
Storugns
kalkbrott pa
Gotland

Text och Jato Ove Torstensson

Det iir dags att siitta Gotland pa dell
mineralogiska kartan. Gotland har i
vdra kretsar hittills mest varit kiint

som ett eldorado for fossilintresserade
oclt upplevs viii av de fiesta som ell

stor och mineralogiskt ganska
ointressant kalkkropp. Det iir dags att

sid hal pa dell fiirdomen. Gotland
hiivdar sig kanske inte i kampen om

ell plats bland de mineralrikaste
omriidena men niir det giiller vaekra

stuffer ocb speciellt kale it sa far
iivriga vdrlden se upp.

Stockholm s Arnatorgeo log iska
Sallskap (SAGS) ge nomfo rde en
exkursion till Gotland i mitten av sep
tember i ar och koncentrerade
anstrangningarna till nordvastra Gotland
och Storu gns kalkbrott pa ostra sidan av
Kappelh amn sviken .

Trots en del regn och krafti g blast var
det ingen ande pa de fortju sta utrop som
hordes vid upptackten av en till synes
aldrig sinande strom av utomordentligt
vackra kalcitdruser. Kalcit i en mangd
olika kri stallformer som dessutom vaxte
pa varandra i olika generationer. For att

Nedre "pollen"

inte tala om alia dessa "fantomkrist
aller' ' . Eller kalcitdruser som glodde av
pavaxta pyritkristaller.

Den vackraste kalciten hittade
Christoffer Mohr. En ytrik, aggforrnad
kristall med glans av siden och diamant.
Den ar ca 3 em stor och fritt placerad i
skelettet av ett ovalt format fossil. Tyvarr
har vi inte fo tograferat den an men
hoppas kunna gora det till ett senare
nummer.

Vi hittade ocksa ganska mycket
gulfargad baryt i vackra kristaller. Den
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vaekraste hittade John Andersson. Den var
ett par em bred med de tunna bladformiga
kristallerna formade som en liten gu l ros.

Resandet .
Vi akte med de nya katamaranerna fran

Nynashamn till Gotland. Fordelen med
dessa ar, om de inte har startforbud pa
grund av da ligt vader, att man kommer till
Gotland pa ea 2,5 timmar. Men pri serna ar
avsevart hogre pa katamaranerna an pa
ovriga farj elinjer, Har man anlag for
sjosj uka kan de traditionell a farjelinj ern a
ocksa vara att foredra om det bla ser, Vi
fiek gropigt vader pa hem resan oeh aven
om ingen av oss blev sj uk sa var det ett
tarn ligen spakt gang som kiev av baten i
Nynashamn. Det ga r att ta bilen med sig
pa katamaranerna om man viiI. Men de
flesta foredrog de minibussar som SAGS
hyrt i Visby.

Vi akte till Gotland pa lordag morgon
oeh oeh tillbaka till fastlandet pa sondag
eftermiddag oeh hann anda tillbringa tva
effektiva dagar i kalkbrottet om man inte
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foredrog att ocksa njuta av Gotlandska
kulturskatter oe h natur nar man anda var
dar. Det var ocksa nagra som forlang de sin
vistelse oeh tog ut nagra ex tra dagar for att
se mer av on .

.... och boendet
Vi valde Visby som bas for exkursionen

eftersom avstanden anda tiT sa sma. Fran
Visby till Storugns kalkbrott ar det inte mer
an ea 4 mil. Det finns gott om vandrarhem
oeh hotell till resonabla priser pa Gotland
oeh eftersom vi akte i slutet av sasongen var
det inget storre problem yare sig med batbil
jetter eller hotellrum. Vi delade oss mellan
Wisby Jernvagshotell pa Adelsgatan i
central a Visby som hade 6 rum med 20
baddar oeh deras filial Traume IP ea 6 km
seder om Visby dar det fanns 10 rum oeh 40
baddar, Utmarkta inkvarteringar bada.

