Hur Nordkalk blev Nordkalk
Vad har Pargas Kalkbergs Aktiebolag och Nordkalk Oy Ab gemensamt? Svaret är
kalkverksamheten som Pargas Kalkbergs Aktiebolag inledde för 120 år sedan och som
Nordkalk Oy Ab idag bedriver. Bolaget har under sin existens haft flera olika namn, men
kalkverksamheten har fortsatt oavbrutet.
Hemmansägare Otto Moberg grundade Pargas Kalkbergs Aktiebolag år 1898 – alltså för
120 år sedan. År 1910 utvidgades verksamheten till Villmanstrand. Inom det nya
verksamhetsområdet i östra Finland var det främst skogsindustrin som använde kalk. Den
enda konkurrenten var länge Lojo Kalkverk Aktiebolag, varifrån den nuvarande gruvan i
Tytyri härstammar.
Cementtillverkningen inleddes när cementugnen i Pargas stod färdig år 1914, och
cementproduktionen dominerade bolagets verksamhet under många årtionden. Ända fram till
1950-talet gick verksamheten huvudsakligen ut på att förädla egna råvaror. Senare utvidgades
verksamheten ännu med tillverkning av kakel, rör, isolering och mycket annat.
År 1969 var det dags för en modernisering av bolagets namn: Pargas Kalkbergs Aktiebolag
förkortades till Pargas Kalk Ab. När verksamheten började sträcka sig utanför Finlands
gränser blev det igen aktuellt att ändra namnet och 1975 fick bolaget namnet Partek, som
lämpade sig i internationella sammanhang. Till en början användes det parallellt med det
gamla namnet, men fr.o.m. 1978 blev Partek hela bolagets officiella namn.
Redan i slutet av 1970-talet fanns det nya tankar gällande verksamheten, som ledde till att
kalk- och cementtillverkningen skiljdes åt. Verksamheten delades in i affärsområden och
produktlinjer, varav största delen fungerade som separat juridiska enheter, dvs. dotterbolag
till Partek. I augusti 1991 grundades det nya självständiga bolaget Nordkalk Oy Ab (senare
Partek Nordkalk Oy Ab och Oyj Abp) som tog över ansvaret för kalkverksamheten inom
konglomeratet Partek.
År 1999 blev bolaget ett publikt aktiebolag. Samtidigt ändrades namnet till Partek Nordkalk
Oyj Abp. År 2011 köpte konglomeratet Kone Abp hela Partek och splittrade det i olika delar.
År 2002 såldes Partek Nordkalk Oyj Abp, som hade hand om kalkbrytningen och
-förädlingen, till den finländska investerargruppen NK-Holding Oy Ab och det nya bolaget
fick namnet Nordkalk Oyj Abp.
År 2010 köpte Rettig Group hela aktiestocken i Nordkalk och samtidigt ändrades Nordkalks
bolagsform från publikt till privat aktiebolag. Så här gick det alltså till när det bolag som Otto
Moberg i tiden grundade blev Nordkalk Oy Ab som förvaltar arvet efter Pargas Kalkbergs
Aktiebolag, dvs. kalkverksamheten.
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