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FÖRETAL 

Ett stort tack till alla dem som givit mig ekonomisk möjlighet att utföra bruksundersökningar i 
samband med restaureringsarbeten och fasadrenoveringar samt genom särskilda bruksunder-
sökningsprojekt. 

Ett stort tack även till fil dr Jan Erik Lindqvist, CBI Betonginstitutet, Borås och geolog 
Torben Seir, SEIR Materialeanalyse A/S, Helsingör, inte bara för utförda tunnslipsanalyser, 
utan även för inspirerande diskussioner. 

Resultaten kommer till nytta bl a vid vården av äldre murade och putsade byggnader på 
samma sätt som jag utnyttjat dessa resultat i samband med de många restaurerings- och 
fasadrenoveringsprojekt som jag haft förmånen att medverka i. 

Trollhättan i februari 2017 

 

Sölve Johansson 

Fil dr, restaureringsarkitekt 
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FÖRORD 
 
Författaren arbetar med forskning om hydrauliska bruk särskilt hydrauliskt kalkbruk -
produktion och användning i de nordiska länderna vid byggande från medeltid till nutid. 
Denna forskning har vad gäller hydrauliskt kalkbruk presenterats bl.a. i form av en 
licentiat- och doktorsavhandling i miljövetenskap vid Göteborgs Universitet 2004 
respektive Chalmers Tekniska Högskola 2006. Här presenteras utförda fortsatta 
undersökningar vad gäller hydrauliskt kalkbruk, men även av andra hydrauliska bruk t 
ex tidigt portlandcement, genomförda under perioden 2006˗2016, inklusive kortfattat 
uppnådda resultat. Dessa undersökningar har genomförts inom ramen för ett program 
för postdocforskning daterat 2008-03-31 senast reviderat 2013-07-31. 
 
1 INLEDNING 
	
Kunskap om olika kalker och kalkbrukstyper är en förutsättning vid vård och 
restaurering av äldre murade och putsade byggnader. Kunskap om cement och 
cementbruk, som finns av flera olika typer, är helt nödvändiga för arbete med 
byggnader från 1800- och 1900-talen men även p g a att cement felaktigt kan ha använts 
under senare tid i stället för kalk och kalkbruk. Vi behöver förhålla oss till dessa 
material och till en komplex bild av förhållandena och den historiska utvecklingen. 
Detta påstående verifieras av bl a Carsten Herman i artikeln ”Understanding limes and 
cements” från 2015. Hermann är verksam som restaureringsrådgivare på Historic 
Scotland. Artikeln illustreras av arkitekt Ian Brocklebanks tabell av den förenklade 
kemin från bränning till färdiga produkter hos ren kalk, hydraulisk kalk, naturligt 
cement och portlandcement från 2012 (Fig. 1). (Brocklebank 2012.) 

 
 
Fig. 1. Brocklebank 2012, s 11. 
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Det är författarens förhoppning att kunskapen om hydraulisk kalk som material och 
historiskt fenomen i de nordiska länderna, såsom skett internationellt, förbättrats bl a 
genom det egna avhandlingsprojektet som presenterades 2004 och 2006 samt 2007 i 
form av en bearbetad version av doktorsavhandlingen. 
 
Dessa undersökningar visade bl a att det använts naturligt subhydrauliskt kalkbruk som 
mur-, fog- och putsbruk kontinuerligt parallellt med rent kalkbruk sedan kalkbruk 
började användas på 1000-talet. Begreppet subhydraulisk kalk med en hydraulisk modul 
enligt Eckel mellan ren och hydraulisk kalk lanserades av Jan Erik Lindqvist på CBI 
Betonginstitutet och undertecknad på ett föredrag i Holland 2005 i samband med 
avhandlingsarbetet (artikel publicerad 2009)  
 
Naturligt hydrauliskt kalkbruk baserat på svag, moderat och stark hydraulisk kalk, 
förekommer tidigt i varje fall sedan 1100-talet, men med en sporadisk och lokal 
användning fram till mitten av 1700-talet. Då slog denna produkt genom och användes 
därefter kontinuerligt där behovet av starkare bruk än då rent och naturligt 
subhydrauliskt kalkbruk var påkallat.  
 
Härtill behandlades i avhandlingarna naturligt cement med en hydraulisk modul högre 
än för stark hydraulisk kalk samt konstgjort puzzolankalkbruk i form av tegelmjöls- och 
skifferkalkbruk. Naturligt cement importerades till Västsverige från England från 1840-
talet fram till 1880-talet för användning som putsbruk och för tillverkning av 
fasaddekorationer. I Skåne användes på 1840-talet Bornholmscement, som bör betraktas 
som ett naturligt cement. Tegelmjölskalkbruk användes framför allt som putsbruk i 
exklusiva sammanhang mellan 1670-talet och 1780-talet och skifferbruk i första hand 
som fogbruk vid vattenbyggnadsprojekt från 1770 till omkring 1880 men även som 
putsbruk under 1910- och 1920-talen i Örebro under benämningen ”Örebroputs”. Både 
det naturliga cementet och skifferkalkbruket ersattes av portlandcement i Norden med 
början redan på 1840-talet men framför allt på 1880-talet. 
 
Härtill visade undersökningarna att det förekommit kalkfärg baserad på både ren, 
naturligt subhydraulisk och hydraulisk kalk parallellt med förekomsten av dessa 
brukstyper. 
 
De fortsatta undersökningarna, som ägt rum sedan 2006, har dels skett på eget initiativ 
till följd av brister i forskningsläget då, dels genom deltagande i restaureringsprojekt i 
huvudsak i södra Sverige och särskilda bruksundersökningsuppdrag. Bruksanalyser har 
i regel utförts i samband med relevanta konsultuppdrag och gällt alla typer av bruk. 
 
Sammantaget har undersökningarna blivit mera heltäckande vad gäller naturligt 
subhydrauliskt och hydrauliskt kalkbruk samt även kalkfärg baserad på sådana kalker. 
Det gäller både om den tidiga utvecklingen, den geografiska utbredningen och tekniska 
egenskaper hos några särskilt intressanta kalker i Sverige och i viss mån i Danmark och 
Norge även om forskningsläget här fortfarande inte tillåter några mer omfattande 
undersökningar. Undersökningarna om naturligt cement har kompletterats och gällande 
tidigt portlandcement även utvidgats genom undersökning av flera nya exempel. 
 
Gällande puzzolankalkbruk har naturligt puzzolankalkbruk, baserade på skalkalk och 
vulkanisk aska eller tuff, där den senare kan ha fungerat som naturligt puzzolan, 
undersökts genom uppdraget 2007-08 att undersöka bruken på Domkyrkoruinen i 
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Kirkjubøur (omkring 1300) m fl medeltida byggnader på Färöarna. Däremot har 
naturligt puzzolan importerad från Italien och trass från Tyskland, som utskeppades från 
Holland därav namnet, inte undersökts i brist på undersökningsmaterial. 
 
Skalkalk, baserat på brända musselskal, har även undersökts genom två restaurerings-
projekt i Bohuslän 2010-11 respektive 2010 (Rönnängs kyrka 1794-95 och Mjölkeröds 
gård 1820-26). 
 
Slaggkalkbruk, en typ av konstgjort puzzolankalkbruk, som inte undersökts närmare 
tidigare men har nu undersökts bl a genom deltagandet i fasadrenoveringen på 
Stockholms stadshus (1911-23) åren 2013-15. Kalkbruk med bränd lera som konstgjort 
puzzolan har undersökts i samband med undersökningen av Folkärna kyrka i Dalarna 
(1849-53) och utvecklingen av tidigt portlandcement. 
 
Resultaten av utförda undersökningar har fortlöpande presenterats i form av rapporter i 
samband med t ex restaurerings- och bruksundersökningsprojekt samt artiklar och 
genom föredrag presenterade i samband med t ex konferenser i regi av RILEM närmast 
Historic Mortars Conference, Building Limes Forum och Nordiskt Forum för 
Byggnadskalk. Artiklar mm se 8 KÄLLOR OCH LITTERATUR. 
 
Såsom i tidigare undersökningar baseras bruksundersökningarna i huvudsak på okulära 
undersökningar och mikroskopiska analyser av tunnslip, s k tunnslipsanalyser. 
 
Vid mikroskoperingen karaktäriseras de olika brukstyperna sammanfattningsvis enligt 
följande: Rena kalkbruk har ljus pasta, inga klinkermineral och inga rester av mörka 
hydrauliska klumpar i bindemedlet. Subhydraulisk och hydrauliska bruk har oftast mörk 
pasta med hydrauliska klumpar med mörk reaktionsrand. Portlandcement innehåller 
cementklinkermineral. I övrigt se 1.4 Material och metoder i doktorsavhandlingen. 
  
Angiven Hydraulisk modul enligt Eckel följer vad som anges i doktorsavhandlingen. 
Den hydrauliska modulen för luftkalk är omkring 0-0,3, för svagt hydraulisk kalk 0,3-
0,5, för moderat hydraulisk kalk 0,5-0,7, för höghydraulisk eller stark hydraulisk kalk 
0,7-1,1 och naturligt cement över 1,1. Härtill kommer subhydraulisk kalk som har en 
hydraulisk modul av 0,15-0,3 enligt fil dr Jan Erik Lindqvist och författaren. 
 
En viktig metodfråga som bör undersökas vidare är den mindre goda 
överensstämmelsen vid bedömningen av hydraulisk modul mellan mikroskopisk 
respektive kemisk analys. Frågan har delvis ventilerats genom en undersökning 
”Analysis of mortars with additives” genom Nordic Innovation Centre som publicerades 
2006. Där lyfter författarna fram att analysmetoderna är utvecklade för enkla och väl 
definierade bruk men inte för hybridbruk som innehåller tillsatsmedel och 
tillsatsmaterial där analysmetoderna måste vara mer flexibla. Undersökningen gällde 
fram för allt blandningsförhållanden och identifikation av olika delmaterial, som är av 
stort värde för de undersökningar som författaren ägnar sig åt, men inte hydraulisk 
modul. På denna punkt behövs ytterligare forskning. Vi får tills vidare förlita oss på 
tolkning av tunnslipsanalyser baserad på lång erfarenhet av sådana analyser. 
 
Presentationen följer indelningen i doktorsavhandlingen dvs. med presentation först av 
undersökningarna vad gäller Stockholmsområdet och därefter i huvudsak vad gäller de 
berörda kalktyperna efter geologisk ålder och därefter område för område. 
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2 NATURLIGT SUBHYDRAULISKT OCH HYDRAULISKT KALKBRUK 
 
2.1 Bakgrund 
 
Det aktuella forskningsläget 2006 gav inte möjlighet till mer omfattande 
undersökningar av Lenakalkens användning. Forskningsläget tillät inte heller 
undersökningar av hur de potentiellt hydrauliska kalkerna i Östergötland, Närke, 
Siljansområdet och Jämtland har nyttjats under äldre tid och samma sak gäller 
Komstads-, Bjärsjölagårds- Ignaberga- och Limhamnskalkerna i Skåne samt 
Slitelagermärgeln och -kalkerna vid Slite på Gotland. Det fanns av samma skäl inte 
heller möjlighet att undersöka produktion och användning av de hydrauliska kalkerna i 
övriga Norden, närmast i Danmark och Norge.  
 
I några fall har författaren haft för avsikt att och kunnat fortsätta med nya 
bruksundersökningar där ovan redovisade kalker använts. I flertalet fall måste denna 
forskning ske av andra och i samarbete med andra forskare. Så har skett i några fall t ex 
av kalken i Jämtland och övriga Norrland. Härtill kommer att kunskapen om de i dessa 
avhandlingar behandlade kalkerna och kalkbruken fördjupats genom kompletterande 
undersökningar. 
 
2.2 Stockholmsområdet 
 
Författaren har fortsatt undersökningarna av Runmarökalken och annan hydraulisk kalk 
använd i Stockholmsområdet. Detta arbete har skett med stöd bl.a. från det pågående 
marinarkeologiska Runmaröprojektet. Här har undersökts framför allt produktionsmiljö 
för och transporter av kalk. Användningen av Runmarökalken bör i framtiden om 
möjligt undersökas i t.ex. resterande delar av Slottet Tre Kronor.  
 
I Stockholmsområdet har författaren bl a utfört en undersökning av bruken på Alsnöhus 
ruin på Adelsö (1251-79; Fig. 2) som av flera författare omtalas som hydrauliska, och 
murbruket i och kalksten vid en tegelugn, använd även för kalkbränning, vid Boo gård, 
Baggenstäket Saltsjö Boo på Värmdö i Stockholms skärgård (förmodligen 1570-talet), 
samt av invändiga mur-, fog och putsbruk från Östra och Västra boställshusen, Långa 
raden, på Skeppsholmen (1699-1702). De senare har 2008 uttagits av konservator  
Misa Asp i samband med en då pågående ombyggnad.  
 

Fig. 2.        
 
Bruken från Alsnöhus är mörka, starkt hydrauliska och baserade på oren dolomitisk 
kalksten med hög andel magnesiumoxid, t ex Lenakalk samt silikatslagg från mineral i  
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ballasten. Detta material kan fungera som puzzolan (Fig. 3 och 4). Trots inslaget av 
puzzolan, som verkar vara en tillfällighet, bör detta bruk betraktas som ett naturligt 
hydrauliskt kalkbruk alternativt ett naturligt cement och inte ett puzzolankalkbruk. Att 
det verkligen rör sig om kalk hämtad från Lena förklaras av att det finns en 
ägarkoppling mellan Alsnöhus, som uppfördes för Magnus Ladulås, och området kring 
Lena bl a Vattholma bruk och Salsta slott, som båda är belägna i Uppland, att Alsnöhus 
av tegel i flera våningar var ett påkostat och stort byggprojekt och att kalksten från Lena 
lätt kunde transporteras med båt från kalkbrottet ända fram till byggarbetsplatsen. 
Kalken bör ha bränts på byggarbetsplatsen liksom teglet. (Egna analyser inkl rapport 
2011-06-25.) 
    

  
Fig. 3.            Fig. 4. CBI. 
 
Boobruket, med mörk pasta, innehållande silikatslagg och är subhydrauliskt, är såsom 
Alsnöhusbruken, vilket det liknar, baserat på dolomitisk kalksten, t ex Lenakalk (Fig. 
5). Det liknar inte bruk baserade på Runmarökalk. Den lösa obrända kalkstenen är en 
fossilförande kalksten, t ex Ölandskalksten. Ölandskalk började transporteras till 
Stockholm på 1500-talet för murning av bl a skorstenar (Fig. 6). Av allt att döma 
brändes i tegelugnen kalksten transporterad dit med båt från flera olika kalkbrott både i 
närområdet t ex från Runmarö och långväga ifrån t ex från Lena och Öland för 
användning i Stockholm. (Egna analyser inkl rapport 2011-06-25.)  
 

 
Fig. 5. CBI.           Fig. 6. CBI. 
 
Långaradenbruken är ljusbruna och rena, dvs de kan vara baserade på Gotlandskalk 
vilket även indikeras av användningen inomhus (Fig. 7 och 8). Arkitekten Nicodemus 
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Ballast och tillsatsmaterial: 
Tämligen runda mineralpartiklar av kvarts, fältspat och amfibol samt bergartsfragment 
av granit, porfyr och en amfibolförande skarnbergart. Skarnbergarten är ofta delvis 
omvandlad till silikatslagg (Fig. 2-4). 
 

 
Fig. 2. Boo gård vid Baggenstäket Saltsjö Boo på Värmdö i Stockholms skärgård. 
Bruksprov Bagg 1. Bilden visar ett korn av silikatslagg i bruksprovet. Bildytan 
motsvarar 1,4 x 1 mm2. Foto: CBI 2009. 
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Kalkstensprov Bagg 2 
 
Introduktion 
 
Kalksten utanför tegel- och kalkugnen. Ursprungligt (1300-1320 alt 1570-talet). Prov 
insamlat av Jim Hansson 2006. 
 
Okulär undersökning 
 
Grå finkornig kalksten med fossil (Fig. 5). 
 

 
Fig. 5. Boo gård vid Baggenstäket Saltsjö Boo på Värmdö i Stockholms skärgård. 
Kalkstensprov Bagg 2. Kalkstensprov före tunnslipspreparering. Foto: CBI 2009. 
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Tessin d.y. valde att arbeta med kalk från Gotland på mindre utsatta byggnadsdelar t ex  
för invändig puts och avfärgning, och hydrauliska bruk såsom Ålandskalk för 
grundmurning och Ölandskalk för utvändig puts enligt bl a dennes skrift 
”Observationer” från 1690-talet. (Egna analyser inkl rapport 2011-06-25; Tessin 2002.)  
 

 
Fig. 7. CBI.          Fig. 8. CBI. 
 
Nicodemus Tessin d.y.:s medvetna val av kalk för olika ändsmål byggde av allt att 
döma både på teoretiska kunskaper förvärvade bl a genom studier av italienska 
arkitekturtraktat och stor praktisk erfarenhet. Denna kompetens var inte ny för Sverige 
utan innehavdes av flera föregångare och kollegor till Nicodemus Tessin d.y. närmast 
av fadern Nicodemus Tessin d.ä. Tiden omkring 1640-talet inleddes enligt bl a arkitekt 
Ove Hidemark en brytningstid för byggnadstekniken i Sverige, inte minst vad gäller 
mureriarbeten (Hidemark 1987, s 126ff). Det fanns i Stockholmsområdet vid denna tid, 
men redan under 1500-talet, rik tillgång på kalk av olika sorter från när och fjärran så att 
arkitekter och byggmästare kunde göra medvetna val beroende av användningsområdet. 
 
Det finns flera exempel på att arkitekter och ingenjörer valt att använda bruk med 
hydrauliska egenskaper på utsatta ställen av en byggnad. Ett exempel är 
Annedalskyrkan i Göteborg (1908-10) där arkitekten Theodor Wåhlin som murbruk 
föreskrev luftkalkbruk generellt men ett svagt KC-bruk bestående av 7 delar kalk och 1 
del cement för tornmurverket 20 meter över långhusets golv. Tornet är totalt 61 meter  
högt varav fasadhöjden är 44 meter (Fig. 9). (Egen skadeutredning 1998-10-05.)  
 

