STENBROTTET TRANÅS

Alltid rött,
alltid rätt
Sveriges rödaste granit bryts i Tranås.
Den populära stenen återfinns över
hela jordklotet, i både byggnader och
på kyrkogårdar.
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stenbrottet i Tranås bryter Hallindens Granit två sorters
Tranåsgranit: den kraftigt röda Tranås Original och Tranås
Classic, som är något blekare röd och har en svag brun ton.
Tranås Original, känd som Sveriges rödaste granit, exporteras
också över hela världen.
– Det är symptomatiskt att den har en egen sida på den tyska
versionen av Wikipedia, säger Jörgen Lundgren, vd på Hallindens Granit.
Tranås Original återfinns i mängder av internationellt kända
byggnadsverk.
– Men i dag producerar vi mest av Tranås Classic eftersom den
är mer efterfrågad. Med sin mildare röda ton är den populär både
för gravvårdar och byggnader. Båda stenarna används för gravvårdar, men på olika marknader. Det finns även tydliga trender
inom val av gravvård, säger Jörgen Lundgren.
brytning av tranåsgranit har pågått sedan 1900-talets
början, främst i områden väster och norr om Tranås. Verksamheten har löpt parallellt med Tranås egen stadsutveckling, med
starka inslag av småföretagande och tillverkningsindustrier.
Flera brott var i drift samtidigt under 30- och 40-talen, och även
då gick en stor andel av produktionen på export.
Hallindens Granit producerar 500–1 000 kubikmeter per år
i brottet. De vanligaste bearbetningarna av stenen är samma
som för de flesta andra graniter: polerad, flammad, finslipad,
krysshamrad och vissa fall även råkilad.
När kommer Tranåsgraniten mest till sin rätt?
– Ett av mina favoritprojekt är när vi fick leverera sten till en bro
inne i Tranås stad. De ville ha råkilad sten till en bro och några
murar. Vi fick möjligheten att välja sten så att den passade in
med tidigare leveranser. Det blev ett fantastiskt vackert resultat,
samtidigt som det är optimalt att kunna leverera sten till projekt
som ligger så nära stenbrottet. n
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FAKTA

Brytningsort: Tranås, Småland.
Användningsområden: Röd–
bruna Classic har ett brett använd–
ningsområde, både interiört och
exteriört. Original är Sveriges
rödaste granit, och ger unika
gravvårdar och andra produkter.
Vanliga bearbetningar:
Polerad, flammad, finslipad,
krysshamrad, råkilad.

Tranås
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