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Svensk sammanfattning Keupersedimenten i NV Skåne utgörs huvudsakligen av röda, gröna och grå arkosiska 
sandstenar tillhörande Kågerödsformationen. Sedimenten avsattes i en kontinental arid miljö med episodisk neder-
börd som resulterade i flodbildning och därmed transport nedför ett dåtida höjdområde. I denna studie beskrivs se-
dimentens petrografi och provenans utifrån en undersökning av en borrkärna från Klappe-1, beläget 4,2 km ONO 
Viken. Sedimenten är starkt oxiderade och materialet är mycket dåligt sorterat. Kvarts, fältspat och urbergsfragment 
utgör stommen i materialet, som för vissa nivåer har en påfallande hög karbonathalt i form av kalknoduler och ce-
ment. Sedimenten innehåller en stor mängd granat med små förändringar i Mn och Fe innehåll i sekvensen. Mineral 
och bergartsfragment tyder på att källområdet var ett gnejskomplex med inslag av kambrosiluriska sediment. Tung-
mineralanalysen talar för ett metamorft urberg med hög granathalt.      
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Abstract: The Keuper sediments in NV Scania constitute red, green and grey arkoses of the Kågeröd Formation. 
The sediments were deposited in a continental, arid environment with episodic precipitation, with flooding and 
downhill transport as a result. This study describes the petrography and provenance from the investigation of the 
drill core Klappe-1, situated 4,2 km ENE Viken. The sediments are strongly oxidized due to climate influence and 
poorly sorted. The sediment are dominated by quartz, feldspar and rock fragments, with a high amount of calcrete. 
The heavy mineral concentrates are dominated by garnet, which show small changes in Mn and Fe content in the 
sequence. The mineral content and the rock fragments suggest that the denudation area was a gneiss bed rock com-
plex and older sediments, and the heavy mineral analyses indicate a metamorphic source rock.     
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1. Inledning    
 
 
Under trias utgjorde Skåne en randzon till den 

danska sedimentationsbassängen, vars subsidens till-
sammans med den polska bassängen orsakade tension i 
jordskorpan och blockförkastningar. Sedimenten präg-
las av ett torrt klimat samt av periodisk tektonisk akti-
vitet särskilt under den sentriassiska delen, Keuper.   

Målsättningen med denna studie är att belysa depo-
sitionsmönstret i NV Skåne under Keuper, den tredje 
kronostratigrafiska enheten i trias, utifrån en petrogra-
fisk undersökning samt en studie av tungmineral. 
Framför allt har granaters kemiska sammansättning 
från olika stratigrafiska nivåer analyserats för att stu-
dera förändringar i provenans. 

Det undersökta materialet kommer från borrhålet 
Klappe -1, beläget 4,2 km ONO Viken (Fig.1) Ut-
gångshypotesen har varit att Kullaberg och/eller Sö-
deråsen utgjort källområden, varifrån vittrat urbergs- 
och tidigpaleozoiskt material transporterats ut i den 
Danska sänkan. Lagerföljden i den undersökta borrkär-
nan består huvudsakligen av arkosisk sandsten med 
konglomerat och mellanlagrande leriga horisonter. 
Den är av övertriassisk ålder, det vill säga Keuper, och 
ingår i den skånska Kågerödsformationen. 

 
2. Skånes triassiska geologi 

 
Skånes topografi är kontrollerad av en komplex 

blocktektonik. Sedimentära bergarter från äldre paleo-
zoikum, mesozoikum och äldre tertiär finns bevarade 
framförallt i sänkor mellan horstar.  

Både tektoniska händelser och klimatvariationer 
har lämnat spår i sedimenten. Under hundratals miljo-
ner år har Skåne varit en gränszon mellan den Fenno-
skandiska urbergsskölden och ett sänkningsområde i 
sydväst den så kallade Danska sänkan (Fig 2). Områ-

