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Jonas Åkerman, Geologiska Institutionen, Centrum för GeoBiosfärsvetenskap, Lunds Universitet, Sölvegatan 12, 
223 62 Lund, Sverige. E-post: jonas.akerman@gmail.com 

Sammanfattning: Stenbrånet är ett område strax väster om Bastuträsk i utkanten av gruvdistriktet Skelleftefältet i 
Västerbotten, norra Sverige. Tidigare undersökningar gjorda av Boliden Mineral AB har visat på förekomst av en 
skivformad kropp kraftigt anrikad på Zn, Ag och Pb. Studier av tunnslip och borrkärnor som karterats i detta arbete 
visar på en decimeter- till metertjock sulfidhorisont med kraftig impregnation av zinkblände och/eller magnetkis 
som lokalt övergår till att bli massiv.    

Kartering av borrkärnor längs fyra profiler bekräftar tidigare utförda studier avseende bergartsrelationer. Området 
domineras av en gnejsig bergart, Sikträskgranitoiden, som är flankerad av kraftigt regionalmetamorfoserade suprak-
rustalbergarter som i sin tur överlagras av postmetamorfa graniter av Revsundstyp. De suprakrustala enheterna be-
står av kraftigt förgnejsade till migmatiserade vulkaniter och sediment med spår av sulfider (främst magnetkis och 
pyrit). Det förekommer även metertjocka granitiska skivor (leukosom) av Skellefte-Härnötyp. Sulfidhorisonten har 
antagits finnas i kontakten mellan vulkaniterna och sedimenten, men existensen av en sådan kontakt har inte bekräf-
tats i denna studie. 

De profiler som konstruerats utifrån borrkärnekartering visar att samtliga litologier stupar in mot Sikträskgranitoi-
den och bildar en domlik geometri. Sulfidhorisontens lutning stämmer väl överens med den allmänna lagerföljden i 
området. Den övergripande stupningen av sulfidhorisonten, gnejsigheten och kontakten mot Revsundsgraniten är 
cirka 30º ut från Sikträskdomen. 

Mina resultat baserade på kartering och tunnslipsstudier indikerar följande geologiska historia: 1. Avsättning av 
sediment och vulkaniter (1.90-1.88 Ga), 2. intrusion av Sikträskgranitoiden (1.88 Ga), 3. regionalmetamorfos (1.88-
1.80 Ga) och slutligen 4. intrusion av Revsundsgranit (1.80-1.78 Ga). 

Mineraliseringen har troligen bildats antingen som ett remobilisat av en äldre mineralisering eller som en koncent-
ration av de metaller som fanns i sedimenten. Metamorfosen har sedan mobiliserat fluider som löst upp metaller 
och transporterat dessa till kontakten mellan vulkaniterna och sedimenten, där den kemiska skillnaden mellan berg-
arterna har varit tillräcklig för att fälla ut metallerna  
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Mapping of drill cores in a Zn-Ag-Pb-mineralization in Stenbrånet, 
Västerbotten 

Jonas Åkerman  

Åkerman, J., 2007: Mapping of drill cores in a Zn-Ag-Pb-mineralization in Stenbrånet, Västerbotten. Examensarbe-
ten i geologi vid Lunds universitet, Nr. 213, 23 pp. 20 poäng. 
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Jonas Åkerman, Department of Geology, GeoBiosphere Science Centre, Lund University, Sölvegatan 12, SE-223 
62 Lund, Sweden. E-mail: jonas.akerman@gmail.com  

Abstract: Stenbrånet i situated west of Bastuträsk at the margin of the Skellefte mining district in Västerbotten, 
northern Sweden. Previous investigations carried out by Boliden Mineral AB reveal a disc-shaped orebody highly 
enriched in Zn, Ag and Pb. Studies of thin sections and mapping of drill cores verify the existence of a dm- to m- 
thick sulphide horizon with a high impregnation of sphalerite and/or pyrrhotite which locally occurs as massive 
sulphide. 

Mapping of drill cores along four transects show the relation between various rock units at depth. The area is domi-
nated by a gneissic rock, the Sikträsk granitoid, which is flanked by highly regional metamorphosed supracrustal 
rocks which are stratigrafically covered by postmetamorphic granites of Revsund type. The supracrustal rocks are 
composed of highly gneissic to migmatitic volcanics and sediments with traces of sulphides (mainly pyrrhotite and 
pyrite). There are also abundant metre-thick granitic layers (leucosome) of the Skellefte-Härnö suite in the su-
pracrustals. The sulphide horizon has been assumed to exist along the contact zone between the volcanics and the 
sediments, but the existence of this contact has not been found in this work. 

The profiles based on drill core mapping show that all lithologies dip towards the Sikträsk granitoid forming a 
dome-like geometry. The dip of the sulphide horizon agrees well with the general structural layering in the area. 
The dip of the sulphide horizon, the gneissosity and the contact to the Revsund suite is approximately 30º out from 
the Sikträsk dome. 

My results from drill-core mapping and studies of thin sections indicate the following geologic history: 1. Deposi-
tion of sediments and volcanics (1.90-1.88 Ga), 2. the intrusion of the Sikträsk granitoid (1.88 Ga), 3. regional 
metamorphism (1.88 Ga) and, finally, 4. intrusion of the Revsund suite (1.80-1.78 Ga). 

The mineralization has probably been formed either by a remobilized older mineralization or as a concentration of 
the metals already in the sediments. The metamorphosis have then mobilized fluids which have soluted the metals 
and transported them to the contact between the volcanics and the sediments, where the chemical difference be-
tween the units has been enough to deposit the metals. 
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1 Inledning  
 
Stenbrånet ligger i Västerbottens län, ca 25 km sydväst 
om Boliden och 4 km sydväst om Bastuträsk (fig. 1). I 
området däromkring togs ett tjugotal borrkärnor mellan 
åren 1988 och 1989 vilket ledde till upptäckten av en 
som mest ca 7,7 meter mäktig zinkrik malmkropp. Elek-
tromagnetiska mätningar i ett tjugotal borrhål samt i 
gamla närliggande hål visade på en skivformad ledande 
kropp. Geokemiska undersökningar i ett närliggande 
område visar på följande koncentration av metaller: 0.8 
g/t Au, 6 g/t Ag, 0.22% Cu, 6.23% Zn, 0.65% Pb och 
9% S (Årebäck et al. 2001) som även får representera 
medelvärdet på den mineralisering detta arbete avhand-
lar. Vid markplanet (utgåendet) är skivan ett tiotal meter 
bred och någon meter tjock men ökar till ca 200 meters 
bredd på 130 meters djup där den troligen tunnas ut och 
försvinner (fig. 2). Bergarterna i området består av förg-
nejsade och migmatiserade vulkaniter och sediment, 
samt graniter. De suprakrustala bergarterna omgärdar en 
domstruktur, Sikträskintrusionen Domen utgörs av gra-
nitisk till tonalitisk gnejs och har tolkats om en intrusion 
av någon utav de minst tre Jörntyperna (Weihed et al. 
2001). Tre generationer av Jörntyp finns och vilken ge-
neration som Sikträskintrusionen utgör är inte klarlagt. 
 
