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Årets Sten 2020: Gotländsk kalksten  
Den började som ett korallrev vid ekvatorn för 400 miljoner år sedan.  
I dag är den en av Sveriges mest klassiska stensorter och utgör ett gemensamt kultur-
arv i hela Östersjöområdet. Årets Sten 2020 är Gotländsk kalksten.   

Sveriges Stenindustriförbund utser varje år en svensk stensort till Årets Sten.  

– Tanken med utnämningen är att både uppmärksamma ett fantastiskt byggnadsmaterial 
och sätta stenen i en historisk kontext, inte minst som kulturarv, säger Kai Marklin, ordfö-
rande i Sveriges Stenindustriförbund.  

Utnämningen Årets Sten rymmer alltid en berättelse i flera lager, alltifrån geologiskt ur-
sprung till utvecklingen av ett lokalt näringsliv där stenbrytningen ofta haft en viktig roll.  

Den gotländska kalkstenen är inget undantag. Den berättar till exempel att Sverige för 400 
miljoner år sedan var beläget nära ekvatorn och att Gotland i praktiken utgjorde ett ko-
rallrev där musslor, urdjur och armfotingar skulle bidra till historien som fossila avtryck.  

Kalkstenen fick tidigt också stor betydelse för både Gotlands och Sveriges utveckling. Med 
sitt strategiska läge och sin unika kalksten blev Gotland redan under tidig medeltid cent-
rum för stenhandeln i Östersjöområdet.  

– De ljusa tonerna och karakteristiska uttrycken som träder fram vid olika bearbetningar 
har gjort att den gotländska kalkstenen använts i och på byggnader i hundratals år. Stenen 
är en bokstavlig bärare av regionens byggnads- och kyrkohistoria. Den är fortfarande lika 
populär och återkommer ständigt i nya prestigeprojekt, både i Sverige och i våra grann-
länder, säger Kai Marklin.  

Ett sådant aktuellt exempel är Cityringen, den nya cirkelringen i Köpenhamns tunnelbana. 
En av de 17 stationerna längs ringens dragning har klätts i kalksten från brottet i Norr-
vange. 

Det är Slite Stenhuggeri som bryter Norrvange. Bolagets försäljningschef Pernilla Lövgren 
berättar att exporten till Danmark i dag står för en femtedel av produktionen.  

På så sätt knyts alltså dagens export samman med historien och bekräftar att den got-
ländska kalkstenen behållit sin starka ställning som en av hela Östersjöområdets – Sverige 
med grannländer – viktigaste byggnadsstenar.   

– Det är förstås roligt att vi kan leverera ett kulturarv samtidigt som vi förvaltar och upp-
rätthåller kalkstenens historiska betydelse för både bygden och Sverige, säger Pernilla 
Lövgren.  
 
Motiveringen: En av Sveriges mest klassiska byggnadsstenar och ett kulturarv som förenar 
hela Östersjöområdet, både historiskt och i framtiden. Årets Sten 2020 är Gotländsk kalk-
sten.  
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Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, föräd-
lar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom of-
fentlig och privat sektor. Se www.sten.se  
  
  

 

 


