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Årets Sten 2021 – Moheda Svart  
Diabasen är kronjuvelen inom svensk stenindustri och Sveriges Stenindustriförbund har 
utsett Moheda Svart till Årets Sten 2021.  

Sveriges Stenindustriförbund utser varje år en svensk stensort till Årets Sten.  

– Vi vill både uppmärksamma ett fantastiskt byggnadsmaterial och sätta stenen i en kul-
turhistorisk kontext, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.  

Diabas kallas ”det svarta guldet” bland svenska stensorter och är känd i hela världen. 
Svensk diabas återfinns bland annat i Empire State Building och minnesmärket vid World 
Trade Center.  

Dibasen har unika egenskaper i både nyanser och hårdhet. Som andra graniter tillhör den 
de magmatiska bergarterna. Den typiska svärtan kommer från pyroxen och små korn av 
järn- och titanoxid.  

När Hallindens Granit för några år sedan återupptog brytningen i det gamla brottet i 
Hössjö utanför Moheda i Alvesta kommun var det ett kvitto på den stora efterfrågan på 
stenen, inte minst internationellt.  

– Bristen på diabas på marknaden som bidrog till vårt beslut att återuppta brytningen som 
då hade legat nere sedan 70-talet, säger Jörgen Lundgren, vd för Hallindens Granit. 

Historiskt har diabasen haft stor betydelse för de orter där den brutits. I slutet av 1800-
talet gav fyndigheterna i gränstrakterna i Skåne, Blekinge och Småland upphov till en nä-
ring som minskade utvandringen till Amerika. 

Ur ett nationellt perspektiv är Riksbankens monumentala fasad Sveriges mest kända bygg-
nadsverk med koppling till diabas. Det var arkitekten Peter Celsings sista stora uppdrag. 
Visionen var att huset skulle uppfattas som ointagligt, inramat av den råa klovytan.  

Diabas är också en populär sten bland konstnärer, designers och smyckestillverkare. Skulp-
tören Pål Svensson har till exempel gjort flera kända verk i diabas. År 1996 gjorde han den 
moderna klassikern Sprungen ur som står i Wanåsparken i Östra Göinge och senare fick 
pryda ett frimärke. 

– Diabasen är stenarnas Rolls-Royce, säger han utan att tveka.  
 
Motiveringen: Det svarta guldet och stenarnas ”Rolls Royce”. Naturens egen smed har 
härdat stenen som både skyddar riksbanker och ger konstnärer sitt starkaste uttryck. 
Årets Sten 2021 är diabasen Moheda Svart.  

Kontakt:  
Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund, tel: 070-59 471 95 
 kai@sten.se 

Jörgen Lundgren, Hallindens Granit: tel: +46 703 25 27 65 
Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, föräd-
lar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom of-
fentlig och privat sektor. Se www.sten.se  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