 Syftet med detta examensarbete var att genom 
kartering av borrkärnor få en rumslig översikt över geo-
login runt Stenbrånet och att konstruera profiler som 
visar Zn-mineraliseringens position och geometri. Ge-
nom mikroskopistudier av tunnslip på olika litologier, 

både med påfallande och reflekterande ljus, diskuteras 
den geologiska utvecklingen och möjliga bildningsbe-
tingelser för mineraliseringen. 

 
2 Historik  
 
Olika typer av malm har länge brutits i Västerbotten. 
Redan på 1600-talet förekom en blygsam gruvverksam-
het, främst av järnmalm söder om Burträsk. På 1700-
talet ökade verksamheten och man sökte då i huvudsak 
efter koppar, men prospekteringen lades snabbt ner på 
grund av ringa halter. Vidare in på 1800-talet gjordes 
försök att bryta både silver och arsenikkis. Det var först 
när de första guldförande kvartsgångarna hittades vid 
Krångfors och Stöverfors som intresset för prospektering 
startade på allvar, och man började efter hand prospekte-
ra övriga delar av Västerbotten. Särskilt under första 
världskriget ökade efterfrågan på metaller vilket ökade 
prospekteringen. Nya metoder gjorde undersökningarna 
alltmer effektiva, främst genom systematisk blockletning 
i större skala. Kunskap om isrörelseriktningar och block-
svansar (fig. 3) gjorde att prospekteringsföretagen anlita-
de ortsbefolkningen för malmletning. Mineraliserade 
block ligger oftast i blocksvansar som sträcker sig ut 
från moderklyften (källan) utmed isriktningen. De skick-
ligaste blockletarna anställdes sedan och utbildades vida-
re (Pettersson 1979).  
 Strax efter första världskriget utfördes prospekte-
ringen i huvudsak av Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) och det privata företaget Centralgruppens Emis-
sionsbolag (senare Boliden Mineral AB). Boliden Mine-

Figur 1. Geologisk översiktsbild Västerbotten, Stenbrånet inramat. Utsnitt från SGUs nationella berggrundsdatabas från webbsi-
da. © Sveriges geologiska undersökning (SGU). Medgivande: 30-531/2007.  
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ral AB började koncentrera sina undersökningar till 
Skelleftefältet, dvs. i området direkt norr om Skellefteäl-
ven (Pettersson 1979). 
 1924 fann man mineraliserade block i en myr i 
närheten av nuvarande Boliden. Fyndighetens läge loka-
liserades exakt med geofysiska mätningar samt diamant-
borrning. Bolidengruvan skulle på sin tid bli Europas 
största guldfyndighet samt världens största arsenikfyn-
dighet. Malmen hade en komplex sammansättning vilket 
i sin tur ledde till nya upptäckter och landvinningar inom 

förädling. Hela Bolidens samhälle växte upp kring gru-
van och hela företagets administrativa del samt laborato-
rier och anrikningsverk kom att byggas här. Malmen 
blev tillslut helt utbruten och gruvan i Boliden lades ner 
1967 (Pettersson 1979).  
 Mineraliseringen vid Stenbrånet upptäcktes redan 
1938 då man fann ett flertal block med massiv zinkhaltig 
svavelkis och kopparmalm vid dikesgrävningar. Nästföl-
jande år hittades även många guldförande gnejsblock 
(Yngström 1983). Moderklyften för dessa block är ännu 
inte helt klarlagd (Pettersson 1979). Eftersom blottnings-
graden är begränsad utfördes en serie geofysiska mät-
ningar samt diamantborrningar, dock utan något positivt 
resultat. Fram till 1969 har 20 borrhål gjorts och under-
sökts (Yngström 1984-1985).  
 1983 återupptogs undersökningarna främst ge-
nom framtagning av en ny geologisk karta samt morän-
provsundersökningar. Nya zinkmineraliserade block 
hittades även under denna period. Nästföljande år gjor-
des provtagningar av bottenmorän under Stormyran och 
på ett par provplatser detekterades kraftiga guldanomali-
er. 1985 gjordes kompletterande moränundersökningar 
samt att sex borrhål borrades. Ett flertal geofysiska och 
geokemiska undersökningar gjordes på borrkärnor och 
moränprovmaterial. En mängd block har analyserats 
med avseende på deras halt av sulfider. Inget anmärk-
ningsvärt resultat uppnåddes under dessa två år 
(Yngström 1986). 1986 borrades 14 borrhål i en zon där 
guldanomalier tidigare mätts och ett flertal morängeoke-
miska undersökningar och geofysiska mätningar gjordes 
(Yngström 1987). Tre hål borrades nästföljande år och 
geofysiska undersökningar i borrhålen visade på god 
elektrisk ledningsförmåga, som indikerade förekomst av 
en sulfidmalm. I borrhålen fann man en komplexmalm 
efter 25 meter med höga zinkhalter (Yngström et al. 
1989). Borrningen fortsatte 1989 och 11 nya hål gjordes. 
En zinkförande komplexmalm förekom i flera hål, men 
malmberäkningen som genomfördes visade på för låg 
kvantitet för att bryting skulle vara ekonomisk. 
 Nästa undersökning gjordes vintern 2000-2001. 
Geofysiska undersökningar, bland annat gravimetriska 
undersökningar gjordes tillsammans med att nya borr-
kärnor togs. Ett par år senare utfördes en moränprovtag-
ning i området för att försöka bekräfta de guldanomalier 
som upptäcktes på 60-talet, dock kunde positivt resultat 
ej uppnås. 
 
3 Geologisk bakgrund  
 
För ca 1.90 Ga var Skelleftefältet en öbåge mellan en 
arkeisk kontinent i norr och ett djuphav i söder 
(Bottniska bassängen). Minst 3000 meter mäktiga se-
kvenser ryolitiska till dacitiska vulkaniter avsattes som 
senare metamorfoserades under den Svekokareliska oro-
genesen. De domineras av marint avlagrade vulkanok-
lastiska enheter. Dessa enheter överlagras av gråvackor 
och argilliter (Lindström et al. 2000). 
  Skelleftefältet utgjorde en gång en plattektonisk 
kollisionsmiljö i likhet med dagens Japan. Denna typ av 
vulkanisk miljö är ursprunget till många av de malmer 

Figur 2. Skiss av sulfidhorisontens geometriska utseen-
de.  

Figur 3. Exempelbild på blocksvans. Inlandsisen har ryckt 
loss block från malmkroppen och deponerat dem ”nedströms” 
utefter isriktningen (redigerad från www.ra.se). 
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av VMS-typ (vulcanogenic massive sulphide ore 
deposit) som finns i området (Andréasson et al. 2006).  

 
3.1 Geologisk beskrivning – Stenbrånet  
 
Den geologiska beskrivningen är baserad på i huvudsak 
Årebäck et al. (2001).  
 
