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Tavelsjöbergets grottor i Umeå
 och deras samband med det omgivande landskapet.
Rabbe Sjöberg
Bland de första grottor jag upptäckte när jag flyttade till Umeå 1967 var
grottorna under Tavelsjöbergets stup, tre mil norr om Umeå. Jag minns så
väl hur jag, på en av våra första bilturer för att få känna vår nya bygd, på
långt håll såg det mäktiga Tavelsjöberget och dess brant ned mot den
idylliska Tavelsjön. Detta är kanske en av de vackraste platserna i hela
kommunen. Här bara måste det finnas grottor tänkte jag. Någon vecka
senare klättrade jag runt i branterna och hittade den ena grottan efter den
andra. Konstigt nog visade det sig senare, så var dessa grottor egentligen
inte kända i bygden, utom av enstaka äventyrliga pojkar som genom åren
här haft hemliga äventyr. Dessa upptäckter beskrev jag sedan i Grottan i
maj 1968. Samma år karterade jag grottorna och trots bristande
naturgeografiska och geologiska kunskaper noterade jag rundslipade block
och slipmärken på väggarna inne i ett par av grottorna, fig 1. Jag klättrade
omkring på den stora rasbranten nedanför grottorna och lade märke till att
många av blocken hade rundslipade kanter. Senare visade nyfunna
kunskaper att grottorna utformats under den lokala högsta kustlinjen, som
här ligger på c. 270 m ö.h.
Åren därefter hittade jag flera grottor i branterna söderut och kring
Vallberget. Utflykter med lokala föreningar och friluftsdagsbesök med
elever från min dåvarande skola, var ungefär allt som hände fram till våren
1993, då jag kontaktades av Umeå kommuns fritidskontor. Över berget går
den kommunala vandringsleden Tavelsjöleden och i samband med en
upprustning av denna ville man ha en bättre uppskyltning av grottorna. Vid
ett gemensamt besök utökades skyltplanerna till att bli en småskrift,
Grottor i Umeå. Nya skyltar framställdes och under de närmaste fem åren
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besöktes berget och grottorna av mer än 3500 personer!
Detta förnyade intresse för berget och dess grottor gjorde att jag började se
området med nya ögon, självklart påverkade av temat för min
doktorsavhandling, som jag försvarade hösten 1994 (där dessa grottor ej
nämndes). Jag noterade att grottorna med stor säkerhet bildats i samband
med ett stort bergskred, där grottorna utformats under och mellan de block,
som inte rasat ned för stupen och därvid bildat blockbranten. Denna har
förresten en mycket särpräglad nedre kant, med så brant stupning att den är
nästan vertikal. Jordvärmen hade av allt att döma gjort att inlandsisen
smält av i en smal, djup kanal runt berget. På detta finns paralleller på
många håll i världen. Skredmassan har således stoppats upp mot isen,
kompakterats och fått ökad stabilitet, fig. 2. Vad kan ha orsakat detta
enorma bergskred? Svaret kändes helt logiskt. Det måste röra sig om ett
jordskalv. Jag beskrev mina iakttagelser i en artikel i Grottan nr. 1, 1996.
Påsken 1999 inför slutplaneringen av en stor internationell INQUA
exkursion (INQUA = International Quarternary Association), som skulle
starta i Umeå, upptäckte docent NilsAxel Mörner och jag spännande
sedimentomrörningar i grustaget i Röbäck intill Umeå. Det var
liquefactions, otvetydiga bevis på att en jordbävning hade drabbat trakten.
Under exkursionens första dag, den 24 maj, 1999, klängde ett 40tal
professorer och jordbävningsspecialister från hela världen runt i
sandbranterna och med skärslevar putsade de fram den ena
liquefactionsbildningen finare än den andra. Det var nu helt klart att minst
ett större jordkalv drabbat trakten i samband med inlandsisens
avsmältning.
I september samma år återkom Mörner, nu tillsammans med den
världsledande specialisten på sambandet mellan liquefactions och
jordbävningar professor Audemar från Venezuela. De gjorde storslagna
upptäckter både i grustagen i Röbäck och i Tobacka söder om Vännas.
Mörner lusläste Rolf Bergströms avhandling från 1968, där denne gjort
6
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lervarvsundersökningar i hela södra Västerbotten och därmed fastställt
inlandsisens avsmältning i området. Med utgångspunkt från denna
avhandling och egna fältiakttagelser kunde Mörner fastställa att jordskalvet
hörde samman med varvet år 9.428 vBP (lervarvsår före 1950) då iskanten
följde en linje från Vännäs österut rakt igenom Tavelsjön. Härmed kunde
vi med stor sannolikhet fastställa att grottorna och rasbranten bildats vid ett
jordskalv som ägt rum just 9.428 vBP.

