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MINERALFOREKOMSTER
ISTOCKHOLMSTRAKTEN

DEL 2
av Lars Gustafsson och Berti! Otter

I forsta delen av denna presentation av mineralfOrekomster kring
Stockholm beskrev vi tva klassiska och sedan Hinge nedlagda gruvor,
huvudsakligen ur ett historiskt perspektiv och med enbart allmanna
redogorelser for deras mineralogi. Har skall vi presentera tva fore
komster som var it foremal fOr exploatering i var tid, Nor ro glimmer
brott och kalk stensbrottet i Stora Vika, och vi kommer att ge en nog
grannare beskrivning av de olika mineral som hittills patraffats pa
dessa platser.
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NORRO GLlMMERBROTT
NOITO utgor en liten halvo se der om Rano
i Stockholms sodra skargard, ca 12 km
oster om Nynashamn. Fran Nynashamn ar
de t reguljar ba ttra fik till bl a Norro, G lim
me rbrottet ar belaget pa sodra sida n av
viken mell an Rano oc h No rro , 11.5 km
SV om Uta gruvor. Fyndigh eten bestar av
fler a sma, grunda brott , anlag da i en ore
ge lbunde n pegrnatitgang . Pegm atiten ar en
av ett stort antal mu sk ovitforande ga ngar
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som finns i regionen. Forsta rapporten om
FeMn-fosfater fran NOITO kom 1946 (T
Eriksson), da min eralen triphylit , arrojad it
och vivianit beskrevs. Erikssons "arroja
dit" har sedan upptackten bytt namn for st
till huhnerkobelit (Lindberg 1950) och
slutligen till ferroalluaudit (Moore & Ito
1979).
Pa sena re tid har e tt flertal intressanta fos
fatmineral ide nt ifiera ts, sasom hydroxyl
he rderit , vayryne ni t, eosphorit m fl.



s-ass ave r peqm3ou t.brot.t.
och va rphoqa r t

Markagaren , Sune Hillstad i Hanin ge, har
inget emot att man beso ker stenbrottet och
letar sten. men han tillater inte att man
river upp mossa och annan vaxtlighet.
Historia
Under andra varldskriget blev glimmer en
bristvara, och en intensiv ja kt pa bryrvarda
muskovitforande pegmatiter sattes igang ,
bl a i Stockholms sodra skargard. Detta
result erade i ett tle rtal mindre brytnings
forsok i omrade t, men de t var enbart Nor
ro samt ett mindre brott i narheten som
levererade nagra namnvarda rnangder
glimmer. Pa Norro utvann s 60 ton glim
mer aren 1942 till 1943, halften block
glimmer av god kvalitet och resten spill
glimmer. Enligt statsgeologe n Nils Sundi
us fan ns det kvar lika mycket glim mer i
den synliga delen av pegmatiten. Forutom
glimmer har ock sa kvarts och faltspat bru 
tits i omradet, under borj an av 1900-talet.
Geologi
1 det smala metasedimentomrade som
stracker sig fran sodra Orn o till Mal lsten
bestar berggrun den av om vaxlande lager
av mu skovitgl immerskiffer (glimmerrik)
och faltspatkvartsit (g limmerfattig). Pro
porti onerna mellan dessa ar lika, men kan
lokalt variera kraftigt. Sed imen tbergarter
na ar vanligen adergnejsomvandlade, och
har och var genomslas de av metaba sit
ganga r. De har lagre metamorfosgrad an
de sedimentgnejser som finns pa fastlan
det och oarna vaster om Mysingsfjarde n, 1
metasedimentomradet forekornrner rikligt
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med gangar och massiv av pegmatit, som
varierar fran enke l kvart s/faltspat- och Be
Nb-Pvtyp till den mest fraktionerade typen
med u-, se-, c s-, Ta- och Sn-rnineral
(norra Uta).
Mineralogi
Glimmerbro ttet ar uppt aget i en oregel
bunde t formad peg ma tit med en storsta
bredd av 40 m. Huvudmineralen bestar av
kvar ts, rod mikroklinpertit, albit och en
vanligen rodbrun rnusko vit , som ofta gar
under benamningen "ruby mica". Biotit
och svart turm alin ar stallvis vanliga i ytt
re delarna av pegmatitgangen , medan bla
och gro n turmal in har hitt ats som sallsynt
het tillsammans med kvarts, albit och gul
muskovit. 1 grovre utbildad pegmatit fore
kommer de primara fosfaterna triphylit,
gra fto nit, sarkopsid och tripl it, ibland till
sammans med beryll och kolurnbit, som
ocksa ar relati vt vanli ga mineral. Pa spric
kytor och i ytte rkanterna pa fosfatkortlar
na upptrader sekundara fosfater spora
diskt. I de albitrika zonerna har primara
fosfa ter och beryll regelbu ndet utsatts for
sena Na-C a-losnin gar och bildat nya
mineral , sasom ferroa lluaudi t, arroj adit,
apatit, scorzalit och berylliumfosfater.

