94:2 

Fleringe nr 7 1911-1913 Tillfälligt ur bruk 1940, togs aldrig 
upp igen. 

Fleringe 94:3 

Fröjel nr 7 Före 1930 1944 Fröjel 114:1 
Hejnum nr 13 1935 Mellan 1957 och 1964. Hejnum 100:2 
Hejnum nr 14 1935 | 1965. Ombyggd 

1981. 
Mellan 1957 och 1964. | I drift. Hejnum 100:1 

Lärbro nr 16 1988, togs i drift 
1989. 

I drift. - 

Othem nr 16 1938 Efter 1954, innan 1964. Enligt 
osäkra källor 1959-1960. 

Othem 106:1 

Visby nr 14b 1914 Togs tillfälligt ur bruk mellan 
1940 och 1942, togs aldrig upp 
igen. Omnämns inte 1964. 

- 

Väskinde nr 15  1940-talet? Visby 80:1 
Väskinde nr 16  Oktober 1964 Visby 80:2 
Väskinde nr 17a  Antagligen 1956. - 
Väskinde nr 17b  Antagligen 1956. - 

 

Tabell nummer 2. Kalkugnarnas ägandeform och produktion. 

Kalkugn Ägandeform Produktion 
Bunge nr 7 Privat  
Buttle nr 3 & 4 Privat  
Buttle nr 7/19 Aktiebolag Vid efterfrågan 
Endre nr 5 Privat 400 ton per år. 

                                                     
143 Tom Yttergren, gotländsk murare och ättling till Jan Yttergren. Telefonintervju 2015-05-09. 
144 Tom Yttergren, gotländsk murare och ättling till Jan Yttergren. Telefonintervju 2015-05-09. 
145 Tom Yttergren, gotländsk murare och ättling till Jan Yttergren. Telefonintervju 2015-05-09. 
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Fleringe nr 5 Aktiebolag 14 (senare 10) ton packsten per dygn 
Fleringe nr 7 Aktiebolag 22 ton packsten per dygn 
Fröjel nr 7 Privat 33 m³, eller 25 ton kalk per bränning. (Ibland 2 gånger 

per år). 
Hejnum nr 13 Privat >15 m³ á 30 bränningar per år. 
Hejnum nr 14 Privat, 

sedermera 
aktiebolag. 

15 m³ (Förr 30 bränningar per år, idag 2-4 bränningar 
per år) 

Lärbro nr 16 Aktiebolag Kapacitet för 500 ton/dygn. I realiteten 450-480 
ton/dygn. 

Othem nr 16 Samfälld 
privat 

 

Visby nr 14b Aktiebolag 450-500 ton bränd kalk per år. 12 ton/dygn. 
Väskinde nr 15 Privat  
Väskinde nr 16 Företag Stor produktion 
Väskinde nr 17a Privat  
Väskinde nr 17b Privat  

 

Tabell nummer 3. Tekniska specifikationer. 

Bedömningsgrunder för kalkugnarnas skick: 
0 Försvunnen - Ugnen har ej påträffats. 
1 Förstörd - Ugnen är fullständigt raserad utan möjlighet till adekvat restaurering. 
2 Kritisk - Delar av ugnen kvarstår och möjlighet till restaurering finns. 
3 Utsatt - Ugnen riskerar att inom en överskådlig framtid rasa. 
4 Gott skick - Ugnen skulle kunna, utan eller med mindre ingrepp, gå att använda. 
5 I drift - Ugnen är i så pass gott skick att den idag används. 
 

Kalkugn Drivmedel Isolering Höjd Inre 
diameter 

Volym Skick 

Bunge nr 7 Ved Eldfast tegel 4 m 2,5 m 20 m³ 2 
Buttle nr 3 & 4 Ved Eldfast tegel    1 
Buttle nr 7/19 Ved Eldfast tegel 2,7 m Drygt 2 m 11 m³ 5 
Endre nr 5 Ved Eldfast tegel 3,2 m 2,4 m  0 
Fleringe nr 5 Kol, sedan ved  16 m 4,5 - 1,5 m  4 
Fleringe nr 7 Kol  17 m 5 - 1,5 m  4 
Fröjel nr 7 Ved  5 m 2,9 m 33 m³ 3 
Hejnum nr 13 Ved Eldfast tegel 3,5 m 2,9 > 15 

m³ 
2 

Hejnum nr 14 Ved Leca + rockwool 
+ eldfast tegel 

3,5 m 2,6 15 m³ 5 

Lärbro nr 16 Konverterad olja Någon form av 
murning 

   5 

Othem nr 16 Ved Eldfast tegel 2,5 m 2 m  1 
Visby nr 14b Kol Eldfast tegel    0 
Väskinde nr 15 Ved Eldfast tegel    3 
Väskinde nr 16 Ved Eldfast tegel 5 m   3 
Väskinde nr 17a      0 
Väskinde nr 17b      0 
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Tabell nummer 4. Prisbilder. 

