


Moseløkken 
 
Moselykken er et af de få granitbrud på Bornholm, som endnu er i drift. 
På hverdage kan man fra stenbruddets kant overskue bruddet, hvor tre mand fra "De 
Forenede Granitbrud" er beskæftiget med at sprænge og kløve granitten fri. 
 
Moselykken Stenbrudsmuseum 
 
På kanten af stenbruddet står et imponerende stenhus "Moselykkehus", som er bygget 
af granitsorter fra hele øen. 
 
I huset er opbygget en udstilling, der ved hjælp af plancher, gammelt værktøj, prøver på 
forarbejdet sten samt et originalt huggeskur viser bornholmsk stenindustri før og nu. 
 
Uden for museet er der opstillet en restaureret stenkran samt to huggeskure, hvor 
stenhuggere viser besøgende, hvordan man kan arbejde i granit med gammeldags værk-
tøj. også besøgende kan få lejlighed til at prøve kræfter med granitten. 
 
Museet har desuden en restaureret stenværkssmedie med esse, gammelt værktøj og 
maskiner. 



På kortet ses de forskellige typer af granit: 
 
Hammergranit 
findes på Nordbornholm og har en lys, rødlig farve. Den har været an-
vendt til bygningssten, brosten og meget andet. Moseløkken ligger i 
området med Hammergranit. 
 
Granitten fra Vang 
er sortspættet. Den er også meget anvendelig og har været anvendt til 
bygningssten og monumenter. 
 
Paradisbakkegranit 
har et meget flammet udseende, som giver en flot og afvekslende 
overflade. Den er derfor især brugt til bygningssten og monumenter, 
men den kan være svær at arbejde i. 
Rønnegranit 
er meget mørk og ensfarvet. Den er let at bryde og har været meget 
anvendt til bygningssten, brosten og chaussesten. 
 
Svanekegranit 
er løs i sammensætningen af krystaller. Det gør den svær at arbejde i 
så den egner sig ikke til industriel brydning. Men stedet, hvor den er 
helt smuldret, har man noget flot grus. 



1. Hammerens Granitbrud 
3. Moseløkken m.fl. 
12. Klinteløkken 
13. Storedal m.fl. 
16. Sjælegård m.fl. 
18. Knægten 
21. Borreløkken 
24. Vang Granit 
25. Himalaya 
25 D. Almløkken 
30. Kajbjerg Olsker 
35. Østervang 
42. Dalegård 
43. Lindesgård 
44. Præsteværket 
48. Anton Kofod 
50. Hedebo Peder Husum 
64. Lynggård, 3 brud 
67. Kjøgekus, 3 brud 
77. Lehnsklint 
79. Lehnsgård 
88. Præstebogård 
89. Bertelegård 
91. Helletsgård 
92. Klint Bodilsker, 1 stort + flere små 
95. Frederiks Stenbrud 
97. Bobilsker Stenbrud 
107. Klint Lobbæk 
108. Hvide Enge 
110. Bjergebakken 
118. Klippeløkken 
119. Stubbetuerne 
120. Myreløkken 

Rundt om i det bornholmske landskab ligger der mange luk-
kede stenbrud og vidner om, hvor stor aktiviteten har væ-
ret tidligere. 
 
Denne liste har ikke alle med - indtil nu er der registreret 
121 - men skulle alligevel give et godt indtryk af, hvor man-
ge der har været. 
 
En fuldstændig oversigt kan ses på Stenbrudsmuseet. 