3.1.1 Sikträskintrusionen (fig. 4) 
Geologin i Stenbrånet domineras av Sikträskintrusionen, 
en medel- till grovkornig gnejsig granitoid som meta-
morfoserats i amfibolitfacies. Sikträskintrusionen är da-
terad till 1859±3 och 1854±9 Ma (U-Pb zirkon, Weihed 
& Antal 1998) Denna datering är gjord på flera zirkoner 
och ger då en medelålder. En annan zirkondatering 
(SIMS– secondary ion mass spectrometry, datering på 
enstaka korn, en mer exakt metod) gav åldrar på ca 1,88, 
1,82 och 1,80 Ga (Weihed et al. 2002) där den äldre ål-
dern antas vara den magmatiska kristallisationen. De 
yngre åldrarna tolkades som åldern för regionalmetamor-
fosen som påverkade Sikträskintrusionen och omkring-
liggande suprakrustala bergarterna (Weihed & Antal 
1998). 

3.1.2 Suprakrustala bergarter 
Sikträskintrusionen ligger omgiven av omvandlade sup-
rakrustala bergarter, såsom metasediment och metavul-
kaniter. Lagringen på suprakrustalbergarterna stupar 10-
35° åt nordost ut från domen i området. Om Sikträsktin-
trusionen är en dom eller toppen på ett veckben är inte 
klarlagt. Tre olika typer av metasediment har tidigare 
observerats strax söder om det undersökta området. Den 
översta bergarten utgörs av sedimentgnejs som ursprung-
ligen troligen var ett gråvackesediment som tillhör Varg-
forsgruppen i Skelleftefältet (Allen et al. 1996). Granat, 
sillimanit och cordierit är assessoriska metamorfa faser. 
Bergarten är ställvis skarnig. Under följer en ljusgrå, 
finkornig, ställvis bandad kvartsrik gnejs som innehåller 
fältspat, sillimanit, cordierit och glimmer (oftast musko-
vit). Enheten uppträder som tunna packar med troligen 
silicifierade felsiska vulkaniter. Andalusit och granat 
förekommer också ställvis, det förstnämnda oftast till-
sammans med muskovitförande granitiska ådror. Mag-
netkis (FeS) förekommer i varierande mängd genom 
hela enheten. Den tredje och understa enheten utgörs av 
en mörk, fin- till medelkornig gnejsig bergart som be-
nämns biotitgnejs. Denna innehåller granat, cordierit, 
sillimanit och antofyllit utöver huvudmineralen kvarts, 

Figur 4. Geologisk karta över området kring Sikträskdomen. Svarta linjer visar läget av de fyra profiler som konstruerats i detta 
arbete. Sjöarnas positioner indikerar att suprakrustalbergarterna vittrar lättare än övriga bergarter (redigerad från Årebäck et al.) 
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Figur 5a-g. Figurserien visar händelseförloppet enligt Weihed & Antal. 1998. Turbiditlika sediment avsätts i ett hav (a) och 
blandas med vulkaniska lager (b, c) vid ca 1.90 Ga. Sikträskkroppen intruderar vid ca 1.88 Ga (d) och lagren veckas och meta-
morfosernas fram till ca 1.82 Ga då partiell uppsmältning leder till leukosom av Skellefte-Härnötyp (e). .Mellan 1.80 och 1.78 
Ga intruderar Revsundsgranit området (f) och efter det formar erosionen landskapet till dagens utseende (g) 
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fältspat, biotit och muskovit. Spår av magnetkis före-
kommer. Gnejsen har flera kemiska likheter med den 
kvartsrika gnejsen ovanför, men biotitgnejsen har blivit 
anrikad på aluminium, magnesium och kalcium och fått 
en förlust av kisel och järn.  
 I kontakten mellan sedimentgnejsen och den 
kvartsrika gnejsen finns en zon med förhöjda halter av 
sulfider, den så kallade malmhorisonten. Mineralisering-
en utgörs av en skivliknande kropp som stryker mot syd-
ost och stupar ca 30 grader mot nordost (fig. 2). Horison-
ten är oftast skarnig och innehåller lokalt höga halter av 
magnetkis och zinkblände (ZnS). Längre ner i den 
kvartsrika gnejsen förekommer zoner med förhöjda hal-
ter av kopparkis (CuFeS2) och guld, ofta tillsammans 
med magnetkis.   
 Metamorfosen i de suprakrustala bergarterna kän-
netecknas av hög-T/låg-P typ, under amfibolitfaciesför-
hållande. Den är med andra ord överlag något högre än i 
Skelleftefältet. Metamorfosen har lett till migmatisering 
av ovan nämna bergarter samt bildning av muskovitrika 
leukosom och horisontella gångar av Skellefte-Härnötyp 
(se nedan).  
 
3.1.3 Granit (Revsundstyp) 
En annan typ av granit förekommer som stora plutoner 
eller skivor i de migmatiserade suprakrustala enheterna. 
Graniten uppträder ofta som relativt tunna, uppskatt-
ningsvis 100-1000 meter tjocka skivor som på regional 
skala är näst intill parallella med dagens markyta vilket 
gör att dess areella utbredning är ganska betydande. 
Denna granit anses troligen vara av Revsundstyp, som 
daterats till ca 1.80-1.78 Ga (Weihed & Antal, 1998). 
Graniten är en ljusgrå till gråröd, grovkornig bergart till 
största del bestående av kvarts, kalifältspat (ofta som 
megakryster), plagioklas, biotit och hornblände. Grani-
ten är ställvis aplitisk eller väldigt grovkornig och är 
lokalt xenolitförande. Graniterna är pegmatitfattiga och 
har en svag orientering av kalifältspatsmegakryster som 
är parallell med gnejsigheten i omgivande sedimentgnej-
ser. 
 
3.1.4 Granit (Skellefte-Härnötyp) 
I de suprakrustala bergarterna förekommer en grovkor-
nig, ljus granit. Dessa muskovitförande graniter är ofta 
pegmatitförande och är daterade till ca 1,82-1,80 Ga 
(Årebäck et al. 2001). I Stenbrånet uppträder de som 
leukosom och kan ibland vara svåra att skilja från de 
lokala Revsundsgraniterna. 
 
3.1.5 Underordnade (övriga) bergarter i området. 
Det förekommer även decimeter- till metertjocka diabas-
gångar som klipper de äldre litologierna. De kan för-
modligen korreleras till diabas av Åsby-Ulvötypen som 
är vanligt förekommande längre söderut. Dessa har nyli-
gen daterats till 1259-1256 Ma (Hogmalm et al. 2006; 
Söderlund et al. 2006). Det förekommer också, företrä-
desvis i Revsundsgranit, medelkorniga intrusioner av 
diorit. De är troligen likåldriga och associerade med 
Revsundsgraniten.   