Tillsammans med albit finns forutom
kolumbit aven kassiterit och zirkon. I en
sent bildad gang av gu I muskovit som tva
rar pegmatiten har patraffats kolumbit och
bery ll i rikl ig mangd . Beryllen ar har gul
till farg los; ann ars ar den genomg1lende



gragul till. gulvit. Kolumbitens hab itus ar
vanligen mer eller mindre tunna taylor,
som enskilda kristaller eller som aggregat.
Ovriga min eral som forekornmer ar gra
nat, klor it, magnetit, jarosit, " tucholit" och
sulfidema svavelkis, arsenikkis, zinkblan
de, kopp ark is och magnetk is.

Beskrivning av fosfatmineralen
Arrojadit
KNa4C aMn4Fe IOAI(P04) l 2(OH ,F)2
Ljusgrona till gulaktigt gra na kortlar med
en storlek upp till nagra em i klorit och
ibland med svavelkis och apatit.
Beryllonit
NaBeP0 4
Har hittill s endast pavi sats i ett tunn slip
med herd erit , hurlbutit och apatit.
Eosphorit
MnAI (P04)(OH )2.H20
Svagt rosafargade till vita, glansande kort
lar, omgivna av gravit, bandad apatit. Kan
ocksa forekomma till sammans med herde
rit.
Ferri sickl eri t
Li(Fe,Mn)p04
Forekomrner som brunsvarta massor till 
sammans med triphylit och heterosit.
Ferroalluaudit
NaCaFe(Fe,Mn)2(P04)3
Upptrader som matta, gron svarta och fin 
komiga ansamlingar eller som en rand
runt triph ylit. Runt sarkopsid/g raftonit ser
man ibland ett likartat mineral som mojli
gen ocksa kan vara alluaudit.
Fluorapatit
Ca5 (P04)3F
Mineralet forekornmer i tlera generatio
ner. Prirnar, gran apatit har patraffats som
ovanlighet i yttre delama av pegmatiten.
Sekundara varianter ar betydligt vanligare
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och finns i de inre delam a. Den kan vara
farglos eller vir, eller den kan ha fargnyan
ser av gravitt, gragront och rosenrott, For
det mesta ar den finkornig, men sma klar a
hexagonala kristaller har hittats i halrum .
Apatit har ofta trangt undan primara fosfa
ter och beryl!.
Graftonit
(Fe,Mn,Ca)3(P0 4)2
Rodakti gt brun till laxrosa graftonit bildar
med sarkopsid symplektitiskt (lame llart)
sammanvuxna massor , som kan nA en
storlek pA 15-20 em i diameter.
Herd erit
CaB e(P04)OH (hydroxy lherderit)
Herderit har setts i tlera forme r. Dels fore
komm er mineralet som sma (nagon rnrn),
farglosa kristaller i halrum , dels som radi
alstra liga agg rega t tillsamm ans med apatit
och eosphorit. Vanli gare ar dock finkomi 
ga, vitaktiga sammanvaxningar med hurl 
butit som omva ndling av beryll , dar beryl
lens sexkantiga kristallform har bevarat s.
Hete rosit
FeP04
Utgor det jarnrika ledet i hetero sit-purpu
ritserien och har den for dessa mineral
karaktarist iska purpurfargen . Heterosit
finns som tunna belaggnin gar eller sma
kortlar tillsammans med triph ylit , ferri sic
klerit och rockbridgeit
Hurlbutit
CaBe2 (P04)2
Forekornrner vanligast I mnrn blandning
med herderit med vitaktig farg eller med
vayrynenit i brunaktiga massor, som ersatt
beryll, men behallit dennas kristallform
Jahnsit
CaMn(Fe ,Mn ,Mg )2(P04)4.8H20
Jahnsit har hittat s tillsammans med phos
phophylli t, laueit, rockbridgeit, vivianit
och strunzit. Det upptrader som sma, bru
na, glan sande kristaller i grupper och i
massiv form
Laueit
MnFe2(P04)2(OH)2.8H20
Detta mineral bildar oran gegula, glasglan
sande, prismati ska kristall er upp till 0.5
mm lang a, Glest sittande kristaller kan