 
Fig. 9. 
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Bruksprov Väst Bo 1 
 
Introduktion 
 
Putsbruk. Ursprungligt (1699-1702). Innerst mot tegelvägg åt norr plan 3 rum 1368. 
Prov uttaget av Misa Asp i februari 2008. 
 
Okulär undersökning 
 
Bruket består av två bruksskikt, varav ett utstockningsskikt och ett ytskikt. Bruksskikt nr 
1 är gråvitt och ytskiktet- bruksskikt nr 2 - är ljusbrunt. Båda bruken är feta och relativt 
hårda. Kalkstensklumpar. Ytputsens yta är kalkavfärgad. (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1. Västra Boställshuset, Långa raden, på Skepppsholmen i Stockholm.  
Bruksprov Väst Bo 1 före tunnslipspreparering. Foto: CBI 2009. 
 
Mikroskopisk analys av tunnslip 
 
Volymandelar olika komponenter kvantitativ analys: 
Bindemedel - pasta 59 %, kalkklumpar 10 %, ballast och tillsatsmaterial 25 %, kol- och 
växtdelar 1 % och luft 5 %. 
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Bindemedel - pasta: 
Skikt 1: Ljusbrun homogen och genomkarbonatiserad pasta (Fig. 2). 
Skikt 2: Ljusbrun homogen och genomkarbonatiserd pasta. 
 

 
Fig. 2. Västra Boställshuset, Långa raden, på Skepppsholmen i Stockholm.  
Bruksprov Väst Bo 1. Bilden visar ytan med kalkavfärgning (Af) på provet.  
Bilden är tagen i vanligt ljus. Bildytan motsvarar 2,7 x 2,1 mm2. Foto: CBI 2009. 
 
Klumpar: 
Skikt 1: Kalkklumpar med samma färg som pastan. 
Skikt 2: Kalkklumpar med samma färg som pastan. 
 
Ballast och tillsatsmaterial: 
Skikt 1: Ballasten består huvudsakligen av tämligen rundade bergartsfragment med 
granitisk sammansättning samt kvarts- och fältspatspartiklar med tämligen kubisk form. 
Skikt 2: Ballasten består huvudsakligen av kvarts och fältspatspartiklar med tämligen 
kubisk form. Dessutom finns en mindre andel bergartsfragment med granitisk samman-
sättning. 
 
Sprickor och luftporer: 
Skikt 1: Luftporerna är i huvudsak små och väl rundade. 
Skikt 2: Luftporerna är i huvudsak små och väl rundade. 
 
Blandningsförhållande/ballastens storlek: 
Bindemedel/ballast, volym 1:0,5 (100:50) och torrvikt 100/100, dvs det är ett mycket 
fett bruk. Ballasten är i skikt 1 max 2 mm, dvs den är fin, och i skikt 2 max 1 mm, dvs 
den är mycket fin. 
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Ett annat exempel är Stockholms stadshus (1912-23), där en utförlig undersökning 
utfördes 2014 (Fig. 10 och 11). 
 

 
Fig. 10.       

Fig. 11. 
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”Normalt kalkbruk” användes generellt som mur- och fogbruk och ett slaggkalkbruk för 
huvudtornet. Tornets fasadhöjd är 73 meter. Analyser av det normala gulaktiga 
kalkbruket visar att det förmodligen rör sig om ett naturligt subhydrauliskt eller svagt 
hydrauliskt kalkbruk vilket förklarar det förmodade ursprunget från Öland där 
hydraulisk kalk baserat på ortoceratitkalksten dominerar (Fig. 12 och 13). Slaggkalk-
bruket är ett bruk som tillsatts ett puzzolan i form av finmalen basisk masugnsslagg 
(Fig. 14 och 15). Det innebär att bruket fick hydrauliska egenskaper utan tillsats av 
portlandcement såsom t ex vid byggandet av Annedalskyrkans torn i Göteborg. Bakom 
de ursprungliga brukrecepten på Stockholms stadshus står ingenjör Henrik Kreüger. 
Ursprunglig invändig puts i stadshuset består av dubbelstampad Hälsingborgskalk dvs. 
av ett luftkalkbruk av Limhamnskalk (Fig. 16). (Egna analyser inkl rapport 2014-06-10 
rev A 2014-12-10.) Jämförelsen med Tessin d.y.:s rekommendationer från 1690-talet att 
välja olika kalkbrukstyper efter olika användningsområden är uppenbar.  
 

  
Fig. 12.     Fig. 13. CBI. 

 
Fig. 14.      Fig. 15. CBI. 
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Figur 10. Visar ett område med delvis reagerad cementklinker och en slaggpartikel. 

 

Tabell 4. Resultat från punkträkning i ljusmikroskop. 

 

Volym % Mätosäkerhet ± 

Luft 16 3,2 

Ballast 60 4,3 

Pasta 24 3,7 

Cementklinker 0,6 

 

Totalt 100 

Antal punkter 501 

 

 
  

Cementklinker 

Slaggpartikel 

Limhamnskalk - Helsingborgskalk
Slagen eller stampad kalk av kalksten/hydratkalk från Limhamn

Helsingborgs Cinder- och Kalkfabrik AB (1890 - 1966)

Målarkalk AB (1948 -)

De hundrades valv i Stockholms stadshus med puts 

av Helsingborgskalk (1917 - 23). 

Tillverkning av slagen 

kalk med blandare från 

1948 hos Målarkalk AB.

Idag används hydratkalk 

från Gotland.

Antagandehandling - Bevarandeprogram för Gåsebäck och Husarområdet, nov 2012 
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Persien 14+15. Cindersgatan 13-19 
Dessa båda fastigheter utgör idag en enhet med fyra likartade byggnader uppförda i slutet av 1970-talet. 
Tidigare låg här flera fastigheter med tre olika bakgrundshistorier. 
 

 
Arbetslag på Helsingborgs Cinders- & Kalkfabrik. Foto Lindberg Foto 1932. Helsingborgs museers samlingar. 

 
Längst i norr låg fastigheten Persien 2 som 1891 såldes till ett bolag, Helsingborgs Cinders- & 
Kalkfabriks AB, under ledning av fabrikören Axel B. Henckel och med bl.a. konsuln Nils Persson, 
grosshandlaren August Sylwan och handlaren August Wingårdh som delägare. På tomten uppfördes en 
fabrik för tillverkning av cinders (koks) och kalk. Efter en kort tid blev konsuln Petter Olsson 
huvudintressent i bolaget och med honom styrdes produktionen över mot att domineras av kalkproduktion 
för byggnadsindustrin. Verksamheten började i liten skala, men växte ganska snabbt under de första tio 
åren. I början av 1900-talet fanns flera koks- och kalkugnar på tomten samt ett kombinerat kontors- och 
bostadshus. Under första världskriget lades koksproduktionen ner helt och 1930 utvidgades verksamheten 
med ett stort grustag, Berga grustag. Kort därefter uppläts en del av industrifastigheten i kvarteret Persien 
till Helsingborgs Stenhuggerifabrik. Därefter gick det långsamt neråt för Helsingborgs Cinders- & 
Kalkfabrik, men verksamheten lades först ned på 1970-talet. 
 
Söder om koks- och kalkfabriken låg tre sammanlänkade tomter som till större delen förblev obebyggda 
fram till 1970-talet. Den enda betydande bebyggelsen utgjordes av en bensinstation med tillhörande 
verkstadsbyggnad som uppfördes 1929-30 av Svensk-EngelskaMineralolje AB utmed Södergatan. 
Anläggningen var tidstypisk med en långsträckt träbyggnad i en stil som var en övergångsform mellan 
1920-talsklassicism och funkis. Söder om bensinstationen låg fram till 1960-talet en tvärgata, Jutegatan 
(som även fortsatte längre västerut genom kv. Arabien). 
 

Helsingborgs Cinder- och Kalkfabrik AB 1932.
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2.3 Lenakalk 
 
Lenakalken och dess användning har stått högt på listan över kalker som bör undersökas 
ytterligare. Den har haft stor betydelse sedan i varje fall 1270-talet, då denna kalk 
användes vid domkyrkobygget i Uppsala och för 1700-talets infrastruktursatsningar. Bl 
a saknas fortfarande tillgängliga byggnadsarkeologiska undersökningar med bruks- 
undersökningar från Uppsala domkyrka och andra objekt där Lenakalk dokumenterat 
har använts. Undersökningen av kalkbruken från Alsnöhus tyder på att detta bruk 
mycket väl kan vara baserat på Lenakalk. Samma sak gäller Boobruket. 
 
I syfte att undersöka eventuell Lenakalk har undersökningar gjorts i samarbete med 
konservator Anna Henningsson av de gamla putsbruken i koret i Vendels kyrka i norra 
Uppland (1300-talet och 1451). Dessa undersökningar visar att bruken har mörk pasta, 
är subhydrauliska eller svagt hydraulisk och baserade på marmor såsom i Lena (Egna 
analyser 2008). Sätuna säteri i Uppland (1748), som skulle kunna ge viktig information 
har inte undersökts. Här brändes kalk då herrgården uppfördes i en samma år avbildad 
kalkugn. Denna kalk kan ha kommit från Lenaberg med ledning av beskrivningar av 
densamma.  
 
Ett annat mer närliggande objekt är Salsta slott (1672). Salsta slott är beläget precis 
intill kalkbrottet där Lenakalkstenen bröts. 1985 genomfördes en fasadrenovering och 
då analyserades putsbruk daterat till 1700-talets början. (Analyser Raä 1985-02-20 inkl 
dokumentation 1985.) Det visade sig innehålla alunskiffer, det kan röra sig om ett 
regelrätt skifferkalkbruk, vilket är förbryllande eftersom alunskiffern måste ha kommit 
utifrån och p g a att skifferkalkbruket av författaren  antas ha ”uppfunnits” 1770. 
Tillskriven upphovsman är bergsrådet Sven Rinman och det skedde vid försök på 
Garphyttans alunverk detta år genom blandning av bl a Lenakalk och bränd alunskiffer. 
Mur- och putsbruk sades vara lika. Nya mer heltäckande undersökningar med analyser 
erfordras både för att se om det verkligen rör sig om ett skifferkalkbruk från början av 
1700-talet, liksom om den aktuella putsens datering, och utröna varifrån kalken till detta 
bruk och andra mur- och putsbruk på slottet härrör. Den bör komma från Lena. 
 
En annan fråga som konstaterats apropå nya undersökningar om Lenakalken är att 
spridningen av denna kalk från medeltiden till mitten av 1700-talet kan ha skett med båt 
på Fyrisån hela vägen från kalkbrottet till byggarbetsplatser i t ex Mälardalen. Vid 
1700-talets mitt skedde en utdikning i området som framöver lade hinder i vägen för 
den här slags transporter norr om Uppsala. Med båt kunde kalken därefter transporteras 
enbart från Uppsala och fr o m 1874 med järnväg från Stenby söder om Vattholma där 
det byggdes kalkugnar direkt vid järnvägen. Kalkbruket lades ned 1937. 
 
2.4 Skåne 
 
Andrarumskalkens från Andrarums kalkbruk i Skåne användning i hela dess spridnings-
område, dvs. i Danmark och bör framöver om möjligt undersökas genom samarbete 
med danska forskare. Ett förmodat nytt exempel på Andrarumskalkens användning i 
Skåne är Rosendals slott vid Helsingborg (1615) men det brunaktiga bruket har inte 
analyserats. Utöver orstenen i Andrarum, dvs. Andrarumskalken, har författaren haft för 
avsikt att undersöka orstenen, dvs. de bituminösa kalkstenbollarna i Motala, som 
omtalas av bl.a. Pasch. För denna undersökning erfordras tillgång till råvaran vilken inte 
funnits trots efterforskning. 
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Ett uppdrag som givit information om skånsk kalk under tidig medeltid är undersök-
ningen 2007-08 av putsen med de romanska kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne 
(omkring 1130) åt konservator Herman Andersson i samband med en förundersökning 
inför en planerad restaurering (Fig. 17). Det rör sig om Ignabergakalk. Denna kalk 
baserad på Skalgruskalksten från Kritaperioden är potentiellt hydraulisk men analyserna 
visar att bruken i Vä är rena beroende på att den är underbränd så att de hydrauliska 
egenskaperna inte framträder. Enligt fil dr Jan Erik Lindqvist på CBI Betonginstitutet i 
Borås, som undersökt både detta och flera andra bruk baserade på Ignabergakalk verkar 
denna ha varit konsekvent underbränd under äldre tid (Fig. 18). (Egna analyser inkl 
rapport 2008-03-18.) Underbränd kalk med hydraulisk potential var ett vanligt fenomen 
långt fram i tiden med t ex den invändiga putsen i Eric Ugglas skola i Skövde (1875-77) 
som exempel (Fig. 19 och 20). (Egna analyser 2015.) Kalken i det senare fallet kommer 
av allt att döma från västra Billingen där den hämtats från alunskifferlagret dvs. utgörs 
av orsten. 
 

Fig. 17.          Fig. 18. CBI. 

Fig. 19.                      Fig. 20. Seir. 
 
Det finns Skalgruskalksten från Kritaperioden i Kristianstadsområdet använd här sedan 
medeltiden. Men denna kalkstenssort finns även i Båstad. I Båstad är användningen 
känd först på 1880-talet, då som jordbrukskalk och under perioden 1907-1957 
tillverkades ”Vita hästens kalk”, förmodligen jordbrukskalk, murkalk och kalksandsten 
av företaget Båstads kalkindustri AB. Denna kalks egenskaper är dock inte kända p g a 
avsaknaden av analyser men är fullt möjliga att fastställa tack vare användningen på 
ännu bevarade byggnader hörande till Norrvikens trädgårdar från 1910 till 1920-talet.  
 
Tidigt tillverkad Limhamnskalk påträffades år 2000 i kalkberedningsgropar och rännor 
med rester av kalkbruk på en förmodad storgård från 1000-talet i Hyllie by sydost om 
Malmö, och kalkbruk baserat på samma typ av kalk 2006 i en profan stenkällare från 
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1100-talet i Käglinge by sydost om samma stad (Fig. 21-24). (Falk m fl 2008; Schmidt 
Sabo 2007.) Käglingebruket som undersökts närmare, är rent vilket delvis kan förklaras 
av att kalken är underbränd lika Ignabergakalken. Det innehåller flinta typisk för 
danienkalken i Limhamn. Kalkbruket i Käglinge är vidare av dålig kvalitet vilket skall 
jämföras med de nedan presenterade hundra år äldre subhydrauliska bruken i 
kyrkoruinen vid Varnhems kloster som är av hög kvalitet. De båda murverken skiljer 
sig också åt. I Käglinge är gråstensmurverket mycket enkelt, närmast liknande ett 
kallmursmurverk, medan kalkstensmurverket i Varnhem, fungerande som bruksmur, är 
mycket avancerat. Limhamnskalkens tidiga användning bör jämföras med hur kalken 
från Faxe kalkbrott m.fl. kalkbrott i östra Själland i Danmark nyttjats vid samma 
tidpunkt.  
 

 
Fig. 21. Falk m fl 2008, s 53.     Fig. 22. 

Fig. 23. Schmidt Sabo 2007, fig. 28.                      Fig. 24. CBI. 
 
2.5 Västgötakalk 
 
Vad gäller Västgötakalken har det funnits anledning att fortsätta undersökningarna av de 
hydrauliska kalkerna som framställts på Kinnekulle och Billingen samt i Falbygden. Det 
har skett bl a mot bakgrund av undersökningar av särskilt intressanta murade byggnader 
i området, såsom kyrkoruinen på en stormansgård vid Varnhems kloster (omkring 
1030), Lurö kyrkoruin (omkring 1144) samt Gillstads och Örslösas kyrkor (1200-talet), 
med avseende på diskussionen om ortoceratitkalkstenens respektive orstenens 
användning för bränning till byggnadskalk i tid och rum. Angående Varnhems- och 
Luröbruken har de undersökts i samarbete med Västergötlands museum, och bruken i 
Gillstads och Örslösas kyrkor har undersökts tillsammans med fil lic, murare Jonny 
Eriksson på Dacapo bygghantverksskola i Mariestad. (Egna analyser inkl rapporter 
Varnhem resp övriga objekt 2011-06-25.) Uppgiften om Ålandskalkens användning vid 
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byggandet av Mariedals slott i Västergötland (1665-74) bör utredas med tanke på att det 
kan vara ett exempel på en långväga kalktransport, samt ett specificerat krav från 
Mariestads slotts arkitekt Jean de la Vallée. Se även 2.10 Gävlekalk. 
 
Tre olika bruk från kyrkoruinen i Varnhem, dvs. murkärnebruk, mur/fogbruk och 
putsbruk från den bevarade murade delen, har undersökts i form av en provunder-
sökökning (Fig. 25-32). De är mörka och subhydrauliska och varierar från gulbrunt till 
mörkt brungrått. Kalken har mörka kalkklumpar och härrör förmodligen från västra 
Billingen. Putsen är avfärgad med en subhydraulisk kalkfärg d v s kalken är baserad på 
samma kalk som använts vid brukstillverkningen. De visar sig enligt Jan Erik Lindqvist 
vara uppbyggda på ett avvikande sätt i jämförelse med andra tidigmedeltida bruk. De är 
mörkare och med en inte obetydlig hydraulisk komponent. 
 
En hypotes är att teknologin kom från England i stället för Tyskland såsom under 1100-
talet. Hypotesen baseras bl a på det faktum att den engelska munken Sigfrid blev biskop 
i Skara stift omkring 1030 och skall ha fungerat som detta under 20 år. Hans företrädare 
stiftets första biskop Thurgot kom från Tyskland, och i båda fallen leddes verksamheten 
från Hamburg-Bremen såsom en tid framöver, vilket förklarar tyska influenser. Men det 
är inte otänkbart att Sigfrid med följe kan ha engagerat sig i och påverkat de få 
kyrkobyggen av sten, t ex kyrkan i Varnhem som tillkom vid denna tid. Det gällde då 
även Husaby kyrka. Den samtida byggnads- och bruksblandningstekniken i England bör 
undersökas närmare för att se i vilken grad denna kan ha påverkat uppförandet av 
kyrkan i Varnhem. Samtidigt (omkring 1030) skall en kyrka byggd av kalktuff ha 
uppförts i Danmark, nämligen Estrids kyrka i Roskilde av engelska murare enligt 
arkitekt Søren Vadstrup. Vid denna tid var Danmark liksom Västergötland starkt 
politiskt influerat av engelska förbindelser. Detta inflytande kan mycket väl ha medfört 
att uppförandet av stenbyggnader kom igång tidigare i detta område, dvs. i Danmark 
och Västergötland, än i övriga Norden. Här kom stenhusbyggandet igång i början 1000-
talet medan det annars verkar ha kommit igång först i mitten av detta århundrade. Här 
behövs dock mer forskning. 
 