det benämns den Fennoskandiska gränszonen 
(Fennoscandian Border Zone, FBZ, Michelsen 1997) 
och en av dess delar, Sorgenfrei-Tornquistzonen, STZ, 
har varit särskilt aktiv och betydelsefull för den geolo-
giska utvecklingen ända sedan senpaleozoisk tid. FBZ 
etablerades under sen karbon – tidig perm som en rift-
zon (EUGENO-S 1988; Michelsen & Nielsen 1993) 
under uppbrytningen av superkontinenten Pangea. 
Under mesozoikum delades FBZ upp i två zoner: Sor-
genfrei-Tornquistzonen och Skagerrak – Kattegat 
Plattformen (SKP). I den förra fortsatte den tektoniska 
aktiviteten under tidig - mellersta trias. I Kattegattde-
len av detta plattformsområde medförde den syntekto-
niska erosionen och depositionen av konglomerat och 
sandstenar inom nedsänkta områden en peneplanut-
veckling före den triassiska avsättningen (Michelsen & 
Nielsen 1993). Detta överenstämmer också väl med de 
slutsatser Troedsson (1942) drog angående peneplani-
sering av NV Skåne före trias. Mer centralt i den 
Danska sänkan var subsidensen stor (post-rift subsi-
dens), men avtog mot slutet av trias. 

Den kraftiga tektoniska aktiviteten under permo-
karbonsk tid, resulterade i upphöjning av urbergsblock 
och snedställning av tidig-paleozoiska lager (Erlström 
& Sivhed 2001). Det var då som de NV-SO orientera-
de lineamenten grundlades vilka definierar den s.k. 
Sorgenfrei-Tornquistzonen. Sedimentär berggrund 
från denna tid saknas helt. Omlagrade fossil i jurassis-
ka sediment indikerar dock att permokarbonska sedi-
ment mycket väl kan ha funnits i Skåne men eroderats 
bort totalt under mesozoisk tid (Guy-Ohlson et al 
1987, Norling 1990). 

Skåne var under trias beläget vid östra kanten av en 
stor, huvudsakligen kontinental sedimentationsbassäng 

Fig. 1 Karta över Skåne med huvudlitologier och lokaler 
nämnda i texten 

Fig.2 Tektoniska strukturer i Skåne. RFH: Ringkö-
ping-fyn High, SP: Skurup Plattformen, HG: Höllvi-
ken Graben, SKP: Skagerrak-Kattegatt Plattformen, K-
R-A-F: Kullen-Ringsjön-Andrarum förkastningen. FS 
= Fennoskandiska skölden. G1 = Gassum 1, M1 = 
Mors-1. 

M1 

G1 
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(Larsen & Friis 1974; Norling & Bergström 1987). En 
långsam insjunkning av bassängens västra del ledde 
till stora avsättningar av triassiska sediment, som mest 
omkring 5000 meter i mäktighet centralt i den Danska 
bassängen (Norling & Wikman 1990). För Skånes del 
finns dessa under- och mellantriassiska sediment en-
dast i det sydvästra hörnet. 

Under sen trias (rät) försköts sedimentationens 
tyngdpunkt mot norr. Stora delar av Nordtyskland och 
Danmark blev åter land, och i Skåne bildades tjocka 
kontinentala avlagringar, vilka i slutskedet av trias 
(Rät) avsattes i träskmiljö (Sivhed & Wikman 1986). 
Keupersedimenten, i Skåne benämnda Kågerödsfor-
mationen, består till övervägande del av fältspatrika 
(”arkosiska”) sandstenar, konglomerat samt röda, grö-
na och violetta leror (Norling & Wikman 1990), som i 
NV Skåne med varierande mäktigheter vilar på ett 
mosaikartat underlag av prekambriska och paleozoiska 
bergarter (jfr Bölau 1959, Fig. 1). Lerorna är till stor 
del av montmorillonittyp (Norin 1949, Norling et al. 
1993, Wikman et al. 1993).  

Ovanpåliggande rätiska sediment utgörs av leror, 
sandstenar och kol vilka avsatts i strandnära laguner 
och deltaområden (Norling & Bergström 1987). Denna 
depositionstyp med inslag av marina transgressioner 
fortsätter sedan in i juran, varför de rätiska och tidigju-
rassiska sedimenten förs till den s.k. Höganäsformatio-
nen (Bergström et al 1982). 

I rät inleds också en ny tektonisk oro, den så kalla-
de kimmerska fasen, som fortsatte genom hela juran in 
i äldsta krita. Under denna tektoniska fas uppdelades 
berggrunden i inbördes förskjutna block längs den 
tidigare bildade NV-SO tektoniska riktningen (Norling 
& Wikman 1990). Samtidigt sker en markant klimat-
förändring från arida förhållanden, som pågått under 
större delen av trias, till varmt humida under rätisk tid. 
De högt liggande erosionsområdena utjämnades med 
tiden. 