ocksa bilda radialstra liga grupper med en
storlek av 1 mm . I paragenesen ingar jahn 
sit, (meta)vivianit och strunzit
Metavi vian it/vivianit
Fe3( P0 4)2(OH).8H20
Della ar det vanligaste sekunda ra fosfatet
och forekommer normalt som bla eller
morkbla, matta massor runt triph ylit. Men
i sprickor och halrum ses ocksa sma, glan
siga kristaller
Phosphophyllit
Zn2(Fe,Mn)(P04)2.4H20
Vita-farglosa, sma prismati ska och nagot
platta kristaller som kan bilda agg regat
upp till ell par mm i storlek. Mineralet sit
ter i halrum med andra sekunda ra fosfater
i triphylit rik pa zinkblande
Rockbridgeit
(Fe ,Mn)Fe4(P0 4)3(OH)5
Har patraffats som tunna, mork grona
gronsvarta botryoidala aggregat med radi 
alfibrigt tvarsnitt , tillsammans med triphy
lit och jahnsit
Sarkopsid
(Fe, Mn,Mg) 3(P0 4)2
Sarkopsid upptrader i lamellara samrnan
viixningar med graftonit och triphylit. Far
gen ar Ijusare an hos graftonit, rodaktigt
brun till nastan farglos
Scorzalit
(Fe .Mg)AI2(P0 4)2(OH)2
Forekommer som bla, mindre kortlar eller
kom ihop med graftonit/sarkopsid . Som
sa llsynthet har kortlar pa mer an 10 cm
hittats.
Strunzit
MnFe2(P04)2(OH)2.6H20
Halm gula, nalformade kristaller av strun
zit upptrader som det sist bildade minera
let i sprickor eller halrum med laueit ,
rockbridgeit och flera sekundara fosfater
Triphylit
LiFeP04
Det vanligas te av de primara fosfatema.
Gragrona ansa mlinga r 30x30 cm i storlek
har hittat s
Triplit
(Mn,Fe,Mg,Ca) 2(P0 4)(F,OH)
Ell mindre vanligt prirnart fosfatmineral

som upptrader i kortl ar upp till 10 cm i
genomskarning
Vayrynenit
MnBe (P04)(OH,F)
Ingar i intim , finkornig blandning med
hurlbutit med brunaktigt gra farg , eller bil
dar blekrosa kortlar med tydlig spaltning
tillsammans med andra beryll iumfosfater,
apatit. kvarts, albit, gul muskovit och kas
siterit. I ell mineralaggre gat som patraffats
kan man tydligt se hur frisk beryll overgar
till en finkomig blandning av
hurlbutit/herderit, som i sin tm overgar till
hurlbutit/vayrynenit, och langst ut Finns
rosa vayrynenit. Beryllen s kristallform ar
bevarad
Wolfeit
(Fe.Mn)2(P0 4)(OH)
Wolfeit kan ses upptrada i kortlar upp till
1 cm stora i storre ansamlingar triphylit
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STORA VIKA KALKSTENSBROTT
Det lilla samhallet Stora Vika ligger p<\
vastra sidan av Nyna shal von, ca 10 km
VNV Nynashamn, Strax sode r om sjalva
samhallet och p<\ ostra sidan land svagen
ligger det stora kalkbrottet. Vaster om
land svagen Jigger den numera nedlagda
cementfabriken. Kalkstensforekom sten
ags f n av Cementa AB.