 
Fig. 25-32. Tunnslipsbilder CBI. 
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Kalkgroparna på den förmodade storgården i Hyllie i Skåne, och kyrkoruinen på 
stormansgården vid Varnhems kloster i Västergötland, som båda är daterade till 1000-
talet, är mycket tidiga exempel på användning av kalkbruk i Norden. De antyder att 
kalkbruket i Norden inte introducerades av kyrkan utan av profana företrädare. 
Kalktillverkningen i Hyllie verkar ha tillkommit för något profant ändamål inte för 
något kyrkobygge såsom i Varnhem. Gamla kyrkan i Hyllie byggdes troligen först i 
början av 1200-talet. Både kalkernas ålder och upphovssammanhang ger anledning till 
vidare undersökningar. 
 
Undersökningar har vidare utförts av äldre i regel ursprungliga bruk från Lurö 
kyrkoruin, Gillstads och Örslösas kyrkor, samt moderna bruk baserade på ortoceratit-
kalksten och orsten från Kinnekulle, det senare från Kakeled, är producerade på 
Dacapo. Pastan i Luröbruket är gulbrun och orstensbrukets pasta är mörkt brunt, men 
ljusare än i övriga bruk, som delvis är brunsvarta. Bruken från Lurö, Gillstad och 
Örslösa är rena, orstensbruket subhydrauliskt, och ortoceratitkalkstensbruket svagt 
hydrauliskt enligt här utförda kemiska analyser. 
 
Det finns flera belägg om att det i Västergötland före 1700-talet brändes kalk av samma 
kalksten som användes som byggnadssten, dvs. ortoceratitkalksten, t ex till Ornunga 
gamla kyrka som beskrivs i doktorsavhandlingen. På Läckö slott beskrivs detta fenomen 
i byggräkenskaperna från tiden för byggmästare Frans Stiemers verksamhet vid slottet 
bl a 1657 enligt August Hahr (Hahr 1923, s 119). Bränning av orstenskalk verkar här ha 
skett först i mitten av 1700-talet då man kom på att man kunde använda den samtidigt 
brutna alunskiffern som bränsle som del av bondenäringen (bl a Bergman 1768, s 
324ff). Vilka kalkstenar som här verkligen användes för olika ändamål under äldre tid 
bör undersökas vidare. Kunskapen behövs vid produktion av reparationsbruk. 
 
I samband med restaureringsuppdrag har bruksundersökningar utförts på några objekt 
som är intressanta för utforskningen om Västgötakalken, nämligen Vänersborgs kyrka 
(långhus 1783-84, med invändig puts av hydrauliskt kalkbruk och torn 1798-99, med 
utvändig puts av hydrauliskt kalkbruk och omfattningar och takgesims av 
skifferkalkbruk; egna analyser 2006), Torpa stenhus (1400-talets slut-1620, med mur-, 
fog- och putsbruk av hydrauliskt kalkbruk där kalken bör ha kommit från Falbygden), 
Gräfsnäs slottsruin (omkring 1550, med murbruk av hydraulsikt kalkbruk där kalken 
bör ha kommit från Kinnekulle) och Olidans kraftstation i Trollhättan (1906-10, med 
fogbruk av skifferkalkbruk och invändig puts av hydrauliskt kalkbruk där kalken bör ha 
kommit från Hällekis på Kinnekulle). 
 
De gamla bruken på Torpa stenhus undersöktes genom 17 prover i samband med en 
byggnadsarkeologisk undersökning 2012-13 (Fig. 33-35). Syftet var att ta reda på 
varifrån kalkstenen till den använda kalken härrör liksom vilka tekniska egenskaper 
bruken har och om de kan ge byggnadshistorisk information. Det visar sig att det finns 
stor likhet mellan samtliga bruksprover från 1400-, 1500- och 1600-talen. De är 
gulbruna och brunaktiga och i regel mörka och innehåller hydrauliska kalkklumpar. 
Några av bruken från 1400- och 1500-talet innehåller obränd kalksten med fossil som 
tyder på att ortoceratitkalksten använts och i några fall finns material som kan vara 
fragment av alunskiffer (Fig. 36). Samtliga bruk är hydrauliska förmodligen subhyd-
rauliska och svagt hydrauliska vilket även gäller kalkfärgen från 1600-talets slut då 
Torpa stenhus försågs med heltäckande puts avfärgad röd (Fig. 37). Ursprungligen hade 
stenhuset utstruken fog. (Egna analyser inkl rapport 2014-01-14.)  
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Fig. 33-35. 

 
Fig. 36. CBI.     Fig. 37. CBI. 
 
Den kalksten som använts kommer inte från närområdet, vilket antagits tidigare, utan 
närmast från Falbygden där det finns ortoceratitkalksten liksom alunskiffer lagrad direkt 
under denna kalksten. Vid brytningen av denna kalksten var det lätt att få med fragment 
av alunskiffer. I Falbygden inleddes kalkbrytning för kalkbränning redan under 1000- 
talet med t ex Gudhems kloster som exempel och pågår fortfarande och Ätradalen där 
Torpa stenhus ligger har under lång tid varit en etablerad kommunikationsled med 
utnyttjande även av vattendragen för t ex båttransporter under äldre tid. Förmodligen  
transporterades kalkstenen till Torpa stenhus för bränning på byggarbetsplatsen. Här 
finns rik tillgång på ved. Ett prov innehåller träfibrer vilket tyder på att det bränts med 
ved. Här har det funnits en kalkugn.  
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Figur 20. Typiskt område  i provet. Bildytan motsvarar 8,7x6,5 mm

2
. 

 

Figur 21. Bruk med fossilförande kalksten. Bildytan motsvarar 2,7x2,5 mm
2
. 
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Figur 12. Hela tunnslipet prov Torpa Putsbruk. 

 

Figur 13. Bilden tagen i vanligt ljus. Bildytan motsvarar 8,3x6,3 mm
2
. 
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Den analyserade putsen 
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Murbruksprovet från Gräfsnäs slottsruin liknar proverna från Torpa stenhus men härrör 
förmodligen från Kinnekulle vars kalkfyndighet med ortoceratitkalksten ligger närmast. 
(Egen analys 2013.) 
 
Putsbruksprovet från Olidans kraftstation visar att ortoceratitkalksten använts i likhet 
med proverna från Torpa stenhus och Gräfsnäs slottsruin men det har en homogen 
struktur som tyder på att det är industritillverkat (Fig. 38 och 39). Vi vet att kalken till 
Trollhättans kanal togs från Hällekis på Kinnekulle där det fanns ett stort kalkbrott 
1862-1979 och cementbruk 1891-1979. Här låg även Råbäcks kalkstensbrott med 
kalkbränning från medeltiden till 1930-talet. Det ligger närma till hands att Olidebruket 
baseras på kalk härifrån. Bruket är hydrauliskt och kalkfärgen är hydraulisk. (Egna 
analyser 2013.)  
 

 
Fig. 38.     Fig. 39. CBI. 
 
Härtill kommer flera murade objekt i Värmland där man kan anta att kalken hämtats 
från Kinnekulle under äldre tid p g a möjligheten till kalktransporter på Vänern och hela 
Västergötland under modern tid med järnvägs- och biltransporter. Det gäller bl a Älgå 
kyrka vid Arvika (1724-26), med murbruk av lera och invändig puts förmodligen av 
Tomurex D hydrauliska kalkbruk från Falbygden vid en renovering 1954-55), Silleruds 
kyrka vid_Årjäng (1887-88, med ursprungligt bevarat putsbruk av hydrauliskt kalkbruk 
alternativt tidigt portlandcement) och Gamla gymnasiet i Karlstad (1754-59, med 
murbruk av lera och bevarat ursprungligt putsbruk av hydrauliskt kalkbruk). (Älgå 
kyrka, Silleruds kyrka och Gamla gymnasiet i Karlstad enligt egna analyser 2013, 2013 
resp 2006 inkl rapport från Silleruds kyrka 2013-03-13 inkl dokumentation 2014-06-24 
och Gamla gymnasiet 2006-08-28.) 
 
Bruket från Älgå kyrka från 1954-55 stämmer väl med egenskaperna hos Tomurex D 
från Tomtens kalk AB vid Falköping som är den sist tillverkade hydrauliska kalken i 
Sverige vilken inleddes 1954 och avslutades 1974. Det var moderat hydrauliskt. 
Distributör av Tomurex D var Ernström & Co AB i Göteborg dvs. den ledande 
leverantören av kalkprodukter i Västsverige vilket talar för att det verkligen rör sig om 
denna kalk.  Fler möjliga exempel att jämföra med erfordras dock för att vi skall kunna 
vara helt säkra. 
 
Det ursprungliga putsbruket på Gamla gymnasiet i Karlstad som är hydrauliskt kommer 
förmodligen från Kinnekulle och är i så fall ett bra exempel på transporten av kalk och 
kalksten på Vänern under äldre tid. 
 

Olidans kraftstation 
i Trollhättan (1906-21).

Industritillverkad Kinnekullekalk - 
Olidans kraftstation

Putsbruk. Mörkt. Kalk 
med homogen struktur
från ortoceratitkalksten 
från Hällekis på Kinnekulle. 
Hydrauliskt bruk och 
hydraulisk kalkfärg. 
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2.6 Östergötland 
 
Kalk från Östergötland har inte undersökts närmare dels p g a avsaknad av restaure-
ringsuppdrag i detta område men även p g a att här företogs omfattande undersökningar 
av kemsisten Gustaf Erik Pasch vid byggandet av Göta kanal (Pasch 1824). Pasch ger 
en mycket bra bild av produktionsförutsättningarna i bl a Östergötland för hydrauliskt 
kalkbruk både naturligt och med tillsats av bränd alunskiffer såsom skifferkalkbruk. 
 
I samband med restaureringen av Brahehus slottsruin vid Gränna (1638-61) 2011-12 
gjordes en mindre bruksundersökning av fyra prover av fog- och putsbruk från 
ursprungstiden från huvudbyggnaden och förborgen (Fig. 40). Samtliga bruk har en ljus 
varmt brungrå färg och är mycket feta. De innehåller mörka hydrauliska kalkklumpar 
och silikatslagg (Fig. 41). Det rör sig antingen om rent eller subhydrauliskt kalkbruk. 
(Egna analyser inkl rapport Jönköpings läns museum 2013.) Det ligger nära till hands 
att kalken tillverkats av kalksten från Borghamn vid Omberg i Östergötland där det 
brutits kalk sedan 1100-talet som givit allt från ren kalk till moderat hydraulisk kalk.  
 

 
Fig. 40.              Fig. 41. CBI. 
 
Inför fasadrenoveringen av huvudbyggnaden på herrgården Herrborum vid Sankt Anna 
(1638) som påbörjades 2014 och fortfarande pågår gavs gjordes en mindre 
bruksundersökning av två prover av puts på det västra huset dels från släta putsytor på 
den norra fasaden (Fig. 42) dels från en fönsteromfattning på fasaden åt söder. Det 
ljusgrå putsbruket har applicerat i två omgångar, först förmodligen 1778, då byggnaden 
försågs med puts från att förmodligen haft en tegelfasad och på 1840-talet, då detta hus 
byggdes om av byggmästare Abraham Nyström. Bruket är i båda fallen baserat på ren 
kalk dock inte Gotlands- eller Kolmårdskalk (Fig. 43). Med tanke på läget vid Östersjön 
kan det ha fraktats hit med båt från kusten i t ex Södermanland där det finns mycket 
sådan kalk baserad på urkalksten. Omfattningsbruket, förmodligen från en ombyggnad 
1890-91, är ett ljusgrått KC-bruk där kalken består av ett svagt hydrauliskt kalkbruk 
baserat på ortoceratitkalksten, som är vanligt i Östergötland, och portlandcement typiskt 
för 1800-talets slut (Fig. 44). (Egna analyser 2013.)  
 
Från Nyströms ombyggnad stammar unika gjutna fasaddekorationer av terrakotta från 
en egen ”fabrik” (skymtar på figur 42). Några av dessa har omfattningar av rent 
kalkbruk med inblandning av träkolsbitar förmodligen för att minska densiteten (Egna 
analyser 2016). Vid ombyggnaden 1890-91, då mittbyggnaden tillkom och det östra 
huset försågs med ny fasad lika den västra, replikerades dessa fasaddekorationer av gips 
inte terrakotta. 
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Figur 2. Tunnslipspreparatet av provet Brahe 1. Tunnslipets yta motsvarar cirka 30x45 mm2. 

 

 
Figur 3. Mikroskopibild tagen i vanligt ljus. Bilden visar två silikatslaggpartiklar som troligen 
är bränd lera från kalken. Bildytan motsvarar 2,8x2,1 mm2. 

Underbränd kalk 

Silikatslag
g 
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Fig. 42.     Fig. 43 och 44. Seir. 
 
2.7 Bohuslän 
 
Kalk i Bohuslän har undersökts i samband med invändiga restaureringsarbeten på 
Rönnängs kyrka på Tjörn i Bohuslän (1794-95) 2010-11 där det ursprungliga invändiga 
grå putsbruket visade sig att vara baserat på brända musselskal dvs. skalkalk där 
underbrända musselskal utgör 4-7 % av kalken (Fig. 45 och 46). Bruket innehåller även 
sågspån. Bruket har tolkats som svagt hydrauliskt och innehåller hydrauliska 
mineralfaser men även mineralfaser typiska för portlandcement som indikerar att 
bränning skett i hög men ojämn temperatur (högre än 1200°). (Egna analyser 2009 och 
2010.) Ett annat bohuslänskt exempel på användandet av brända musselskal för 
tillverkning av kalk till kalkbruk är den ursprungliga invändiga putsen på Mjölkeröds 
gård i norra Bohuslän (1820-26) som undersöktes 2010 i samband med ett 
restaureringsuppdrag (Fig. 47 och 48). Bruket är ljusgrått och mycket likt 
Rönnängsbruket men innehåller fler rester av musselskal (omkring 30 % av bruket). Det 
har tolkats som svagt hydrauliskt. (Egna analyser 2010). Undersökningarna visar att 
skalkalk använts som byggnadskalk inte enbart inom jordbruket som ofta anförs. 
 

   
Fig. 45.               Fig. 46. Seir. 

Sag: 130910  Rapport: R130910

Herrborum �FOTODOKUMENTATION�

 Side 11 af 12 

Foto: 1 (F1181-1) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P130910-2 Belysning: A Filter: -N
Prøve mærket: Herrb. 2, puts. Billedet viser et udsnit af pudsens overflade set i tyndslibet. Overfladen er 
påført flere farvelag (Farvelag 1 - 7), som alle består af blegorange til grågul kalkfarve tilsat jernvitriol. Jernvi-
triolen består af jernsulfat (FeSO4), som ved reaktion med den læskede kalk (Ca(OH)2) er omdannet til okker 
(Fe(OH)2) og gips (CaSO4). Okkeren ses som små korn (P) med en irregulær kornform, som er karakteristisk 
for okker tilsat som jernvitriol. Den dannede gips ses ikke på billedet. Luftporer = L

Foto: 2 (F1181-2) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P130910-2 Belysning: A Filter: -N
Prøve mærket: Herrb 2, puts. Billedet viser et udsnit af den inderste grovpuds (puds 2) i prøven, hvortil der, 
som for slutpudsen, er anvendt ren kalkmørtel. Som tilslag er der anvendt et finkornet sand med højt indhold 
af korn tilhørende silt-fraktionen (korn med kornstørrelse på 0,002-0,065 mm). Luftporer = L. Kalkklumper = 
K

Sag: 130910  Rapport: R130910

Herrborum �FOTODOKUMENTATION�

 Side 12 af 12 

Foto: 3 (F1181-3) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P130910-4 Belysning: A Filter: -N
Prøve mærket: Herrb. 4, omfattning fönster. Billedet viser et udsnit af pudsens overflade set i tyndslibet. 
På overfladen er bevaret rester af hvid kalkfarve (Farvelag).  Derunder ses den yderste del af den underlig-
gende puds, hvortil der er anvendt kalkcementmørtel. Den anvendte portlandcement (PC) er af en grovkor-
net og uensartet type, som er karakteristisk for sidste halvdel af 1800-tallet. Luftporer = L

Foto: 4 (F1181-4) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P130910-4 Belysning: A Filter: -N
Prøve mærket: Herrb. 4, omfattning fönster. Billedet viser et udsnit af pudsen ved øget forstørrelse i for-
hold til foto 3. Den anvendte portlandcement er bevaret som store korn, hvori der ses fuldt hydratiserede re-
ster af cementklinker-mineralerne alit (C3S) og ferrit (C4AF). Derudover indeholder cementen cementklinker-
mineralet belit (C2S), som dog ikke ses på billedet 



20(50) 

 

  
Fig. 47.     Fig. 48. Seir. 
 
I Uddevalla påträffades vid en arkeologisk undersökning 2014 fyra kalktunnor från 
omkring 1800 som tolkats ha kommit både från Osloområdet (tre tunnor med gråaktig 
kalk) och Gotland (en tunna med vit kalk; Balksten och Lindqvist 2016). För att 
fastställa proveniensen behövs dock analys av kalkstensfragment vilket inte utförts 
såsom i författarens undersökningar. Kalk från Osloområdet kan vara både grå och vit. 
 
2.8 Göteborg 
 
Kalk i Göteborg under äldre tid har undersökts åt Göteborgs stadsmuseum i samband 
med arkeologiska projekt sedan 2014 och pågår fortfarande. 
 
