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Ekebergsmarmor utsedd till Årets Sten 2022
Den började brytas när Dramaten skulle byggas vid förra sekelskiftet och blev 
senare funktionalismens favoritsten.  
Klassiskt vita Ekebergsmarmor är Årets Sten 2022. 

Den vita marmorn har en särställning bland stensorter. Den representerar både ett 
slags renhet och exklusivitet som de flesta människor kan referera till.  
– Ekebergsmarmorn är en av våra mest älskade svenska marmorsorter och före-
kommer framför allt i klassiska och stora byggnader, som Dramatens fasad, NK, 
Folksamhuset och Stockholms Centralstation, säger Kai Marklin, ordförande för 
Sveriges Stenindustriförbund som varje år utser Årets Sten.   
Systembolaget var länge också en stor beställare av Ekebergsmarmor. Besöker man 
en äldre butik är sannolikheten stor att golvytorna utgörs av den vita marmorn, som 
också är Närkes landskapssten. 
Ekebersmarmorn bryts i dag i Glanshammar, nordost om Örebro. Namnet har den 
fått från gården Ekeberg vid Hjälmaren, varifrån marmorn en gång skeppades ut.  
Geologiskt är Ekebergsmarmorn en så kallad dolomitmarmor. 
– Dolomiten ger Ekebergsmarmorn en större hårdhet. Den blir också mindre känslig 
för syror och mer beständig än annan marmor, säger Peter Gustafsson, vd för famil-
jeföretaget Borghamnsten som bryter Ekebergsmarmorn.  
Hårdheten och mineralsammansättningen gör att Ekebergsmarmorn även används i 
miljöer där man vanligen rekommenderar granit, som till exempel fasader och socklar 
som utsätts för tösalt.   
– Vi bryter flera stensorter och efterfrågan på Ekebergs har varit kraftigt stigande de 
senaste tio åren. Den utgör i dag 70-75 procent av vår produktion, säger Peter 
Gustafsson.  

Mer info och frågor:  
Kai Marklin, Sveriges Stenindustriförbund tel: 070-59 471 95  kai@sten.se 
Peter Gustafsson, vd Borghamnsten, tel: 0143-20211 info@borghamnsten.se  

Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, föräd-
lar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom offentlig 
och privat sektor. Medlemmarna omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 
200 personer. Se www.sten.se  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