Historia
Kalkbrottet och cementfabriken i Stora
Vika anlades i slutet av 1940 -talet for att
forsorja Stockh olm sregionen med cement.
Fabriken byggdes 1946-49 och var d<\
Sveriges storsta i sitt slag. Under perioden
1958-67 brots drygt 4 630 000 ton kalk 
sten. Sed an 1967 har ytte rligare atskilliga
ton utvunnits fram till nedlaggn ingen
1981, ca 500 000 per k Kalkstenen har
bruti ts i tv<\ pallar, en p<\ 20 meters djup
och en p<\ 40 . Genom borming har man
kunn at fas tstalla kalkk roppens djupgaende
till ca 350 m.
Tillgangen p<\ kalksten skulle enl igt berak
ningar som gjo rts racka i 200 <\r utan spe
cie llt omfa ttande ove rjordsarberen
(avtackning av kalk stenskroppen). Hela
forek om sten ar dock sapass stor att den
skulle kunna racka i 400 <\r am kalkk rop
pen skulle avrymmas helt. Driften lades
ned dels pga importen av billig fard igce
ment fr<\n bl a Polen och del s for att man
ville kon centre ra den inhemska cementtill
verkninge n till Gotland .

i
250 m

1

cvre pallen-
500 m
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Geologi
De dominerande bergartema kring St.
Vika i sodra delen av Sod ertorn ar mer
eller mindre <1driga gnejser av sedimentart
ursprung. Dessa kan inde las i tv<1 huvudt y
per , en granat-co rdieritgnejs och en plagi
oklaskvartsitisk, av vilka den forra ove r
yager. Till sammans utgor gnejsema 75- 80
% av berggrunden i omrade t. Granat-cor 
die ritgnejsens huvudmin eral ar kvarts, pla
gioklas, biotit, granat, co rdierit och silli
manit. Enstaka granater kan n<1 en storlek
av 10 ern, Inslaget av urkalkstenar ar stor
re an i ovriga delar av kartornradet , men
de upptar likval mindre an 5 % av detta.
Har upptrader ocksa lept iter, framfo rallt i
sallskap med kalksten, och aven de utgor
ca 5 % av berggrunden . Intru siva bergart er
i omradet representeras av gronstenar,
tonalit , granodiorit och granit. Yngre
ganga r av diabas upptrader ocksa p<\ sina
h<\11. Pegmatit er ar inte ovanliga, och sar
skill de stora kalkstensma ssiven p<\ Oaxen
och i St. Vika har intruderats av pegmatit
ganga r. I St. Vika finns ett tlert al pegma
titblottningar i kalk sten sbrottet , och man
kan urskilja tv<\ typer , en relativt enkel,
finko mig och graaktig falt spa tpegrnatit,
dar de vanligaste accessoriska mineralen
ar apat it och titan it, samt en mer komplex,
innehallande bl a albit, mikroklin och
topas. De enkl are pegmatitema forek orn
mer foretradesv is i den norra delen av
kalkstensbrottet , medan albit -topaspeg ma
titema ar koncentrerade till sydos tra delen
av brottet. Om de ganga r av den senare
typen man ser blottade ar delar av ett stor
re, sarnmanhanga nde "s kynke" i kalkste
nen , eller om de ar rester av ett natverk ar
idag svart att avgora, Forutom att genom
skaras av diabasgangar och pegmatiter
innesluter kalk stenen ocksa separata, min 
dre kroppar av pegmatiti sk karaktar och
storre eller mindre ansamlingar av kvarts,
oftas t med blAgrAfarg, men ocksa rosafar
gad.
Mi neralogi
Kalkstensforekornsten i St. Vika ar en
metamorf och kristalli serad urkalksten



