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Koralloidspeleotem i Drömgrottan, Sundsvall. Foto J. Lundström 2009.
Coralloidspeleothem in Drömgrottan, Sundsvall, N. Sweden.
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Mineral i speleotem
i svenska urbergsgrottor
Rabbe Sjöberg och JuanRamon VidalRomani

Olika droppstensformer (speleotem), ofta i form av koralliknande krustor
(koralloider) i grottornas tak och olikfärgade utfällningar på grottornas
väggar har länge varit kända från urbergsgrottor runt om i Sverige. De har
ofta uppfattats som kalkutfällningar, liksom de i karstgrottorna. Leander
Tell skrev dock redan 1971 i ”Handledning i Svensk Grottforskning” att
dessa småformer även kunde vara kiselutfällningar och att man även kunde
finna former av gips. Kunskapen om dessa utfällningar har dock varit
ringa, fram tills nu, då vi genom professor VidalRomani från A. Coruna
universitetet i Spanien fått möjlighet att göra kemiska analyser av
urbergsspeleotem. Flera av undersökta proverna togs i samband med
exkursionen som följde efter granitgrottkonferensen 2011 och vi har sedan
fått hjälp med provtagning av ett par aktiva förbundsmedlemmar. Tack för
det!
Det visar sig nu att våra speleotem har en stor variation och att såväl det
mineralogiska som det mikrobiologiska innehållet i dessa är av
internationellt intresse. Två svenska projekt behandlar det senare. Dels ett
projekt om sambandet mellan geobiologin och bildning och nedbrytning av
speleotem i TjuvAntes grotta i Nordmaling, dels ett projekt som handlar
om kiselalger i Kungsträdgårdens tunnelbanestation i Stockholm. Projekten
bedrivs i samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet och forskarna
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Magnus Ivarsson, Therese Sallstedt, prof. VidalRomani, Johannes
Lundberg, och undertecknad. Mera om detta i kommande nummer av
Grottan. Med dessa analyser ligger Sverige nu i forskningsfronten, då allt
mer internationellt intresse ägnas åt just liknande former, hur de bildas och
hur de bryts ned.

På följande sidor följer en kortfattad översikt av vad vi tills nu funnit i
grottor i landet från norr till söder och hur de olika mineralen ser ut i bilder
tagna med svepelektronmikroskopi (SEM). Det är verkligen en helt ny
värld som öppnar sig. Alla SEMbilder har fotograferats av VidalRomani.
Beskrivningarna nedan är i huvudsak bearbetade översättningar av hans
skriftliga kommentarer till bilderna.
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TjuvAntes grotta, Nordmaling

Se även artikel i Grottan nr. 2, 2011. På bilden ser man kalcitkristaller (C)
översvämmade av återupplöst opalA (O). Vad gäller den rika geobiologin
får vi invänta rapport från det forskningsprojekt som nu pågår. I samband
med analysen 2010 gjordes en av de internationellt första upptäckterna av
kalcitspeleotem i granitgrottor.
Twins of cacite (C) whiskers flooded by resolved OpalA (O), TjuvAntes
cave, n. Sweden.
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Tretunnelgrottan, Skallberget, Gideå

Denna bild av koralloid togs av Rune Magnusson vid årsmötet 2011.
Visuell analys tyder på amorf opal, troligen opalA. Formodligen består
spetsen på det cylindriska speleotemet av gips. Hela speleotemet är täckt
av grönalger.
Amorphous opal. The tip at the cylindrical speleothems is probably
gypsum.
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Drömgrottan, Sundsvall

(Se även inledande bild på sidan 4). Det mest slående är den stora andelen
Ca och Mg i provet som även innehåller en mindre del silikat i form av
opalA. Verkligen unikt är att detta är första gången VR i ett prov ser
gipskristaller koloniserade av bakterier och fungi (svamphyfer). Nytt är
även att gipskristallerna på spetsen av speleotemet (jfr Skallberget ovan) är
ovanligt stora. Provår 2012.
OpalA speleothem ending in a tip of crystals of gypsum. Unique is that
gypsum crystals here are colonizied by bacteria and fungi.
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Skålboberget, Hudiksvall

Typiska opalA speleotem med inkristalliserade bakterier. Här finns även
tydliga kalciumkristaller (wollastonit) som dock ej är synliga på denna
bild.
Typical opalA speleothem with bacteria.
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Falkberget, Hornslandet

Bilden visar t.v. intakt opalA och t.h. opalA attackerat av bakterier. Här
finns även karbonater i form av wollastonit och biologiska former som
protozoer och pollenkornsfragment.
To the left intact opalA. To the right opalA, attacked by bacteria. In the
sample also carbonates in the form of wollastonite as well as protozoa and
fragments of pollen are found.

