
 

                                             

. Historisk tillbakablick på Stenbrytningen i Cementas Stenbrott.               

Brytning av sten Cementas Stenbrott 1892-1970-talet. 

Verksamhet i Cementas Stenbrott under åren 1940 till början på 1960-talet. 
 

Historik över Cementas tillverkning. 
 

1873 bildade kammarherre C A skiöldebrand ”Hellekis Aktiebolag”för att anlägga en 

cementfabrik.På grund av finansiella skäl dröjde det nästan 20 år,1892,innan cementtillvekningen 

kom igång.Om detta finns uppgifter i Bruksmuseet i Falkängen.Under dessa år drev företaget sina 

andra  verksamheter vidare,bl.a. jordbruk,mejeri,såg,tegelbruk,kalkbruk och stenhuggeri. 

Cementfabriken startade 1892 och drevs till 1978.20 000 000 ton kalksten togs under den tiden ur 

berget och skapade den ”canyon”vi ser nu. 

Fabriken byggdes ut vid flera tillfällen,1896(10 000årston),1907(43 000årston),1931 och 1936 helt 

ny anläggning,1952 och 1956 två nya ugnar(600 000årston).Då baserat på 1miljon ton kalksten. 

Verksamheten i stenbrottet mekaniserades först under 1930-talet,fram till dess gjordes allt för hand 

både brytning och lastning. 

Parallelt med cementen tillverkades mellan 1896-1912s.k.palltegel,bestående av 80% 

alunskifferaska och 20% kalk.På Kinnekulle finns många byggnader tillverkade av sådant tegel. 

Cementa lade ner sin brytning av kalksten och tillverkning av cement 1978,sedan återställdes brottet 

av Cementa .  

 
 

Borrning i brottet. 
När berget var avtäckt och rensat från jord borrades för s.k. ”Storskott”.Vad innebar detta? Jo man började att borra 

så djupt,att man kom ner på ”pallen”,det vill säga ,på  den nivå i berget där man lastade stenen.För denna borrning 

fanns en djupborrningsmaskin,som gick på larvfötter och själva borrmaskinen drevs med komprimerad luft,som gick 

i ledningar,som var dragna uppe på bergkanten.Man borrade med vissa meter mellan borrhålen på den sträcka där 

man lastade nedanför.När man hade borrat denna sträcka färdigt,så blev det laddning av storskott. 

 

 

 

Laddning av Storskott. 
Det kunde laddas med 2000 Kg Nabit och överst lade man en klump av dynamit som tändhatten sattes fast i.När det 

var klart skulle alla tändhattar sammankopplas med trådar.Salvan avlossades med ström.Det betyder att man hade ett 

batteri som man kopplade på+ och – pol,drog därefter upp en fjäder och tryckte ner en knapp så att skottet 

detonerade,detta kallades att spränga med intervallskjutning.  

 

Järnvägen till brottet. 
 

Från kalkbruket ned till Hönsäters Hamn byggdes 1878 en järnväg för uttransport av den brända kalken.Tidigare hade 

troligen transporterna skett med hästdragna vagnar s.k. ”mebottnar” både från kalkstensbrytningen till kalkgruvan och 

från gruvan till hamnen.Kalkugnarna placerades nära alunskiffern,som användes för bränningen. 

År 1890 förverkligades cementfabriksplanerna och en fabrik med fyra schaktugnar uppfördes vid Hönsäters 

hamn.1892 stod den färdig. 

1890-91 byggdes järnvägen mellan hamnen och Hönsäters kalkbruk ut till stenbrottet och en bibana lades också ut till 

alunskifferbrottet mellan Hönsäters och Hellekis egendomar.Denna var i drift till 1947 då den s. k. ”Truckvägen” 

färdigställdes och stentransporterna överfördes från järnväg till lastbil. 

 

Brytning av sten i brottet. 



För att komma åt den användbara kalkstenen måste berget avtäckas från träd och jordmaterial.Före 

maskinernas tid fick alla sådana arbeten göras för hand med fyllhammare och fyllfat,spade,skyffel 

och skottkärra med trähjul. 