med en alder av ca 1.8 Mdr ar oeh besta
cnde huvud sakligen av kaleit (74 %). Sili
kut inn ehallet HI' 21 %, oeh dolomith alten
motsvarar 5 %. Kalkstenen ar tat oeh fri
fran sprickor oeh halrum , varfor valbilda
de kalcitkri staller ar sallsynta. Men i kon
takten rnellan kalksten oeh sidoberg, lik
som mellau kalksten oeh pegmat it, hal' det
bildats skarnrnineral med val utveeklade
kristaller, t ex skapolit. Likasa upptrader
de i kalkstenen ingaende silikaterna ofta i
fina kristaller. Sa ar fallet med t ex spinell,
llogopi t oeh kondrodit. Silikatcrna ligger i
tunna skikt i kalkstenen oeh gel' den ett
bandat utseende. Sarskilt tydligt ar detta i
den as tra vaggens ovre del. En del av ran
derna i kalksten utgors av zinkblande, sorn
iir forva nansvart rikligt forekornmande i
den sodra delen av brottet. Under senare
ar harmer oeh mer uppmark samhet agnats
at pegmatiterna i kalkbrottet , i synnerhet
de i den sydostra delen av brottet belagna
ga nga rna. Tid igare hal' det varit populart
att sarnla amazonit oeh den vaekert bla,
finkomi ga albit som inte ar ovanlig i dessa
gangar, kanske utan att man tankt pa att
man faktiskt haft att gora med en ganska
komplex typ av pegmat it, Ett karaktaris
tiskt oeh vanligt mineral , forutom gran
amazonit, blagron cleavelandit oeh bla
soekeralbit, HI' topas. En noggrann are oeh
systernatisk genomgang av pegmatitgang
arnas mineralsamrnansattning hal' nu
pagatt under ett par ars tid, oeh ett llertal
rara mineral hal' ident ifierats. Klart HI' att
dessa pegrnatiter representerar en typ sorn
hitt ills inte beskrivit s nagon annanstans i
Sverige. Av fosfatmin eral hal' an sa lange
endast sma mangder apatit, triplit, monazi t
oeh xenotim patraffats i pegrnatitgangar
na. Daremot hal' de visat sig innehalla ller
berylliumsilikater an nagon annan fore
kornst i landet. Forutom beryll , val's exis
tens varit kand lange, hal' foljande Be-sili
kater identifierats: helvit, bityit, bertrandit .
euklas oeh fenakit. Alia utorn bery ll ar
knutna till pegrnatitens albitfas. Gado linit
hal' hittats i en titanitrik pegmat it i norra
delen av brottet. Den ovanliga komb inati-
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onen av kalksten, gnejs , lept it, skarn oeh
olika pegmatittyper som praglar kalkbrot
tet i St. Vika gar forekornsten till en syn
nerligen niineralrik plats. Nedan ges en
fortec kning a ver hitt ills ident ifierade
mineral.
Aktinolit , Ca2 (Mg,Fe )5Si8022(OH)2
Gran - brun ; Prismati ska kristaller eller
straliga kristallaggregat; Vanl igt skarnrni
neral.
Apatit, Ca5(P04)3(F,CI ,OH)
Bla, gron-g rag ron: Sma, klarbla korn i
kalksten eller sma , bla eller gronaktiga
prisrnatiska kristaller i pegmatit.
Arsenikkis, FeAsS
Silvervit; Metallglansande klurnpar oeh xx
i pegmatit.
Bertrandit , Be4Si 207(OH)2
Farglos-gravit; Forekommer som sallsynt
het tillsamrnan s rned euklas som korn eller
sma kristaller efter beryll i pegmatit .
Beryll, Be3AI2Si60 18
Gul; Pri sm ati ska, ofta m issformade kri s
taller i pegrnatit; Upptrader ibland tillsarn
mans rned topas.
Biotit , K(Mg,Fe)3AISi30 IO(OH ,F)2
Svart; Bladiga xx el. paekar; Vanligt glim
mer i pegrnatitgangarna,
Bityit, CaLiAI 2(AIBeSi2 )O IO(OH)2
Vit: Denna sprodglimmer forekommer
sorn mycket sma karval' eller solar med
stark glans tillsammans med helvin oeh
sulfider i pegrnatit i kalkbrottets astra
vagg; Sallsynt.
Blyglans, PbS
Blygra; Forekornmer sparsamt med bl a
magnetk is i oeh intill en diabasgang , samt
i pegmatit.
Brueit. Mg(OH )2
Vit-brunaktig: Finkorniga, spaltiga aggre
gat; Ovanligt.
Charnosit
(Fe,Mg)5AI(Si3AI)O IO(OH,O)8
Gronsvart-brunsvart: Vanligt kloritmineral
i pegm atiterna.
Diopsid , CaMg(Si206)
Gra n; Forekornmer med vesuvian oeh
wollastonit i sodra delen av brottet samt
med skapolit i skarnzoner,