Fig. 2. Skredet 9228 vBP har gått och skredmassan ligger klämd mot
inlandsisen. Grottor har bildats under och mellan kvarvarande klippblock
i bergstupet. Ur Grottan 1/1996.
Denna typ av forskning är som ett detektivarbete; som att lägga ett pussel.
Det kommer hela tiden upp nya pusselbitar, vars plats i den stora tavlan
måste analyseras. Andra pusselbitar ger rätt tolkade den stora
7
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Fig 3. Batymetrisk karta över Tavelsjön med tolkning av skeendet,
9.328 cBP. Ur Mörner m.fl. 2008, efter Sjöberg 2007 (opubl.). (for
explanation see summary).
8

Tidskriften Markkontakt nr 2 2012

ahauplevelsen. Början på en sådan inträffade när en bekant till mig på
stadshuset klev in på mitt kontor och visade en batymetrisk (sjödjups)
karta över Tavelsjön, som han pejlat fram i samband med ett akademiskt
uppsatsarbete i botanik (!) på tidigt 1970tal.
Kartan, se fig 3, var fantastiskt. Den visade perfekt hur den stora
Vindelälvsåsen sträcker sig genom Tavelsjön från syd till norr och hur
denna ås i sjöns södra del uppvisade perfekta årsavsättningar med kullar
och dalar. Här kunde isavsmältningen perfekt följas under en tioårsperiod.
Isfronten retirerade i snitt med 200 m per år. Mitt i sjön vid Granön, en stor
triangulär sandplatta, upphör helt plötsligt åsen och ersätts på en sträcka av
nästan 2 km av upp till 30 m djupa fåror. Norr om de djupa fårorna kan
man åter se att åsen börjar avsättas men djupt under sjöns nuvarande yta.
Strax norr härom når åsen idag fast mark.
Det tog ett tag innan jag fattade vad jag såg. Först i samband med
planeringen av den stora fältexkursionen i samband med 33:e
Geologkongressen i Oslo 2008 vågade jag sätta ord på vad jag uppfattade
att kartbilden egentligen visade. Vi kan således tolka fram följande
skeende.
Låt oss börja i kartans nedre högra hörn. Ancylussjön, som här är 160 m
djup, svallar mot en hög isbräcka, ur vilken, under havsytan, mängder av
smältvatten och i det uppvirvlade sediment forsar ut ur Vindelisälvens höga
isälvsport. Direkt vid iskanten avsätter sig de grövre sedimenten i en
rullstensås. De finare sedimenten förs längre ut till ”havs”, där de avsätts
som varviga leror. På grund av att isavsmältningens storlek överstiger
isens ständiga rörelse framåt förskjuts iskanten bakåt (uppåt på kartan)
med en hastighet av c:a 200 m per år. Rullstensåsen, Vindelälvsåsen,
utformas genom de olika flödesmängderna under året med åskullar och
svackor.
Vid dagens Granön (på kartan ”ice margin at 9428 vBP”) inträffar något
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dramatiskt som får Vindelisälvens smältvattensfyllda istunnel att rasa
samman på en sträcka av närmare 2000 m! Smältvattnet, som forsar med
stor kraft, måste ta vägen någonstans och det söker sig ned under
ismassorna i den hoprasade tunneln, Vattnet har sådant tryck att det svarvar
ut 30 m djupa fåror i bottensedimenten. Vid iskanten avsätts en stor platt
sandkulle, vilken ger ett intryck av att nästan ha kastats ut ur tunneln när
dess tak rasade samman. Detta snabba skeende kan endast ha orsakats av
en jordbävning. Skalvet får även Tavelsjöbergets östbrant att rasa i det stora
bergsskred, så som tidigare har beskrivits.
Det tar ungefär tio år (2 km isavsmältning) för isälven att normalisera sitt
flöde i en istunnel. Man kan ana denna i uppbyggnaden av en åskärna
under Tavelsjöns botten utanför badplatsen vid Sundlingska gården vid väg
E12. Inlandsisens avsmältning förlöper nu lugnt i drygt hundratalet år. Vad
som sedan sker har berättats i Grottan, nr. 1, 2010.
Vi har en pusselbit till som vi skulle vilja få in på plats. I samband med