3.2 Tidigare bildningsmodeller 
 
I Stenbrånet finns bergarter som en gång avsattes som 
turbiditlika sediment i nuvarande Bottniska bassängen 
strax söder om Skelleftefältet för ca 1.90 Ga år sedan. 
Sedimenten består av finkorniga leriga till sandiga av-
lagringar och km-tjocka packar av gråvackesediment. 
Inlagrat i sedimenten förekommer ett antal horisonter 
med vulkanit som tyder på vulkanisk aktivitet i anslut-
ning till sedimentationen (fig. 5a-c) (Weihed & Antal. 
1998).  
 Något senare vid ca 1.88 Ga intruderade stora 
granitkroppar (Sikträskplutonen) i de suprakrustala berg-
arterna (Weihed et al. 2002). Därefter deformerades och 
metamorfoserades bergarterna på ca. 15 kilometers djup. 
Trycket och temperaturen, ca 5 kbar och 400-600oC, 
ledde lokalt till partiell uppsmältning och migmatisering 
(fig. 5d-e) (Weihed & Antal. 1998).  
 Vid 1,82-1,80 Ga (Årebäck et al. 2001) intrudera-
de de partiella smältorna omgivningen (Skellefte-
Härnögranit). Ungefär samtidigt eller strax efter (1,80-
1,78 Ga, Weihed & Antal. 1998) intruderade Revsunds-
graniter Stenbrånet och stora områden i mellersta Norr-
land (fig. 5f).  
 Därefter har inte mycket skett i området annat än 
diabasintrusioner (1.25 Ga) och bildandet av ett antal 
skjuvzoner i framförallt N-S-riktning. Nästan två miljar-
der år av erosion har sedan blottlagt bergarterna och dess 
motståndskraft mot vittring har format dagens landskap 
(fig. 5g). De suprakrustala bergarternas låga vittringsbe-
ständighet har lett till att dessa bergarter finns i lågområ-
den varpå endast ett fåtal hällar finns blottade. Rev-
sundsgranitens höga vittringsbeständighet har i sin tur 
lett till att graniten finns exponerad i höjdområden 
(Weihed & Antal. 1998).  
 
4 Metodik 
 
Området som valdes ut för detta arbete samt vilka borr-
kärnor som skulle karteras är baserat på rapporter sam-

Figur 6. Karteringsbord i Boliden Mineral AB:s faciliteter. 
Notera skillnaden mellan vattenbeströdda (mörka) och torra 
kärnpartier . Kärnorna är 56 mm i diameter. (Foto Jonas Åker-
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Figur 7: Profil 1-2. Koordinater i Rikets nät. För legend till bild över 
borrhålspositioner, se figur 3. 
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Figur 8: Profil 3-4. Koordinater i Rikets nät. För legend till bild över 
borrhålspositioner, se figur 3. 
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manställda av Boliden Mineral AB (Yngström et al. 
1983, 1984, 1986, 1987). Femton borrkärnor valdes ut 
och karterades i Boliden Mineral AB:s lokaler under 
hösten 2006 (fig. 6). Boliden Mineral AB har gjort geo-
kemiska analyser på vissa sektioner i borrkärnorna men 
inget av detta analysmaterial har använts som komple-
ment vid karteringen.  
 Borrhålen i varje borrområde är numrerade kro-
nologiskt och de borrkärnor jag har använt togs samtliga 
under 80-talet. Borrhålens längd varierar mellan ca 70 
och 320 meter, och varje borrkärna ligger i lådor inne-
hållande ca. 10 ”borrmetrar”. Kärnornas tjocklek är an-
tingen 46 eller 56 mm. Borrkärnorna fuktades för att 
lättare kunna urskilja mineralsammansättning och struk-
turer. Övriga hjälpmedel såsom lupp, sandpapper och 
syra användes också. Resultaten plottades i ett loggpro-
tokoll som vardera visar 50 meter av borrkärnan. I logg-
protokollen angavs bergartstyp, kornstorlek m.m. Malm-
mineral samt metamorfa indikatormineral grad notera-
des. Sammanlagt karterades ungefär 2800 meter borrkär-
na (appendix III-VI). 
 Från loggprotokollen konstruerades fyra profiler 
som visar det stratigrafiska utseendet sett från sidan (fig. 
7 och fig. 8) och kontakter mellan olika enheter extrapo-
lerades. Profilerna digitaliserades sedan med program-
met Adobe Illustrator. Första profilen består av borrkär-
na 47, 50, 52 och 46, profil 2 består av borrkärna 46, 49 
och 53, profil 3 av borrkärna 45, 54, 55 och 57 och slut-
ligen profil 4 utav 22, 28, 25 och 58 (fig 7 och 8 samt 
appendix III-VI). Profilerna visar markplanet i ÖNÖ-
VSV längs abskissan och djupet längs ordinatan och 
varje borrhål är borrat med ungefär 60° vinkel åt VSV 
mot markplanet. Profilerna ligger ganska parallellt med 
varandra på ca 35-65 meters avstånd sinsemellan. Dju-
pen på borrkärnorna framgår från fig. 7 och fig. 8 samt 
appendix III-VI, likaså de små vinkelavvikelser som 
alltid sker vid borrning. De fyra profilerna är i stort sett 
parallella och de borrhål som inte ligger exakt i profil-
planet har projicerats för att få en tvådimensionell bild 
av geologin.  
 Elva prover från tre olika borrkärnor togs för 
tunnslipspreparering. Tunnslipen mikroskoperades sedan 
på Geocentrum i Lund. Tre av tunnslipen är polerade för 
mikroskopering av opaker i reflekterande ljus. 
 
5 Resultat  
 
5.1 Profiler 
 
Som framgår ur de konstruerade profilerna i fig. 7 och 
fig. 8 domineras stratigrafin i området av metasediment 

och metavulkaniter. Stratigrafiskt ovanför förekommer 
en granit. Kontakten mellan graniten och underliggande 
suprakrustalbergarter når markytan ganska centralt i pro-
filerna och graniten är borteroderad i de västra delarna. 
Profilerna bekräftar att suprakrustalbergarternas gnejsig-
het är parallell med kontakten mellan bergarterna. Kon-
takten mellan granit och suprakrustalbergarter stupar 
mellan 26° och 36° mot öster och flackar ut något i de 
södra profilerna. Sulfidhorisonten i Profil 3 ligger högre 
upp i borrkärna 43 än förväntat om man projicerar hori-
sontens rumsliga utbredning från övriga borrkärnor på 
samma position i andra profiler.  
  På grund av metamorfos och den kraftiga förg-
nejsningen är det svårt att skilja mellan vad som en gång 
varit sediment respektive vulkanit. Kontakten mellan de 
suprakrustala bergarterna och den överliggande graniten 
är skarp och visar inga tydliga tecken på kontaktmeta-
morfos relaterad till intrusion av graniten. En annan gra-
nittyp (Skellefte-Härnögranit) finns inbäddad som tunna 
linser inne i de suprakrustala bergarterna. Dessa har tol-
kats som leukosom i migmatiten och dess tjocklek över-
stiger sällan 10 m. 
  