Dolomit
CaMg(C03)2
Vit; Ett huvudmineral i kalkstenen; Utgor
ea 5% av kalkstensmassan.
Dravit, NaMg3AI6(B03)3Si60 18(OH)4
Denna magnesiumrika turmalin bildar
Ijusbruna kristaller eller kom; Relativt
ovanligt.
Euklas, BeAISi04(OH)
Gravit-farglos: Upptrader sallsynt tiIIsam
mans med bertrandit i srna, fina kristaller
som omvandlingsprodukt av beryl\.
Fenakit, Be2Si04
Vit; 0.5-1 em stora, kortprismatiska, stub
biga kristaller har hittats i den sodra peg
mati ten ; Sallsynt.
Fergusonit, YNb04
Brunsvart-svart; Srnala, prismatiska kris
taller som ofta ses med biotit oeh monazit
i pegmatit i sydostra delen av brottet.
Flogopit, KMg3Si3AI0 IO(F,OH)2
Gulbrun-brun; En glimmerart som patraf
fas nastan overallt i kalkstenen; Bildar
ibland sma gula, sexkantiga oeh halvge
nom skinliga kristaller.
Fluorit, CaF2
Lila, gran, rosa; Forekornrner i pegmati
terna, ibland som 1.5 em stora, fargzone
rade oktaedrar.
Forsterit, Mg2Si04
Gragron-grasgron ; Forekornrner allrnant
utbrett i kalkstenen som halvgenomskinli
ga till ogenomskinliga rundade kom.
Gadolinit, Y2FeBe2Si2010
Svart; Har patraffats som 1-2 em stora
kortlar i en titanitrik pegmatit i norra delen
av brottet.
Grafit, C
Blygra-grasvart; Rikligt forekomrnande i
kalksten i sydvastra delen av brottet, bade
som massor oeh som enstaka, srna sexkan
tiga kristaller eller blad.
Granat
a3b2(Si04)3 [a=Ca,Fe,Mg,Mn; b=Al,Fe,Mn]
Rod-rodbrun , gulrod ; Gul-rod-gulbrun
gros sular upptrader ganska sparsamt i sall 
skap med wollaston it oeh vesuvian ; Rod
rodbrun almandin/spessartin forekomrner i
pegmatitema.
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Helvit, (Mn ,Fe,Zn)4Be3(Si04)3S
Rodbrun-chokladbrun; Upptrader tiIIsam
mans med albit, kvarts, topas oeh biotit i
pegmatit i astra vaggen; Kristaller med en
storlek av 4.5 em har hittats; Relativt sall
synt.
Hornblande
Ca2(Mg,Fe)4AI(Si7AI)022(OH,F)2
Gron-gronsvart; Ganska vanligt tillsam
mans med titanit i de "gra" faltspatpegma
titema.
Kalcit, CaC03
Vit-farglos; Huvudmineralet kalk stens-
brottet.
Kalifaltspat , KAISi308
Ljusgra-grabla, gran; Den grana mikro
klinvarianten amazonit kan man finna i
pegmatitema i sydostra delen av brottet,
dar forovrigt mikroklinen ocksa forekorn
mer i pertitisk sammanvaxning med albit.
Kassiterit, Sn02
Brunsvart kassiterit har patraffats som
sallsynthet i pegmatit i astra oeh sodra
delama av brottet.
Klinohurnit , (Mg ,Fe)9(Si04)4(F,OH)2
Ljusbrun; Ganska vanligt som spridda
kom i kalk sten .
Klinozoisit , Ca2AI3(Si04)3(OH)
Graaktig; Upptrader i en 1-2 mm bred
reaktionszon mellan kalksten oeh pegmatit
i norra delen av brottet samt som relativt
stora prismatiska kristaller i helvin- oeh
bityitforande pegmatit i astra delen av
brottet.
Kondrodit, (Mg,Fe)5(Si0 4)2(F,OH)2
Gulbrun-brun : Ett mineral tillhorande
humit-gruppen som ar ganska vanligt i
Stora Vika; Upptrader tillsammans med
flogopit oeh spinell i kalk sten .
Kopparkis, CuFeS2
Massinggul ; Ganska sallsynt, till sammans
med andra sulfider.
Kvarts, Si02
Gra-vit, bla , rosa; Vanligt forekommande
som derba massor i pegmatit oeh i kon
taktzonen mellan kalksten oeh pegmatit;
Sma, valbildade kristaller kan patraffas i
biotitfyllda halrum i pegmatit.
Limonit, FeO(OH )