fortsatta sedimentundersökningar i grustaget i Röbäck hösten 2007 gjorde
vi även en tur upp till den lilla sjön StorTavelsjön (”sjön” skall egentligen
utläsas tjarn = tjärn men det förstod inte lantmätaren) som ligger 240 m
ö.h. mitt uppe i bergsmassivet. Isen var så stark att vi kunde göra en
borrning ned i sjöns bottenlager. Den borrkärna vi fick upp var intressant.
Den visar hur det på undre glaciala östersjösediment tvärt pålagrats ett
tjockt lager av mellansand som uppåt övergår i grovsand. Detta kan tolkas
på två sätt:
1. Det kan vara vanlig insvallad sand från den tid då sjön avsnördes från
Ancylussjön.
2. Det kan vara resultatet av en tsunamivåg som svallade in i sjön i
samband med jordbävningen. Hade sjön legat 30 m högre, dvs över
HK, så hade detta varit det enda alternativet.
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Vilket alternativ som gäller kan avgöras
med en kol14 datering. Tyvärr har vi inte
haft medel för detta. Är det någon som
ställer upp?
På detta sätt hör grottorna, skredmassan
vid bergets fot och djupfårorna i Tavelsjön
och liqufactionformerna i Tobacka och
Röbäck ihop. Grottorna är en del av ett
större landskapsomformande skeende.
Skalvet 9.428 vBP och dess effekter kan
följas efter iskanten ända bort förbi
Vännäs, där det även påverkar Umeisälven,
Umeåälvsåsen och Umeälvens nuvarande
flöde. Men det är en helt annan historia.
English Summary
Bedrock caves are a part of the
surrounding landscape. What formed the
landscape mostly also affected the bedrock
caves.The map, fig. 3, shows the sub
Fig. 4. Nedre delen av
aquetous bottom topography of lake
borrkärnan från LillTavelsjön, recording a significant break
Tavelsjön visar på
between a normal esker system, to the
övergången mellan de
glaciala sedimenten och den south, and a collapsed esker tunnel,
överliggande mellansanden. forming 30 m deep furrows in the bottom
sediments. This point is proposed to
Tolkning enl. Mörner 2007
represent the ice marginal position at 9428
(opubl.).
vBP, when a major paleoseismic event
occured, dated by Mörner (2003) after
liquefaction structures in Röbäck and Tobacka. This event also formed the
caves below the scarp of the hill Tavelsjöberget and corse bouldery scree
below them.
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Malmbildning
Anders Jonsson
För att förstå hur malmbildning går till så krävs det mer än att läsa denna
kortfattade artikel, men detta är ett försök att ge en bild av olika sätt och
processer som resulterar i vad vi kallar malm. Definitionen på malm är
enligt Loberg ”...en i naturen förekommande koncentration av tungmetall
(densitet > 3.5 g/cm3) vilken ur ekonomisk synvinkel är värd att bryta.”
Det är just det ekonomiska villkoret som avgör om det kan betraktas som
malm. Detta är också något som varierar med samhällsläget och med den
tekniska utvecklingen som möjliggör att kunna ta tillvara på malmer av
låga halter på ett effektivt sätt. En malmförekomst är en stark ansamling av
ämnet jämfört med dess genomsnittliga förekomst i jordskorpan, och i
tabellen nedan visas koncentrationsfaktorer för några ämnen.
Brytvärdesuppgifterna kommer från SGU. Som exempel på hur brytvärdet
varierar så anges detta att för guld vara 5 gånger högre 1980 i Loberg
jämfört med de uppgifter som SGU anger 2009.
Tabell 1. Visar några exempel på olika element (kemisk beteckning) och
dess naturliga förekomst i jordskorpan och dess nödvändiga
koncentrationsvärde (brytvärde) för att det skall vara ekonomiskt
försvarbart att bryta ämnet i fråga, samt en uträknad koncentrationsfaktor.
Element

