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STENBROTTET  MOHEDA

FAKTA
Svart diabas (hyperit diabas) är en granit 
som bildades för cirka 900–1 500 miljoner 
år sedan när glödande magma pres-
sades upp mot jordens yta i urbergets 
smala sprickor. Silikatmineralet pyroxen 
ger stenen dess svarta färg. Diabas bryts 
i nordöstraSkåne,SmålandochBlekinge.
Svart diabas används bland annat till 
fasader,golv,inredningochgravvårdar.
Vanliga ytbearbetningar:polerad,slipad,
flammad,krysshamrad.

Moheda.

Moheda
Hallindens Granit fick förra året 
tillstånd att återuppta brytningen i 
det gamla brottet i Hössjö, utanför 
Moheda i Alvesta kommun. Täkten 
stängdes på 70-talet.
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M  
oheda Swedish Black är det senaste tillskottet 
bland svenska diabaser.  

— Det är en väldigt mörk och finkornig 
diabas, som bland annat återfinns i fasaden till Riksbanken 
i Stockholm. Jag har själv varit vid Riksbanken och lyckats 
identifiera stenar som kommer från täkten i Moheda, säger 
Jörgen Lundgren. 

Han är försäljningschef vid Hallindens Granit, som även 
har levererat Tossene Grå Bohus till intilliggande Brunke bergs 
torg som invigs i sommar efter omfattande restaurering. 

Beslutet att ansöka om att få öppna brottet var relativt 
lätt att fatta, säger Jörgen Lundgren. Efterfrågan på svensk 
diabas är stor, både i Sverige och utomlands, och förutsätt
ningarna att utöka det egna granitsortimentet var lockande. 

– Vi fick höra om brottet av en kontakt som hade egen 
kännedom. Därefter agerade vi ganska snabbt med att 
kontrollera förutsättningar och möjligheter. 

tillståndet ger företaget rätt att bryta 500 000 ton sten 
under en 20årsperiod. Ärendet kunde behandlas på 
ovanligt kort tid för att omfatta stenbrytning: från ansökan 
till färdigt tillstånd tog det cirka 1,5 år. 

– Vi har haft en bra dialog med både konsulterna på 
WSP och de boende i området. Lokaliseringen krockade 
heller inte med några tunga skyddsvärden, som till exempel 
Natura2000, riksintressen eller vattenskyddsområden. 

Han berömmer konsulterna som snabbt kom fram till 
rätt nivåer för alla inblandade.

– Administrativt tappade vi heller aldrig fart eftersom 
projektet bemannades med en extra resurs som fungerade 
både som handläggare och projektledare. 

Moheda Swedish Black är den första egna svenska 
diabasen i Hallindens sortiment och tar plats i Material
bibliotekets permanenta utställning över svenska sten
sorter. 

– Det är alltid bra med ett mer komplett sortiment. Det 
har dessutom varit brist på diabas på marknaden, vilket gör 
brytningen vid Moheda ännu viktigare.

På Hallindens Granit märker man också av en ökad 
aktivitet från både befintliga och nya marknader. 

– Vi har redan ett par större spännande ordrar på gång, 
säger Jörgen Lundgren.  n
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I Riksbankens 
fasad finns diabas 
som kommer från 

Mohedabrottet.