Rodbrun: Som jo rdiga flackar i kalksten.
Lizardit , Mg3Si205(OHj4
Ell serpentinmineral med vitbeige farg,
som upptrader som langsmal a aggregat i
ren kalksten; Har endast patraffats i ett
block i sodra and en av brottet.
Magnetit , Fe304
Svart: Starkt magnetisk; Rikligt med srna,
glansande oktaedra r har patraffats pa
sprickytor pa losblock.
Magnetk is, FeS
Bronsbrun, rostbr un: Upptrader med andra
sulfider.
Monazit, CeP04
Gulbrun: Tungt mineral med perfekt spalt
ning ; Gulb runa kristaller med en storlek
av tlera cm har patraffats i pegmatit.
Muskovi t, KAI2(OH,F)2(AISi30 I0)
Farglos - gulaktig; Ova nlig glimmer i
kalkbrottet, men forekommer i drus iga
halrum och sprickor i pegmatit.
Orti t, (Ce,Ca,Y)2(Al,Fe)3(Si04)3(OH)
Brun-svart; Som smala, prismatiska kris
taller, nalar eller korn i pegmatit.
Palygorskit , (Mg,Al)2Si40 10(OH).4H20
Vit ; S k "berglader"; Forekornrner spar
samt i kalksten i sodra delen av brottet.
Plagiok las, (Na,Ca)AI(AI,Si)Si20 8
Vit-grav it, blaaktig, rosa; Albit i olika
nyanser av gravitt till blatt upptrader i
pegrnatitga ngarna bade i form av c1eavel
andi t, saccharo id alb it och lamellart sam
manvuxen med mikrokl in: Anort it ar en
rosa faitspat som foreko mrner i kontaktzo
nen mellan kalk och pegmatit.
Prehnit, Ca2AI2Si30 I0(OH)2
Gulvit -Ijust gul gron; Upptrader som
sprickfyllnader i norra delen av brottet.
Pyrit,FeS2
GuI. metalli sk : Forekornmer i sav al kalk
s te~ som diaba s och pegmat it.
Scheelit, CaW04
Farglos-vi t; Schee lit har patraffats som
sallsynthet i kalkskam sforekornsten
sodra delen av brottet.
Schorl, NaF3AI6(B03)3Si60 18(OH)4
Svart-brunsvart; Prismatiska kristaller och
straliga massor i kalk, pegmatit och gnejs.
Serpentin (Mg,Fe)3Si20 5(OH)4 .
Vitaktig-gulaktig-gronaktig; Ett allmant
utbrett mineral i kalkstenen .