Förekomst

Brytvärde

Koncentrationsfaktor

Järn (Fe)

5.8%

>35%

6 ggr

Koppar (Cu)

0.0058%

>0.5%

86 ggr

Molybden (Mo)

0.0013%

>0.1%

77 ggr

Guld (Au)

0.0000002%

>0.0001%

500 ggr

Det flesta av de element som vi bryter utgörs av oxider och sulfider. En
stor grupp av malmer bildas i magman direkt genom gravitativa krafter då
malmmineral har en hög densitet, och ansamlas under en långsam
 12 
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avsvalning och kristallation. Exempelvis kromit, nickel och magnetit
(järnförande mineral) bildas på detta sätt.
Kontaktmetamorfism innebär att en uppträngande magma förändrar det
omgivande berget. Malmmineral kan på detta sätt ersätta befintliga mineral
i det omgivande berget, tex så kan kalksten ersättas av en magnetit, en
kopparkis eller zinkblände och kallas då skarnmineraliseringar.
I slutskedet av att en granitisk magma stelnar kvarstår en magma med högt
vatteninnehåll och rik på kisel. Denna lämnar under högt tryck magman
och tränger in i omgivande bergsprickor och kristalliseras i vad som kallas
pegmatitkroppar. I vissa fall kan dessa innehålla höga koncentrationer av
sällsynta mineral som tex litiummineralet spodumen, eller mineralet beryll,
som har brutits i tex Kolsva fältspatsgruva. Grundämnet beryllium (Be)
bildar en metall som används i vissa legeringar.
Ytterligare ett sätt för malmer att bildas är genom att vad som kallas
hydrotermala lösningar – varma lösningar av smält magma – i slutfasen av
kristallationsprocessen tränger ut i sprickor i omgivande berg och på så sätt
bildar stora massor av malmer spritt i berget. Om omgivande berg är en
porfyrisk (grovkristallin och kiselrik) bergart så klassificeras malmen som
en malm av porfyrtyp. Flertalet stora fyndigheter i USA, och Sydamerika
är av denna typ, exempelvis Bingham Canyon, Utah där man bryter koppar.
Många av de sulfider, som vi bryter för att få fram exempelvis zink, bly
och koppar, har bildats på havets botten genom att hydrotermala lösningar
har trängt upp ur havsbotten i så kallade ”black smokers” (se Markkontakt
nr 1, 2009), där stora mängder av olika mineral kan ansamlas. Genom
kontinenternas plattrörelser och efterföljande deformering av berget kan
malmen bevaras i det och lyftas upp över havsytan. Tex sulfidmalmerna i
Skellefteåfältet och i Bergsslagen har troligen bildats på detta sätt.
Malmer kan även bildas genom sekundära processer. I en malmförande
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gång i det omgivande berget kan vatten, som tränger ned i berget, tvätta ur
lösliga mineral från bergytan. Under gynnsamma förhållanden kan det bli
kvar en malmförande rest med tillräckligt höga koncentrationer av tex
guld, silver, bly eller järn för att det skall vara en brytvärd malm. Denna
typ av malmavlagring kallas gossan. Det nedträngande vattnet kommer till
en oxidationszon alldeles ovan grundvattenzonen där tex järnoxider kan
ansamlas. I den övre zonen av grundvattnet kan en stark ansamling av
sulfider ske, se figur.
Gossan