Den östra gränsen för triasavlagringarna samman-
faller troligen med en dislokationszon, Kullen-
Ringsjön-Andrarumszonen (Fig.2), som bildades un-
der sen karbon-tidig perm (Bölau 1973, Norling & 
Bergström 1987). Området nordost om denna zon var 
upphöjt och mycket sediment transporterades därifrån 
mot sydväst. Det kan dock inte uteslutas att triasavlag-
ringarna tidigare haft en större utbredning mot norr, 
men eroderats bort under eller efter de senkretaceiska 
inversionsrörelserna och den neogena, regionala uplif-
ten (Boldreel & Japsen 1998). En indikation på detta 
är förekomst av  kågerödssediment vilande på ett kao-
liniserat urberg på Hallandsåsens sydsida (Erlström & 
Guy-Ohlson 1999). Mäktigheten av kågerödslagren 
varierar kraftigt inom utbredningsområdet. Största 
mäktigheten, minst 272 m, har uppmätts i Klappe-1. 
Närmast urbergshorstarna kan lagren bli 100-150 m 
mäktiga. I några borrhål inom Ängelholmssänkan sak-
nas kågerödslager helt och rätiska avlagringar vilar 
direkt på urberget (Norling & Wikman 1990). 

Sedimentberggrundens underlag i NV Skåne är 

dåligt känd då många borrningar som gjorts inte nått 
djupare än sedimentens mäktighet. Djupast är Klappe-
borrningen (Klappe -1) som med sina 517 meter aldrig 
nådde genom kågerödslagren (Troedsson 1942). De få 
observationer som gjorts, samt tolkningar av den flyg-
magnetiska kartan, talar dock för att den underliggan-
de berggrunden är av samma karaktär som den kristal-
lina ytberggrund som idag finns exponerad på Kulla-
berg och Söderåsen. I övriga delar av Skåne påträffas 
rödfärgade sandstenar och leror av förmodad kågeröd-
sålder på varierande djup i de borrhål som borrats SV 
om Romeleåsförkastningen (Norling & Bergström 
1987; K. Larsson pers. komm. 2006). I Höllviken Gra-
ben, väster om Svedalaförkastningen (HG, Fig 2), un-
derlagras de av äldre triasbildningar från Bunter och 
Muschelkalk medan de på Skurup Plattformen (SP, 
Fig. 2) vilar som ett tunnt täcke över sänkor och för-
kastningar i den kristallina berggrunden (Gravesen 
2004, Fig. 2C). 

 
3. Tidigare undersökningar    

 
Första gången kågerödsbildningarna omtalades var 

av Angelin (1859). Angelin var klar över att hans 
"kågerödsbildning" tillhörde Keuper, trots att Hisinger 
(1828) tidigare fört den underliggande Övedssandste-
nen till Keuper. Namnet Keuper hade däremellan varit 
flitigt använt för så vitt skilda bildningar som Öveds-, 
Kågeröds-, Höörs-, och Bornholmssandsten. Tvistan-
det pågick fram till 1874 då Lundgren genom fossil-
fynd definitivt kunde fastställa Övedssandstenens 
siluriska ålder (Lundgren 1874).  Det litostratigrafiskt 
mer korrekta namnet Kågerödsformationen användes 
första gången av Ramsey (1931). Kågerödsbildningar-
na har blivit ytterligare kända genom undersökningar 
av Vallin (1880), Nathorst (1876, 1885), Hadding 
(1929), Troedsson (1934, 1938, 1942, 1951), Bölau 
(1954,1959) och Mohrén (1962). Av dessa arbeten ger 
Troedsson (1942) den hittills fylligaste redogörelsen 
för kågerödslagrens utbredning och karaktär. Troeds-
son ansåg länge att lagren var av permisk ålder och det 
är först med en studie av Tralau (1968) som åldern 
kunde fastställas till just Keuper genom fynd av sporo-
morfer. Idag indelas Kågerödsformationen i två under-
enheter, ”members”, Kågerödssandstenen och den 
ovanliggande Kågerödsleran. Formationen förs krono-
stratigrafiskt till Norian-etagen (Norling et al 1993). 

