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Bläse Kalkbruk Historia

• Att bränna kalksten för att skapa murbruk startade i medeltiden på Gotland

• Fram till 1850 var Bläse ett typiskt bonde och fiskarsamhälle. 
Viss kalkbränning för husbehov förekom.

• Bläse kalkbruks-industri startade 1860 och tack vare en stor hamn bedrevs här aktiv 
export till fastlandet, Danmark och Tyskland tills 1954 då industrin lades ner.

• 1982 donerades hela industrin med fastighet till stiftelsen Bläse Kalkbruk Industriminne 
av Euroc och Intresseföreningen Bläse Kalkbruk industriminne bildades året efter för att 
driva och utveckla verksamheten. Två ideella organisationer med syfte att bevara, driva 
och utveckla industrimuseet och skapa en intressant mötesplats för enskilda besökare, 
familjer och olika grupper.

• Då startade ett aktivt ideellt arbete för att underhålla och ta vara på alla möjligheter i och 
omkring museet. 

• Bläse kakbruksmuseum öppnades 1985.



Gäster söker nu mer lokala besöksmål och hamnar

• Pandemin har ändrat resvanor till hamnar i Balticum & Hemester-mål

• Ökade krav på platser, service och upplevelser.

• Ger behov av ökat projektstöd och investerings-stöd.

• Bläse är en ”non profit” ideell organisation

• Vi fann stöd genom Central Baltics projekt CBSmallPorts.

• Projektets huvudmål är:
• Investeringsstöd för energibesparing och miljöskydd

• Gränsöverstigande marknadsföring för att öka samverkan kring Östersjön
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Investeringsprojekt
för Gästhamnen
med stöd av
Central Baltic project
CBSmallPorts CB845

Det sista projektet slutfördes
nu i Augusti 2021
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3 WDP Underhåll och förstärkning av brygg-konsoler

Förstärkning av  brygg-konsoler



4.1 ESB Grävning för el, vatten och avlopp samt latrinpump



4.2 ESB Reparation of Vågbrytarens gångytor

Syftet med projektet är att göra 
vågbrytaren mer handicap-vänlig. 
Detta projekt genomförs period 3 
Tom augusti 2021



Vår målsättning är att skapa intressanta upplevelser och 
berikande miljöer för olika besökande målgrupper. 
Ökningen av besökare och gäster ställer också krav på viss 
service. 
Som ideell organisation är vi beroende av olika former av stöd.

Några exempel på upplevelser vi kan erbjuda idag



Stentåget som går mellan 
stenbrottet och ugnen i Bläse. 
Stenbrottet med rent 
sötvatten är lämpligt för bad, 
picninic och grill-party



Stora salar för 
restaurang, 
utställningar 
and konserter



Båtgäster Ställplatser Campande cyklister

Service hus

Bläse välkomnar en hel del olika 
övernattande gäster



Tack för oss och välkommen hit
Mer information se www.blase.se