Oxidationszon
Grundvattenzon

Sulfidutfällningar

Malmförande
gång

Ytterligare en sekundär malmbildning är de vaskförekomster som kan
påträffas i olika vattenmiljöer, typiska mineral är guld och platina. Även
genom sedimentation i havsmiljöer kan enorma järnförekomster bildas,
vanligen i form av hematit, men även manganmalmer.
Källor:
Strahler A. N. (1975). Physical geography (4th edition). John Wiley & Sons.
Loberg B. (1980). Geologi. (4:e upplagan). Norstedts förlag.
Diverse internetkällor: Naturhistoriska riksmuseet, Wikipedia mfl.
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Tidig gruvbrytning i Västerbottens län
Mauno Lassila
Redan 1609 anmäldes ett fynd av ett “kopparstreck” vid Kågeträsk, men
privilegium för gruvdrift utfärdades först 1624. Här bröts en mindre mängd
magnetkiskopparkismalm under senare delen av 1620talet. Det är den
första ansatsen till gruvverksamhet i Övre Norrland. 1704 upptogs arbetena
på nytt och en smälthytta uppfördes, men verksamheten blev kortvarig på
grund av malmens dåliga kvalitet och bristande finansiering.
År 1637 erhöll Anders Hindriksson från Stockholm privilegium att bryta
järnmalm i Gruvberget i Bygdsiljum. Malmen skulle brytas med hjälp av
tillmakning (eldning och vattenbegjutning). Året efter tog sockenbönder
över verksamheten och anlade en masugn. Lyckan blev dock kortvarig,
eftersom malmen som innehöll mangan dessutom var lågvärdig, vilket gav
ett dåligt järn. En gruvort, tre gruvhål och varphögar finns ännu kvar. Vid
mitten av 1700talet visade Robertsfors bruk ett kortvarigt intresse för
fyndigheten.
Under 1700talet riktades prospekteringsintresset på blyglansgångar i
Morön i Skellefteå. Brytning i mindre skala förekom sedan 180614 samt
183540. På 1770talet söktes dessutom mutsedlar för en silvermalm norr
om Hemmingen i Norsjö. En senare besiktning gav dock vid handen att
“ingen duglig anledning funnits”. I början av 1800talet upptäcktes så
arsenikkisförekomsten OlErsberget söder om Mensträsk i Norsjö, men
några större arbeten kom inte till stånd. På 1830talet hittades också silver i
blyglans i Finnforsberget i Skellefteå, men efter syn av bergmästaren
befanns att fyndigheten var för liten. 1855 hittades en arsenikkismalm i
Krångfors längre österut och ett par inmutningar gjordes. Intresset väcktes
på nytt 1902 och viss brytning gjordes året efter. Området undersöktes av
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geologer 192223 samt 1932 men befanns vara ointressant för
gruvbrytning.
Brytning av järnmalm i Näsberget väster om Myrheden i Jörn startade
1834. Malmen innehöll magnetit, men besvärades av att den också innehöll
svavelkis. Dessutom bildade malmen smala gångar i diabasberggrunden, så
att det med tiden togs upp ett 20tal små gruvhål i området. Transporterna
till kusten blev dyra, och dessutom bedömdes malmen vara av låg kvalitet,
vilket bidrog till nedläggningen. Utvinning bedrevs sporadiskt under 1830
talet men återupptogs 1873, 1902 och 190708, då total nedläggning
skedde.
Kring sekelskiftet 1900 upptäcktes guldförande arsenikkisgångar i
Krångfors och Stöverfors, båda orterna i Skellefteå. Enstaka kisstycken
uppvisade guldhalter upp till 300 g/ton berg, men genomsnittshalterna var
ändå låga. Liknande fynd av arsenikkis i gångar hittades något senare vid
Skäggträskberget i Norsjö. År 1902 hittade bonden A G Bjuhr rika
svavelkis och kopparkisblock vid Bjurberget i samma kommun. Blocken
väckte stor uppmärksamhet. De inmutades och grävningar utfördes 1903
05 av en grupp från Skellefteå, men utan att några nämnvärda fynd
gjordes. På den tiden kände man inte till att inlandsisen transporterat
blocken bort från den fasta malmklyften. Först under 1920talet började
man förstå hur blocken transporterats.
Dessutom fann man 1902 rika malmblock vid Bjurfors i Skellefteå och året
efter även vid Slåttermyran i Norsjö. 1920 började Centralgruppens
Emissions AB (föregångare till Bolidenbolaget) samt SGU bedriva
prospekteringsarbeten, som utgick från dessa blockfynd.
Undersökningarna besvärades av att knappast någon berggrund (1,5 %) låg
i dagen utan var täckt av moränlager upp till 20 m i mäktighet, med 78 m
som genomsnitt. Letningsintresset var dock på topp på grund av bristen på
metaller under och efter första världskriget. Bergsingenjörerna H Nathorst
och H Lundberg lyckades ta fram en elektrisk metod som fungerade för att
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leta malm, och som 1918 gav resultat i Kristinebergsområdet. Där lyckades
man hitta malmkroppen som lämnat de tidigare kända kismalmblocken i
området. Förutsättningarna för letning var betydligt bättre i