 11 

Mineral i speleotem i svenska urbergsgrottor

Hölickgrottan, Hornslandet

Flak och andra former av opalA. I provet finns även gott om biomaterial i
form av bakterier, alger, protozooer samt pollen av tall. Vidare finns en del
former som VR ej lyckats examinera.
OpalA. In the sample biological remains in the form of bacterias, alges,
protozoa and pollen of pine are found.

 12 

Tidskriften Markkontakt nr 3 2013

Kvarnberget, Nynäshamn

Här gjordes under den första dagens exkursion av CGC2011 det allra första
fyndet i Sverige av vad som kan vara speleotem av opalA. Ingen
provtagning gjordes dock. (Foto. J. Lundberg 2011)
This was the first discovery of opalA speleothem in Sweden. The discovery
was done on the excursions during the CGC2011 conference.
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Bodagrottorna, Iggesund

Vertikala mikrobassänger ”microgourdams”i Bodagrottorna.
(Foto. J. Lundberg 2011)
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Bodagrottorna, Iggesund

OpalA kristaller och kalciumkarbonat med celler och bakterier som
simmar i en biofilm av opalA och alger. I grottan observerades även en
vertikal utfällning i form av vertikala mikrobassänger ”microgourdams”. I
granitiska bergarter brukar dessa vanligen vara utformade av pigotit.
OpalA crystalls and calciumcarbonate with algae and bacteria in a bio
film of opalA and algae. Microgourdams like this are mostly formed of
pigotite.
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Trollhålet, Kullaberg, Skåne

De stora fälten med utfällningar i denna grottas tak observerades först av
Yngve Freij på sent 1960tal. Detta speleotem är helt olikt de tidigare
redovisade. Det har en sandig struktur, ursprungligen avsatt som ett
kalksintertäcke med upp till några mm stora mikrobassänger. Sandkornen
består sannolikt av fragmenterade och återupplösta kalcitkristaller. Här
finns även opalplattor och ytterst små mängder gips. En hypotes är att det
ursprungliga kalksintertäcket fragmenterades av frost. Provet har ett rikt
geobiologiskt innehåll i form av amöbor, cyanobakterier etc.
A clastic carbonate sandy sample, deposited originally as a slurry with
microgour flowstone morphology. Sand grains are calcium carbonate and
show an open fabric cemented by calcium carbonate in occasional levels
probably due to redissolution of carbonates. The sample has a rich
microbiological diversity.
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Vill du hjälpa oss att inventera speleotems i våra urbergsgrottor så gör
du så här:
Tag med kil eller annat skarpt föremål ett c:a cmstort prov från en
undanskymd plats (så att det helst inte syns!). Finner du på golvet nedfallet
material på skyddad plats så tag detta. Lägg provet i en liten plastficka,
notera grottans namn och plats. Beskriv om möjligt var i grottan som
provet togs och omgivande bergart. Sänd provet i en liten vadderad påse till
Rabbe Sjöberg, så vidarebefordar vi detta till vår kollega i Spanien. OBS!
Ligger grottan i ett naturreservat måste tillstånd först sökas hos
Länsstyrelsen.

OpalAspeleotem är en kiselutfällning, vanligen ur kvarts. Efter
biogen (biologisk) vittring av olika mikroorganismer degraderas
silikaterna till biogen opal. Troligtvis internationellt den vanligaste
typen av speleotem.
Pigotitspeleotem bildar krustor på granitväggar i sprickor och
håligheter. Har tidigare beskrivits som en organisk substans bildad
vid förruttnelse av ovanliggande vegetation. Består av organiska
syror kombinerade med aluminium och järnoxid.

English summary
During the last couple of years a number of speleothems from pseudokarst
caves in granitic bedrock in Sweden have been chemically investigated
using EDSanalyses. The work has been done by prof. J.R. VidalRomani,
University of la Coruna, Spain. The most common minerals in our
speleothems are opalA, calcite, and gipsum. The speleothems show a rich
microbiological diversity.
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Stetind – fjället som är på din sida
Text och bild: Tordleif Hansson