5.2 Bergarternas mineralogi & textur. 
 
5.2.1. Suprakrustalbergarter (blå i fig. 7 och fig. 8)  
De förgnejsade och migmatiserade suprakrustalbergar-
terna uppvisar, makroskopiskt, stor variation (Fig. 9c-f) i 
både textur och mineralogi (fig. 7 och fig. 8). Färgen 
varierar från gråröd till gråvit men till största del är en-
heten grå med vita sliror. Ibland har bergarten ett tydligt 
bandat utseende med ljusa och mörka partier. Kornstor-
leken varierar kraftigt, allt i från finkorniga paleosom till 
grovkorniga gnejsgraniter. Glimmermineral är vanliga, 
främst biotit och muskovit tillsammans med enstaka 
granater och flogopitlik glimmer. Sillimanit och kordie-
rit förekommer även sparsamt. Ibland kan man i de övre 
delarna se svaga tecken på att enheten från början var ett 
sediment. En gnejsig foliation har observerats vars orien-
tering är parallell med kontakten till Revsundsgraniten. 
 Utöver kvarts och fältspat innehåller även bergar-
ten biotit och ställvis flogopitliknande glimmer. Sliror 
och körtlar av magnetkis och pyrit (svavelkis FeS2) före-
kommer samt enstaka korn av kopparkis. Mikroskopistu-
dien visar att bergarterna varierar kraftigt. Dock kan man 
se att vissa specifika enheter förekommer flera gånger. 
Variationen gör att många av de vanligaste mineralen 
förekommer rikligt i vissa delar och fattas helt i andra. 
Exempel på detta är omvandlad fältspat, vanlig fältspat 
och muskovit. Mer eller mindre omvandlad biotit verkar 
förekomma i nästan hela enheten. Sillimanit förekommer 

Figur 9a-h (nästa sida): Figurerna visar borrkärnor med tunnslipsbilder (i korspolariserat ljus om inget annat anges) från nivå 
som oftast är märkt med vit lapp i borrkärnsfotot. Borrkärnorna a, c, g är 46 mm i diameter, e är 56 mm. Skalstrecken vid tunn-
slipen mäter 2 mm. a: Revsundsgranit (borrhål 25, ca 21 m ner), b: tunnslip på Revsundsgranit (tunnslip #7, borrhål 25, 27,85 
m), c: suprakrustalbergart ovanför sulfidhorisonten (borrhål 25, ca 88 m), d: tunnslip på suprakrustalbergart ovanför sulfidhori-
sonten (tunnslip #8, borrhål 25, 93.60 m), e: suprakrustalbergart under sulfidhorisonten (borrhål 46, 86.15 m), f: tunnslip på 
suprakrustalbergart under sulfidhorisonten (tunnslip #5, borrhål 46, 86.15m), g: sulfidhorisont med massiv ZnS (borrhål 25, 96.9 
m), h: Tunnslip i sulfidhorisonten med påfallande ljus (tunnslip #9, borrhål 25, 96,8 m ).  
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främst i de djupare delarna av stratigrafin medan grana-
ter finns främst i de övre delarna. Vissa delar av suprak-
rustalbergarterna har höga halter av opaker, främst mag-
netkis.   
 Leukosom av Skellefte-Härnötyp (orange i fig. 7 
och fig. 8) förekommer som medelkorniga decimeter-
tjocka smältor i de suprakrustala bergarterna och är ställ-
vis mycket grovkorniga.  

 
 

5.2.2 Granit (röd i fig. 7 och fig. 8)  
Granitens makroskopiska utseende är gråvit till rödvit 
homogen, grovkornig bergart bestående av kvarts, biotit 
och olika fältspater (Fig. 9a, b). Fältspaterna varierar i 
färg från gråvit till röd, samt enstaka grönaktiga korn. I 
mikroskop har även muskovit observerats samt att plagi-
oklasen är kraftigt omvandlad och biotiten är kloritom-
vandlad (troligen de gröna kornen nämda ovan). Enstaka 
korn av magnetkis och pyrit förekommer. Flogopitlik-
nande glimmer och granat har också observerats. Grani-
ten är ställvis väldigt grovkornig, ofta med körtlar, möj-
ligtvis xenoliter, av magnetkis och pyrit. Skarnhorison-
ter, aplit och mörka finkorniga gångar förekommer, det 
sistnämnda oftast i anslutning till kontakten nedåt. Små 
lokala skjuvzoner genomkorsar graniten, dock har de 
inte kunnat följas horisontellt mellan borrkärnorna.  
 
5.2.3 Sulfidhorisonten (mörkröd i fig. 7 och 8) 
Zn-mineraliseringen uppvisar makroskopiskt ingen tyd-
lig kontakt till suprakrustalbergarterna och mineralise-
ringens sammansättning varierar kraftigt. Vissa borrhål 
visar på massiv zinkblände med inslag av magnetkis 
och/eller pyrit (Fig. 9g, h), andra på endast massiv mag-
netkis. I några borrkärnor finns enbart en svag impregna-
tion av sulfider medan andra kan ha flera decimeter 
tjocka partier med massiv sulfidmalm. I ett flertal kärnor 
har någon form av skarnomvandling i nära anslutning till 
mineraliseringen noterats. Tjockleken av sulfidhorison-
ten varierar kraftigt från enstaka centimeterstora körtlar 
till flera meter tjocka enheter med stark impregnation av 

sulfider. Körtlarna har en tydlig kontakt och består av 
massiva sulfider medan enheterna med stark impregna-
tion har en otydlig kontakt och innehåller enstaka silika-
ter. 
 Förutom opakfaser, i form av främst zinkblände, 
har också kvarts, plagioklas, biotit och klorit observerats 
vid tunnslipsmikroskopering.  

 
6 Diskussion 
 
6.1 Geologisk utveckling av Sikträskdomen 

och omkringliggande bergarter 
 
Att tolka ett händelseförlopp som skedde för nästan 2 
miljarder år sedan är uppenbart problematiskt, speciellt 
då bergarterna har omvandlats till den grad att dess ur-
sprungliga utseende har överpräglats av metamorfos. Ett 
flertal modeller för malmens ursprung har diskuterats 
under arbetets framskridande. En begränsande faktor för 
att förstå utvecklingen är, och har varit, exakta och pålit-
liga dateringar av vissa nyckellitologier, t.ex. sulfidhori-
sonten. Resultatet i detta arbete gällande bergarternas 
inbördes relationer (fig. 7 och fig. 8) samt de slutsatser 
som kan dras från observationer i tunnslip stämmer i 
stort sett med den modell som föreslogs av Weihed & 
Antal (1998). Den bygger på följande kronologi: 

 
1.90-1.88 Ga  Avsättning av suprakrustalbergarter 
1.88 Ga   Intrusion av Sikträskgranitoiden 
1.88-1.80 Ga  Regionalmetamorfos 
1.82-1.80 Ga  Partiell uppsmältning bildar Skel- 
   lefte-Härnögranit  
1.80-1.78 Ga   Intrusion av Revsundsgranit 
 
Enligt den lokala stratigrafin utgörs området av sediment 
och vulkaniter, och avsättningen av dessa är den äldsta 
händelsen (fig. 5a). Bergarterna avsattes på havsbotten 
nära en vulkanisk öbåge. Utseendet på suprakrustalberg-
arterna varierar kraftigt på grund av senare metamorfos, 
men mineralogin och bergarternas utseende visar på ett 
suprakrustalt ursprung. Detta styrks också av lokala före-
komster av aluminiumrika mineral som sillimanit och 
muskovit (fig. 9f). 
 I samband med intrusion av Sikträskmagman 
domas eventuellt de ovanliggande suprakrustala bergar-
terna i området. Att det är i samband med intrusion av 
Sikträskmagman som övriga bergarter tippas är dock 
inte säkerställt. Ett annat alternativ är att av bergarterna 
inklusive Sikträskintrusionen, veckades och deformera-
des i samband med regional metamorfos. Inga tydliga 
texturella eller mineralogiska tecken, t.ex. mineral som 
är stabila vid de temperaturer och tryck, från en eventu-
ell kontaktmetamorfos i samband intrusionen har obser-
verats. Ytterligare argument mot påtaglig kontaktmeta-
morfos är att Sikträskplutonen i sig är metamorfoserad. 
Dock finns det en möjlighet att äldre metamorfa tecken 
har överlagrats. Spår av ökad metamorfgrad mot djupet 
(dvs. mot Sikträskintrusionen), t.ex. ökning av sillimanit 
i tunnslip eller andel uppsmält material (leukosom), kan 

