-en utställning om sten och stenbrytning kring
byn Immeln
Svart granit finns egentligen inte. Det var folkets
namn och handelsnamnet på den svarta diabas
som i över hundra år bröts i trakterna kring Immeln.
Stenbrytningsepoken hade prägeln av en guldrush.
Utställningen visar hur brytningen av Göinges svarta
guld helt förändrade livet i den lilla byn.
Den berättar hur stenarbetarna hade det, hur man
arbetade, vilka verktyg som användes, hur lönsam
brytningen var och hur stenen fann sin väg ut i
världen.

-en annorlunda vandringsled
Vandra genom Immelns bykärna till Gedenryds
gamla stenbrott. Fortsätt längs skogsstigar runt de
vattenfyllda brotten. På vissa ställen är fallhöjden
hisnande. Klättra på trappor och vandra över
skrotstenshögar där lavar och tallar skapar en
sällsam natur. Gör en avstickare upp på en av de
högsta stentipparna. Missa inte det!
Den svarta diabasen bildades för mer än en miljard år sedan. Magma från
jordens inre trängde upp i sprickor och stelnade. Diabasgångarna sträcker sig
genom nordöstra Skåne och vidare åt nordväst. Kvaliteten på den skånska
diabasen anses vara mycket hög.
Endast ”ren” svart diabas utan spår av andra bergarter, s.k. katt, accepterades.
Det innebar att upp till 98% av den brutna stenen kasserades. Väldiga
skrotstenshögar tornar därför upp sig runt brotten och bidrar till den
särpräglade natur som möter längs Stenrundan.
För att få största möjliga utbyte föreslår vi besökare att först se utställningen
Svart Granit och därefter vandra Stenrundan. Då blir det lätt att med fantasins
hjälp höra ekon av hammarslag och explosioner i bergen...
Samhället Immeln är beläget vid sjön Immelns sydspets 25 km norr om
Kristianstad.
Utställningen Svart Granit visas i järnvägens gamla vattentorn, mitt i samhället,
intill vandrarhemmet.
Fri entré. Nyckel hämtas i kiosken vid badplatsen (depositions-avgift 50:- som
återfås när nyckeln lämnas tillbaka). Öppet maj-september.
Vandringsleden Stenrundan börjar vid utställningen.
Leden är 5,2 km lång och upplagd så att det också är möjligt att vandra kortare
avsnitt. VÄLKOMMEN!
Immelns Bygdeförening Stengruppen Kontakt: svartgranit@immeln.info eller 0733-144576

