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STENBROTTET  SKARSTAD

FAKTA
Detta är röd Bohusgranit. Bohusgraniten är 
den yngsta graniten i Sveriges urberg, cirka 920 
miljoner år. Den förekommer i norra Bohuslän 
mellan Gullmarn och Idefjorden. Bergarten består 
i huvudsak av kisel di oxidrika mineral som fältspat 
och kvarts, samt mind re mängder av bland annat 
glimmer. Färgen varierar från grå till röd. Röd 
Bohus Skarstad utmärks av sin varmröda ton.

Vanliga ytbearbetningar: polerad, 
flammadochkrysshamrad.

Skarstad.

Röd Bohus Skarstad, polerad.
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D 
 et är den röda färgen som gör Skarstad unik. Grov-
kornigheten gör att den passar bäst med olika typer 
av bearbetningar, exempelvis polerad och flammad. 

Det är också därför den är så populär både som fasadsten och 
gravsten.

Tage Lundgren vid Hallindens Granit tillhör den tredje av 
fyra generationer Lundgren som arbetat inom stenindustrin.

– Både farfar och morfar arbetade i stenbrott. Jag började 
själv när jag var i femtonårsåldern och fick så småningom ta 
över företaget av min far som startat vårt första stenbrott 1946. 
Nu är det mina söner Johan och Jörgen som sedan några år 
tillbaka för traditionen vidare, säger Tage. 

Han har arbetat med sten i hela sitt liv, och sten har även 
varit det stora fritidsintresset.

– När jag har varit ledig har jag letat efter stenfyndigheter i 
naturen.

skarstad har inte alltid tillhört Hallindens Granit. Sten-
brottet öppnades 1953 sedan ägarna till det lokala stenhuggeriet 
Fredriksson stött på en brytvärd fyndighet som låg på en då 
otillgänglig plats i skogen.   

– Det var mycket enklare att öppna stenbrott förr. Då räckte 
det ofta med att kunna avgöra om att stenen var brytningsvärd 
eller inte. I dag krävs mängder med tillstånd och utlåtanden. 
Många privatpersoner överklagar också eftersom man anser att 
stenbrotten blir för bostadsnära. Det spelar ingen roll om vi kan 
visa att ljudnivån inte överstiger 50 decibel efter 200 meter. 

stenindustrin i bohuslän upplevde en nedgång under 
70-talet. År 1982 tog Hallindens Granit över driften i Skarstad 
och i dag – 33 år senare – är stenbrottet ”basen” för företaget. 
Här ligger även huvudkontoret. 

– Av firmans totalt tjugo anställda arbetar nio personer i 
Skarstad, varav sex i produktion och tre på kontor. Området är 
28 hektar och täkttillståndet är tidsmässigt obegränsat, säger 
Tage Lundgren

Efterfrågan på Röd Bohus har varit mer eller mindre 
konstant genom åren. 

– Men tack vare allt modernare maskiner har produktionen 
per anställd närmast fyrfaldigats under de här åren. n

Vid stenbrottet i Skarstad i norra Bohus
län bryts den rödaste nyansen av Röd 
Bohus. Nybyggnation och gravstenar 
är huvud sakliga användningsområden. 
Det mesta av stenen exporteras. 
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