Stetind har en mycket karaktäristisk profil. Det är som skapat av fyra
svärdshugg, tre vertikala och ett horisontellt. Det reser sig rakt upp ur havet
och syns på långt håll och användes som landmärke av sjöfarare längs
Nordlandskusten. Den minnesgode läsaren vet också att Stetind utsågs till
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Norges nationalfjäll år 2002 (Markkontakt nr 34, 2003).
Berget ligger i Nordland fylke ungefär 10 mil söder om Narvik. Det
sträcker sig 1392 meter över havet. Det är både fjällets form och historia
som genom åren har lockat och inspirerat, och som stadigt drar klättrare,
konstnärer och turister från när och fjärran till Tysfjord.
Stetind tillhör samma geologiska formation som fjällen i Lofoten och
består av fast granit. Det är Nordeuropas största naturliga obelisk (ett
sammanhängande stycke sten) och graniten som obelisken är formad av är
cirka 1800 miljoner år gammal.
Stetind var länge ett otillgängligt fjäll utan vägförbindelser och med en
form som gjorde att toppen fick rykte om sig att vara ointaglig. På slutet av
1800talet och början av 1900talet gjordes det ett antal försök att bestiga
Stetind, men många fick ge upp drömmen. Den första gången en människa
satte sin fot på toppen var den 30 juli 1910, då tre klättrare lyckades ta sig
förbi det sista hindret, den legendariska ”fingertoppstraversen”.
Ett bevis på bergets dragningskraft är att skribenten vid sitt besök en
sommardag 2011 noterade en proppfull parkeringsplats med ett antal
uppslagna tält alldeles intill vägen. Den dagen var det strålande väder och
några ivriga klättrare från Uppsala berättade att de kört nonstop för att
hinna fram för att klättra i det fantastiska vädret.
För att nå ända upp måste man klättra, men Halls förtopp (1314 m.ö.h.) är
möjlig att nå till fots. Undertecknad valde dock att vända ett gott stycke
innan. Det blev ganska ”luftigt” ändå. Utsikten mot Lofotväggen var likväl
makalös!
Vad menas då med att fjället ”är på din sida”? Det är ett citat från en av
bergets flitiga bestigare, den norske filosofen Arne Naess.
Läs mer: www.stetind.nu, www.visitstetind.no
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Geologiska resmål för hela familjen
Text och bild: Ylva Ågren

Sommaren 2012 reste vi runt i tre veckor i Sverige med husbil. Familjen
består av undertecknad, pappa Johan och de två barnen Alfred och
Amanda, då 6 och 4 år. Flera av besöksmålen var geologiskt intressanta.
Mina egna geologiska kunskaper är varken de bredaste eller djupaste,
därför får ni här mer av ett resereportage. Det första besöksmålet var
naturreservatet Stockholmsgata som ligger på gränsen mellan
Västerbotten och Västernorrland. Det var jag som länge hade velat åka dit,
men varje gång vi varit på väg så har vi samtidigt varit på väg hemåt. Ni
vet hur det är när man är på väg hemåt, en omväg på en dag känns okej i
början, men ju närmare hemmet man kommer desto större blir hemlängtan,
speciellt när man ligger på E4:an och bränner mil. Därför skulle vi nu
börja vår resa med att åka hit.
Mitt vägval var inte det bästa, jag
hoppas och tror att vägen till starten på
den västerbottniska sidan är lite mindre
gropig och lång. Vi kunde ganska snart
konstatera att det var väldigt tur att vi
bytt bort husvagnen till förmån för en
husbil just i år. Annars hade inte så
mycket i husvagnen varit helt längre.
Bara en vanlig personbil hade helt klart
varit det bästa. Stockholmsgata är en
kanjon som bildades för ca 9400 år
sedan när en isälv störtade i ett
Johan vid Stockholmsgata.
vattenfall ner i dalgången och gröpte ur
en svaghetszon i urberget. Själva kanjondalen är 50 m djup och 1,5 km
lång. I området finns också flera blockgrottor. Vi besökte dock inte dessa.
Jag kan gärna rekommendera en tur hit, det är en mycket trevlig miljö att
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ströva runt i och det finns gott om både spänger för den som vill gå stadigt
och stenar för den som hellre klättrar. Vi planerade genast in att jag och
barnen till hösten skulle komma tillbaka och parkera på den
västerbottniska sidan och sedan gå över till andra sidan och sova i den lilla
övernattningsstugan som innehåller två sängar. Sedan kan man promenera
tillbaka dagen därpå. Nu är ju som bekant inte tänkt sak och gjord sak
samma sak, men drömmen lever än. Tänk dock på att komma ihåg
myggstiftet.
Nästa resmål var Döda fallet i Jämtland. Här finns stor parkeringsplats att
övernatta på för den som har husbil eller husvagn. Det är gratis att besöka
området, men parkeringen kostar 20 kr. Vill man ha en guidad tur kostar
det 55 kr per vuxen och är gratis för barn under 15 år. På området finns
restaurang och dessutom en utomhusteater med vridbar scen. Vad som
sätts upp varje säsong går att se på hemsidan. Berättelsen om Döda fallet är
en märklig historia där människans försök att tämja naturen inte riktigt
gick som planerat. Fram till 1796 fanns här Storforsen, ett mäktigt