Kristinebergsområdet jämfört med i Norsjö. På grund av det ringa
jorddjupet låg blocken inte så långt ifrån malmförekomsten. I Bjurfors
återfanns malmen 1920 rätt långt från blockfynden. Redan 191920 hade
man från SGU:s sida provat elektrisk letning även i fjällen och lyckades
där finna kismalmerna i Remdalen och Stekenjokk. På det senare stället
bröts malm 197688.
Intensiva blockletningar av SGU och Emissionsbolaget under åren 1920
21gav till resultat att man hittade rika malmblock i Bjurfors, Örträsk,
Bjurträsk, Gisträsk, Maurliden, Udden, Bredsele, Svanfors, Dalliden,
Skansberget, Braxträsk, Bjurliden, Mensträsk, Rakkejaur, Näsliden,
Vindelgransele och Kuorbevare, samtliga i Skelleftefältet.
Det förekom även att privata intressenter letade efter malm. 1911 inmutade
hemmansägaren Oscar Bergström i Kuorbevare nära Adak i Malå en
svavelkisanledning i turmalinförande gnejs. Inmutningen på berget
Lappliden bedömdes efter inspektion tyvärr som värdelös. 1919 lyckades
Viktor Linder och Gustaf Lundberg hitta en koppar och magnetkismalm
vid Arnberg i Norsjö. Grävningar och sprängningar gjordes på platsen,
men sedan geologer besökt platsen förklarades kopparhalten vara för låg
för att vara ekonomiskt intressant.
Början till upptäckten av Bolidenmalmen var när lantbrukaren Anton
Holmgren mot slutet av 1910talet körde häst genom Svanfors och stannade
för en pratstund med bröderna Åberg som höll på med dikningsarbeten.
Bröderna visade då på ett mycket tungt stenblock som de hittat i diket.
Holmgren som arbetat i gruvan i Malmberget knackade loss några bitar ur
blocket och gjorde senare smältningsförsök utan att lyckas. En bror till
honom fick med sig en malmstuff som bergmästaren i Luleå skulle titta på.
Tyvärr glömdes stuffen kvar på tåget. Holmgren träffade vid flera tillfällen
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geologerna Meijer och Kautsky och försökte intressera dem att följa med
till blocket. Först efter flera erbjudanden följde geologerna med. När de
tittat på blocket blev de alldeles begeistrade, sprang omkring med
händerna i vädret och ropade ”högprocentigt”.
Blocket gav upphov till ett intensivt letande, men först under vintern 1924
25 hade man hunnit så långt att diamantborrningar kunde starta på
Fågelmyran, 3 km norr om Bjurliden. 9 borrhål sattes och 10/12 1924 var
Bolidenmalmen lokaliserad. Den första tunnan med malm kom upp i dagen
den 16/3 1926. Bolidenmalmen var på den tiden Europas största
guldfyndighet med en medelhalt av 15,5 g guld per ton gråberg. Samtidigt
var malmen världens största arsenikfyndighet med halten 6,8 %. Totalt
utvanns ur malmen 125 263 kg guld, 566 000 ton arsenik, 400 947 kg
silver samt 117 445 ton koppar. Malmen transporterades till en början med
lastbil till Finnforsfallets järnvägsstation innan järnväg byggdes till Boliden
1929. Dessutom uppfördes ett smältverk i Rönnskär 1930. Under andra
världskrigets brist på fordon byggdes också dåtidens längsta linbana, 96
km, från Kristineberg till Boliden 1943.
I Adakområdet i Malå bedrev SGU undersökningar i omgångar från 1921
fram till 1930talets slut. Då hade 8 olika malmkroppar lokaliserats., men
endast hälften av dessa kom att brytas. 1978 upphörde all malmbrytning i
området och alla byggnader togs bort. I Skelleftefältet öppnades fram till
andra världskriget bland de större gruvorna Holmtjärnsgruvan 1924,
Rävlidenfältet 1936 och Åkullagruvan 1938.
Läs mera i:
Andersson, J G: Guld. STF:s årsbok 1937.
Berg och jord. Sveriges nationalatlas 1994.
Lindberg, R: Hur började det? Markkontakt 1985:1.
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Porfyr i Älvdalen
Erland Sköllerhorn.
I Wikipedia står det att porfyr är en huvudsakligen kristallin, oftast
massformig, mer eller mindre sur silikatbergart. Den finns i olika färger,
oftast i svart till grått, men ibland också i rött, rödbrunt eller brunviolett.
Porfyr bildas antingen genom stelning av lava nära jordytan, eller genom
att nedfallande vulkanisk aska omvandlas till en hård bergart.
Kännetecknet på porfyr är att det finns strökorn av främst kvarts och
fältspat i den finkorniga grundmassan (figur 1). Dessa strökorn har bildat
kristaller mycket tidigt, långt under jordytan,
under magmans rörelse uppåt. Därför är de
mycket större än de andra mineralen, som
stelnat snabbt i form av lava eller askregn.
Sverige är internationellt känt för sina fina
porfyrer. De förekommer främst i Älvdalen och
på andra ställen i Dalarna. Andra landskap med
en hel del porfyr är Dalsland, Hälsingland,
Härjedalen, Småland och Värmland. Porfyrens
hårdhet, olika färger och vackert polerade yta
Figur 1. Porfyr från
