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Katastrof! 
Det var precis vad som hände för 377 miljoner år sedan. En jättelik meteorit med en 
diameter på 4 km kom farande med en rasande fart av ca. 100.000 km/tim och slog 
ned i Siljansområdet i Dalarna. Siljans området förresten. Och Dalarna? Nja. Egentli-
gen kan man inte tala om dessa begrepp vid den tiden. Knätofs och fioler kan knap-
past nämnas heller. För när detta skedde låg Sverige på helt andra breddgrader 
än där vi befinner oss nu, närmare bestämt i höjd med ekvatorn. Vad härligt! Som-
mar och sol året om. Men att befinna sig där när detta hände hade varit allt annat 

än härligt. Förmodigen skedde 
nedslaget med sådan kraft att 
praktiskt taget hela jordklotet 
skakade. Vad blev följden? De 
lokala effekterna var bland an-
nat omfattande utdöenden av 
då existerande livsformer i om-
rådet, och kanske fick nedsla-
get också en global påverkan 
som följd. 

Bildandet av kraterstruk-
turen kom att medföra att 
flera av bergarterna, som an-
nars skulle ha nötts bort un-
der årmiljonerna som följde 
efter nedslaget, bevarades. 
I Siljans området kan man än 

Siljansringen kan ses tydligt på Google Earth och är en 
av få platser på jorden som man kan känna igen från 
rymden.
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idag  studera chock påverkade bergarter och se hur de sedimentära bergarterna 
kastats på högkant från att ha vilat i ett horisontellt läge. I kalkbrotten finns dess-
utom rikliga mängder med fossilerade växt- och djurarter att se. Siljansområdets 
geologi ger en utmärkt möjlighet att se tillbaka på stora delar av inte bara områdets, 
utan också stora delar av Sveriges, geologiska historia. Här vilar en berättelse om 
livets utveckling och en planet i ständig förändring.

Den kalkhaltiga berggrunden och jorden gav i sin tur upphov till en unik flora och 
värdefull jordbruksmark. Under hundratals år nyttjade bönderna genom förädling 
naturens tillgångar på kalk och sandsten som en binäring till jordbruket.  Exempelvis 
skrev Linné under sin Dalaresa 1734: ”Rättviksbönderna bränna kalk och  säljer 
den över mesta Dalarna”. När järnvägen kom till Siljansområdet på 1890-talet, 
öppnades möjlighet att industrialisera kalkbränningen . Så katastrofen visade sig bli 
till en välsignelse för bygden och satte en unik prägel på landskapet. 

Sedimentära bergarter som rests till vertikal 
position vid meteoritnedslaget.
Foto från Naturreservatet Styggforsen, Boda. 
Foto: T. Jacobs. 

Blodnycklar vid Solberga Kalkbrott, Boda.
Foto Lars Dahlström. 
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Meteoritnedslaget blir Meteorum
Den unika geologi som meteoritnedslaget gav upphov till fascinerar geologer över 
hela världen. Genom det ökade intresset för geologi och geoturism, har så kall-
lade Geoparker inrättats på många platser runt jorden. I det världsvida nätverket 
av  geoparker  GGN – Global Geoparks Network  som understöds av Unesco, finns 
omkring 90 geoparker. 52 geoparker finns i Europa som en del av nätverkets euro-
peiska motsvarighet EGN – European Geoparks Network. 

En geopark är ett nätverksmuseum i ett område med ett specifikt geologiskt arv. 
I geoparken utgår man från geologin för att med tematiska leder och med hjälp av 
skyltning, kartor och modern teknik förklara alla aspekter av ett område: natur, kultur, 
arkitektur, konst, industrihistoria, arkeologi, gastronomi etc. En geopark har också 
en aktiv roll i hela områdets ekonomiska utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

I Siljansområdet har vi under senare år arbetat med frågan om etableringen av 
ett nätverksmuseum i landskapet i form av en geopark. Kungliga Vetenskapsaka-
demien och Naturvårdsverket har också föreslagit att Siljansringen kan bli Sveriges 
första internationella geopark. Detta har även tillstyrkts av Länsstyrelsen  Dalarna 
som också engagerar sig aktivt i projektet. Etableringen bedrivs idag som ett sam-

Kullsbergs Kalkbruk 1905. Konsertarenan Dalhalla i Rättvik är belägen i ett kalkbrott som fram 
till 1991 tillhörde bruket. Minnesberättelser från gamla kalkbruksarbetare samlas in för att an-
vändas i projektets arbete med STORYTELLING.

© 2013, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



arbete mellan de fyra Siljanskommu-
nerna Leksand, Rättvik, Mora och 
Orsa via Leader DalÄlvarna. Projek-
tet är också ett transnationellt sam-
verkansprojekt mellan Leaderområ-
den i Bohemian Paradise Geopark 
i Tjeckien och Valle Del Crocchio i 
Italien. Projektets namn: Meteorum – 
Touch The Universe! 

Vision
Än idag, många miljoner år efter ned-
slaget, kan vi se spåren av katastro-
fen. Siljansringen skapades och är 
idag kanske den enda plats på Jor-
den där du så påtagligt kan uppleva 
geologiska efterverkningar av ett 
av de verkligt stora meteoritnedsla-
gen. Berättelsen om Siljansringen är 
också berättelsen om hur människor 
i generationer försörjt sig och sina 
familjer tack vare områdets egen-
skaper, skapade av en kosmisk hän-
delse. Här finns en koppling mellan 
det oändliga universum och vår till-
varo på planeten Jorden. Vår vision 
är att tydliggöra det här unika förhållandet, bygga en berättelse kring det och på det 
sättet verkligen sätta Siljansringen och allt vi har att erbjuda på den internationella 
kartan. Innehållet i vår berättelse kommer att locka barnfamiljer från hela världen, 
företag och organisationer som vill associeras till naturvärden, teknik och framtid, 
utbildningar som rör fysik, ekologi och geologi. Vi vill skapa ett varumärke byggt 
på reflektioner kring vårt ursprung, vår nutid och vår framtid - ett varumärke med 
alldeles unikt innehåll. Egentligen borde världen redan vara här, för syns, det gör vi 
redan. Även från rymden... Du kan vara med och utveckla detta storslagna projekt! 

Sara Johansson, student i geovetenskap vid 
Uppsala Universitet studerar oljeförande borrhål 
vid Solberga Kalkbrott, Boda, Rättvik. 
Foto T. Jacobs.

t o u c h  t h e  u n i v e r s e

www.meteorum.se
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