På kom.andra sidan vägen syns resultaten från början av kalkstensbrytningen.Ett imponerande 

minnesmärke som kostat många mantimmar.Materialet har forslats med skottkärra på höga 

landgångar,något som var besvärligt och farligt(några räcken fanns inte) redan på sommaren,tänk då 

vintertid och hala landgångar. 

Sedan borrades det för hand.Ett borrgäng bestod av tre man,där en höll och vred borret och två slog 

med släggor på det.I början sköts det med svartkrut(innan dynamiten) och bröts med spett.Materialet 

man fick loss släggades till lämplig storlek och handlastades på hästdragna vagnar.När järnvägen 

kom lade man ut spår även för jordavtäckningen och kunde underlätta transporten,men 

handlastningen fortsatte ända tills de första grävmaskinerna kom. 
 

 

Lastning av sten. 
När grävmaskinen hade sorterat ifrån den grövsta stenen,började han lasta på truckarna och allt eftersom han 

lastade,så sorterade han och lade bakom sig.Sedan kom en maskin,som kallades ”klubban”,den hade en tyngd som 

vägde 2000Kg.Denna tyngd hissades upp en bit och så släpptes den av sin tyngd ner på de stenblock som skulle slås 

sönder till mindre stycken,så att grävmaskinen kan lasta dem vid nästa runda. 

Modernisering av Cementas Kalkstensbrott. 
Kalkstensbrottet,det s. k. Rödstensbrottet,moderniserades under åren för att kunna hålla jämna steg 

med utvecklingen på cementtillverkningsområdet.För att säkerställa stentillgången i brottet började 

man 1958 bygga två tunnlar under den dåvarande landsvägen mot Lidköping.Därigenom skulle man 

även kunna bryta kalksten på andra sidan vägen på det s. k. Rustsätersgärdet.Ett nytt brott blev också 

öppnat.För att komma åt sten,som låg under och på sidorna om landsvägen började dåvarande 

platschefen,disponent Olof Rosenkvist,1968 projektera för en flyttning av landsvägen högre upp och 

på andra sidan Rustsäters Gård,så att man kunde koncentrera stenbrytningen till ett enda 

stenbrott,vilket ansågs mest rationellt.Så fick landsvägen från Hällekis till Medelplana en helt ny 

sträckning för en kostnad för Cementa av ca 1,2 milj. Kronor.På tal om vägar,så hade bolaget även 

byggt en ny genomfartsväg från Hönsäter till cementfabriken och därvid byggt på den gamla 

järnvägsbanken från kalkstensbrottet till cementfabriken.Den vägen blev färdig 1960. 

I kalkstensbrottet byggdes 1959 en ny reparationsverkstad för brottets maskinpark och 1961 byggdes 

dessutom ett kallgarage. 

Moderna grävmaskiner,ändrade sprängningsmetoder,omlagda stentransporter med maskinlastning 

m.fl. andra arbetsbesparande anordningar har givetvis medfört en kraftig personalminskning i 

kalkstensbrottet.År 1936 krävde arbetet i brottet cirka 215.000 arbetstimmar,medan åtgången år 

1967 var endast 75.000 timmar,trots en tredubbling av mängden utbruten kalksten.   

 

Stentransport från brottet till Cementfabriken. 
Samtidigt som truckvägen byggdes inköptes från Amerika fyra Euclid-truckar som lastade 15 ton. 

På 1950-60-talet köptes större truckar som lastade 30 ton vardera.Dom var 5 till antalet.Av dessa 5 körde man med 

fyra stycken i tvåskift,medan en stod i reserv om någon av de andra skulle vara i behov av service eller reparation på 

verkstaden. 

Under slutet av 1960-talet inköptes från Gullhögen i Skövde två stycken tyska truckar som lastade 45 ton.Av dessa 

två gick en i trafik ihop med dom andra 4.I vanliga fall körde man sten i tvåskift.På detta sätt fraktades det ned 2400 

ton per skift.Ibland ,om stenkrossen som krossade 50 ton i timmen,gick sönder och stenlagret var långt nedkört,kunde 

man sätta in treskift.Då körde man sten på natten också.  

 

 