Vagbeskrivning
Fran Visby tar man vag 148 norrut mot

Farosund, passerar Larbro oeh tar till
vanster mot Storu gn nagra kilometer sen
are dar det skyltas mot Hell vi till hoger,
Efter ett tag ser man de t stora kalkbrottet
pa vanster hand oeh ko mme r lite senare
fram till en korsande. stor oe h bred
truckvag (so m ar sky ltad truck vag), Dar
tar man till vanster oeh kommer ner i
brottet.

Altemativt kan man fran Larbro ta in pa
vag 149 oeh fran den ta av till hoger oeh
kora pa ostra sidan av Kapp elshamnsviken
fram till avtagsvagen mot Hellvi. Man
kommer da fram till samma truckvag oeh
tar till boger ner i brottet. Fortsatter man
forbi avtagsvagen till Hell vi ko mmer man
till hamnen med ugn oeh silos oeh ett rott
tegelhus so m ar kont or for Nordka lk AB.
Har man inte gjo rt det innan kan det vara
larnpl igt med ett besok har for att anmala
sin anko mst oeh fraga om lov.



Ka/cit . D ell stora krystallen dr 3 em

Kalkbrottet
Brottet ar valdigt stort, sa stort att man

till en borjan inte upplever att man ar i ett
stenbrott. Det ga ller att hitta de ornraden
dar brytning pagar. Vi tog sikte pa de
stallen dar det fanns maskiner och farskt
brutet material. Det ar dar de storsta
fyndrnojlighetena finns. Brytning pagar pa
tva nivaer, De basta kalcitfynden gjorde vi
pa den nedre "pallen". Baryt fann s i fina
exemplar bade pa ovre och nedre "pallen",

Det ar svart att uppskatta storleken men
det ar sakert mer an en kilometer langt och
kanske lika brett pa bredaste stallet.

Geologi
Gotlands berggrund bestar av ca 400
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miljoner ar gam la marin a sediment, som
avsatts i ett subtropiskt till tropi skt hay
under det som kallas silurtiden. De har
senare om vandlats och stora mangder av
de forstenade sedimenten utgors idag av
kalk stenar med hog karbonathalt.

De karbonatrikaste bergartema
upptrader i tre strak som ligger i
nordnordostlig -sydsydvastlig riktning.
Storugns kalkbrott finns i det nordliga
straket med Hogklint-, Tofta - och
Slitekalkstenar. I Storugn bryts for
narvarande nastan enbart kalkst en av
Hogklintatyp. Genom provborrningar
har kalklagren undersokt s anda ner till
65 meters djup . De djupare borr
ningam a visar att hogvardi g kalksten
med lag svave lhalt forekommer ned till
30-35 meters djup . Man har beraknat att
det i omradet finns ca 30 miljoner
kubikmeter hogvardig kalk sten inom ett
omrade av 1 kvadratkilometer.

Vid Storugns bryts drygt 2 miljoner
ton kalk sten per ar for anvandning inom

jam- och stalindustrin, pappersindustrin ,
miljo varden, jordbruket och for
tillverkning av lattbetong.

Mineralogi
Alia mineral utom kalcit ar i huvudsak

associerade till druser i en tat och kom
pakt , vit till rodl att stromatoporidkalk.
Stromatoporider ar en tidig ordovicisk
djurgrupp, som troligen ar mer beslaktad
med svampdjuren an med andra flercelliga
djurgrupper. De har inget svenskt namn
men pa Gotland , dar de bygger upp de
siluriska reven tillsamm ans med kalkalger
och koraller, kallas de "kattskallar" eller
"aitlar", Kortel eller knut heter aitel pa
gotlandska, Stromatoporidema levde
uteslutande i havet och dog troligen ut
under devon efter att ha spelat en stor
ekologisk roll i de varma delama av



Kalcit. Stuffen dr II em bred

Samling aile stuffer: Ove Torstensson (red. anm. )

silurhaven. Det enda sam ar bevarat av dem
ar dera s ofta ornkri stalli serade, enkelt
byggda kalkskelett sam vi idag hittar sam
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ibland flera dm stora "kattskallar" i kalk
stenen. Leta darfor efter halrum i denna
typ av kalksten.