Figur 10. Tunnslip i planpolariserat ljus visande granat. Skal-
strecket är 2 mm (tunnslip #1, borrkärna 46, 16.70 m). 

grt 
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inte ses i borrkärneloggar (fig. 7 och fig. 8) eller tunnlip 
från successivt djupare nivåer (fig. 9a-h) vilket är det 
starkaste argumentet mot en kontaktmetamorfos. 
 De suprakrustala bergarterna samt Sikträskpluto-
nen förgnejsades och migmatiserades i samband med 
regionalmetamorfosen i Skelleftefältet. Flera tydliga 
tecken på hög temperatur/måttligt tryck ses i form av de 
nyckelmineral (granat och sillimanit) som finns i de sup-
rakrustala bergarterna (fig. 9f och fig. 10). Dessutom 
förekommer enligt Årebäck et al. (2001) andalusit vilket 

ger metamorfos i amfibolitfacies (fig 11). Andalusit 
och/eller sillimanit kan dock vara en rest från tidigare 
metamorfos. De uppsmälta partierna representeras av 
metertjocka granitiska skivor (granit av Skellefte-
Härnötyp) med otydlig kontakt till gnejserna som finns 
jämt fördelad i suprakrustalbergarterna. 
 Revsundsgraniten är postmetamorf vilket indike-
ras av de dateringar som gjorts och på dess opåverkade 
utseende. Eftersom skivor av Revsundsgranit ligger pa-
rallellt med gnejsigheten har dessa magmor förmodligen 
intruderat de suprakrustala bergarterna längs de svag-
hetsplan som dessa utgör. Tunnslipsstudierna visar att 
graniten i Sikträskområdet innehåller muskovit vilket 
normalt inte finns i ”äkta” Revsundsgranit, dvs, den gra-
nit som finns vid typlokalen Revsund. Eventuellt skulle 
det kunna röra sig om en helt annan granit i Stenbrånet 
som liknar Revsundsgraniten. Graniten i området skiljer 
sig tydligt från Skellefte-Härnögraniterna främst på 
grund av dess skarpa kontakt till omgivande bergarter, 
dess grövre kornstorlek samt rödare färg. 
 
6.2 Zinkmineraliseringen  
 
Zn-mineraliseringen i området kring Sikträskdomen är 
troligtvis ursprungligen en avsättning från heta vatten-
lösningar i anslutning till den vulkaniska aktivitet som 
skedde för ca 1.9 Ga sedan. Varmt, salthaltigt vatten kan 
lösa ut metaller som finns sparsamt i alla bergarter. Klor-
joner skapade komplex tillsammans med bland annat 
metaller (Guilbert 1986). Fluider kan sedan transportera 
metallkomplexen mot grundare nivåer. Metallerna kan 
därefter avsättas som sulfider i samband med förändring-
ar. Tryck- och/eller temperatur, sammansättningsföränd-
ring på grund av reaktioner med omgivande bergarter är 
ett par exempel. En blandning med grund– eller havsvat-
ten kan också vara den faktor som är tillräklig för att 
lösa ut metaller. Ofta sker förändringarna gradvis vilket 
sprider ut de avsatta sulfiderna. I det fall metallrika flui-
der kommer i kontakt med och transporteras i svaghets-
zoner ger detta upphov till en förändring i olika kemiska 
eller fysikaliska parametrar som nämns ovan. Sulfiderna 
avsätts då inom ett förhållandevis litet område vilket kan 
leda till malmkoncentrationer. Metallerna kan även av-
sättas på havsbotten och bilda linser direkt på havsbot-
ten. 
  I anslutning till malmhorisonten i Stenbrånet 
förekommer ofta en mjuk skarnliknande bergart vilket 
kan tolkas som att det rör sig om en skarnmineralisering. 
Skarnmalmer förekommer dock oftast i karbonatbergar-
ter. Det har dock avsatts kalk i Skelleftefältet och möj-
ligheten att det skulle röra sig om en skarnmalm är inte 
utesluten. 
 Eftersom värme och tryck oftast ökar transporten 
av fluider mot grundare nivåer förekommer ofta större 
malmzoner i områden som utsatts för metamorfos 
och/eller intrusioner. Detta stämmer väl överens med 
Stenbrånetmineraliseringen. 
 Ett troligt scenario är att värmen av den vulkanis-
ka aktiviteten genererad av intrusioner har satt de fluider 

Figur 12. Schematisk skiss över VMS-mineralisering 
(volcanogenic massive sulphide ore deposit). Värme från en 
magmakammare sätter fluider i rörelse som i sin tur  löser upp 
metaller och slutligen deponerar dessa på havsbotten (redigerad 
efter www.nrm.se). 

Fig 11. Tryck-temperaturdiagram. De undersökta  bergarter 
ligger i amfibolitfacies på ca 550°C och ca 3 kb (redigerad 
efter www.tulane.edu/ och Yardley 1989). 

Undersökta 
bergarter 
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som funnits i de djupt liggande sedimenten i rörelse och 
löst ut metaller ur bergarterna. Fluiderna har sedan fär-
dats upp genom sedimenten tills de nått en fysikalisk 
eller kemisk förändring och där har metallerna tillsam-
mans med löst svavel avsatts som sulfider. Regionalme-
tamorfosen har sedan omvandlat bergarterna. 
 En annan möjlighet är att malmen har avsätts som 
en sedex- eller VMS-malm på havsbotten och sedan har 
begravts av ovanliggande enheter och på så sätt bevarat 
dess ursprungliga utseende (fig. 12). Sedex– och VMS-
typer av malmer bildas genom att salthaltiga lösningar 
avsätter metaller direkt på havsbotten. VMS-malmerna 
skiljer sig från sedex-malmer bland annat genom att se-
dex-typerna inte har några matargångar och är därför 
anses vara distala medan VMS-typerna är proximala 
(Evans 1993). 
 En tredje möjlighet är att mineraliseringen är ett 
så kallat remobilisat. Fluiderna har passerat en existeran-
de mineralisering, av t.ex. sedex- eller VMS-typ och löst 
upp metallerna för att sedan fälla ut dessa i en gynnsam 
miljö. Att svara på den frågan med de möjligheter som 
jag har haft tillhanda är i stort sett omöjligt.  
 Tidigare arbeten utförda i området, (Årebäck et 
al. 2001) noterade en sammansättningsskillnad (se 3.1.2) 
mellan de suprakrustala bergarterna under respektive 
över sulfidhorisonten. Denna skillnad har inte noterats 
av undertecknad men utgjorde förmodligen den föränd-
ring som krävdes för att sulfiderna ursprungligen skulle 
fällas ut ur lösningen. Intressant är att i de flesta borrkär-
nor uppträder en zon direkt under sulfidhorisonten med 
spår av kopparkis (fig. 7 och fig. 8). Eftersom koppar har 
en lägre löslighetsprodukt än zink kommer de att avsät-
tas närmare värmekällan relativt zink vilket kan förklara 
denna zon.  
 Vad som varit källan till mineraliseringen är 
oklart. Ett flertal olika värmekällor är möjliga, t.ex. Rev-
sundsmagman, Sikträskmagman eller den regionala me-
tamorfosen. Revsundsgraniten är minst trolig eftersom 
ingen tydlig förändring av suprakrustalbergarterna i kon-
takten mot graniten har observerats. Sikträskintrusionen 
är troligare men jämfört med regionalmetamorfosen är 
dess värme väldigt liten. Troligare är att det är den regio-
nala metamorfosen som har orsakat mineraliseringen. 
Om mineraliseringen skulle vara av VMS-typ så är vul-
kaniterna källan till mineraliseringen.  
 Den process som undertecknad finner troligast är 
att regionalmetamorfosen har satt fluiderna i rörelse och 
löst ut metaller, kanske från tidigare glesare mineralise-
ringar, på dess väg mot lägre nivåer. Vid kontakten mel-
lan sedimenten och vulkaniterna fanns den lilla men 
markanta kemiska skillnad som behövdes och metallerna 
avsattes som sulfider.  
 
