BORGESTAD FABRIKKER. «Om oss»
Borgestad Fabrikker er en del av Borgestad Industries, som igjen er en arm ut fra det
multinasjonale Borgestad Group. Selskapets hovedkvarter ligger på Borgestad, midt mellom
Porsgrunn og Skien i Grenlandsområdet. F&U og produksjon er plassert i Sverige. Vi har
salgskontor og agenter over hele verden.
Vi har vært aktive i det norske markedet siden 1930, og internasjonalt siden 1960. Vi har
spesialisert oss på ildfaste løsninger for aluminium, ferrolegering og støperiindustrien. Våre
aktiviteter er samlet rundt F&U, produksjon, salg, distribusjon og service.
Borgestad Fabrikker arbeider tett mot nøkkelkunder. Vi har et felles mål om å oppnå stadig
bedre ildfaste løsninger, større produktivitet og bedre lønnsomhet!

Borgestad Fabrikkers historie
Borgestad Tegelverk ble grunnlagt i 1887 av senere
statsminister i Norge, Gunnar Knudsen. Fabrikken ble
grunnlagt for å produsere murstein, glassert ”hollandsk”
takstein og drensrør. Men allerede samme år ble Porsgrunds
Porselænsfabrikk startet. I porselensproduksjonen ble det
benyttet ildfaste kapsler. Da disse ble vraket, ble de kjørt ut
på fjorden og senket. Det var den gang ikke noe anvendelse
for dette avfallsproduktet i Norge. Men Gunnar Knudsen hørte
at de i ”utlandet” benyttet dette avfallsproduktet i produksjon
av ildfast stein.
Allerede i 1889 sto en liten brennovn for ildfast stein i
lokalene. Produksjonen av ildfast var i gang! Det første
produksjonen gikk til Ulefos Jernværk. Det viste seg raskt at
Borgestads produkter ikke sto noe tilbake for importert,
utenlands stein. Og da Norsk Hydro etter hvert startet sin
produksjon på Notodden, ble tegelstein faset ut til fordel for
produksjon av ildfast stein på Borgestad.
Rett før første verdenskrig var produksjonen kommet opp i ca
9.000 tonn stein. Etter den andre verdenskrig steg
etterspørselen av ildfast stein voldsomt. Leveringstiden var
oppe i to år! I en slik situasjon var Borgestad nødt til å utvide
kapasiteten.
Rundt 1950 sto en 78 meter lang tunnelovn klar, med en årlig
kapasitet på ca 20.000 tonn ildfast stein. Senere ble det også
startet produksjon og salg av ildfaste masser.
I 1998 kjøpte Borgestad steinfabrikken til Höganäs Bjuf. Tre
år etter var all ildfastproduksjon flyttet ut av lokalene på
Borgestad. I dag produseres all ildfast stein i vår fabrikk i
Bjuf, mens våre masser blir produsert på lisens hos Calderys
Nordic i Höganäs, Sverige.