Lerfyllda dru ser ska alltid undersokas
mycket forsiktigt. Leran kan innehalla
vackra singelkristall er av baryt,
zinkblande eller kalcit.

Sulfider
Pyrit ar relati vt vanligt forekommande

och finn s ofta som mycket sma kuber
strosslade pa kalcitkristallerna

Har finns ocksa blyglans, kopparkis,
markasit och zinkblande som sma per
fekta i "kattskallar" . De finn s ock sa som
inneslutningar i kalcit och baryt.
Zinkblande forekommer ock sa som storre
(upp till ett par ern har hittats) komplexa,
strierade kri staller i de ofta betydligt
storre halrummen i en gra , grovkornig
kalksten.

Karbonater
Kalcit finn s utbildat i mycket vackra

kri staller av anrnarkningsvard storl ek .
Decimeterstora, perfekta kri staller i
dru srum ar ingen ovanlighet. Skalenoe
drar med "fantomkristaller" finn s liksom
kristaller, som vaxer pa varandra i flera
generationer. Den forsta generationen har
da ofta en tunn hinna av nagot organiskt
material , vilket ger den en vacker gyllen
brun farg oUnd vik att borsta dessa krist
aller. Den gy llenbruna hinnan forstors latt.
Skolj av i vatten bara.

Malakit finn s som upp till 2 mm grona
bollar associerat med vittrad kopparkis .

Sulfater
Baryt forekommer som mycket vackra,

klargula kri staller pa upp till 6 em i "katt
skallar" . Finns ock sa i fargerna vit, gra
och rosa. Den ar ofta skivig eller massiv.

Kalcit. Kristall ens liingd 9 em

Kristaller ar ofta mycket sproda varfor stor
forsiktighet anbefalls vid trimmning.

Lite kulturhistoria
Anvandningen av kalksten i skulpture r

och som ornamentsten ar kand sedan 400
och SOO-talen. Brand kalk borjade fram
stallas omkring 600 ar senare . Tekniken att
branna kalk infordes tro ligtvis av kristna
missonarer, Den branda kalken anvandes
for tillverkning av murb ruk, en vara som
maste ha varit mycket gangbar vid de de
manga kyrkobyggena och vid uppforandet
av Visby ringmur, vars aldsta delar
uppfordes under 1200-talel. De aldsta
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Caleit. Bredden pa dell storsta kristallen or 4 em

uppgifterna om export av brand kalk ar fran
1460, da brand kalk tillsammans med
byggnadssten skeppades till Danzig.
Kalkbranningen hade sin blomstringstid
under forsta halften av 1800-talet for att
sedan stagnera och till slut upphora, En
viktig anledning till detta var att
kalkbranningen tarde hart pa de Gotlandska
skogarna vilket bl a Linne noterade i sam
band med sin Gotlandska resa 1745.
Cementtillverkning i industriell skala
inleddes i Visby under 1800-talets sista
decennium. Vid anlaggningen i Slite
startade till verkningen 1919.

Sok till stand innan besoket
Som vid alia vara besok vid stenbrott och

gruvor kravs tillstand. Detta ar dessutom ett
brott dar brytning pagar vilket innebar bade
sprangningsarbeten och tunga transporter. Vi
var dar en lordag och sondag och da pagick
inga arbeten i brottet varfor vi utan vidare
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fick tillstand att vistas dar.
Planerar ni ett besok sa kontakta Nordkalk

AB som har takttillstand fram till 2009. Vi
vill passa pa att tacka Nordkalk AB for ett
mycket gott samarbete och stor gastfrihet
mot oss dryga trettio stenletare fran fastlan
del.
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