En sådan bruksundersökning genomfördes 2014 av murbruk på äldre grundmurar till 
Göteborgs domkyrka (första domkyrkan 1626-28?, andra domkyrkan 1721-22? och 
nuvarande domkyrkan 1805-15). Denna undersökning visade att de svagt hydrauliska 
bruken till de båda första kyrkorna bör vara baserade på ortoceralitkalksten från 
Osloområdet, där analysen från den andra domkyrkan är tydligast, ett inte okänt 
fenomen (Fig. 49 och 50). Murbruket till den nuvarande kyrkans invändiga trappor är 
starkt hydrauliskt. Det är baserat på Kolmårdsmarmor (Fig. 51). Kolmårdsmarmor 
användes som byggnadssten även för trappor och på korets kolonner vilket är ett bra 
exempel på att kalksten användes både som byggnadssten och för kalkbränning (Fig. 
52). (Egna analyser inkl rapport 2014-05-13.)  
 

 
Fig. 49.           Fig. 50. Seir. 

Sag: 140208  Rapport: R140208
Göteborgs domkyrka �FOTODOKUMENTATION�

 Side 12 af 14 

Foto: 1 (T1216-1) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P140208-1 Belysning: A Filter: -N

Prøve mærket: Gbg Dom 1. Ved fremstillingen af tyndslibet er prøven omstøbt og imprægneret med epoxy, 

som på billedet har en gul farve. Billedet viser et udsnit af mørtelen set i tyndslibet. Som bindemiddel er der 

anvendt en uensartet kalk med mange kalkklumper (K). Mørtelen har været udsat for frysning før hærdnin-

gen, hvorved der er dannet iskrystaller i mørtelen, som efter optøning har efterladt de på billedet viste revner

Foto: 2 (F1216-2) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P140208-1 Belysning: A Filter: -N

Prøve mærket: Gbg Dom 1. Billedet viser et udsnit af mørtelen ved øget forstørrelse i forhold til foto 1. Til 

bindemidlet er der anvendt kalk fremstillet ved brænding af let uren, sedimentær kalksten. Enkelte under-

brændte rester af kalkstenen er bevaret (Ca). Kalkstenen har endvidere indeholdt små sandkorn af kvarts, 

som ved brændingen er omdannet til hydrauliske mineraler (Si). Luftpore = L



21(50) 

 

   
Fig. 51. Seir.                   Fig. 52. 
 
I samband med en arkeologisk undersökning av lämningen av en bastionsmur 
tillhörande Älvsborgs slott (1540-1650?), belägen vid Klippans kulturreservat uttogs 
2006 ett bruksprov av ett vitt murbruk som analyserades 2016 som led i nya 
undersökningar. Det visade sig vara ett bruk baserat på en ren förmodligen sedimentär 
kalksten men proveniens kan inte fastställas (Egna analyser inkl rapport 2016-04-01 
Rev A 2016-10-15). Det finns dock uppgifter om leverans av en skeppslast kalk till 
Älvsborgs slott från Osloområdet 1644. 1644-45 byggdes ett provisoriskt batteri. Även 
om det kan röra sig om en annan byggnation är kalk härifrån fullt tänkbar i båda fallen. 
 
2015 utfördes en arkeologisk undersökning av resterna av Gamla järnvågen (1682-99) 
belägen i Brunnsparken enligt en plan över Göteborg 1795 (Fig. 53). I detta 
sammanhang uttogs ett brunvitt murbruk från ett tegelmurverk som analyserades. Det är 
baserat på bränning av en silur s k oolitisk kalksten som bl a finns vid Brønnøya i 
Osloområdet. Kalken är oren förmodligen subhydrauliskt och ganska stark. Det finns 
belagt att osläckt kalk i stor omfattning fördes från Osloområdet till Sverige 1674 (5814 
tunnor) och 1687 (4104 tunnor). Kalken från 1687 kan ha använts för byggandet av bl a 
Gamla järnvågen, vilket även kan datera byggnaden till just detta år. Förekomsten av 
sent släckta kalkklumpar kan förklaras av att kalken använts varm efter s k 
stukasläckning där den osläckta kalken lades på marken och övertäcktes av en 
blandning av sand och vatten för omedelbar applicering varm (Fig. 54). (Egna analyser 
inkl rapport 2016-04-01 Rev A 2016-10-15.)  
 

   
Fig. 53.                                                          Fig. 54. Seir. 

Sag: 140208  Rapport: R140208
Göteborgs domkyrka �FOTODOKUMENTATION�

 Side 14 af 14 

Foto: 5 (F1216-5) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P140208-3 Belysning: A Filter: -N

Prøve mærket: Gbg Dom. Der er ved brændingen af kalken til mørtelen i denne prøve anvendt kalksten, 

som vurderes at have været af metamorf oprindelse. Kalkstenen har indeholdt lidt urenheder i form af sili-

katmineralerne kvarts, pyroxen og muligvis amfibol. Disse urenheder er ved kalkbrændingen omdannet til 

hydrauliske mineraler, som dels optræder i forbindelse med delvist omdannede korn af kvarts (Si), dels i 

form af korn med velkrystalliserede hydrauliske kalksilikat-mineraler (CS). Kalkklumper = K. Luftporer = L

Foto: 6 (F116-6) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P140208-3 Belysning: A Filter: -N

Prøve mærket: Gbg Dom 3. I kornene med de hydrauliske kalksilikat-mineraler ses fuldt hydratiserede re-

ster af cementklinker-mineralerne alit (C3S) og ferrit (C4AF), som normalt er kendetegnende for portlandce-

ment. Der ses endvidere huller (C) efter tidligere fri kalk (calciumoxid), som ikke er blevet kemisk bundet til 

silikat ved brændingen. Delvist omdannet kvartskorn = Si
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Murbruk från två andra byggnadsverk i Göteborg från slutet av 1600-talet undersöktes 
samtidigt 2015, dels ett gråvitt bruk från Skansen Lejonet (1687-94; Fig. 55) dels ett 
brunvitt bruk från Bastion Gustavus Magnus (1691-93), den senare belägen i den 
nordvästra delen av staden. Den senare undersökningen kompletterades 2016 med två 
analyser av dels ett brunvitt bruk dels ett gulaktigt bruk. På Skansen Lejonet användes 
en något oren sedimentär kalksten med fossiler (Fig. 56) så att man åstadkom ett 
förmodligen subhydrauliskt bruk och till Bastion Gustavus Magnus ren kalk till ett rent 
kalkbruk av samma typ. I båda fallen togs kalken sannolikt från Osloområdet. (Egna 
analyser inkl rapport 2016-04-01 Rev A 2016-10-15.) 
 

   
  Fig. 55.                                                       Fig. 56 Seir. 
  
 
2016-17 analyserades ytterligare 5 murbruksprover från Skansen Lejonet, två prover 
kan komma från en äldre anläggning (1645) och tre prover är från den nuvarande 
anläggningen. (Egna analyser inkl rapport 2016-12-30). 
 
I samtliga fall rör det sig om bruk baserade på ren sedimentär kalksten. Två prover 
sticker ut. Det är dels det brunvita murbruket från grunden till trappanläggningen från 
1687 dels ett bruk från den eventuellt äldre anläggningen Det första är ett rent kalkbruk 
och innehåller kalk med inslag av flinta typisk för kalk från danienperioden. Det innebär 
att den kommer från Danmark t ex Limfjorden på norra Jylland, vilket ligger närmast 
till hand, eller Skåne t ex Limhamn. Det andra bruket är svagt hydrauliskt och 
innehåller bränd marmor t ex Kolmårdsmarmor lika den nuvarande domkyrkan (Fig. 51 
och 52). Kalken i övrigt både den från en eventuell äldre anläggning den och från den 
nuvarande anläggningen kommer förmodligen från Osloområdet. Ett av bruken har 
stukasläckts och applicerats varmt lika bruket till Gamla järnvågen. 
 
Tidigare uppgift om att det fördes osläckt kalk från Osloområdet till Sverige 1687, där 
Göteborg borde ha varit en betydande destination, är intressant. Skansen Lejonet 
planlades och började byggas 1687. Men kalk togs även från Gotland till Göteborg. 
1686 levererades totalt 3546 tunnor osläckt kalk därifrån (Munthe m fl 1945, s 118). 
 
Det är märkligt att så mycket ren kalk användes som murbruk på dessa befästningar 
trots att denna brukstyp samtidigt av t ex Nicodemus Tessin d. y. förordades för mindre 
utsatta ändamål. Man var nog i stor tidsnöd i slutet av 1600-talet och fick ta den kalk 
som fanns på marknaden. Togs kalken från Osloområdet kunde den vara både ren, 
subhydraulisk och hydraulisk, men från Gotland enbart ren, liksom i regel kalken från 
Danmark eller Skåne. Först omkring 1800 finns det belägg för hydraulisk kalk i form av 
kalk bränd av Kålmårdsmarmor i domkyrkan och eventuellt Skansen Lejonet. 
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2.9 Jämtlandskalk 
 
Att det använts hydraulisk kalk i Jämtland framgår bl.a. av den bruksundersökning av 
den invändiga bemålade putsen i Ragunda gamla kyrka, som utförts genom konservator 
Misa Asp. Putsen tillkom då kyrkan försågs med kalkmålningar vid 1600-talets början, 
och den bedöms vara svagt hydraulisk. Ett liknande, förmodat hydrauliskt bruk använd-
es även då kyrkan uppfördes omkring 1500. Detta bruk är fragmentariskt bevarat ut-
vändigt, bl.a. vid ett par bomhål åt norr och väster, som förmodats vara från byggtiden. 
Det bör röra sig om kalk baserad på ortoceratitkalksten från Brunfloområdet. Från tornet  
på Näs kyrka vid Brunflo uttogs bruksprover från ursprungstiden omkring 1820 i sam-
band med en restaurering 2009. Ragunda- och Näsbruken har undersökts av författaren, 
liksom bruken på kastalerna i Brunflo och Sunne (1100-talet). Härtill kommer de 
bruksundersökningar av Jämtlands länsmuseum Jamtli som 2009 genomfördes på 
Ovikens gamla kyrka (1750-70 inkl borggårdsmurar mm), och pågick då vad gäller bl a 
Ragunda nya kyrka (1853). (Egna analyser inkl rapport 2011-06-25.) 
 
De bruk som undersökts är subhydrauliska och moderat hydrauliska. Det senare gäller 
bl a Brunflo kastal (Fig. 57-60). I samtliga fall baseras kalken på ortoceratitkalksten, 
dvs. den kalksten som förekommer i Brunfloområdet. Denna kalksten ger hydraulisk 
kalk. Flera av de nämnda kalkbruken innehåller bränd alunskiffer, som visar sig 
huvudsakligen vara inblandad pga. att kalkstenen brutits tillsammans med alunskiffern. 
Ett bruk kan liknas vid ett skifferkalkbruk, nämligen det utvändiga murbruket i Ragunda 
gamla kyrka, vilket är mycket tidigt för det här slags bruk, eller bör leda till en 
omdatering av den berörda byggdelen till tidigast omkring 1800, dvs. den är då inte 
ursprunglig utan tillkommen t ex vid en renovering.  
 

 
Fig. 57-60. Tunnslipsbild Seir. 
 
Det finns utmärkta möjligheter att dra hållbara generella slutsatser om den hydrauliska 
kalkens produktion och användning i Jämtland både genom utförda och planerade 
undersökningar. Det återstår bl a att undersöka den förmodligen hydrauliska kalken från 
Tandsbyns kalkbruk i Brunfloområdet i förbindelse med dess användning för uppföran-
det av stenhusbebyggelsen i Sundsvall 1890-1908. (Enligt förstudie 2014-04-10 inkl 
analyser och egna kommentarer 2014-05-22.) 
 
 

Brunflo kastal (1100-talet).

Mur- och fogbruk. Ljusbrunt. Kalk från ortoceratitkalksten 

från Brunfloområdet. Moderat hydrauliskt. Hm = 0,5-0,7. 
Motsvarar NHL 3,5.

Jämtlandskalk/Brunflokalk - Från medeltid till 1900-tal

 

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 

2009-12-16 P900428 27 (52) 
   

   
   

 

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte CBI i förväg skriftligen godkänt annat. 

 

 
 
Figur 25. Visar bruksprovet Näs 2 före tunnslipspreparering. 
 

 
 
Figur 26. Bilden visar en partikel av bränd skiffer. Bilden tagen i vanligt ljus bildytan motsvarar 
8,7*6,5 mm2. 
 

Tornet på Näs kyrka (ca 1820).

Kalk från Tandsbyns kalkbruk 

vid Brunflo användes 
vid återuppbyggnaden av 

Sundsvall som stenstad 

1890-1908.

Putsbruk. ljusbrunt. Kalk från ortoceratitkalksten från Brunfloområdet. 
Svagt hydrauliskt. Hm = 0,33.

Seir

CBI
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2.10  Gävlekalk 
 
I samband med nämnda förstudie ”En kartläggning av traditionellt kalkbruk i Norrland 
med Skogs kyrka i Kramfors kommun, Västernorrland i fokus” som presenterades 2014 
angavs att kalk inte enbart hämtades från Jämtland, som är ett känt fenomen, utan även i 
form av plocksten s k Gävlekalk. Kalken på den hydrauliska utvändiga putsen från 
1730-talet på Skogs kyrka baseras på sådan kalk. Denna plocksten är en ordovicisk 
kalksten som skall ha hämtats från kusten mellan Gävle och Härnösand och möjligen 
bränts vid lastningsplatsen i Nordingrå. Den användes till puts på kyrkor vid 
Norrlandskusten från 1700-talet fram till 1860 och i Sundsvalls stenstad efter branden 
1888. Jämförelse bör göras med Ålandskalken som producerats och använts sedan 
medeltiden fram till sekelskiftet 1900 både för en lokal marknad och för export till bl a 
Stockholm framför allt under 1500- och 1600-talen. Frågan är om Ålandskalken även 
kan ha exporterats till Norrlandskusten vilket ligger nära till hands att jämföra med 
uppgiften om att Ålandskalk transporterades ända till Västergötland och Mariedals slott 
på 1660-talet. 
 
3 STENHUSSTADENS KALKBRUK 
 
Stenhusstadens kalkbruk, dvs. det kalkbruk som användes i den svenska stenhusbe-
byggelsen under perioden 1880-1950, behandlas inte i doktorsavhandlingen framför allt 
pga. att underlagsmaterialet är alltför omfattande, och att författaren inte arbetat med 
denna slags bebyggelse i någon större omfattning. En stor mängd hydraulisk kalk kan 
förväntas i detta byggnadsbestånd. Här erfordras undersökningar av andra forskare. De 
kan bl.a. baseras på bruksundersökningar utförda av SP numera CBI i Borås. Utöver 
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är det i detta sammanhang intressant att 
utföra jämförande undersökningar av stenhusbebyggelsen i städer som exempelvis 
Helsingborg, Norrköping, Örebro, Uppsala och Sundsvall, dvs. städer med rik 
stenhusbebyggelse från perioden 1880-1950, och olika förutsättningar att utnyttja 
landets kalkstenförekomster.  
 
Stockholm försörjdes genom sina murbruksfabriker, vilka fanns i flera städer vid denna 
tid, till stor del av ren kalk från Oaxen i Södermanland, Göteborg av subhydraulisk och 
hydraulisk kalk från Västgötabergen genom transport med framför allt järnväg och 
Malmö av mestadels ren men även subhydraulisk kalk från Limhamn. Till Helsingborg, 
bl a för bränning hos den dominerande Helsingborgs Cinders- och Kalkfabriks AB 
(1891-1966; Fig. 61). togs förmodligen fram till omkring 1910 nästan all kalk från 
Limhamn. Denna kalk var ren och subhydraulisk, men därefter togs billigare kalk med 
järnväg från Falbygden i Västergötland genom ”Kalkkungen” G W Nymberg och bl a 
det 1910 grundade Kalkkontorets regi (Fig. 62). Denna kalk borde ha varit till stor del 
hydraulisk. Både orsten men framför allt ortoceratitkalksten brändes. Här erfordras 
fördjupade undersökningar inklusive analyser. Till Sundsvall togs efter branden 1888 
ren och hydraulisk kalk från bl a Jämtland och i form av s k Gävlekalk som tidigare 
anförts. Här förutsätts att undersökningarna fördjupas. Dessa undersökningar får i 
huvudsak ske av andra forskare. (För Sundsvalls del förstudie 2014-04-10 inkl analyser 
och egna kommentarer 2014-05-22.) 
 



25(50) 

 

   
Fig. 61. Foto 1932 ur Helsingborgs             Fig. 62. Kalkbrott i Västergötland. Omslags-
  museums samlingar.    bild i Mellersta Sveriges Central- 
                           förening 1911-1940, 1942. 
 
4 NATURLIGT CEMENT 
 
För att nå ökad kunskap om den tidiga användningen av naturligt cement i de nordiska 
länderna har en undersökning gjorts av fasaden på Börshuset i Göteborg (1844-49; 
Fig. 63). Det är den äldsta kända byggnaden i Sverige där detta material använts. Det 
finns ett stort arkivaliskt material, men någon byggnadsundersökning har inte företagits. 
(Egna analyser 2010.)  
 

 
Fig. 63. 
 
2009-10 undersökte författaren fasadputsbruket inklusive bruket på fönster-
omfattningarna på Börshuset åt Postgatan genom tunnslipsanalyser (Fig. 64-67). Det 
naturliga cementet är mörkt brunt vilket tyder på att det rör sig om Romancement i 
enlighet med James Parkers patent från 1796 tillverkat av septaria hämtad från Harwich 
(mörkt hasselnötsbrunt) även om det enligt arkivarierna utskeppades från Hull inte t ex 
Harwich som ligger närmare produktionsområdet för Romancement. Det målades 
ursprungligen med linoljefärg. Börshuset kan bl a vad gäller tiden då det uppfördes 
jämföras med Essenska villan i Helsingborg (1846-48) som undersöktes i 
doktorsavhandlingen. Där användes Bornholmscement. 
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Fig. 64-67. Tunnslipsbild CBI. 
 
2010 påbörjades såsom ett eget projekt en undersökning av byggnader med naturligt 
cement och tidigt portlandcement i Sverige från 1844 till omkring 1890 tillsammans 
med byggnadsantikvarie Suzanna Hultqvist, för att närmare kartlägga användningen av 
dessa brukstyper. En inventering visar att det funnits minst 14 byggnader där naturligt 
cement använts, huvuddelen i Göteborg och övriga Västsverige, och inga byggnader 
öster om Örebro. (Egen förteckning 2010.) Detta projekt har skett i samarbete med det 
norska projektet Roman and Portland Cements, som startade 2007 i samband med 
restaureringen av lustslottet Oscarshall på Bygdøy vid Oslo (1847-52). Här användes 
både naturligt cement och tidigt portlandcement. 
 
