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Öländsk kalksten Årets svenska sten 2013 
  
Sveriges Stenindustriförbund har utsett Öländsk kal ksten till Årets svenska sten 2013. Öländsk 
kalksten har blivit trendig igen, vilket bland anna t märks i försäljningsstatistiken. Men det är 
inte den traditionella röda Ölandsstenen som efterf rågas mest, utan den grå. 
  
Motiveringen till valet av Årets svenska sten lyder: ”Öländsk kalksten utses till Årets svenska sten 
2013 för att den kombinerar estetik med funktion och gått från traditionell till trendig. Öländsk kalksten 
skapar karaktär både inomhus och utomhus. Den är dessutom slitstark och närmast underhållsfri, 
vilket passar moderna människor som vill ha ett enkelt boende.” 
  
– Efterfrågan av Öländsk kalksten har det senaste decenniet ökat med 25 procent. Främst har det 
blivit alltmer populärt med Öländsk kalksten inomhus, särskilt i mer påkostade privata projekt. Den 
stora volymen Öländsk kalksten som säljs används främst till golv och trappor, säger Kai Marklin, 
ordförande i Sveriges Stenindustriförbund. 
  
När ABBA-museet i Swedish Music Hall of Fame på Djurgården i Stockholm invigs i april i år kommer 
fansen som köar utanför stå på Öländsk kalksten. Mer religiösa upplevelser kan man få av stenen i de 
nyrenoverade domkyrkorna i Uppsala och Härnösand.  
  
Stjärnarkitekten Gert Wingårdh är en av dem som tagit Öländsk kalksten till sitt hjärta. Han använder 
bland annat stenen i Öijared Executive Country Club utanför Göteborg och Astra Hässles kontor i 
Mölndal, som båda tilldelats Sveriges finaste arkitektpris, Kasper Salinpriset. 
  
Trenden att kunderna i allt högre grad efterfrågar natursten i färgerna grå, vit och svart har även 
påverkat försäljningen av Öländsk kalksten. Främst efterfrågas nu den grå stenen. Efterfrågan på 
traditionell röd kalksten, tidigare en vanlig trädgårdssten, har minskat. 
 
– Ölandstenens levande yta och oregelbundna form utgör en av de starkaste kontrasterna till den, i 
mitt tycke, fula fyrkantiga betongsten som i dag dominerar i Sveriges trädgårdar. Mitt hopp är att 2013 
blir det år då trenden vänder även för denna användning av vår vackra Ölandssten, säger Kai Marklin. 
  
Ett av de mer udda och allra största projekten med Öländsk kalksten är återuppbyggnaden av 
Kungliga slottet i Vilnius, Litauen. Slottet som har gammal svenskkoppling byggs upp med 
ursprungsmaterialet Öländsk kalksten i golv, trappor och utsmyckningar. 
  
Tillgången till Öländsk kalksten är god och ny sten bryts av tre företag: Mysinge Stenhuggeri, 
Naturstenskompaniet och Sjöströms Stenförädling. 
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Sveriges Stenindustriförbund 
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Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, förädlar, monterar och 
importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom offentlig och privat sektor. Medlemmarna 
omsätter cirka 1,3 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 200 personer. Se www.sten.se  


