






















SGU Projekt Geotop 

Geolokalens namn  

Gladhammar/alt. Gladhammars gruvfält 

 

Typ av lokal (karaktär och observationsmöjligheter) 

Lokalen utgörs av ett långt, nordväst-sydostligt stråk av gruvhål,  samt kringliggande varphögar. 
Huvuddelen av de intressanta högarna ligger i anslutning till den centrala delen av stråket, det 
omkring 275 m långa s.k. Holländarefältet. 

Indirekta geologiska observationer samt rikligt med mineralogiskt undersökningsmaterial kan fås ur 
varphögarna. Provtagning och observationer för geologiska och malmgenetiska frågeställningar kan 
göras i och ikring gruvhål, samt i mindre utsträckning, i de rikliga hällarna utanför den mineraliserade 
zonen. 

 

Geologiska data 

Geovetenskapligt primärt intresse 

Gladhammar är en viktig och intressant lokal ur flera geovetenskapliga synvinklar; den är en av få 
lokaler i landet som är typlokal för tre mineral, och det är en hittills med moderna vetenskapliga 
metoder oundersökt mineralisering (och kanske också mineraliseringstyp) med intressanta halter av 
bl.a. koppar, kobolt och guld och signifikant potential för fortsatt prospektering. 

 

(Kort) Beskrivning 

Gladhammargruvorna har sannolikt bearbetats sedan 1400-talet (Tegengren 1924). Uppträdandet av 
ovanliga, vismuthaltiga mineral i Gladhammar uppmärksammas först under slutet av 1800-talet 
(Lindström 1887), varefter några av mineralen fortsättningsvis undersöks och beskrivs av Flink 
(1910). 1924 beskriver så Johansson mineralen lindströmit, aikinit, hammarit, ”koboltpyrit”, 
rezbanyit, lillianit, gladit, carrollit-linnaeit, bravoit, galenobismutit, samt ett eventuellt ytterligare 
(icke namnsatt) nytt mineral från Gladhammar. Av dessa är tre stycken nya mineral för världen; 
gladit, hammarit och lindströmit. De två förstnämnda namnsattes således efter lokalen. En 
genomgång och revision av de vismutförande mineralen gjordes i något mera modern tid av Welin 
(1966). Gladhammarmaterialet, huvudsakligen i form av äldre museimaterial, har sedermera 
undersökts i en lång rad arbeten om dessa komplicerade mineral, se t.ex. Horiuchi & Wuensch 
(1976), Pring & Hyde 1987. En sammanfattande och fullödig undersökning med dagens teknik, 
särskilt på nyinsamlat varpmaterial skulle sannolikt leda till nya upptäckter och data. 

 

Geologisk inramning (sammanhang som representeras) 
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Mineraliseringen uppträder i grå kvartsitiska bergarter med dåligt utredd relation till fin-
medelkorniga felsiska bergarter, sannolikt av metavulkanisk typ, alltså mycket gamla vulkaniska 
avlagringar. De kvartsitiska enheterna innehåller mineraliseringen, och det är möjligt att de 
representerar starkt omvandlade vulkaniska avlagringar. En ytterligare yngre generation av 
grovkorniga kvartssliror eller –ådror hyser de sällsynta bly-vismutmineralen. Det är sannolikt att 
lokaliseringen av mineraliseringen sammanfaller med en storskalig deformationszon 
(förkastningszon). 

 

Geologisk ålder 

Åldern på det mineraliserade systemet är inte känd! Metavulkaniterna som förekomsten ligger i är 
sannolikt svekofenniska (ca. 1,88-1,89 miljarder år). 

Ev övriga geovetenskapliga intressen + kort beskrivning 

Lokalen är intressant också ur gruv-/bergverkshistoriska och ekonomiskt geologiska synvinklar. 

 

Värdering 

Geovetenskapliga kvaliteter som motiverar  valet av lokalen (Statusgrundande argument) 

Gladhammar är typlokal (originallokal) för tre olika idag internationellt erkända mineralspecies; 
gladit, hammarit och lindströmit. Det är sannolikt att moderna undersökningar av varpmaterial kan 
tillföra mycket ny kunskap om de geologiska processer som lett fram till mineraliseringen, samt nya 
mineralogiska upptäckter. Lokalen representerar en idag fortfarande outredd och dåligt förstådd 
mineraliseringstyp av okänd ålder. 

Kvalitetsjämförelse med liknande lokaler 

Lokalen är unik i Sverige och besläktad med, men inte identisk, med andra lokaler i ett globalt 
perspektiv. 

Geologisk betydelse, nivå (lokal – transnationell/internationell, Mått på områdets 
geovetenskapliga betydelse för att förstå/visa landskapets uppbyggnad och utveckling) 

Lokalen är av direkt internationell status. Mineraliseringstypen är ej karakteriserad och utredd, men 
torde kunna vara av stort vetenskapligt liksom prospekteringsmässigt intresse att förstå. 

 

Stödjande data 

Bedömning av lokalens tillgänglighet/framkomlighet och säkerhet för besökare 

Lokalen är lättillgänglig med bil (grusväg invid gruvhål och varphögar). Därutöver passerar en 
vadnringsled det gamla gruvområdet. Gruvhålen är instängslade och lokalen är säker på detta sätt. 
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Bedömning av skötselbehov för att värdet ska kunna observeras 

Varphögarna måste finnas kvar och gruvhålen bör vara tillgängliga för provtagning. 

 

Hotbild/sårbarhet. Bedömning av risker för att lokalens värde ska minska. 

Hotbilden är akut. Miljöinsatser med inriktning mot att stoppa metall-“läckage” från gruvor och 
varphögar är planerade att genomföras inom kort. Detta innebär i nuläget att all varp kommer att 
schaktas ned i gruvhål och/eller i Tjursbosjön. Gruvhål och stollmynning skall stängas med 
betonglock.  

Lokalens geovetenskapliga värde ligger i 1) tillgång och åtkomst av det mineraliserade 
varpmaterialet. samt 2) tillgång/åtkomst till fast berg i och invid mineraliseringen, dvs. i och invid de 
idag öppna gruvhålen. Den planerade saneringsåtgärden kommer i sin nuvarande skepnad att 
komplett förstöra alla möjligheter till åtkomst av varp och mineraliserat berg. 

Övriga natur-/kulturvärden (särskilt med koppling till lokal geologi) 

Lokalen är en historisk och geologisk sevärdhet. Gruvorna var, förutom kopparproduktionen, den 
viktigaste producenten av kobolt (använd för blåfärgning av glas). Den vandringsled som passerar 
förbi har gruvfältet som en av de givna sevärdheterna. Regelbundet anordnas geologiska och 
mineralogiska exkursioner till den lokal av både amatörföreningar och professionella 
sammanslutningar. Internationella besökare har ofta lokalen som ett besöksmål. 

Gladhammargruvornas nyckelroll i 1600-1800-talens bergverksindustri i denna del av landet, med 
associerade hyttor, blåfärgsverk mm. är central och torde kunna utnyttjas turistiskt betydligt mera 
än vad som görs idag. 

  

Övrigt 

Områdesbegränsning samt eventuellt utvalda platser (företeelser) inom geolokalens område. 

Områdets begränsning definieras av gruvområdet och varphögarnas utbredning idag, och utgör, 
något överdrivet, området mellan den s.k Käringryggen och Tjursbosjöns strand. 
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