Vid ett restaureringsuppdrag 2012 undersöktes ett gulvitt mycket lätt sättbruk använt 
vid montaget av stenblock vid Håveruds slusstation i Dalslands kanal (1865-68). Det 
visade sig bestå av gips och förmodligen naturligt cement vilket kan förklaras av 
behovet av ett snabbt hårdnande och att naturligt cement är mycket vattenfast. 
Ursprungligt fogbruk bestod av Vargöcement, dvs. skifferkalkbruk vilket behandlats i 
doktorsavhandlingen. (Egna analyser 2013.) 
 
5 PUZZOLANKALKBRUK 
 
5.1 Naturligt puzzolankalkbruk 
 
Har möjligheten erbjudits till undersökningar som belyser produktion och användning 
av annat puzzolankalkbruk i Norden än tegelmjöls- och skifferkalkbruk, behandlade i de 
båda avhandlingarna. För bruk baserade på vulkanisk aska eller tuff, dvs. ett naturligt 
puzzolankalkbruk och slaggkalkbruk har sådana undersökninar varit mycket välkomna.  
 
En sådan undersökning var den under 2007-08 genomförda undersökningen av bruken 
på Domkyrkoruinen i Kirkjubøur m.fl. medeltida byggnader på Färöarna (omkring 
1300) åt Färöarnas Nationalmuseum. Där användes ett puzzolankalkbruk baserat på 
musselskalskalk och vulkanisk aska eller tuff som kan ha fungerat som naturligt 
puzzolan (Fig. 68-72). (Egna analyser inkl rapport 2008-05-10; Klenz Larsen m fl 
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2010.) Båda materialen finns på Färöarna. Det är dock enligt Jan Erik Lindqvist 
tveksamt om vulkanaskorna på Färöarna är puzzolana pga att de bör vara för 
kiselfattiga. På Santorini är det den ljusa kiselrika askan som har puzzolana egenskaper. 
 

 
Fig. 68-72. Tunnslipsbild CBI. 
 
Hjälmare kanal med trass från Tyskland, utskeppades från Holland därav namnet, 1629-
39 och för befästningar i Karlskrona dit puzzolana från Italien skall ha importerats från 
slutet av 1600-talet fram till mitten av 1800-talet är intressanta om undersökningar om 
provtagning och analyser kan utföras liksom de gamla slussar som funnits vid 
Stockholms sluss. Till några av dessa kan ha tagits trass från Tyskland. 
 
Alsnöhusbruket från slutet av 1200-talet kan jämföras med ett puzzolankalkbruk med 
silikatslagg från mineral i ballasten som puzzolan. Det verkar dock inte vara en 
medveten inblandning. Det bör därför karaktäriseras som ett naturligt hydrauliskt 
kalkbruk förmodligen baserat på Lenakalk med tanke på den höga halten av 
magnesiumoxid. 
 
5.2 Skifferkalkbruk 
 
Enligt obekräftade uppgifter från ingenjörerna Henrik Kreüger och Tage Bilde, som är 
att betrakta som vederhäftiga forskare, använde Christoffer Polhem bränd alunskiffer 
redan i början av 1700-talet. (Kreüger 1920; Bilde 1940.) Enligt Tage Bilde användes 
bränd och malen alunskiffer, dvs. vad som erfordras för att det skall fungera som 
puzzolan, 1718 då denne byggde Trollhättans slussar. Enligt Henrik Kreüger brändes 
alunskiffer med västgötamärgel till ett ypperligt bruk. Dessa påståenden bör undersökas 
närmare både med hänvisning till analysen av putsbruket på Salstads slott från 1700-
talets början och att ett liknande bruk på Ragunda kyrka i Jämtland förmodligen är äldre 
än 1770.  
 
Att skifferkalkbruk användes nära produktionsorterna i t ex Brinkebergskulle och 
Vargön i Västergötland och Garphyttan i Närke är väl känt och har tidigare undersökts 
av författaren. Nya sådana exempel med delvis egna analyser är tornet på Vänersborgs 
kyrka (1798-99) där putsen på omfattningar och takgesims består av skifferkalkbruk 
förmodligen från Brinkebergskulle samt från Vargön fogbruket vid Håveruds slusstation 

Natural pozzolan lime mortar - 
Kirkjubøur

Cathedral of Kirkjubøur Faroe Island (1300). Render/jointing, masonry mortar and 
inner wall mortar. Light. Lime from shells (pure lime) together with puzzolana from 
vulcanic ash or tuff. CI = 0,1-0,63 (pure lime - moderately hydraulic lime).

Katedralen i Kirkjubøur på Färöarna (ca 1300).

Murkärnebruk, murbruk, fogbruk och putsbruk. Ljust. Kalk från musselskal (ren kalk) 

tillsammans med puzzolana från vulkaniska bergarter på Färöarna. 

Rent till moderat hydrauliskt. Hm = 0,1 - 0,63.

Puzzolan - Naturligt puzzolankalkbruk

Murbruk

CBI

Fog/putsbruk

Borrprov med murkärnebruk

Bergartsfragment



28(50) 

 

i Dalslands kanal (1865-68) och förmodligen även putsbruket vid ombyggnaden av 
Karlstads domkyrka 1867 (Nya Wermlands Tidning 1954-09-01). Samma sak gäller  
fogbruket på portalen till det ombyggda tornet på Solberga kyrka i Bohuslän 1867. Det 
vore intressant att undersöka exempel på ”Vargöcementets” användning längre bort t ex 
i Stockholm vid byggandet av Ericsons sluss vid Stockholms sluss (1843-50) vilket kan 
bli möjligt i samband med den pågående ombyggnaden av Stockholms sluss. I samband 
med ett fasadrenoveringsuppdrag 2013-15 gällande Tunafors fabriker i Eskilstuna 
(omkring 1876) återfanns skifferkalkbruk i det sydvästra hörnet som ses som ett 
medvetet materialval i ett väderutsatt läge. I övrigt användas ren kalk. Det har även 
funnits bassänger utefter vägen vid fabriken där skifferkalkbruk kan ha använts. (Egna 
analyser 2014.) Skifferkalkbruk användes förmodligen även för vattencisternerna vid 
Årstaviken i Stockholm (1858-61, revs 1938) även om puddlad eller ältad lera även 
nämns som tätskikt (Eriksson 2011, s 16f). 
 
5.3 Slaggkalkbruk 
 
Slaggkalkbruk dvs. bruk med medveten inblandning av slagg som puzzolan i ren eller 
hydraulisk kalk är såsom framgår av författarens doktorsavhandling känt i Sverige 
sedan sekelskiftet 1600 med murbruket till Våghuset i Stockholm (1593-1603) som 
exempel. Ett annat tidigt och tydligare exempel på användande av slaggkalkbruk är 
putsbruket på Södra Bancohuset i Stockholm (1676-88). Här användes hammarslagg. 
 
För Stockholms stadshus (1911-23) som tidigare framförts tog ingenjör Henrik Kreuger 
fram ett slaggkalkbruk även benämnt kalkslaggbruk och slaggcement baserat på finmald 
basisk masugnsslagg och kalk för användning som murbruk på tornet. Det framgår av 
den analys som gjordes genom författaren vid framtagningen av reparationsbruk inför 
den sedan 2014 pågående fasadrenoveringen. Sådana bruk framställdes enligt Kreüger 
första gången 1862 och slog genom på 1880-talet i Schweiz, Frankrike och Österrike 
men har inte använts i någon större skala i Sverige. (Kreüger 1920, s 102ff). 
Författarens undersökningar visar dock som tidigare framförts att slaggkalkbruk baserat 
på hammarslagg användes i Sverige redan på 1600-talet. Den gulaktiga kalk som i detta 
sammanhang och i övrigt på stadshuset användes för murbruket är av allt att döma en 
hydraulisk kalk från Öland. (Egna analyser och rapport 2014-06-10 rev A 2014-12-10.) 
 
Det borde finnas ett betydande inslag av slaggkalkbruk baserade masugnsslagg i 
Bergslagen. En undersökning om slaggbruk i detta område från bl a 1700-talet har 
under 2016 påbörjats av tekn dr Kristin Balksten och fil dr Jan Erik Lindqvist vid 
Högskolan på Gotland respektive Betonginstitutet CBI. Resultaten förväntas redovisas 
under 2017.  
 
Vidare har forskningsstöd sökts men ännu inte beviljats för en undersökning om ”Mur-, 
fog- och putsbruk med industriella restprodukter i nordvästra Skåne under perioden 
1880-1940” av undertecknad, fil dr Jan Erik Lindqvist och fil kand Kristina Skarvik. I 
så fall kommer bruk som innehåller slagg från bl a gruvdriften i Höganäs att 
undersökas. Berörda byggnader med sådana bruk är bl a Helsingborgs fyr och lotshus 
(1888-89), Oscar II:s terasser i Helsingborg (1899-1903) och Magasin 36 i Höganäs 
(1863-1935). För de två förstnämnda byggnadsverken bör Lommacement ha använts. 
Här finns inslag av slagg som dock kan vara rester av koks från bränningen. I det senare 
fallet är bruket rött efter inblandning av koppar som kan ha hämtats från Kopparverket i 
Helsingborg. Se även 6 TIDIGT PORTLANDCEMENT. 
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6 TIDIGT PORTLANDCEMENT 
 
Vidare har det funnits anledning för författaren att utvidga undersökningarna till bruk 
som förmodligen är exempel på tidigt portlandcement, det normala portlandcementets 
föregångare, närmast på fasaden till Gamla rådhuset i Skövde (1853). Bruken på Gamla 
rådhuset i Skövde undersöktes delvis i samband med den restaurering 2005 som 
undertecknad ledde (Fig. 73 och 74). (Egna analyser 2010). I Norge uppfördes något 
tidigare Oscarshall vid Oslo (1847-52) med ett fasadputsbruk av ”cement”. I samband 
en genomförd restaurering av Oscarshall har genom konservator Margrethe Moe på 
A.L. Høyer AS, Oslo genomförts bruksundersökningar för att se vad för cement som 
ursprungligen användes. Det är en tidig typ av portlandcement som är det tidigast kända 
exemplet på användande av denna brukstyp i Norden. Det importerades från England. 
(Bl a rapport SEIR Materialeanalyse A/S 2007.)  
 

 
Fig. 73.       Fig. 74. 
 
Den fördjupade undersökningen av putsbruket på Gamla rådhuset i Skövde har skett 
genom ytterligare en tunnslipsanalys genom SEIR Materialanalyse A/S i Helsingör (Fig. 
75). Denna analys visar att det rör sig om ett tidigt portlandcement. Det innehåller såväl 
belit, alit som ferrit. Det är applicerat i två påslag, grov- och slutputs, där det första 
innehåller en liten mängd förmodligen svagt hydraulisk kalk och ballast, dvs det är ett 
KC-bruk, samt det andra som består av rent cement. 
  

 
                          Fig. 75. Seir. 

Early Portland cement - Old Town Hall Skövde
Fig. 3:98. Gamla rådhuset i Skövde. Översiktsbild efter restaureringen 2005. 
  Foto: Sölve Johansson 2005.

Fig. 3:99. Fasadritning för Gamla rådhuset i Skövde med putsdokumentation och markering var bruks 
  proverna uttagits. Byggkonsult Sölve Johansson AB, Trollhättan 2005.
   

Fig. 3:100 - 102. Fasadputsbruk från ombyggnaden 1853. Bruksprov SP 51 uttogs från portomfattning 
  ens överdel. Foto: Sölve Johansson 2005.

Fig. 3:101 Södra delen av fasaden upptill. Foto: Sölve Johansson 2005

Sag: 080303  Rapport: R080303
Gamla Rådhuset i Skövde �FOTODOKUMENTATION�

 Side 11 af 11 

Foto: 3 (F670-5) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P080303-1 Belysning: A Filter: -N

Prøve mærket: SP 51 Portomfattning. Billedet viser et udsnit af pudsen (Puds 1). Der ses to korn af port-

landcement med en kornstørrelse på henholdsvis 0,07 og 0,2 mm. I kornene ses relativt små hvide krystaller 

af alit-fase (C2S) og små brunlige krystaller af ferrit-fase (C4AF). I det største af cementkornene ses endvide-

re et cirkulært hul opstået efter nu opløst calciumoxid (C). Yderst til venstre ses et sort korn (Fe), som består 

af metallisk jern med partier af jernoxid. Disse jernholdige korn er typisk for tidlig portlandcement 

Foto: 4 (F670-7) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P080303-1 Belysning: A Filter: -N

Prøve mærket: SP 51 Portomfattning. Billedet viser et udsnit af pudsen (Puds 1). Der ses et ca. 0,25 mm 

stort korn af portlandcement bestående af grålig belit-fase (C2S) og brunsort ferrit-fase (C4AF). Øverst ses 

endvidere tre små cementkorn med alit-fase (C2S). Sidstnævnte er omgivet af tynde hydratiseringszoner (→)

Sag: 080303  Rapport: R080303
Gamla Rådhuset i Skövde �FOTODOKUMENTATION�

 Side 10 af 11 

Foto: 1 (F670-2) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P080303-1 Belysning: P Filter: +N

Prøve mærket: SP 51 Portomfattning. Billedet viser et udsnit af pudsens overflade med de påførte farve-

lag. Alle farvelag har olie som bindemiddel (formentligt linolie). Farvelag 1, 4, 6, 9, 12, 15 og 17 er grundings-

lag af ren olie. På billedet fremstår disse næsten sorte 

Foto: 2 (F670-4) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P080303-1 Belysning: A Filter: -N

Prøve mærket: SP 51 Portomfattning. Billedet viser et udsnit af pudsen (Puds 1). I bindemidlet (B) er ob-

serveret enkelte klumper af ren kalk uden cementkorn (PC). Endvidere er der observeret en enkelt kalkklump 

(K-bruk), som udover kalk indeholder sandkorn. Nævnte kalkklump vurderes at være en rest af den kalkmør-

tel (»kalkbruk«), som er tilsat for at opnået den ønskede blandingsmørtel (kalkcementmørtel). Luftporer = L

Old Town Hall Skövde (1852-53). Architect Hjalmar Wijnbladh. Render. Light grey/grey. Finishing of pure cement above a lime 
cement mortar (LC 80/20/600). 
At first painted with linseed oil paint (light yellow). 

Restored 2005 with lime cement mortar and lime cement paint (light yellow).

Tidigt portlandcement
Från Västergötland till Skåne
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lag. Alle farvelag har olie som bindemiddel (formentligt linolie). Farvelag 1, 4, 6, 9, 12, 15 og 17 er grundings-

lag af ren olie. På billedet fremstår disse næsten sorte 

Foto: 2 (F670-4) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P080303-1 Belysning: A Filter: -N

Prøve mærket: SP 51 Portomfattning. Billedet viser et udsnit af pudsen (Puds 1). I bindemidlet (B) er ob-

serveret enkelte klumper af ren kalk uden cementkorn (PC). Endvidere er der observeret en enkelt kalkklump 

(K-bruk), som udover kalk indeholder sandkorn. Nævnte kalkklump vurderes at være en rest af den kalkmør-

tel (»kalkbruk«), som er tilsat for at opnået den ønskede blandingsmørtel (kalkcementmørtel). Luftporer = L

Old Town Hall Skövde (1852-53). Architect Hjalmar Wijnbladh. Render. Light grey/grey. Finishing of pure cement above a lime 
cement mortar (LC 80/20/600). 
At first painted with linseed oil paint (light yellow). 

Restored 2005 with lime cement mortar and lime cement paint (light yellow).

Gamla rådhuset i Skövde (1775 - 76, 

ombyggt med fasad av portlandcement 

1852 - 53).

Arkitekt: Hjalmar Wijnbladh (1819 - 62).

Fasadputsbruk. Ljugrått. 

Mycket starkt.

Portlandcement består av kalk med till-

sats av bränd lera. Cementtillverkningen 

i Skåne inleddes i Lomma 1871 där det 

finns lera med transport av kalk från 
Limhamn. 1888 flyttades verksamheten 
till Limhamn.
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De båda tunnslipsanalyserna skiljer sig inte åt i någon större grad men enligt den 
kemiska analysen är det ett svagt hydrauliskt bruk vilket inte stämmer med av vad man 
kan se genom denna tunnslipsanalys och även okulärt. Brukets styrka är hög. 
 
Mycket tyder på att cementen är ett portlandcement tillverkat enligt de rön som 
utvecklades av Isaac Charles Johnson 1844, portlandcementets verkliga upphovsman 
och födelseår, med cementklinker baserade av en blandning av lera och kalk bränd i hög 
temperatur så att cementklinker bildats för senare finmalning så att ett fint pulver 
bildats. I det här fallet är kornen irreguljära på upp till 0,4 mm. Det har för 
grovputsskiktet tillagts lokal kalk så att ett KC-bruk bildats. Det ligger nära till hands att 
förmoda att cementet importerats från England såsom för fasadputsen på Oscarshall. 
 
Det finns även en möjlighet att detta portlandcement tillverkades lokalt med hänvisning 
till att det 1849 tillverkades ett bruk som benämns både cement och ”artificiellt 
puozzolana” som kan vara ett tidigt portlandcement för grunden till Folkärna kyrka i 
Dalarna (1849-53; Fig. 76). För denna tillverkning stod Baltzar Cronstrand ( Fig. 77).  
 

   
Fig. 76. Fig. 77. Baltzar Cronstrand. 
 Omslag i Siljeström 1877. 
 
I likhet med arkitekten till Gamla rådhuset Hjalmar Wijnbladh var Cronstrand 
fortifikationsofficer. Cronstrand hade en position som gav honom möjlighet att 
specialtillverka ett ”cement” för den besvärliga grundläggningen. Viktigt är även att vi 
befinner oss i Bergslagen, som vid denna tid var ett innovativt centrum bl a vad gäller 
utvecklingen av nya brukstyper, såsom tidigare av skiffer- och slaggkalkbruk. I Falun 
fanns under perioden 1822-68 Bergsskolan, som var en teknisk högskola, vilken 1869 
flyttade till Stockholm och 1877 blev en del av Kungliga tekniska högskolan. Dess 
föreståndare vetenskapsmannen Joachim Åkerman engagerade sig i 
”cementtillverkningen” i Folkärna. Det fanns härtill en beställarrepresentant 
kyrkoherden och riksdagsmannen Axel Eurén, som gav honom denna möjlighet och en 
erfaren kyrkobyggmästare Johan Bergström från Falbygden i Skaraborg.  
 
