


Den Öländska kalkstenen 

Den Öländska röda och grå kalkstenen har 
brutits i mer än 1500 år och använts som 
byggnadsmaterial samt i förädlad form som 
kalkbruk. Stenmurar, fornborgar, kyrkor, 
Borgholms slott och andra byggnationer på 
Öland vittnar om den lokala användningen av 
stenen. 

En export av Öländsk kalksten är känd se-
dan medeltiden. Då skeppades stora mäng-
der kalksten till länderna runt Östersjön för att 
användas till kyrkor och andra monumentala 
byggnader, liksom till utsmyckningar som 
dopfunter och portaler. 

Under 1500- och 1600-talet användes den 
Öländska stenen till den omfattande upp-
rustningen av Svenska slott och den Öländ-
ska kalkstenen kom också att dominera den 
Svenska stenexporten. 

Gamla stenbrott är idag viktiga spår i det 
Öländska kulturlandskapet. De vittnar om en 
lång tradition av stenbrytning och förädling, 
något som numera förs vidare med modern 
teknik.

Kalkstenen används idag på samma sätt som 
för 1000 år sedan, som byggnadsmaterial 
och vid tillverkning av cement, både i Sverige 
och i länderna runt Östersjön.



Den Öländska kalkstenen kan variera en 
hel del i färg. Allt från ljust grå till nyanser 
omkring grårosa, beroende på halten av 
järnoxid.

Kalkstenen är ca 500 miljoner år gammal. 
Den utgörs av sedimenterad havsbotten 
och innehåller därför olika organismer från 
den perioden. De mest framträdande fos-
silerna är de små bläckfiskarna 
(ortoceratiter).



Familjen Sjöström har bedrivit sten-
hantering på Öland sedan 1959. 
Det finns en lång tradition i företaget 
av att bryta och förädla den Öländ-
ska kalkstenen, vilket speglar sig i 
den bredd som vårt företag har av 
olika produkter.

Röd och grå Ölandskalksten an-
vänds till bl.a murar, fasader, stol-
par, gångar, trappor, altaner, golv 
etc. Ytorna som förekommer vari-
erar från den naturliga klovytan till 
huggen, hyvlad, sågad, slipad eller 
polerad beroende på användnings- 
område.

Dessutom har vi tagit fram speciella 
ytbearbetningar, antikbearbetningar 
och Rustik Exklusiv som använts
till golv vid renoveringar och 
tillbyggnader av bl.a. gamla kyrkor 
och slott i Nordtyskland. Där man 
lagt Ölandssten för flera hundra 
år sedan och nu vill ha något som 
liknar den gamla bearbetningen. 
Denna “antik och rustikbearbetade” 
yta har på senare år successivt 
blivit allt populärare även i Sverige.

Sedan 2003 har vi även producerat 
produkter i Jämtländsk kalksten i 
syfte att bredda vårt sortiment av 
natursten.
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Stenhantering på Öland sedan 1959

1. Borrning av block till lämpliga  
    format
2. Slipning av golvplattor
3. Hyvling av golvsten
4. Fönsterbänk samt golv och   
    golvsockel
5. Kallmur, väggbeklädnad/mur
6. Väggbeklädnad och bänkskiva
7. Trappa utomhus
8. Golv
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Exempel på utomhusprodukter

1. Röda topphyvalde blocksteg samt markplattor 
2  Röda oregelbundna markplattor
3. Grå markplattor samt plansteg
4. Grå mursten samt avtäckning
5. Kantsten i grå kalksten 
6. Grå väggbeklädnad typ kallmur
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Exempel på inomhusprodukter
1

1. Normalhyvlat golv oregelbundet
2. Normalslipat golv
3. Normalslipat golv och trappor i offentlig miljö
4. Rustik Romana
5. Finslipad väggbeklädnad
6. Diamantfräst golv och sockel
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Stensorter
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1. Grå G1S Öland
2. Grå G2S Öland
3. Grå G3S Öland
4. Gråflammig S Öland
5. Rödflammig S Öland
6. Röd B1S Öland
7. Svart Jämtland
8. Grå Jämtland
9. Röd Jämtland
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Sten är ett naturmaterial med variationer 
i färg och textur. En bild kan inte heller 
ge materialet full rättvisa. Betrakta därför 
dessa bilder endast som vägledning vid 
val av färg.

För tekniska egenskaper om stenen besök 
www.sjostromstenforadling.se 
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Bearbetningar

1. Diamantramsågad
2. Antik Exklusiv
3. Normalslipad
4. Normalhyvlad
5. Polerad 
6. Grovslipad 
7. Finslipad
8. Rustik Exlusiv
9. Topphyvlad
10. Lågerhuggen
11. Rustik Romana
12. Diamantfräst
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Rådfråga oss under projekteringstadiet för 
rätt stensort, bearbetningsval och tjocklek.

Besök www.sjostromstenforadling.se för fler 
exempel på bearbetningar.
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Referensobjekt

1. Reception Mannheimer Swartling, golv grå  
    Jämtland med normalslipad yta.

2. Entregolv och sittbänk i grå Jämtland med  
    normalslipad yta.              

3. Trappa och golv i grå Jämtland med 
    normalslipad yta.              

4. Plansteg & sättsteg i grå Jämtland med 
    normalslipad yta.
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Besök www.sjostromstenforadling.se för fler referensobjekt.



Referensobjekt

1. Köpingsviks Kyrka - Köpingsvik
    Handikappsanpassad ramp och marksten.

2. Innergård Privat Villa. 

3. Formatsågade markplattor.

4. Formatsågade och oregelbunda markplattor.
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Besök www.sjostromstenforadling.se för fler referensobjekt.



Referensobjekt

1. Katarina Kyrka - Stockholm
    Golvplattor och profilerade plansteg med
    halkspår samt tillhörande sättsteg.
     
2. Best Western Plus Sthlm Bromma
    Golv med normalslipad yta i två olika bredder.

3. Historiska Museet, Guldrummet - Stockholm
    Oregelbundet golv och golvplattor i olika  
    format samt hällristningar i olika 
    antikbearbetningar.
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Besök www.sjostromstenforadling.se för fler referensobjekt.



Sjöström Stenförädling AB

Kalkstensgatan 1
SE-387 92 BORGHOLM

Tel: 0485-56 15 50
Fax: 0485-56 31 38
E-post: info@sjostromsten.se
Webbsida: www.sjostromstenforadling.se