Företag Ugnstyp Kunder Prisbild (inkl. moms) 
Buttle Kalk AB Traditionell Entreprenörer 20 kr/kg 
Byggnadshyttan Kalk AB Traditionell Eget bruk, entreprenörer 21 kr/kg 
KPAB Industriell Eget modersbolag Ingen försäljning 

5 Avslutning 

5.1 Diskussion 
På få platser har kalken haft en så omfattande roll som på Gotland; 
kalkbrännartraditionen är lika lång som den är viktig ur ekonomisk, 
hantverksmässig och social historia. Det inneboende värdet av traditionen 
kompletteras väl av den produkt som det resulterar i. Autentiska material är en 
central del av restaureringsideologiska resonemang och även ur de tekniska krav 
som fordras av materialen som används står sig traditionellt framställda material i 
framkant. För att inte förlora den kunskap som finns om traditionell kalkbränning 
är det av stor vikt att hålla traditionen vid liv. Den låga efterfrågan på kalkbruk är 
vad som tidigare var nära att stoppa kalkbränningen och skulle potentiellt kunna 
göra det igen. Att hålla uppe efterfrågan på traditionellt producerad kalk är alltså en 
grundläggande faktor för att kunna säkerställa kulturarvets kvarlevnad. 
 Den sista nedlagda ugnen på Gotland lades ner i Väskinde oktober 1964 och i 
december 1965 återupptogs kalkbränningen i Rings i Hejnum. Det innebär att ingen 
traditionell kalkbränning gjordes på Gotland under drygt ett år, vilket är en så pass 
kort tid att ingen tradition egentligen är bruten. De kalkugnar som hölls igång, trots 
alla motsättningar, vittnar om den starka tradition kalkbränning innebär på 
Gotland. 
 Fröjel nr 7 restaurerades år 1993; idag är ugnen återigen i dåligt skick och påvisar 
därmed att punktinsatser inte håller i längden. Skulle restaureringen snarare vara 
bristfällig i sitt utförande, då kompetensen låg inom andra områden än restaurering, 
kan det snarare tyda på vikten av att utföra restaureringarna på tekniskt och 
hantverksmässigt korrekt sätt. Varför en insats gjordes på, privatägda, Fröjel nr 7 
kan bero på att det ligger i ett naturreservat som länsstyrelsen till viss del ansvarar 
för. I övrigt kan det vara svårt att motivera för en privatperson att lägga ned resurser 
på att förvalta och vårda deras egna kalkugnar. Dialoger mellan antikvarier, 
länsstyrelsen och privatpersonerna i fråga bör upprättas för att tillsammans komma 
fram till lämplig vårdplan där ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd kan erbjudas. 
 Vid de aktiva kalkugnarna hålls ständig koll på ugnens skick och ugnen muras om 
vid behov. Varje bränning tär på ugnen, teglet slits ut och murstenen bränns vid. En 
avvägning måste göras på hur mycket slitage ugnen får tåla, gentemot det 
kontinuerliga bruksvärdet som erhålls vid användning av ugnen. Då industri är en 
aktivitetsbetonad företeelse bör lämpligen alltså de befintliga ugnarnas totala 
kulturhistoriska värden bevaras bäst genom användning, trots slitaget. 
 De kulturhistoriska värden som kalkugnarna innehar kan tillgodogöras genom till 
exempel museiverksamhet eller användning. I detta fall rör det sig om fyra 
traditionella ugnar på Gotland; Buttle nr 7/19, Fleringe nr 5, Fleringe nr 7 och 
Hejnum nr 14. Andra kalkugnar på Gotland, som faller utanför uppsatsens 
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avgränsningar, förvaltas ibland av hembygdsföreningar (exempelvis vid Barläst och 
Kyllaj) och ger således ett gott skydd, en kulturhistorisk kontext och ett tillämpat 
kulturhistoriskt värde. Även att använda kalkugnarna som en mall för 
reproducering av nya kalkugnar skulle innebära ett tillämpat kulturhistoriskt värde 
och dessutom innebära en kunskaps- och traditionsstärkande aktivitet. 
 Vid de fall där ugnarna totalt raserat är den största risken att de växer igen så pass 
fullständigt att de inte längre kan återfinnas. Förfallet av dessa ugnar är så pass långt 
gånget att ingen akut åtgärd kan utföras för att återställa dem till ursprungligt skick. 
De ugnar som däremot varken används som bruks- eller museiföremål eller är totalt 
ruinerade står idag i begrepp att falla ur den gotländska kulturhistorien. Ett mycket 
stort antal kalkugnar och kalkmilor på Gotland är idag fornminnesförklarade och 
har därmed ett juridiskt skydd enligt kulturmiljölagen. 11 av de 17 ugnarna i 
undersökningen är idag fornminnesförklarade och ska därmed ha ett naturligt 
skydd. De som inte är fornminnesförklarade är Buttle 7/19, Endre nr 5, Lärbro nr 16, 
Visby nr 14b, Väskinde nr 17a, Väskinde nr 17b.  Den enda ugn av dessa som är 
återfunnen och inte är modern är Buttle nr 7/19. Vidare forskning kring denna 
skulle behövas för att tillämpa en fullgod fornminnesförklaring; skyddet i sig bör 
inte begränsa användningen av ugnen, utan snarare ge stöd för fortsatt användning. 