Det var inte England som var inspirationskälla utan Frankrike och ingenjör Louis J 
Vicat som han hänvisar till vid tillverkningen av detta bruk. Vicats bok Mortars and 
Cements från 1837 ingick i den beresta och belästa Cronstrands omfattande boksamling. 
Här redovisas recept för sådana bruk. 
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Bruket bestod enligt Cronstrand av 5 delar bränd finmalen och siktad lera från orten 
blandad med 2 delar kalk och delvis av sand. Arbetet beskrivs ingående i en artikel i 
Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik mm 1853, men även av Axel Eurén i 
en samtida skrift utkommen då kyrkan invigdes detta år (Tal och Predikan… 1853). Ett 
stort problem var bränningen, där den första ugnen var otillräcklig och ersattes av en ny 
med annan utformning, förmodligen för bränning i hög temperatur och en malning så att 
pulvret blev tillräckligt finmalet och delvis siktat. Det tog knappt två månader att 
tillverka detta bruk. ”Cementbruket” beskrivs som landets första. Efter kontroll 1853 
fungerade det väl. (”Artificiel puozzolana” 1853.) Detta tidiga ”cement” återfinns 
exponerat i grundmurverket av natursten och tegel i ett välvt källarutrymme under 
kassavalvet i sakristians nordöstra del och analyserades 2016 (Fig. 78 och 79; Egna 
analyser 2016).  
 

   
Fig.78.                                                         Fig. 79. 
 
Den utförda analysen visar att det bruna bruket motsvarar Baltzar Cronstrands 
beskrivning av detsamma från 1853 med pulveriserad bränd lera och kalk (Fig. 80 och 
81). 
 

    
 Fig. 80. Seir                                                   Fig. 81. Seir 
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Kalken är svagt hydraulisk framställd av metamorf kalksten, dvs. dolomit som det finns 
rik tillgång till i området. Tillsatsen består dels av 1 del nämnd pulvoriserad lera med 
korn upp till 1 mm, där andelen korn mindre än 0,1 mm är hög, och 1 del fillerfattig 
naturlig sand med korn upp till 3 mm. Blandningsförhållandena kan inte fastställas men 
anges av Cronstrand och skall vara 2 delar kalk, 5 delar bränd lera och sand dvs. 5 delar 
om de tillsatta delarna är hälften vardera. Att detta bruk innehåller sand visar att provet 
uttagits från den övre delen av grunden. Cronstrand anger att här användes sand medan 
det inte användes sand längre ned samt att cementpulvret här siktades. 
 
Anledningen till osäkerhet råder om benämningen cement eller artificiell, dvs. 
konstgjord puzzolana beror på att vi med säkerhet inte vet om kalk och lera brändes 
tillsammans såsom vid tillverkning av portlandcement eller separat såsom då 
puzzolankalkbruk produceras. 
 
Enligt Carl Stål, även han fortifikationsofficer, som också hänvisar till Vicat, 
förmodligen den 1828 på franska utgivna bok som 1837 översattes till engelska, 
åstadkoms ett vattenmurbruk, hydraulisk kalk, genom att först arbeta ihop släckt vanlig 
fet kalk och kiselartad lera till en dag som torkades och för ännu en gång brännas och 
blandas med vanlig fet kalk (Stål 1834, s 104f; dens. 1854, s 59f). Så kan det ha gått till. 
Stål var i likhet med Cronstrand inspirerad av franska ingenjörer och först i Sverige med 
att använda begreppet hydraulisk kalk i stället för t ex mager kalk och cement. 
 
Enbart ett hydrauliskt mineral belit har kunnat analyserats inte alit och ferrit såsom i 
bruket på Gamla rådhuset i Skövde. Det innebär att bränningstemperaturen legat på 
högst 1250°C. Bruket bör därför om det är ett portlandcement inte ett puzzolankalkbruk 
karaktäriseras som ett s k protoportlandcement enligt Robert G. Blezard såsom det 
cement som patenterades av Joseph Aspdins patent 1824. Först på 1840-talet inleddes 
försök av sonen William Aspdin med bränning vid högre temperatur än 1250°C så att 
alit bildades och 1844 lyckades Isaac Charles Johnson med dessa försök som tidigare 
nämnts. Detta cement benämns mesoportlandcement av Blezard. 
 
Det senare stämmer överens med cementbruket på Gamla rådhuset från 1853. Det har 
bränts med en högre temperatur än i Folkärna och av allt att döma med lera och kalk 
blandat före bränningen. Bruket kan ha importeras, som nämnts tidigare, men även  
tillverkats lokalt. Arkitekten Hjalmar Wijnbladh är känd för sin driftighet så det är inte 
otroligt att han lät sig inspireras av Cronstrands lyckade försök i Folkärna. 
 
I övrigt användes i Folkärna 1849-53 för tillverkningen av det i övrigt använda mur- 
och putsbruket samma svagt hydrauliska kalk som användes för tillverkning av 
cementbruket. 
 
Helgo Zettervall, som inledde sin verksamhet i Västergötland varifrån han kom och väl 
kände till Hjalmar Wijnbladhs verksamhet, är den arkitekt som starkast förknippas med 
det tidigt använda portlandcementet i Sverige. Han använde 1870 portlandcement på t 
ex på Stora Bjurums slott i Västergötland och Börjes torn på Borgeby slott i Skåne (Fig. 
82 och 83). I båda fallen antar författaren att cementen har importerats från England 
med hänvisning till att det då i Sverige inte fanns någon sådan tillverkning. Engelskt 
portlandcement dominerade den svenska marknaden på 1860- och början av 1870-talet. 
Ett exempel är hamnen i Helsingborg 1863. I Lomma startades en tillverkning av 
portlandcement ”Lommacement” upp av Skånska Cementaktiebolaget - Cementa AB 
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1870-72 men detta cement kom ut på marknaden först 1874. Lommafabriken lades ned 
1905. 
 

   
Fig. 82.              Fig. 83. 
 
Bruket till fasaden på Stora Bjurums slott har analyserats. Det har applicerats i två 
starka KC-putsskikt, ett grov- och ett finputsskikt. Portlandcementet består av korn till 
0,6 mm och sanden är fin/respektive mycket fin. Grovputsskiktets kalk består av både 
ren och hydraulisk kalk medan finputsen enbart består av ren kalk (Fig. 84 och 85). 
Portlandcementet är typiskt för slutet av 1800-talet. Putsen är avfärgad med vit kalkfärg 
men enbart rester av den ursprungliga avfärgningen är bevarad. (Egna analyser 2010.) 
 

    
Fig. 84. Seir.                                                    Fig. 85. Seir. 
 
Någon analys av cementbruket på fasaden till Börjes torn har inte kunnat göras men en 
okulär undersökning pekar på att det är samma typ av bruk som samtidigt användes i 
Stora Bjurum. 
 
 I inventeringen från 2010 av byggnader från perioden 1844-ca 1890 med naturligt 
cement ingår även byggnader med tidigt portlandcement i form av omkring 10 sådana 
byggnader, men det finns säkert många fler. Det senare gäller bl a Helsingborgs fyr och 
lotshus ritat av ingenjör John Höjer, Fyringenjörskontoret i Stockholm (1888-89; Fig. 
86 och 87). Författaren ansvarade för den yttre restaureringen av denna byggnad 2015-
16. Cementet i det senare fallet bör ha varit Lommacement som tillverkades 1872-1905 
bl a med hänvisning till att det innehåller slagg som kan vara rester av den koks som 
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användes som bränsle i cementugnen. Vid denna tid hade Skånska Cementaktiebolaget 
grundat en ny fabrik i Limhamn (1889-90) men cementen härifrån kom ut på 
marknaden först i mitten av 1890-talet. 1887 grundades Skånska Cementgjuteriet i 
Malmö såsom ett självständigt bolag med Skånska cementaktiebolaget som huvudägare. 
Helsingborgs fyr- och lotshus kan vara en av de första byggnaderna som detta företag 
uppförde. (Egna analyser 2015.) 
 

		 	
Fig. 86.                                                              Fig. 87. CBI. 
 
Tillkomsten av portlandcementet såsom ett vattenfast bruk var ett resultat av den 
bruksforskning som pågått under lång tid i varje fall sedan 1700-talet och tidigare 
resulterat i medvetet använt hydrauliskt kalkbruk samt utvecklingen och användningen 
av naturligt cement och olika puzzolankalkbruk, i Sverige särskilt skifferkalkbruket. På 
1880-talet slog portlandcementet genom på allvar och slog delvis ut dessa brukstyper.  
 
7 AVSLUTNING 
 
Det går genom de nu presenterade undersökningarna att fastställa att kalkbruk 
producerats och använts i varje fall på 1000-talet i Skåne på en storgård i Hyllie by och 
Västergötland på kyrkoruinen på en stormansgård vid Varnhems kloster och att det 
redan då användes såväl ren som naturligt subhydraulisk kalk och förmodligen även 
hydraulisk kalk även om de första entydiga exemplen dyker upp först på 1100-talet med 
kastalen i Brunflo som exempel på bruk som är upptill moderat hydrauliska, men 
framför allt på 1200-talet med Alsnöhus på Adelsö (1251-79) som tydligt exempel på 
användande av ett starkt hydrauliskt kalkbruk.  
 
I övrigt har tidigare utförda undersökningar av förhållande i Stockholmsområdet under 
äldre tid och under stenhusbyggandet 1880-1950 belysts ytterligare. Detta gäller även 
Lenakalken från Uppland.  
 
Utökade undersökningar har även gjorts av Västgötakalken från Kinnekulle, Billingen 
och Falbygden använd lokalt i detta område och kalken från Kinnekulle i Värmland. 
Först vid sekelskiftet 1900 var det till följd av järnvägsnätets utbyggnad möjligt att 
transportera kalk över hela landet. Tidigare var man beroende av sjötransporter även om 
landtransporter förekom. Det gäller framför allt Västgötakalk från Falbygden som 1910 
började transporteras till Skåne genom Kalkkontoret grundat 1910 och senare anknutna 
verksamheter och Västsverige genom Ernström & Co AB grundat 1917. Kalken från 
Kinnekulle verkar ha distribuerats framför allt fortsatt lokalt, dvs. i norra Västergötland 
och Värmland, dvs. i Vänerområdet, vilket trots allt utgjorde en stor marknad.  
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Några av författaren tidigare inte undersökta kalker har undersökts, nämligen 
Ignabergakalken och Limhamnskalken i Skåne liksom skalkalkbruk i Bohuslän använd 
som byggnadskalk samt förhållandena i två nya produktionsområden, Östergötland och 
Jämtland.  
 
I Bohuslän användes fram till 1800-telet skalkalk men framförallt kalk från 
Osloområdet, som kunde vara både ren, subhydraulisk och hydraaulisk, och viss mån 
från Danmark och Gotland. Skalkalk användes inte enbart som jordbrukskalk som 
felaktigt ofta anförs utan även som byggnadskalk speciellt invändigt som putsbruk. I 
Göteborg användes under samma tid kalk från samma områden men även 1805-15 på 
domkyrkan hydraulisk kalk bränd av Kolmårdsmarmor från Östergötland.  
 
Genom en undersökning som författaren varit delaktig i har kalkförsörjningen i 
Norrland studerats. Denna undersökning visar att plocksten s k Gävlekalk, jämförbar 
med Ålandskalk, som också är en plockkalk, använts vid kusten i detta område från 
1700-talet fram till 1860 och i t ex Sundsvalls stenstad efter branden 1888 jämsides med 
kalk från t ex Jämtland. 
 
Vad gäller naturligt cement har Börshuset i Göteborg (1844-49) undersökts närmare så 
att vi nu vet mer om brukets sammansättning, tekniska egenskaper, applicering och 
förmodat ursprung hos detta det tidigast kända exemplet på naturligt cement i Sverige. 
Det har även genomförts en inventering så att vi vet mer om antalet objekt och 
geografiska utbredning under perioden 1844-ca 1890. Denna inventering omfattar även 
byggnader med tidigt portlandcement. 
 
Det går även att fastställa att det i Norden, på Färöarna, använts inhemskt producerat 
naturligt puzzolankalkbruk med hänvisning till Domkyrkoruinen i Kirkjubøur (omkring 
1300). Ett exempel på slaggkalkbruk, dvs. där masugnsslagg använts som puzzolan, har 
undersökts nämligen på tornet till Stockholms stadshus (1912-23). Naturligt puzzolan 
importerat från Italien och Holland (trass) har inte undersökts i brist på material. 
 
Angående tegelmjölskalkbruk och skifferkalkbruk har kompletterande upplysningar 
inhämtats vilka bekräftar tidigare resultat, den förstnämnda brukstypen användes i 
exklusiva sammanhang mellan 1670-talet och 1780-talet och den senare framför allt vid 
vattenbyggnadsprojekt och på utsatta fasaddelar från 1770 till omkring 1880 samt som 
putsbruk i Örebro på 1910- och 1920-talen under benämningen ”Örebroputs”. Vidare 
undersökningar bör framför allt gälla det skifferkalkbruk som användes i Ericsons sluss 
vid Stockholms sluss (1843-50) och om bruket skifferklakbruk kan ha framställts redan 
i början av 1700-talet av Christoffer Polhem. 
 
Undersökningen av tidigt portlandcement på Gamla rådhuset i Skövde (1853) har 
kompletterats. Bruken på Folkärna kyrka (1849-53) och Stora Bjurums slott i Skåne 
(1870) har undersökts så att den tidiga utvecklingen från bl a proto- och 
mesoportlandcement (Folkärna kyrka resp Gamla rådhuset i Skövde) till portlandcement 
i modern bemärkelse genom det cement som tillverkades i Lomma, men framför allt i 
Limhamn, har kunnat speglas. Lommacement användes förmodligen på Helsingborgs 
fyr och lotshus (1888-89) och Oscar II:s terrasser i Helsingborg. Det är dock osäkert om 
Folkärnabruket är ett tidigt portlandcement eller ett puzzolankalkbruk med bränd lera 
som puzzolan. Grunden har lagts för ytterligare framtida undersökningar om tiden fram 
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till 1880-talet då denna brukstyp slog genom på allvar genom denna inhemska 
tillverkning.  
 
Enligt denna undersökning var i Norden Norge med Oscarshall (1847-52) först i Norden 
med användande av portlandcement genom import från England och därefter Sverige 
med Gamla rådhuset i Skövde (1853) och eventuellt Folkärna kyrka (1849-53) som de 
första exemplen. I Danmark introducerades portlandcement först på 1860-talet. Det 
hänger förmodligen samman med i Norge och Sverige hårdare klimatkrav och behov av 
bruk lämpliga för vattenbyggnadsprojekt. 
 
Sammantaget har kunskapen om historisk användning av kalk och kalkbruk, rent, 
naturligt subhydrauliskt och hydrauliskt, naturligt cement, puzzolankalkbruk av olika 
typer och portlandcement ökats avsevärt under de sista tio åren både internationellt och i 
Norden. 
 
Hösten 2016 upptäcktes i Stift- och Landsbibliotektet i Skara ett opublicerat manuskript 
av kemisten Gustaf Erik Pasch ”Om Kalkarter och Hydrauliskt Murbruk” från 1838 
som utgör en betydande utvidgning av Paschs tidigare undersökning de s k 
”Motalaförsöken” (Pasch 1824). Undersökningen har inte inarbetats här men 
författaren planerar att kommentera den vid ett annat tillfälle snarast möjligt. 
 
De förenklade tabellerna om brukens och putsfärgernas utveckling i Norden, där den om 
de äldre brukstypernas utveckling presenterades första gången i doktorsavhandlingen 
2006, och genom de utförda nya undersökningarna har denna blivit mer komplett (Fig. 
88). De visar på att förhållandena är komplexa till fördel för eftersträvad ökad förståelse 
för kalk men även för cement som material och kulturhistoriskt fenomen i de nordiska 
länderna. Sådan ny kunskap är nödvändig vid vård och restaurering av äldre byggnader 
där kalk och cement använts. 
 

 
Fig. 88. 
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Enligt Sölve Johansson 2009 

Fig. 5:1.  Vy av Ulriksdals slott åt sydost. Foto: Sölve Johansson 1985.

Fig. 5:2.  Ulriksdals slott. Nordöstra flygelns norra fasad med rester av puts av tegelmjölskalkbruk.   
  Foto: Sölve Johansson 1985.
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Två gropar har grävts rännans fyllning. Groparna var centrerade i rännan och 
med ett inbördes avstånd på drygt 0,5 m. De var nedgrävda i rännans norra ände 
(K416) och i dess mitt (K438). Den norra gropen var 1,0 m djup och 0,8–0,9 
m i diameter. I den undre delen låg på bottnen ett antal större stenar, diameter 
0,1–0,2 m. Resten av gropen var fylld med gråvit kalk, pulveriserad och i hela 
stycken (troligen släckt) uppblandat med aska och humös lerig silt.

Figur 13. Lämningar tillhörande fas 1, äldre gårdsenhet. Hus 20 framträder ej. Skala 1:1000.

Figur 14. Ränna och gropar. Skala 1:50.

Lerbruk

2016
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Ett viktigt konstaterande är att användningen av naturligt subhydrauliskt och hydrauliskt 
kalkbruk har subhydraulisk och hydraulisk kalkfärg förekommit parallellt (Fig. 89). 
 

 
Fig. 89. 
 
Här presenteras även en förenklad tabell av putsstrukturernas utveckling i Norden  
(Fig. 90). 
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En viktig fråga gäller att skydda kulturhistoriskt värdefulla brukstyper och ange hur 
dessa bruk lämpligen vårdas, repareras och restaureras. Författaren hade för avsikt att 
bedriva fördjupade sådana undersökningar särskilt angående hydrauliska kalkbruk efter 
disputationen 2006. Några sådana undersökningar har dock inte kommit till stånd p g a 
bristen på ekonomiskt stöd. Men författaren har upprättat en sammanställning av 
byggnader med bevarade historiska bruk som bör vara värdefull för kulturmiljövården 
(bilaga 1). 
 
