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Laisvall – Nya rön om en av Europas största bly- och 
zinkfyndighet 

 
Den numera nedlagda bly- och zinkgruvan i orten Laisvall, utanför Arjeplog, är 

en av Europas största blyfyndigheter och har under 1900-talet varit en viktig 

tillgång för svensk gruvindustri. Hela 64 miljoner ton malm har brutits fram till 

gruvans nedläggning 2001. Denna malmkropp ingår i en serie fyndigheter av 

samma typ, så kallade impregneringsmalmer, som finns i sandstenar längs den 

svenska fjällranden. Hittills har forskarna varit oense om vilka processer som 

varit inblandade i bildningen av Laisvall-malmen, men nya rön har kastat ljus på 

hur malmen skapades och dess ålder. 

 

Laisvall-malmen består av de ekonomiskt värdefulla bly- och zinkrika mineralen 

zinkblände och blyglans. Malmtypen kallas för impregneringsmalm, eftersom de 

metallrika mineralen har bildats i och ”impregnerat” den äldre sandstenen som de sitter 

i. Detta har skett genom att metallrika vattenlösningar, s.k. hydrotermala fluider, har 

flödat genom den porösa sandstenen. När omständigheterna blir gynnsamma, fälls 

metallerna ut och kristalliserar som mineral. 

Bildningssätt och ålder för Laisvall-malmen 

För att studera malmens ålder och sammansättningen hos de hydrotermala fluiderna 

som bildade malmen använder forskarna en metod där man krossar och därefter löser 

upp korn av zinkblände som har ursprung från malmen. Detta gör det möjligt att kunna 

studera förhållanden mellan vissa isotoper av grundämnen (”isotoper” är varianter av 

atomer med olika antal neutroner, och därigenom har de olika massor, av ett och samma 

grundämne), i detta fall rubidium och strontium. Analys av isotopförhållanden görs i 

ett instrument som kallas för mass-spektrometer. Med hjälp av informationen från 

spektrometern kan man beräkna både ungefärlig bildningsålder men också få mer 

information om den kemiska sammansättningen hos de fluider som bildade malmen. 

Problemet med analyser av just den aktuella malmen är att resultaten är komplicerade 

och svåra att tolka entydigt. 

 

De rön som publicerats i denna uppsats visar att det 

var flera fluider med olika kemisk sammansättning 

som blandades i samma skede som malmen bildades. 

Detta är sannolikt ett resultat av ett storskaligt flöde av 

fluider som orsakats av kompressioner i berggrunden 

till följd av bergskedjebildning. Resultaten är inte 

tillräcklig tillförlitliga för att avgöra exakt ålder för 

malmbildningen, men de pekar på att det skedde under 

ett kort tidsintervall, antingen i samband med 

bergskedjebildning för ca. 540 miljoner år sedan, eller 

för ca. 470 miljoner år sedan. 

 

Handledare: Kjell Billström & Anders Scherstén 

Examensarbete 45hp i  geologi 2018 

Geologiska instutionen, Lunds universitet 

Korn av zinkblände sett genom ett s.k. 

stereomikroskop. Notera de två olika 

färgnyanserna. 