5.2 Slutsats 
Vilka och hur många ugnar var i bruk mellan åren 1942 och 2015? Under drygt ett års 
tid, oktober 1964 till december 1965, brändes ingen kalk på Gotland för 
kommersiellt eller privat ändamål. Totalt har 17 ugnar varit igång på Gotland sedan 
1942, varav två av ugnarna är återupptagna. Vilka dessa är, när de anlades samt när 
de lade ner, presenteras i tabell nummer 1. 
 
Vilket ägoförhållande hade ugnarna? Ugnarna som drevs mellan 1942 och 2015 har 
varierat i ägandeform. Både privata och företagsägda ugnar förekom; majoriteten 
var privatägda, mindre ugnar. De tre idag aktiva kalkugnarna på Gotland är samtliga 
drivna av aktiebolag. 
 
Hur stor produktion hade ugnarna? Allt från storskalig, industriell bränning till liten, 
periodisk bränning för lokalt och tillfälligt behov har ägt rum på Gotland mellan 
1942 och 2015. De storskaliga ugnarna föll dock under 1940-talet på grund av 
stenkolsbrist. Idag bränner KPAB kalk på Gotland i stor, industriell skala medan två 
mindre ugnar drivs traditionellt. 
 
Hur många anställda/sysselsatta? Små ugnar, som exempelvis Othem nr 16, drevs 
med litet mantal. Då ugnen var en samfälld och privat ugn var de sysselsatta inte 
avlönade. Eftersom en bränning tar flera dagar och kräver ständig påpassning krävs 
det flera arbetare även för de mindre ugnarna. Stora ugnar, som exempelvis Fleringe 
nr 7, krävde totalt 15 arbetare; tre skift á fem personer. 
 
Varför lades ugnarna ner? De stora industriella ugnarna, Fleringe nr 5, Fleringe nr 7 
och Visby nr 14b, lades ned på grund av stenkolsbrist. De mindre ugnarna föll oftast 
på grund av dålig ekonomisk vinning och bristande engagemang då cementen 
dominerade på marknaden. 
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Vilket skick är ugnarna i idag? De ugnar som ingått i inventeringen är i olika gott 
skick. Allt från att vara i fullgott skick, att vara i drift till ruiner. Vilket skick ugnarna 
är i står redovisat i tabell nummer 3. 
 
Vilka av undersökningens ugnar står i begrepp att förfalla eller falla i glömska? Skulle 
ingen vårdplan upprättas och ingen punktinsats göras riskerar de ugnar där ingen 
aktivitet finns att förfalla ytterligare ifall de inte redan är totalt ruinerade. 
Museiverksamhet som i fallen Fleringe nr 5 och Fleringe nr 7 innebär ett mycket 
gott underhåll av ugnarna då ständig tillsyn av dessa görs och ambitionen om att 
hålla dessa intakta finns. Buttle nr 7/19, Hejnum nr 14 och Lärbro nr 16 är idag i drift 
och betyder således att dessa kontinuerligt får den omvårdnad som krävs. 
Resterande tolv ugnar riskerar att falla i glömska eller raseras ytterligare vilket 
skulle innebära en förlust av väldiga kulturhistoriska värden. 
 
Vilka resonemang och ställningstaganden bör göras vid förvaltningen av ugnarna? 
Ska kulturarvet från 1900-talets kalkindustri på Gotland kunna fortleva fordras en 
underhållsplan för de fem kalkugnar som idag är i riskzonen. Ugnarna måste rensas 
från vegetation då rötterna från träd och buskar tränger sig djupt in i murarna och 
spränger upp dessa. Ugnarna måste i viss mån återuppmuras för att skapa 
kulturhistorisk kontext. Antikvarier, hantverkare och beslutsfattare måste som en 
naturlig del av sin verksamhet betänka de värden som finns i att använda sig av 
traditionella material. 

 5.3 Vidare forskning 
 Hur har landsbygden och enskilda socknar påverkats av kalkindustrin och dess 
nedläggning? 
 För att kunna skapa en riktig översikt över kalkugnarna behövs en enhetlig 
tidslinje utföras, som kombinerar resultaten i denna uppsats med Henrik Munthes 
Om kalkindustrien på Gotland. Denna översikt kan sedan användas för att jämföra 
Gotlands kalkindustrihistoria med övriga regioners. 
 En vidare undersökning skulle behöva göras för att skapa en helhetsbild av 
kalkbränningsplatsen; kurru, kalklador och kalkbrott skulle behöva inventeras. 
 Hur skulle en skötselplan kunna skrivas för att säkerställa bevarandet av detta 
kulturarv och den kunskap som det medföljer att bränna kalk? 
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