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Michelangelos vita marmor.

Med sin alldeles speciella vita färg har den trollbundit

arkitekter världen över i tusentals år. Det är – kanske

inte förvånande – en av den mest kända marmorsor-

terna i världen.

Marmorn bryts vid staden Carrara i Toscana. I

området ligger världens kvalitativt och kvantitativt

mest betydande förekomster av vit, kristallin marmor.

Brotten ligger i Apuanska Apeninerna, i en bergskedja

som är 60 km lång och 20-25 km bred. Ända uppe i

bergstopparna finner man den snövita Carrara mar-

morn, som ofta består av upp till 98 procent rent kalci-

umkarbonat.

Brytning förekom här redan på romartiden, för att

sedan falla i glömska. Det dröjde ända fram till medel-

tiden innan Carrara marmorn började brytas igen, och

även under renässansen var stenen mycket populär.

Färgen på stenen är mjölkvit till lätt blåaktigt vit.

De rent vita sorterna är mycket eftersökta av konstnärer

som utövar bildhuggeri, t ex använde sig Michelangelo

ofta av denna marmor för sina skulpturer.

För mästaren låter aldrig slumpen välja material.
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Densitet Tryck- Böj- Vatten-
hållfasthet hållfasthet absorption

DIN 52103 DIN 52105 DIN 52112 DIN 52103
kg/m3 Mpa Mpa vikt %

2700 119 17,4 0,16
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Riksdagens Infocentrum, Stockholm, Sverige (golv)
Olle Olssons AB (generalagent för bl a Jaguar i  Sverige),
Uppsala, Sverige (golv)
SEB Huvudkontor, Rissne, Stockholm, Sverige (golv)

Stensort: Carrara
Klassificering: Marmor
Geologi: Toscanasten/marmor
Färg: Vit
Land: I tal ien
Geografi: Carrara, Toscana