7 Slutsatser 
 
• Stratigrafin i området är följande: starkt förgnej-

sade och migmatiserade vulkaniter och sediment 
som överlagras av stora intrusiv av Revsundsgra-
nit. De suprakrustala bergarterna innehåller även 

leukosom av Skellefte-Härnötyp. Alla dessa berg-
arter stupar ca 30º ut från sidorna på Sikträskdo-
men, som är en gnejsig granitoid. 

 
• I de suprakrustala bergarterna förekommer en 

centimeter- till metertjock sulfidhorisont beståen-
de av varierande halter av ZnS, PbS, FeS och 
FeS2. Spår av CuFeS2 tillsammans med spår av 
ovanstående sulfider finns ställvis i hela den sup-
rakrustala enheten. 

 
• Mineraliseringen har troligen bildats av att meta-

morfosgenererade fluider antingen har remobili-
serat en redan existerande mineralisering eller att 
fluiderna har löst ut metaller ur sedimenten. Des-
sa har transporterats uppåt tills de antingen nått 
havsbotten eller en sammansättningsskillnad och 
där fällts ut som en horisont. 

 
8 Tack till 
 
Ulf Söderlund, för all energi och framförallt för en posi-
tiv inställning till allt, även under alla motgångar. Du 
fick mig att tro på mitt arbete när inte jag gjorde det. 
Tack även till Karin Högdahl som väldigt sent blev in-
volverad i mitt malmgeologiska äventyr men ändå höll 
gott mod. Tack, Daniel Larsson för att du visade mig det 
reflekterande ljusets underbara värld.  
 Även tack till alla ”norrlänningarna”: främst Rolf 
Jonsson som bollplank och för hjälp under karteringsar-
betet, de anställda i borrkärnsarkivet som kunde tyda 
min handstil, Jan-Olof Öst som fick leta referenser ”en 
masse” och för att jag fick åka i din fina ”bil”, Hans Åre-
bäck för givande diskussioner, samt Nicola Saintilan 
som visade att man med en lupp och fransk litteratur kan 
finna alla möjliga saker i en borrkärna. Även tack till 
andra anställda vid Boliden Mineral AB för givande 
diskussioner, frågor och skämt om allt mellan vildsvins-
jakt till att baka bröd på bly. Även tack till Boliden Mi-
neral AB som stod för resor och logi samt för att jag fick 
nyttja utrustning och kaffemaskin. Tack alla andra ex-
jobbare och annat löst folk som svarat på praktiska frå-
gor när jag antingen varit för stressad för att ta reda på 
dem själv eller varit för okunnig (troligen det sistnämn-
da). 

 Slutligen tack till min Magdalena som stöttade 
mig när motivationen tröt och som höll ställningarna i 
hemmet när arbetstimmarna blev för många. Du är mitt 
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Appendix I 
Beskrivning av borrkärnorna. 
Profil 1 
Borrhål 46 saknar den översta Revsundsgraniten. Den 
inledande delen fram till mineraliseringen består av olika 
varianter av de suprakrustala bergarterna, ställvis väldigt 
varierande. De första 4,5 metrarna av mineraliseringen 
utgörs av skarnigt metasediment med sliror och körtlar 
av pyrit, magnetkis, zinkblände och kopparkis. Därefter 
kommer 1,35 meter massiv zinkblände och magnetkis 
med inslag av blyglans (PbS) och kopparkis, själva 
malmhorisonten. Under ligger 2,5 meter med skarnig 
metavulkanit med körtlar av massiv zinkblände och 
magnetkis. Därefter fortsätter resterande av hålet att vara 
metasediment. Malmhorisonten har sin största tjocklek i 
detta borrhål. Längden på borrhålet är 71,70 meter. 
 Borrhål 50 saknar också Revsundsgraniten och 
den första delen fram till mineraliseringen består av oli-
ka suprakrustala bergarter. Själva mineraliseringen be-
står av två linser samt den närmaste omgivningen. Den 
första linsen är en halv meter tjock och består av massiv 
zinkblände med inslag av magnetkis. Den andra är 80 
cm tjock och har en liknande sammansättning. Omgiv-
ningen består av migmatiter med sliror och körtlar av 
zinkblände och magnetkis. Hela zonen är ca 12 meter. 
Därefter fortsätter metasedimenten nedåt i borrhålet, 
ställvis med inslag leukosom. Borrhålet är 128,58 meter 
djupt. 
 Borrhål 52 inleds med 25 meter Revsundsgranit 
följt av en tydlig kontakt ner till en finkornig biotitrik 
bergart. Därefter följer varierande suprakrustala bergar-
ter ner till malmhorisonten, bland annat med inslag av 
karbonater ca 10 meter innan mineraliseringshorisonten. 
Malmhorisonten består av 4,5 meter gnejsig granit med 
en impregnation av zinkblände. Ingen tydlig malmhori-
sont som i de två tidigare hålen alltså. Därefter fortsätter 
suprakrustala bergarter. Hålet blev borrat 229,45 meter. 
 110 meter Revsundsgranit inleder borrhål 56. De 
sista metrarna genomskärs av halvmetertjocka finkorni-
ga metavulkaniter, skarpa kontakter. Därefter följer mig-
matiter och gnejser. Ingen malmhorisont upptäckt. Hålet 
borrat till 299,70 meter.    
Profil 2 
Borrhål 46 saknar Revsundsgraniten och inleds därför av 
ca 15 meter suprakrustala bergarter med inslag av meta-
vulkanit. Malmhorisonten är otydlig och består av sliror 
och körtlar med magnetkis i en fin till medelkorning tio 
meter tjock migmatit. Därefter fortsätter suprakrustala 
bergarter till 93,00 meter där hålet slutar. 
 Även borrhål 49 saknar Revsundsgraniten. Hålet 
börjar med olika gnejser, ställvis skarnig, ner till malm-
horisonten. Grovkorning zinkblände tillsammans med 
magnetkis och till viss del kopparkis utgör körtlar i en 
sektion på ca 13 meter av en grovkornig gnejs. Därefter 
följer olika migmatiter. Hålet sträcker sig ner till 120,14 
meter. 
 Borrhål 53 inleds med ca 50 meter Revsundsgra-
nit. 5 meter innan kontakten nedåt löper decimetertjocka 

