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B  
roberg Röd Bohus är en av de Bohusgraniter som 
Hallindens Granit bryter. Broberg används framför 

allt i offentliga miljöer, som till exempel markhällar på 
gator och torg. Gustav Adolfs torg i Malmö och Skeppsbron 
i Göteborg är två exempel.

En del av produktionen av Broberg går på export, för olika 
ändamål. I Danmark är stenen till exempel populär i både 
byggnader och på torg, medan den i Polen och Frankrike är 
vanlig i gravvårdar.

Röd Bohus har en varm färgton  och tekniska värden 
som är typiska för svensk granit, som hög hållfasthet och 
frosttålighet. 

– Det är den röda färgen som gör den populär som grav
sten i länder som till exempel Polen, där man har helt andra 
traditioner än vi när det handlar om synen på gravvårdar, 
säger Jörgen Lundgren, vd för Halllindens Granit.

Som för alla graniter ger de olika bearbetningarna – 
 råhuggen, krysshamrad, flammad, slipad och polerad – en 
stor bredd i nyanserna vilket gör att stenen kan fungera väl 
i många sammanhang, från slott till koja.

Skulptören Pål Svensson brukar lyfta fram just färg
nyanserna i Röd Bohus som stenens främsta egenskap ur ett 
konstnärligt perspektiv.

– Det finns en värme i färgen som kommer särskilt till sin 
rätt när ytorna är relativt stora. På en liten yta kan den röda 
färgen uppfattas som stark, men när man ser den i ett större 
block får den ett mindre genomslag, vilket ger den varma 
tonen.  n

En sten  
för alla
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Broberg

FAKTA
Allmänt: Röd Bohusgranit. Bohusgraniten 
är den yngsta graniten i Sveriges urberg, 
cirka 920 miljoner år, och förekommer i norra 
Bohuslän mellan Gullmarn och Idefjorden. 
Bergarten består i huvudsak av kiseldioxid
rika mineral som fältspat och kvarts, samt 
mindre mängder av bland annat glimmer. 
Färgen varierar från grå till varmröd. 
Vanliga ytbearbetningar: polerad, råkilad, 
flammadochkrysshamrad.