gör bergarten mycket lämplig som råmaterial
Särna. Foto: Gunnar
för att tillverka t.ex. pelare, vaser, urnor,
Ries - Wikimedia
bordskivor och smöraskar. Hårdheten gör också
commons.
att porfyren är rik på sprickor, som gör det
svårt att hitta tillräckligt stora stycken för större
arbeten.
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Figur 2. Nya porfyrbrottet i Klitten, Blyberg i Älvdalen. (foto: Jan
Bengtsson)
Sveriges sannolikt mest kända porfyrbrott ligger i skogslandskapet vid byn
Blyberg i Älvdalen (figur 2). Här bröts en svart porfyr under nästan 180 år.
Brytningen startade på 1790talet och pågick fram till 1960talet, efter att
ett nytt stenbrott öppnades 1939. Som mest arbetade ca 20 man med
porfyrbrytning i Blyberg. Bland annat beställde Gustav III en spiselkrans
till det påbörjade bygget av Haga slott. Efter kungens död hamnade
spiselkransen istället på Stockholms slott. Karl XIV Johan ägde privat
porfyrbrottet under en period från 1818. Han beställde många pjäser som
idag finns på de kungliga slotten. Han använde också konstverk i porfyr
som presenter till kungahusen i Europa.
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Idag utgör det gamla porfyrbrottet en lagskyddad kulturhistorisk lämning
och ägs av Blybergs samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen satsar
på att öka tillgängligheten för besökare genom att anlägga trappor, broar
och spänger. För att bevara de kulturhistoriska värdena och få området att
bli en ännu större turistattraktion, behövs röjning av ris, sly och
uppväxande träd. Rasbranter och många lösa block innebär att arbetet
måste göras försiktigt och manuellt. Samfälligheten har sökt stöd för denna
röjning, i form av ”arealstöd för att Bevara och utveckla skogens
mångfald”. Samråd har också skett med länsstyrelsen i Dalarna, så att
åtgärderna inte ska skada kulturlämningen.
En utflykt till porfyrbrottet kan med fördel kombineras med ett besök på
porfyrmuseet nere i tätorten Älvdalen.
Källor, där man också kan läsa och se mer:
Skogsstyrelsen (2011) ”Brottens historia görs levande”, SkogsEko nr 3, 2011
Wikipedia.org.
Larsson, Mona, 1990: Älvdalsporfyr, den svenska diamanten. STF:s årsbok 1990.
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Järnmalmen i Robertsfors
Text och bild: Jan Åberg
Under senare delen av 1700talet genomfördes provbrytning av järnmalm
vid Kvistarledsberget i Östra Dalkarlsåns övre lopp i Robertsfors kommun.
Två omgångar av analyser gjordes på malmen. Den första analysen
utfördes av Petter Jacob Hjelm Myntguradie år 1797. Resultatet visade att
malmen visserligen innehöll 10% järn av god kvalitet, men att den inte var
värd att smälta och inte ens var brytvärd. Två år senare upptäcktes
sannolikt rikare malm på samma plats, vilket föranledde en andra analys,
denna gång hos den ansedde mineralogen Bengt Reinhold Geijer. I Geijers
rapport beskrivs malmen som svartblå och grovkornig, samt starkt
attraherad av magneten, dock utan att vara magnetisk i sig själv
(retraktorisk). Den sägs också vara genomdragen av rostiga ”lösnor”
(spalter) med benägenhet till ”rödbräcka” (en rödfärgning vanligen orsakad
av svavel), samt ha en tydlig ”smitta” av svavelsyra under ”sträng
rostning”. Järnhalten uppgick till 6369% på de tre provstycken som Geijer
analyserade. Synlig svavelkis fanns i ett av provstyckena. Geijers slutsats år
1799 var att den höga järnhalten visserligen gjorde malmen smältvärd, men
med vissa förbehåll: benägenheten till rödbräcka bedömdes nämligen vara
fördyrande genom att det krävde en långsam och stark ”rostning”, samt
tillsats av kvartshaltig järnmalm (”torrsten”) eller hematit (”blodsten”).
I boken om Liljabäck (Lundmark 1998) framgår att malmfyndigheten i
Kvistarledsberget var den bidragande orsaken till etableringen av
krononybygget ”Lillgebäck” år 1798. Utöver detta nämns inte gruvan
närmare, vilket indikerar att dess betydelse för byn troligen kom att bli
liten. Enligt noteringar från riksantikvarieämbetets fältbesök år 1990 ska
två gruvhål ha funnits i berget fram till slutet av 1970talet, då igenfyllning
skedde. Idag vet vi också att Kvistarledsberget ligger inom en zon med
tydliga avvikelser i jordens magnetfält: Dessa magnetiska anomalier
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sammanfaller med övergången från den relativt plana bergrundsytan i
Västerbottens mellanbygd till inlandets bergkullterräng. Eriksson och
Henkel (1994) beskriver anomalierna i termer av ”vackert bandmönster”
som främst orsakas av att sedimentgnejsen har horisonter av grafit och
magnetkis.
Bild 1. Mörkt magnetiskt
mineral i varp vid Gruvkläppen
i Liljabäck. Stuffen är ca 5 cm
bred.