II

Skapo lit,Na4A l3Si9024CI
Ca4A I6Si6024(C03,S04)

Skapolit ar egentligen en hel grupp mine
rai, vars medlem meioni t ar ett mycke t
vanligt kalkskarnm ineral. Fargen kan vari
era fran vit till gron, och mineralet ar latt
att kanna igen pa sina langsmala, stangliga
kristaller med fyrkan tigt tvarsnitt, till for
men paminnande om tandstickor, Det upp
trader pa tlera platser i kalkbrottet , i zonen
intill sido berget; Beledsagande mineral ar
oftast aktinolit och ibland diopsid; Lju sbla
skapolit har patraffa ts i pegmatit nara kon
takten med kalksten .
Spinell, MgA I204
Ljusbla-lila; Uppt rade r rikligt i vissa strak
i kalkbrottet som oktaedriska kristaller till
sammans med kondrodi t, tlogopi t och oli
Yin. Kristallerna kan bli upp till I cm sto
ra, men ar oftas t mindre. Mineralet ar
rikligt forekommande i ostra delen av
brottet.
Tan talit, FeTa206
Ett tantalit/kolumbit-liknande mineral har
patraffats i pegmatit i sodra delen av brot
tet.
Titanit, CaTiSi05
Svart-rodsvart ; Fina lokaler iir de "gra"
pegmatiterna i vastra och norra delarna av
brottet, vid vilka perfekta kuvertformiga
kristaller kan hittas.
To pas , AI2Si0 4(F,OH)2
Farg los-g rasvart/gragron; Perfekt spalt
ning: Upptrader tillsamm ans med albit,
mikro klin och kvar ts i pegmatit i sydos tra
delen av brottet; Topasen har oftast ett
brunsvart skal, och endast sallan uppvisar
den goda kristallytor.
Tremolit, Ca2(Mg,Fe)5Si8022(OH)2
Farglos-lju st beige, brun-gron: Svar att
skilja fran aktinolit: Forekomrner bl a som
nastan farglosa eller Ijust brunbeige kris
taller med spinell och tlogopit.
Triplit, (Fe,Mn,Mg,Ca)2P0 4(F,OH)
Rodbrun; Forekomrner i pegrnatit tillsam
mans med bla albit, kvarts, topas och bio
tit; Sal lsynt.
Tucholit
Ett tucholit-liknande mineral upptrader
som sma, svarta prickar eller rundade korn
i pegmatiterna.



Uraninit, U02
Ett svart, metamikt mineral overensstarn
mande med uraninit har hittats i pegmatit i
sodra anden av brottet.
Vesuvian
Ca IOMg2AI4(Si04)5(Si20 7)2(OH)4
Morkbrun- gronbrun: Relativt rikligt fore
kommande tillsammans med wollastonit,
diopsid och anortit i kalksten pa ovre pal
len i soder och i block nedanfor, dar ocksa
en vackert blalila variant patraffats.
Wollastonit
CaSi0 3
Srnutsvit-grabrun: Upptrader som fibriga
massor tillsamman s med vesuvian.
Xenotim, YP04
Har patraffats som sallsynthet i de sodra
pegrnatitgangarna.
Zinkblande
ZnFeS
Rodbrun- svart; Upptrader relativt utbrett
och stallvis rikligt pa nedre pallen i sodra
anden av brottet, oftast som sma korn,
men ocksa som storre klumpar i iovrigt
ren kalcit.
Zirkon, ZrSi0 4
Brunsvart-gulbrun : Zirkon har patraffats i
pegmatitem a, huvudsakligen som sma
korn, men ocksa som storre knippen av
prismatiska kristaller: Mineralet uppvisar
en svagt gron fluorescens i kortvagigt UV
Ijus.
Zoizit, Ca2AI3(Si04)3(OH)
Graaktig; Forekomrner i oansenlig mangd
i pegmatit i norra delen av brottet.
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