band av en finkornig slirig bergart. Därefter följer sup-
rakrustala bergarter. Malmhorisonten består av en me-
terssektion med sliror av zinkblände i en ojämnkornig 
migmatit. Suprakrustala bergarter finns i resterande del 
av hålet. Djupet är 219,27 meter. 
Profil 3 
Borrhål 45 saknar Revsundsgraniten och består av olika 
varianter av suprakrustala bergarter. Ingen tydlig malm-
horisont är observerad. Massiv pyrit som körtlar i skarni-
ga partier finns dock. Hålet är borrat till 68,80 meter. 
 Borrhål 54 börjar med 40 meter Revsundsgranit. 
Kontakten till det underliggande metasedimentet är otyd-
lig. Olika typer av suprakrustala bergarter tillsammans 
med metasedimentet utgör resterande del av det 177,10 
meter djupa hålet. Malmhorisonten utgörs av medelkor-
nig zinkblände tillsammans med magnetkis. Den minera-
liserade zonen utgör ett avsnitt på 5 meter gnejs och 
migmatit. 
 75 meter utgör Revsundsgraniten i borrhål 55. De 
sista metrarna utgörs av finkorniga metasediment som 
ligger inuti Revsundsgraniten. Kontakten till de suprak-
rustala bergarterna är otydlig. Malmhorisonten utgörs av 
60 cm massiv magnetkis inuti ett gnejsparti. Suprakrus-
tala bergarter fortsätter till 213,15 där hålet slutar. 
 Borrhål 57 inleds med 100 meter Revsundsgranit 
som i dess djupa delar genomskärs av centimetertjocka 
gångar av någon mörk gnejsig bergart. Kontakten till 
underliggande gnejser är skarp. Malmhorisonten utgörs 
av 70 cm kloritiserad migmatit med sliror och körtlar av 
pyrit samt en 5 cm körtel med zinkblände och magnet-
kis. Annars utgörs hålet av suprakrustala bergarter. Bor-
rat till 302,50 meter. 
Profil 4 
Borrhål 22 saknar Revsundsgraniten och den översta 
delen suprakrustalbergart så hålet är borrat mitt i utgåen-
det. Körtlar av zinkblände i en migmatit även inne-
hållande magnetkis i sliror och körtlar inleder hålet efter 
ca 13 meter morän. Körtlarna och slirorna slutar efter ca 
33 meter ner i hålet. Därefter fortsätter suprakrustala 
bergarter ner till 152,80 metern där hålet slutar. 
 Borrhål 28 saknar Revsundsgranit i toppen så 
hela hålet utgörs av suprakrustala bergarter av varieran-
de slag. Malmhorisonten, som har semimassiv magnetkis 
samt svag impregnation av pyrit, finns i 30 cm glimmer-
skiffer. Därefter fortsätter suprakrustala bergarter ner till 
botten vid 166 meter. 
 Endast 26 meter utgör Revsundsgraniten i borrhål 
25. En finkornig biotitrik bergart utgör en 7 meter tjock 
sektion i de sista 10 metrarna av graniten. Skarp kontakt 
nedåt till de suprakrustala bergarterna. Malmhorisonten 
utgörs av 1.3 meter massiv grovkornig zinkblände till-
sammans med magnetkis. Horisonten utgörs också av 
glimmerrika partier. Därefter suprakrustala bergarter ner 
till 152,25 meter där hålet slutar. 
 Borrhål 58 utgörs först av 110 meter Revsunds-
granit med en tydlig kontakt nedåt. Underliggande sup-
rakrustala bergarter fortsätter sedan ända ned till 286,30 
meter dit det borrades. Ingen malmhorisont har övertvä-
rats.   
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tunnslip #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
borrkärna 46 46 46 46 46 28 25 25 25 25 25

profil 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
nivå (m) 16,7 25,25 44,45 73,5 86,15 76,7 27,85 93,6 96,9 102 143,8

stratigrafi ö ö u u u u ö ö - u u

lit
ol

og
i

su
pr

ra
kr

us
ta

l

su
pr

ra
kr

us
ta

l

su
pr

ra
kr

us
ta

l

su
pr

ra
kr

us
ta

l

su
pr

ra
kr

us
ta

l

su
pr

ra
kr

us
ta

l

gr
an

it

su
pr

ra
kr

us
ta

l

su
lfi

dh
or

is
on

t

su
pr

ra
kr

us
ta

l

su
pr

ra
kr

us
ta

l

kvarts X X X X X X X X x X X
kalifältspat Xo x x X xo x x
plagioklas x xo X x

pertit  x x x x
biotit xo xo X x x xo xo x xo x

muskovit xo Xo x xo x x xo xo
sillimanit/fibrolit X x X

granat x x
klorit xo x x x x

cordierit xo x x? x?
grynerit-cummingtonit x x

epidot x xo x
opaka mineral x X X x X X x x

zinkblände x X
magnetkis X X x
kopparkis x x

öv
rig

t

bi
ot

it 
bi

ld
ar

 g
ru

pp
er

in
ga

r, 
kl

or
itv

ar
ia

nt
 (p

en
ni

ni
te

) 
so

m
 s

pr
ic

kf
yl

ln
ad

de
 o

pa
ka

 k
or

ne
n 

lig
ge

r m
el

la
n 

si
lik

at
ko

rn
en

lik
na

r #
11

, s
va

gt
 k

re
nu

le
ra

d,
 s

lir
or

 a
v 

si
lli

m
an

it

re
vs

un
ds

gr
an

it 
in

ne
hå

lle
r v

an
lig

tv
is

 in
te

 m
us

ko
vi

t

de
 o

pa
ka

 k
or

ne
n 

lig
ge

r m
el

la
n 

si
lik

at
ko

rn
en

lik
na

r #
5,

 s
lir

or
 m

ed
 s

ill
im

an
it

X:bergartsbildande 
x:accesorisk 
o:omvandlad 
ö:stratigrafiskt över sulfidhorisont 
u:stratigrafiskt under sulfidhorisont 

Appendix II 
Tabell över tunnslip 
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Appendix III 
Borrkärnor från profil 1 

Skalmarkeringar på vänstra kanten är med 10 meters 
mellanrum. För legend till bild över borrhålspositio-
ner, se figur 3. 
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Appendix IV 
Borrkärnor från profil 2 

Skalmarkeringar på vänstra kanten är med 10 meters 
mellanrum. För legend till bild över borrhålspositio-
ner, se figur 3. 
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Appendix V 
Borrkärnor från profil 3 

Skalmarkeringar på vänstra kanten är med 10 meters 
mellanrum. För legend till bild över borrhålspositio-
ner, se figur 3. 
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Appendix VI 
Borrkärnor från profil 4 

Skalmarkeringar på vänstra kanten är med 10 meters 
mellanrum. För legend till bild över borrhålspositio-
ner, se figur 3. 
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