Det tydligaste spåret av gruvverksamheten i Liljabäck, är varp, som ligger
utspridd på nordsluttningen av den så kallade Gruvkläppen. Vid ett
platsbesök år 2010 konstaterades att endast några få stuffer innehöll mörka
mineral som drogs till magneten (Bild 1). Inga stuffer med svavelkis
hittades.
Nära toppen av Gruvkläppen, finns ett synligt gruvhål (Bild 2), som nästan
helt blockeras av varp. En liten mörk öppning in mot gruvgången finns
fortfarande kvar, men vi avstod från att passera den hala och trånga
öppningen mot djupet. Däremot konstaterades att stenar som kastades in i
öppningen rullade vidare en kort stund och därefter föll ner i vatten.
Troligen finns alltså en öppen kammare innanför, vars botten är
vattenfylld. Den ringa mängden varp som ligger utbredd på sluttningen
nedanför gruvhålet, indikerar dock att själva gruvhålet knappast kan ha
gått särskilt långt in i berget.
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Den dominerande bergarten i området är en sprickig och rostig gnejs, med
hög halt av biotit. I området finns flertalet blockrika moränryggar, som
innehåller denna bergart.

Bild 2. Gruvhålet på Gruvkläppen i Liljabäck. Ett område med varp
breder ut sig nedanför detta hål (till vänster i bild).
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Bild 3. Typiskt utseende på gnejsen i Liljabäck: Rostig och uppsprucken.
Källor:
Eriksson och Henkel 1994: Geofysik. I: Freden (red). Berg och Jord. Bokförlaget Bra Böcker,
Höganäs.
Lundmark 1998. Liljabäck 17981998. LIBRISID 1175936
Protokoll n:o 12, år 1803 vid Bygdeå Tingslags Edsworne Nämnd. Protokollet avhandlar främst
frågan om tillgången till kronomarker och flottningsrättigheter inom Dalkarlsåns
avrinningsområde för brukspatronen Johan Hindric Bergmark, Robertsfors, och
handelsmannen Johan Häggström, Dalkarlså.
Riksantikvarieämbetet databas FORNSÖK ”Bygdeå 395:1”
Svenskt biografiskt handlexikon I:383 ”Bengt Reinhold Geijer”
(http://runeberg.org/sbh/a0383.html)
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Pegmatiten i Robertsfors
Text och bild: Jan Åberg
I Ytterklinten, Robertsfors kommun, finns en övergiven underjordsgruva,
med ett vattenfyllt gruvhål och en ganska stor "limpa" med varp (bild 1).
Limpan är ca 2 m tjock över ett område om ca 10×40m. Enligt muntlig
uppgift bröts här muskovit fram till omkring mitten av 1900talet.
Glimmern kallades även "isolit" och användes bland annat som elektrisk
isolering i strykjärn. Muskovitkristallerna som återfinns i varpen är
klarfärgade, med låg järnhalt, och grova kristaller (bild 2). Att järnhalten i
pegmatiten är låg framgår också av varphögens vackra mjölkkvarts och
ljusa fältspat. Själva gruvhålet är vattenfyllt och minst några tiotal meter
djupt, med tanke på mängden varp (bild 3).
Bild 1. Varphögen vid
pegmatitbrottet i
Ytterklinen innehåller
ljus fältspat, kvarts
och glimmer. På
ryggen av den
limpformade högen
finns även spår av en
träkonstruktion 
troligen slipers till en
räls. Också i bild:
mineralletaren
Torbjörn Jonsson.
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Bild 2. Muskovit från
Ytterklintens pegmatitbrott

Bild 3. Torbjörn Jonsson vid det vattenfyllda gruvhålet i Ytterklinten
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Engabreen (västsidan av Svartisen, söder om Glomfjord) den 4 juli
2012. Pågående isavsmältning framgår tydligt. Foto: Tordleif Hansson
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Följ med till drakryggen!
Årets exkursion går mot Drakryggen vid Lögdeälven!
I området kring Drakryggen möter vi Lögdeälven som går genom en av
Sveriges mest sevärda älvdalar ur geovetenskaplig synpunkt. Här kan vi
både studera Lögdeälvens djupgående erosion av sina egna sediment, och
bevittna storslagna spår från istidens slutskede.
På vägen till Drakryggen besöker vi:
• ”musikstenbrottet” i Vännäs med finkornig röd granit.
• flusspaten i Högås, Bjurholm.
• det mångtusenåriga HKdeltat, väster om Balsjö.
Söndag 23/9. Samåkning med bilar. Avfärd från parkeringen vid
Universum, Umeå universitet, kl 09:00.
Anmälan sker senast den 18/9 till markkontakt@gmail.com
Ange namn och telefonnummer, samt om vill åka med någon eller om du
har möjlighet att köra (och hur många personer du i så fall kan ta med dig).