Amanda vid gryta i Döda fallet
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vattenfall i Indalsälven med en sammanlagd fallhöjd av 35 m. Att flotta
timmer förbi Storforsen var förstås nästintill ogörligt. Redan i början av
1700talet började man därför planera för en flottled förbi forsen. Det var
dock först när en köpman från Sundsvall, Magnus Huss – även kallad
Vildhussen – fick hand om projektet som det började hända något.
Storforsen låg nedströms dåvarande Ragundasjön som dämdes upp av en
grusplatå. Vildhussens idé var att leda om Boängsbäcken till grusplatån
och låta bäckens vatten gräva en kanal förbi Storforsen. Problemet var
bara att planen fungerade alltför väl. Under vårfloden steg nämligen
Ragundasjön så högt att vattnet började rinna genom kanalen i förtid och
snabbt skar genom grusbarriären. Inom loppet av fyra timmar hade hela
sjön tömts på vatten och Storforsen blev till Döda fallet i stället och
Ragundasjön blev till åkermark. Även om flodvågen drog med sig hus,
båtar, skog och allt annat som kom i dess väg så omkom ingen människa
vid olyckan. Även vid Döda fallet är det väl ordnat med rejäla trappor och
broar. Våra två barn är ganska duktiga på att promenera och det finns
mycket att titta på, men tar man med ännu mindre barn får man räkna med
att bära en del. Ett tips kan vara att se till att alla har varit på toan innan
man börjar gå, för det blev många trappsteg att gå tillbaka för att kissa.
Nästa mål av geologiskt intresse var Hornkullens silvergruvor nära
Filipstad, 2 km norr om Nykroppa. Här väntade ett oväntat äventyr när jag
gick upp till gruvorna på morgonen för att rekognosera lite och i stället
blev varse att bilarna jag hört gasa omkring på natten varit där för att stjäla
vad som fanns i form av godis, glass och dricka. Naturligtvis ångrade jag
att jag inte försökt spana in bilarna så att jag kunnat ge polisen några tips,
men faktum är att den natten är enda gången under många husbils och
husvagnsnätter som jag kollat att dörren verkligen var låst. Märkligt vad
man kan uppfatta bara på ljudet.
Själva gruvan låg inom Filipstad Bergslag och Kroppa socken. Det är den
enda ädelmalmsgruvan inom socknen, i de övriga bröts järnmalm.
Brytning har förekommit i Hornkullen sedan mitten av 1400talet, men det
är osäkert om brytningen någonsin varit särskilt lönsam. Den lades
slutligen ned på mitten av 1800talet och gruvorna vattenfylldes. Tack vare
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entusiasterna i den lokala utvecklingsföreningen Nykroppa Framtid går det
idag att besöka gruvorna och gå ned i delar av dem, även om man inte
längre kan besöka den största. Gruvorna är vattenfyllda vintertid och töms
under våren. Bland annat kan man här beskåda en gammal stångpump av
trä som tidigare användes för att länspumpa. Det mina barn tyckte var
roligast var att hyra hammare och skyddsglasögon och sedan leta i
varphögarna efter spännande stenar att slå sönder. Det finns även möjlighet
att vaska guld.

Barnen studerar mineraler vid Hornkullens silvergruvor.
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Det sista geologiska resmålet denna sommar blev Lummelundagrottan på
Gotland som är en karstgrotta i kalkberggrunden. Själv hade jag pausdag
denna dag så barnen gick med pappa. Lummelundagrottan är knappast
okänd för någon så jag nöjer mig med att konstatera att barnen var väldigt
nöjda med att få se så väl fossiler som stalagmiter och stalaktiter. Besöket
kostar 130 kr för vuxna och 70 kr för barn. Vill man gå barnturen
(knattegrottan) får man lägga till 10 kr per barn för att få en låneficklampa.
Johan rekommenderar att man hellre tar med egen ficklampa, men säger att
själva guidningen var intressant och väl anpassad för barn.

Förväntansfulla barn i Lummelundagrottan.
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Läs mer:
Stockholmsgata
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djurochnatur/skyddad
natur/naturreservat/aselekommun/stockholmsgata/Pages/default.aspx
Döda fallet
dodafallet.nu
Hornkullens silvergruvor
www.varmland.se/arrangement/3157
Lummelundagrottan
lummelundagrottan.se
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Jordens klimat ändras!
IPCC:s senaste rapport är nu in press, vilket betyder
att den kan citeras! Läs den på
http://www.climatechange2013.org/report/reviewdrafts/

Har du idéer eller texter som är relaterade till innehållet
i denna rapport, kontakta då gärna redaktionen!
(artiklar med Västerbottensprägel är särskilt välkomna)
Stoppdatum 7 januari 2014!
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VÄLKOMNA TILL FÖRELÄSNING!
Västerbottens geovetenskapliga förening belyser ett aktuellt tema:

Gruvor
miljöproblem, miljöprövning
och tillsyn i Sverige.

 en föreläsning av Ylva Ågren som arbetar
med gruvfrågor vid Länsstyrelsen i Västerbotten.
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