Som led i postdocforskningen har författaren även genom Suzanna Hultqvist ordnat upp 
Riksantikvarieämbetets bruksprover som togs omhand 2008 (bilaga 2) och 2007 gjordes 
en sammanställning av då i Norden särskilt i Sverige under modern tid kända 
hydrauliska kalker (bilaga 3). Denna sammanställning har reviderats något inför 
publiceringen. Flera av dessa kalker är idag historiska. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1  
 
Skydd av kulturhistoriskt värdefulla brukstyper 
 
Det är även viktigt att utveckla skyddet av kulturhistoriskt värdefulla brukstyper. Det 
gäller bl.a. att ange hur dessa bruk lämpligen vårdas, repareras och restaureras. En 
viktig fråga är att utveckla metoder och material för konservering av historiska kalk-
bruk.  
 
Några egna projekt omnämnda i doktorsavhandlingen kan utnyttjas som exempel på 
praktiskt skydd av värdefulla brukstyper. Det gäller bl.a. restaureringen 2004 av 
Ornunga gamla kyrka i Västergötland (1200-talet), då välbevarad utstruken fog från 
medeltiden och 1700-talet, förmodligen baserad på Kinnekullekalk, sparades, och år 
2000 av Skee kyrka i Bohuslän (1100-talet), med välbevarad 1600-talsputs på norra 
fasaden, som bevarades under ny puts. Det rör sig förmodligen om s k Norgekalk. På 
fasaden till Rådhuset i Marstrand, tillkom vid en ombyggnad 1867, och restaurerades år 
2000, finns betydande rester av ursprunglig såväl naturlig cement och tidigt portland-
cement. Så mycket som möjligt av dessa bruk sparades. På Ulriksdals slott i Stockholm 
finns bevarat tegelmjölskalkbruk från ombyggnaden 1671-1715 på flera fasaddelar, 
vilket bevarades under ny puts vid fasadrenoveringen 1984-85. Välbevarat ursprungligt 
skifferkalkbruk finns som fogbruk bl.a. på Onsjö stenhus vid Vänersborg (1788), 
restaurerat 1988-89 och som putsbruk under ny puts bl.a. på Lycke kyrka i Bohuslän 
(1826-27) från restaureringen år 2000. I samtliga fall finns en omfattande 
dokumentation. 
 
Ett bra exempel på hur gammal puts bör skyddas är Borgholms slottsruin (1572-92). 
Där har resterande ursprunglig puts, baserad på hydraulisk Ölandskalk, kantförseglats 
med användande av nytillverkad Ölandskalk inom ramen för arkitekt Erik Wikerståls 
restaureringsprojekt påbörjat 1996. 
 
Flera nya restaureringsprojekt som jag deltagit i under perioden 2006-16 är intressanta i 
detta sammanhang.  
	
Välbevarat ursprungligt subhydrauliskt och hydrauliskt kalkbruk finns bl a på fasaderna 
till Stockholms stadshus (1912-23), i Vä kyrka (omkring 1130), på kyrkoruinen vid 
Varnhems kloster (omkring 1030), på Torpa stenhus (1400-talets slut-1620), på 
Silleruds kyrka vid Årjäng (1887-88), på Gamla gymnasiet i Karlstad (1754-59), på 
Brahehus slottsruin vid Gränna (1638-61), på Herrborum vid Sankt Anna (1638), i 
Rönnängs kyrka på Tjörn (1794-95) och kastalen i Brunflo (1100-talet). Naturligt 
cement finns på fasaderna till Börshuset i Göteborg (1844-49) och på Oscarshall på 
Bygdøy vid Oslo (1847-52), naturligt puzzolankalkbruk på Domkyrkoruinen i 
Kirkjubøur på Färöarna (omkring 1300), skifferkalkbruk på portalen till Solberga kyrka 
i Bohuslän (1867) och slaggkalkbruk på tornet till Stockholms stadshus (1912-23). 
Tidigt portlandcement finns bevarat bl a i grundmurarna på Folkärna kyrka i Dalarna 
(1849) samt på fasaderna till Oscarshall på Bygdøy vid Oslo (1847-52), på Gamla 
rådhuset i Skövde (1853), på Stora Bjurums slott i Västergötland (1870), på Börjes torn 
på Borgeby slott i Skåne (1870) och på Helsingborgs fyr och lotshus (1888-89). Utförlig 
dokumentation finns i flertalet fall.  
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Bilaga 2 
 
Riksantikvarieämbetets brukssamling 
 
Författaren har under 2008 i samband med Riksantikvarieämbetets flytt till Gotland som 
gåva fått Riksantikvarieämbetets bruksprovsamling från den Antikvarisk-tekniska 
avdelningen. Samlingen består av omkring 80 stycken bruksprover insamlade av 
antikvarie Karin Andersson, Riksantikvarieämbetet och arkitekt Birgitta von Haslingen, 
Statens fastighetsverk i samband med tjänsteuppdrag från slutet av 1970-talet fram till 
2005, samt bruk och tegelprover från Kronobergs slottsruin i Småland från 1994. 
Lejonparten av proverna är från ett trettiotal statliga kulturbyggnader. Proverna har 
ordnats upp så att de skall kunna bli tillgängliga t ex i en databas. Tills vidare 
presenteras de i denna rapport. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riksantikvarieämbetets	brukssamling	

Nr.	 Äldre	nr.	 Objekt	 Provet	taget	från/	info	 Ålder	 Kommun	 Datum	 Prov-
tagare	

Antal		
olika	
prov.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	 AB0302000	 Drottningholms	slott	 	 Org.bruk	 Ekerö	 	 K.A.	 1	
2	 	 Svartsjö	slott	 Tak	interiört.	 	 Ekerö	 	 B.v.H.	 1	
3a	 	 Gävle	slott	 Trapphall.	Färgskikt.	 	 Gävle	 	 B.v.H.	 1	
3b	 	 Gävle	slott	 Fönsteromfattningar.	 	 Gävle	 	 B.v.H.	 1	
4	 O0001000	 Residenset,	Göteborg	 Gaveln	mot	berget,	bottenvåning.	 	 Göteborg	 900830	 B.v.H.	 1	
5	 U0308000	 Strömsholms	slott	 	 	 Hallstahammar	 850326	 K.A.	 7	
6	 N1	 Halmstad	slott	 Sydfasaden.	Färgskikt.	 	 Halmstad	 	 B.v.H.	 2	
7	 C0017000	 Skokloster	slott	 Fr.	en	av	de	runda	blinderingarna.	 Org.bruk	 Håbo	 	 K.A.	 1	
8	 	 Skokloster	kyrka	 Södra	sidoskeppet	 	 Håbo	 1979	 K.A.	 4	
9	 	 Hossmo	(kyrka)	 	 	 (Kalmar)	 1985/88?	 K.A.	 2	
10a	 	 Residenset,	Kalmar	 Hörnkedja		1737	års	hus.	Med	färgskikt.	 1700-tal	 Kalmar	 1996	 B.v.H.	 1	
10b	 	 Residenset,	Kalmar	 Gamla	byggnaden.	Med	färgskikt.	 1600-tal	 Kalmar	 1996	 B.v.H.	 1	
10c	 	 Residenset,	Kalmar	 Putslagning.	 	 Kalmar	 1996	 B.v.H.	 1	
10d	 	 Residenset,	Kalmar	 Från	hörn.	Delvis	äldre	bruk.	Färgskikt.	 (1600-tal)	 Kalmar	 1996	 B.v.H.	 1	
11a	 	 Nättraby	kyrka	 Västtornet/Norra	muren.	 	 Karlskrona	 720829	 K.A.	 3		
11b	 	 Nättraby	kyrka	 Västtornet/Norra	muren.	 	 Karlskrona	 720829	 K.A.	 3		
12	 M331	 Malmöhus	 Tornet	 	 Malmö	 Före	-97	 B.v.H.	 2	
13a	 	 Tommarp	(oklart	vilket	Tommarp)	 Gammal	puts.	 	 Skåne	 1998	 B.v.H.	 1	
13b	 	 Tommarp	(oklart	vilket	Tommarp)	 Med	färgskikt.	 	 Skåne	 1998	 B.v.H.	 1	
14	 AB0303000	 Ulriksdals	slottsteater	/Confidencen	 Södra	fasaden	 1600-tal	 Solna	 1982	 K.A.	 1	
15	 AB0135000	 Adelcrantzka	palatset	 Med	färgskikt.	 	 Stockholm	 	 B.v.H.	 1	
16	 AB0183:19	 Amiralitetshuset	 Med	färgskikt.	 	 Stockholm	 	 B.v.H.	 5	
17	 	 Armémuseet	 Med	färgskikt.	 	 Stockholm	 	 B.v.H.	 1	
18	 	 Birger	Jarls	torn	 Taklisten.	Med	färgskikt.	 	 Stockholm	 	 B.v.H.	 1	
19	 	 Bolinderska	palatset	 	 	 Stockholm	 	 B.v.H.	 3	
20a	 AB0025000	 Gamla	riksdagshuset	 Fasad/under	takfot.	 	 Stockholm	 950206	 B.v.H.	 2	
20b	 AB0025000	 Gamla	riksdagshuset	 Från	fransiskanerklostret.	Mur+putsbruk.	 1500-tal	 Stockholm	 	 B.v.H.	 3	
21	 AB0035000	 Hessensteinska	palatset	 Murens	insida.	 	 Stockholm	 	 B.v.H.	 1	
22	 	 Historiska	museet	 Genomfärgad	puts.	 1900-tal	 Stockholm	 	 B.v.H.	 1	
23a	 AB0183:24	 Intendenturförrådet	 Sockel	på	tillbyggnad/Lisener.	 	 Stockholm	 	 B.v.H.	 2	
23b	 AB0183:24	 Intendenturförrådet	 	 	 Stockholm	 	 B.v.H.	 1	
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24	 AB0183	 Kasern	3,	Skeppsholmen	 Stockholm	 B.v.H. 1	
25	 AB0027000	 Kungliga	biblioteket	 Äldsta	delen,	vinden/?	 1800-tal	 Stockholm	 B.v.H. 2	
26	 Kungliga	myntet	 Sydvästra	huset.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
27	 AB0183:32	 Kungliga	sjökrigsskolan	 Stockholm	 B.v.H. 3	
28	 AB0183:33	 Långa	raden	 Med	färgskikt.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
29	 AB	0183:15	 Moderna	museet	 Stockholm	 1997	 B.v.H. 5	
30	 AB0010000	 Rosenhaneska	palatset	 Gaveln.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
31	 AB79	 Salviigränd,	Gamla	stan.	 Färgprover.	 Stockholm	 920818	 B.v.H. 1	
32	 AB0183:10	 Skeppsholmskyrkan	 Kupolen,	invändig	puts	 1860-tal?	 Stockholm	 1	
33a	 AB0301000	 Stockholms	slott,		Kommendantsflygeln Östra	delen.	Väggen	mellan	rum	390-391.	 1700-tal	 Stockholm	 830308	 K.A.	 1	
33b	 AB0301000	 Stockholms	slott,		Kommendantsflygeln	 Östra	delen.	Väggen	mellan	rum	390-391.	 1850-tal	 Stockholm	 830308	 K.A.	 1	
33c	 AB0301000	 Stockholms	slott	 Kapitäl.	 Stockholm	 2001	 B.v.H. 1	
34a	 AB	0036000	 Södra	Bankohuset	 Källaren	rum	19a	 Stockholm	 1	
34b	 AB	0036000	 Södra	Bankohuset	 Vinden,	rum	152a,	även	spik.	 1800-tal	 Stockholm	 2	
34c	 AB	0036000	 Södra	Bankohuset	 Borrkärna,	fogbruk.	 1920-tal?	 Stockholm	 1	
35a	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Fasad	c.	Bröstningsbruk,	fog	inre	nock.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35b	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Bruk	c:d	o.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35c	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Murbruk	c	e.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35d	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 C:	e	f.	Fogbruk	under	trälist.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35e	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 C:g	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35f	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 C:o:c.	 1960-tal	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35g	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 CO:c:1b,på	tegel.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35h	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 CO:d:1	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35i	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 CO:ef:3	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35j	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 CO:f:2,	Stockningsbruk.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35k	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 CO:g:1.	Mellan	tegel	och	mot	stenpelare.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35l	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 C:o:f	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35m	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 CP:b:1.	Fog	.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35n	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 E:dc.	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35o	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Stockholm	 1	
35p	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Västra	flygeln	under	tak.	 Stockholm	 B.v.H 1	
35q	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35r	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Fossil	ortoceratit.	Tagen	från?	 Stockholm	 B.v.H. 1	
35s	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Östra	vingen.	Bottenvåning,	rustik.	 Stockholm	 2005	 B.v.H. 1	
35t	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Östra	vingen.	Från	rustik	läge	P.	A,B.	 Stockholm	 2005	 B.v.H. 1	
35u	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Östra	vingen.	 Stockholm	 2005	 B.v.H. 1	
35v	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Östra	vingens	nisch.	 Stockholm	 2005	 B.v.H. 1	
35 	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Östra	vingen.	Äldsta	putsen	i	nisch.	 Stockholm	 2005	 B.v.H. 1	
35y	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Östra	vingens	nisch.	Puts	m.	färglager.	 Stockholm	 2005	 B.v.H. 1	
35aa	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Färgspår	från	sten	omf.	överst.	 Stockholm	 2005	 B.v.H. 4	
35bb	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Östra	vingen.	 Stockholm	 2005	 B.v.H. 1	
35cc	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Grå	putsfärg.	 Stockholm	 2005	 B.v.H. 1	
35dd	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Östra	vingen.	Rustik	omfattn.	 Stockholm	 2005	 B.v.H. 1	
35ee	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Östra	vingen.	 Stockholm	 2005	 B.v.H. 1	
35ff	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Oljefärgsprov	perspektivet	 Stockholm	 B.v.H. 3	
35gg	 AB0104000	 Tessinska	palatset	 Tillbyggnad	Tessin	d.y.	 1770-1800	 Stockholm	 2000-10	 B.v.H. 3	
36	 rangelska	palatset	 Fr.	rum	med	planerad	handikappentr 	 Stockholm	 1979	 K.A.	 2	
37	 keshov	(slott)	 1720-tal	 Stockholm	 K.A.	 2	
38a	 0306000	 Gripsholms	slott	 Operarummet	 1770-tal	 Strängnäs	 811106	 K.A.	 1	
38b	 0306000	 Gripsholms	slott	 Operarummet	 medeltid	 Strängnäs	 811106	 K.A.	 1	
38c	 0306000	 Gripsholms	slott	 Teatern	 1770-tal?	 Strängnäs	 811106	 K.A.	 1	
38d	 0306000	 Gripsholms	slott	 Rum	204.	Fogbr.	fr.	skyttegångens	golv	 1500-tal	 Strängnäs	 811110	 K.A.	 1	
38e	 0306000	 Gripsholms	slott	 Scenkällaren	 1600-tal	 Strängnäs	 811110	 K.A.	 1	
38f	 0306000	 Gripsholms	slott	 Våningen	ovanför	scenkällaren	 1500-tal	 Strängnäs	 811110	 K.A.	 1	
38g	 0306000	 Gripsholms	slott	 Rum	bredvid	operarummet	 Strängnäs	 811106	 K.A.	 1	
39	 0401000	 Varbergs	fästning	 Vallmuren	 Varberg	 K.A.	 1	
40a	 0001000	 Västerås	slott	 Västerås	 B.v.H. 1	
40b	 0001000	 Västerås	slott	 1900-tal	 Västerås	 B.v.H. 2	
40c	 0001000	 Västerås	slott	 Med	färgskikt.	 Västerås	 B.v.H. 4	
41:1	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:2a	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:2b	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:2c	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:3	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:4	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:5	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:6	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:7	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:8	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:9	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:10	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:11	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:12	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
41:13	 Kronobergs	slottsruin	 Se	ritning.	Även	tegelskärvor.	 Vä jö	 1994	 B.v.H. 1	
42	 Granhammars	slott	 Bottenvåning,	rustik./	Port.	 pplands-Bro	 2	
43	 Okänd	1.	 Med	avfärgning	i	gult.	 K.A.	 1	
44	 Okänd	2.	 K.A.	 1	
45	 Okänd	3.	 Fett	bruk.	 Pre-	1800	 B.v.H. 1	
46	 Okänd	4.	 Tunt	putskikt	med	avfärgn.	guldockra	 B.v.H. 1	
47	 Okänd	5.	 Litet	fragment	med	rosa	färgskikt.	 B.v.H. 1	
48	 Okänd	6.	 Placerad	efter	Svartsjö 	 Tunt	putsskikt	m.	färg/Spritputs.	 B.v.H. 2	
49	 Okänd	7.	 B.v.H. 1	
50	 Okänd	8.	 Ev.	kalmar	residens? 	 Fett	bruk	m.	hår.	Från	listdragn.	Färgskikt.	 Pre-	1800	 B.v.H. 1	
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Bilaga 3 
 
Ny teknisk kunskap om hydraulisk kalk  
 
I flera avseenden erfordras ny kunskap om brukens egenskaper ur bl.a. teknisk synpunkt 
och hur de har hanterats allt från brytning till applicering. Det är exempelvis viktigt att 
jämföra hydraulisk modul och styrka hos historiska subhydrauliska och hydrauliska 
kalker med de kalker som finns på marknaden nu för tiden. 
 
Författaren påbörjade i samband med arbetet med föreliggande avhandling arbetet med 
att göra en sammanställning av i Norden särskilt Sverige under modern tid kända 
hydrauliska kalker. Denna sammanställning föreligger sedan 2007 i en preliminär 
version. Inför publiceringen har sammanställningen reviderats något. Ett stort problem 
utgörs av att några distributörer av hydraulisk kalk inte anger tillverkare och 
tillhandahåller annan nödvändig teknisk information. Detta är inte tillfredsställande. 
 
Här presenteras först några äldre hydrauliska kalker idag som inte produceras längre, 
nämligen Klintebjergskalk och Cheopskalk i Danmark (Fig. 91), Tomurex D i Sverige 
(Fig. 92), Mariensteiner Romankalk, Tyskland och Jurakalk, Schweiz. 
 
Till dessa kalker kommer två äldre norska tillverkare av hydraulisk kalk, nämligen 
Karljohansvern Örlogsstation i Horten vid Oslo och Steens kalkbruk i Furuberget vid 
Hamar (Fig. 93). I båda fallen användes ortoceratitkalksten från Oslofältet. 
 
I övrigt presenteras sex hydrauliska kalker från Tyskland och sju från Frankrike där det 
ibland är osäkert om de fortfarande används i Norden. 
 

 
Fig. 91. 

Danmark - Klintebjergskalk och Cheopskalk

Trass

Puzzolana

Puzzolana

Blue Lias

Septaria/
Naturligt
cement

Rom

Neapel/
Puzzouli

Eifelområdet

Ciment Prompt
Grenoble

Jurakalk

Santorini

Sheppey mf

Gulaktig kalk från kalkblock.
Starkt hydrauliskt. Hm = 0,80.

Mariager Cheopskalk 
(1914-1945-?).

Brunaktig, vit. 
Starkt hydraulisk/naturligt 

cement. Hm = 1,59.

Klintebjergs kalkbruk på Själland
(1752-1957).
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Fig. 92.  
 

 
Fig. 93. 
 
 
 
 
 

Fig. 5:1. Förenklad karta över förekomster av kalk med hydrauliska komponenter, naturligt cement och
hydrauliska tillsatsmaterial i Sverige. Utgående från Atlas över Sverige 1957.

Tomtens kalkbruk vid 
Mösseberg i Västergötland (1913-
74).

Tillverkning av den hydrauliska 
kalken Tomurex D 1954-74. 
Kalk från ortoceratitkalksten 
bränd med alunskiffer. 
Moderat hydraulisk. Hm = 0,61.

Kalk från Falbygden - Tomurex D

Mörkt alunskifferlager och 
ljus ortoceratitkalksten.

Ortoceratit-
kalksten.

Karta över Tomtens kalkbruk 1932 (Brodow 1941, s 15).

Användes av Ernström & Co bl a vid byggandet 
av Kyrkbyn på Hisingen i Göteborg (1950-talet) 
och vid renoveringen av Silleruds kyrka i 
Värmland (1956-57; uppfördes 1887-88). 
Brunaktigt grovputsbruk av Tomorex D 
och ytputs av Serponit ädelputsbruk.

Fig. 5:103. Mörkt alunskifferlager och ljus
ortoceratitkalksten i kalkstensbrottet vid
Tomtens kalkbrott vid Mösseberg i
Västergötland.
Foto: Sölve Johansson 2002.

Fig. 5:104. Ortoceratitkalksten i kalkstensbrottet vid
Tomtens kalkbruk vid Mösseberg i
Västergötland.
Foto: Sölve Johansson 2002.

Fig.5:105. Karta över Tomtens kalkbruk 1932 (Brodow 1941, s 15).

Fig. 5:103. Mörkt alunskifferlager och ljus
ortoceratitkalksten i kalkstensbrottet vid
Tomtens kalkbrott vid Mösseberg i
Västergötland.
Foto: Sölve Johansson 2002.

Fig. 5:104. Ortoceratitkalksten i kalkstensbrottet vid
Tomtens kalkbruk vid Mösseberg i
Västergötland.
Foto: Sölve Johansson 2002.

Fig.5:105. Karta över Tomtens kalkbruk 1932 (Brodow 1941, s 15).

Fig. 5:103. Mörkt alunskifferlager och ljus
ortoceratitkalksten i kalkstensbrottet vid
Tomtens kalkbrott vid Mösseberg i
Västergötland.
Foto: Sölve Johansson 2002.

Fig. 5:104. Ortoceratitkalksten i kalkstensbrottet vid
Tomtens kalkbruk vid Mösseberg i
Västergötland.
Foto: Sölve Johansson 2002.

Fig.5:105. Karta över Tomtens kalkbruk 1932 (Brodow 1941, s 15).

3 
 

 

 

Figur 3. Visar putsytan med avfärgning. Bildytan motsvarar 5,5x4,2 mm2. 

 

Figur 4. Visar övergången från grovporig luftporstruktur i nedre delen till finporig i övre delen. 
Bildytan motsvarar 2,7*2,1 mm2.  

4. 2 Sillerud Norr  

Avfärgning 

CBI

Kyrkbyn i Göteborg

Silleruds kyrka

Norge - Hydraulisk kalk från Oslofältet
Jämtlands/Brunflo 
kalkTrondheims- 

området/
Sør-Trøndelag

Närkekalk

Ålandskalk

Lenakalk

Runmarökalk

Östgöta-Västgöta-
kalk kalk

Andrarumskalk

Bornholmscement mm

Klintebjergskalk

Mariagerkalk? + 
Septaria?

RevalkalkDagökalk

Livlandskalk

Siljanskalk

Oslo- 
området

Bergen- 
området

Bjärsjöladugårdskalk

Komstadskalk

Ölandskalk

Slitelagermärgel

Shetlandsöarna?

Oslofältet

Kalkugnarna på Karljohansvern Örlogsstation 
i Horten vid Oslo (1852 och 1854).
Kalkstenen togs från Langöns kalkstensbrott 
nyttjat sedan 1600-talet. Ger hydraulisk kalk.

Steens kalkbruk i Furuberget vid Hamar 
(1894-1977). Här tillverkades den sista 
hydrauliska kalken i Norden.
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BYGGKONSULT SÖLVE JOHANSSON AB 
Trollhättan 
Sölve Johansson 
2007-06-18 Rev 2017-01-15 
Hydraulisk kalk i Norden särskilt Sverige: 
Hydrauliska egenskaper m m äldre hydrauliska kalker 

Klintebjergkalk, 
Själlands udde, 
Danmark 
Enbart Danmark 
(1752?-1957) 

Cheopskalk, 
Mariagerfjorden, 
Danmark 
Enbart Danmark 
(?-1945-?) 

Tomurex D,  
Tomtens Kalkbruk AB, 
Torbjörnstorp, Sverige  
Distributör: Bl.a. Ernström & 
Co AB, Göteborg (1954-74) 

Mariensteiner Romankalk 
Kalk-u. Zementwerk 
Marienstein GmbH, 
Waakirchen, Tyskland 
Distributör: Ernström 
Bygg AB, Göteborg (?  -
1990-96). 

Jura-kalk NHL 5 
Jura-cement-
fabriken Aarau-
Wildegg, Schweiz 
Distributör: 
Skandinavisk 
Jura-kalk A/S, 
Danmark och 
Målarkalk AB, 
Hyllinge (1985-
2003) 

Andel hydrauliska 
komponenter: 

SiO2 16,9 % 24,1 % 10,7 % 24,33 % 27,3/22 % 

-AI2O3 2,3 % 0,9 % 4,86 % 8,62 % 7,19/6 % 

Fe2O3 1,5 % 0,4 % 1,75 % 3,12 % 3,0/3 % 

Sammanlagt = 20,7 % = 25,4 % = 17,31 % = 36,07 % = 38,2/31 % 

Andel CaO + MgO: 

CaO 60,7 % 44,1 % 58,75 % 41,77 % 42,9/50 % 

MgO 2,0 % 0,2 % 1,0 % 1,42 % 2,8/3 % 

Sammanlagt = 62,7 % = 44,3 % = 59,75 % = 43,19 % = 45,7/53 % 

Hydraulisk modul 
enligt Eckel (Hm) 

0,80 1,59 0,61 1,82 1,30

Benämning med 
avseende på Hm 

Höghydraulisk kalk Höghydraulisk 
kalk/naturligt 
cement 

Moderat hydraulisk kalk Höghydraulisk kalk/ 
naturligt cement 

Höghydraulisk kalk 

Hydrauliska 
mineraler: 

Dikalciumsilikat C2S 
Belit 

? ? ? ? Ja 

Trikalciumslikat C3S 
Alit 

? ? ? ? Nej 

Typ enligt SS-ENV 
459-1

- - - (NHL 5) NHL 5 

Tryckstyrka efter 
28 dgr; 1 år; 2 år 

17,6 N/mm2 24,4 N/mm2 1,95 N/mm2 7,4-12 N/mm2 5,15-15 N/mm2 

Draghållfasthet efter 
30 dgr 

3,3 N/mm2 5,6 N/mm2 1,05 N/mm2 ? 1,3-4,7 N/mm2 

Fri kalk ? ? ? ? 2,7% 

Övrigt - - Lufthalt i bruk 18 % - - 

Kommentarer Tillverkas inte 
längre 

Tillverkas inte 
längre 

Tillverkas inte längre Tillverkas inte längre Tillverkas inte 
längre. 
Innehåller 20 % 
oupplösliga silikat-
er som ej deltager i 
hydratiseringen 
enligt Larsen m.fl. 
2000.  

Källor Suenson 1945 Suenson 1945 Arle Larsson 1984 Strübel m.fl. 1992 Fabrikant, 
distributör 
Danmark och 
Larsen m fl 2000. 
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Hydraulisk kalk i Norden särskilt Sverige: 
Hydrauliska egenskaper m m tyska hydrauliska kalker 

Hessler Naturligt 
Hydraulisk Kalk 
Hessler 
Kalkwerke 
GmbH, Wiesloch, 
Tyskland  
Distributör: Bl a 
Målarkalk AB, 
Hyllinge (1984-) 

Hydradur NHL 5 
Zement- und 
Kalkwerke 
Otterbein GmbH 
+ CO. KG,
Grossenlüder -
Müs, Tyskland
Distributör:
Falkenløwe,
Danmark och
Falkenløwe,
Danmark och
MURMA
Byggmaterial AB,
Lindome (?-2007-
?)

Calcidur NHL 2  
Zement-und 
Kalkwerke Otterbein 
GmbH+ Co.KG, 
Grossenlüder-Müs 
Tyskland 
Distributör: 
Falkenløwe, 
Danmark och 
MURMA 
Byggmaterial AB, 
Lindome (?-2007-?) 

Okadur HL 5 
Zement- und 
Kalkwerke 
Otterbein 
GmbH + Co. 
KG, 
Grossenlüder - 
Müs, Tyskland 
Distributör: 
Saknas 

Paintener 
Jurakalk HL 5 
Kalkwerk Rygol 
GmbH & Co, KG, 
Painten b. 
Kelkheim, 
Tyskland  
Distributör: 
Målarkalk AB, 
Hyllinge (2004-
2013) 

Ny Jurakalk NHL 
5-Z Sydtyskland
Distributör:
Skandinavisk
Jura-kalk
A/S/KALK A/S,
Danmark (2003-)

Andel kemiska 
komponenter: 
SiO2 13,97/14,99 % ? 10 % 13,55 % 10,0/8,47 % 18 % 

AI2O3 4,38/4,49 % ? 0,65 % 4,45 % 2,1/2,21 % 7 % 

Fe2O3 1,54/1,86 % ? 0,1 % 1,69 % 1,3 1,21 % 2 % 

Sammanlagt = 19,89/21,34 % = ? = 10,75 % = 19,63 %  = 13,4 11,89 % = 27 % 

Andel CaO + MgO: 

CaO 58,23/63,05 % ? 66 % 62,86 % 61,1/59,94 % 60 % 

MgO 2,08/2,21 % ? 2,6 % 1,41 % 0,7/0,65 % 4 % 

Sammanlagt = 60,31/65,26 % = ? = 68,6 % = 64,27 %  = 61,8/60,59 % = 64 % 

Hydraulisk modul 
enligt Eckel (Hm) 

0,28 ? 0,41 0,68 0,44/0,50 0,91 

Benämning med 
avseende på Hm

Subhydraulisk kalk ? Svagt hydraulisk kalk Moderat 
hydraulisk kalk 

Moderat hydraulisk 
kalk 

Höghydraulisk kalk 

Hydrauliska 
mineraler: 

Dikalciumsilikat C2S 
Belit 

Ja ? Ja ? ? ? 

Trikalciumslikat C3S 
Alit 

Ja ? Nej Ja ? ? 

Typ enligt SS-ENV 
459-1

(NHL 3,5?) NHL 5 NHL 2 HL 5 HL 5 NHL 5-Z 

Tryckstyrka efter 28 
dgr; 1 år; 2 år 

3,8-4,3 N/mm2 6,5 N/mm2; 
14 N/mm2 

4 N/mm2/2,3 N/mm2 
(bruk); 8,5 N/mm2/ 
10 N/mm2 (bruk) 

10 N/mm2 5,35-8,3 N/mm2 9,7 N/mm2 

Draghållfasthet efter 
30 dgr 

? ? 0,9 N/mm2/ 
1,5 N/mm2 (bruk) 

? 1,3 N/mm2 ? 

Fri kalk ? 3 %? 3,5%? 2 %? 5,2-8,5 % ? 

Övrigt - - - - - Förmodligen 
Hydradur NHL 5 
med tillsats av 
puzzolan

Kommentarer - - - - - Innehåller upp till 
20 % bränd kvarts-
sand fungerande 
som puzzolan. 

Källor Arle Larsson 1984 
och Strübel m. fl. 
1992 

Fabrikant Larsen m fl 2000 och 
fabrikant 

Strübel m fl 
1992 och 
fabrikant 

Tyskt institut och 
distributör 

Distributör 
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Hydraulisk kalk i Norden särskilt Sverige: 
Hydrauliska egenskaper m m franska hydrauliska kalker 1 St Astier 

St Astier NHL 2 
Chaux & Endvits Dest - 
Astier, St Astier, 
Frankrike 
Distributör: 
NHL Kalk Danmark 
Aps, Svendborg, 
Danmark och 
Målarkalk AB, Hyllinge 
(2003-) 

St Astier NHL 3,5  
Chaux & Endvits Dest - 
Astier, St Astier, 
Frankrike 
Distributör: 
NHL Kalk Danmark 
Aps, Svendborg, 
Danmark och 
Målarkalk AB, Hyllinge 
(2003-) 

St Astier NHL 5  
Chaux & Endvits Dest - 
Astier, St Astier, 
Frankrike 
Distributör: 
NHL Kalk Danmark 
Aps, Svendborg, 
Danmark och 
Målarkalk AB, Hyllinge 
(2003-) 

Andel kemiska 
komponenter: 

SiO2 6 % 12 % 15 % 

AI2O3 1,3 % 1,66 % 1,92 % 

Fe2O3 0,4 % 0,49 % 0,57 % 

Sammanlagt = 7,7 % = 14,15 % = 17,49 % 

Andel CaO + MgO: 

CaO 63 % 56 % 59 % 

MgO 0,75 % 0,98 % 1,01 % 

Sammanlagt: = 63,75 % = 56,98 % = 60,01 % 

Hydraulisk modul 
enligt Eckel (Hm) 

0,29 0,62 0,74 

Benämning med 
avseende på Hm

Subhydraulisk kalk Moderat hydraulisk kalk Höghydraulisk kalk 

Hydrauliska 
mineraler: 

Dikalciumsilikat C2S 
Belit 

Ja Ja Ja 

Typ enligt SS-ENV 
459-1

NHL 2 NHL 3,5 NHL 5 

Trikalciumslikat C3S 
Alit 

Nej Nej Nej 

Tryckstyrka efter 
28 dgr; 1 år; 2 år 

3,4 N/mm2 ? 4 N/mm2; ? ; 10 N/mm2 8,4 N/mm2 

Draghållfasthet efter 
30 dgr 

1 N/mm2 2 N/mm2 2,8 N/mm2 

Fri kalk 4,5-5,8 %? 2,0-2,5 %? 1,5-2,2 %? 

Övrigt - - - 

Kommentarer - - - 

Källor Fabrikant Fabrikant Fabrikant 
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Hydraulisk kalk särskilt i Sverige: 
Hydrauliska egenskaper m m franska hydrauliska kalker 2 Lafarge och SOCLI 

Crualys NHL 2 
Lafarge ciments, 
Frankrike 
Distributör: 
Nordiska Kalcium-
aluminater AB, 
Upplands Väsby (?) 

Chaux Blanche NHL 3,5-Z 
Lafarge ciments, 
Frankrike  
Distributör: Nordiska 
Kalciumaluminater AB, 
Upplands Väsby och 
Maxit AS, Danmark 
(?) 

Tradifarge NHL 5-Z  
Lafarge ciments, Frankrike 
Distributör: Nordiska 
Kalciumaluminater AB, 
Upplands Väsby (?) 

SOCLI NHL 3,5  
SOCLI, Izaourt,  
sydvästra Frankrike  
Distributör: Maxit AB 
(?-2007-?) 

Andel kemiska 
komponenter: 

SiO2 ? 11,1 % 13/16 % 10,5 % 

AI2O3 ? 0,65 % 0,8 % 1,6 % 

Fe2O3 ? 0,10 % 0,1 % 0,6 % 

Sammanlagt = ? = 11,85 % = 13,9/16 % = 12,7 % 

Andel CaO + MgO: 

CaO ? 65,7 % 68 % 62,4 % 

MgO ? 0,45 % 0,5 % 1,9 % 

Sammanlagt = ? = 66,15 % = 68,5 % = 64,3 % 

Hydraulisk modul 
enligt Eckel (Hm) 

? 0,48 0,54/0,67 0,48 

Benämning med 
avseende på Hm

? Svagt hydraulisk kalk Moderat hydraulisk kalk Svagt hydraulisk kalk 

Hydrauliska mineraler: 

Dikalciumsilikat C2S 
Belit 

? Ja ? Ja 

Trikalciumslikat C3S 
Alit 

? Nej ? ? 

Typ enligt SS-ENV 
459-1

NHL 2 NHL 3,5-Z NHL 5-Z NHL 3,5 

Tryckstyrka efter 
28 dgr; 1 år; 2 år 

? 4,2 N/mm2/7,8 N/mm2 
(bruk); 20 N/mm2 (bruk) 

15 N/mm2 6 N/mm2 

Draghållfasthet efter 
30 dgr 

? 2,7 N/mm2/ 
4,4 N/mm2 (bruk) 

3,5 N/mm2 ? 

Fri kalk ? 2,8 %? 3,0 %? 

Övrigt - - - - 

Kommentarer - - - SOCLI tillverkar även 
NHL2 och NHL5. 

Källor Fabrikant Larsson m.fl. 2000 och 
fabrikant 

Fabrikant Liversey 2001 
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