Hadding (1929) och Troedsson (1942) utgick från 
att Kullen och Söderåsen var höjdområden redan under 
Keuper. Dessa höjdområden har därför ansetts vara 
källområden för det vittringsmaterial som bildat Kåge-
rödsformationen. Senare undersökningar av Skånes 
komplexa tektoniska historia har visat att det också 
fanns ett höjdområde nordost om den s.k. Kullen-
Ringsjön-Andrarumszonen (Bölau 1973). Detta områ-
de har diskuterats som en alternativ källa till sedimen-
ten. Köster (1956) visade med sin undersökning av 
borrkärnan från Klappe -1 att fluviatilt och korttrans-
porterat material avsatts på ett varierande underlag av 



7 

urberg och kambrosilurberggrund. Dessa avlagringar 
uppvisar en tydlig cyklicitet i avsättningen med minst 
94 cykler omfattande grovklastiska och leriga lager. 
Karaktäristiskt för denna lageruppbyggnad är en skarp 
litologisk förändring vid basen av varje cykel som 
vanligen börjar vid en erosionsyta. Första skiktet ovan 
denna yta utgörs av konglomerat med klaster av skif-
tande karaktär och mycket grov till grov, arkosisk 
sandsten. Bollmaterialet i konglomeraten överensstäm-
mer petrografiskt med de urberg- och kambrosilur-
bergarter, som finns i närområdet. Därefter följer grå 
till röda, grova, medelkorniga, fina och mycket finkor-
niga sandstensskikt. Detta förklaras av klimatologiska 
betingelser med häftig episodisk nederbörd som trans-
porterat material mot sydväst från ett förkastningsbe-
tingat höjdområde och resulterade i flodbildning i ett 
varmt och kontinentalt ökenlandskap (Hadding 1929, 
Sivhed & Wikman 1986). Närmast förkastningsbran-
terna har det mer grovkorniga materialet avsatts som 
en serie sammanhängande alluvialkoner (Troedsson 
1942). Tolkningen av dessa lager som avsatta i en allu-
vialmiljö har också stötts av Allen (1965). Bevis för 
det arida klimatet finns i de starkt oxiderade sedimen-
ten. Dessa är kraftigt rödfärgade av hematitutfällning-
ar. Det arida klimatet under och efter avsättningen 
visar sig även i de påfallande höga karbonathalter som 
vanligtvis karaktäriserar kågerödslagren, bl.a. i form 
av calcretes och kalkigt bindemedel i konglomerat och 
sandstenar (Arndorff 1993,1994; Sivhed & Wikman 
1986).  Nathorst (1885) omnämner t.ex. kalkhalter upp 
till 45 % i Kågerödstrakten. Även intorkade playasjöar 
med tunna saltavlagringar torde ha funnits att döma av 
det salina formationsvatten som påträffas lokalt, bl.a. i 
Helsingborgtrakten (Troedsson 1942, Sivhed & Wik-
man 1986). 

De lokaler som undersökts SV om Söderåsen, Bäl-
teberga och Ottarp (fig. 1), av Hadding (1929) och 
Rosenberg (1983), uppvisar också variationer i avsätt-
ningen. Variation i strömkapacitet och ändrade ström-
flödesfåror har orsakat laterala variationer i sedimen-
ten. Depositionen har varit subakvatisk i spridda bas-
sänger med grunt vatten (Hadding 1929). Dessa loka-
ler är belägna ca 15 km från Söderåsen. Här består 
kågerödssedimenten av osorterade sandstenar med 
inslag av bergartsfragment. Kornformen är angulär till 
subangulär och kornstorleken i snitt 0.5-1 mm. Det 
tyder på kort transport av materialet, som med största 
sannolikhet kommer från en dåtida Söderås 
(Rosenberg 1983). Sedimenten har även mycket hög 
grad av hematitutfällning.  

Kågerödsformationens relation till övrig trias i den 
centrala delen av Danska Sänkan är inte helt säker-
ställd. Den övergår lateralt in i den finkorniga, anhyd-
ritiska Oddesund Formationen, som är karaktäristisk 
för sänkans centrala delar (Bertelsen 1980). Bertelsen 
förde Kågerödsformationen som en övre del av Ska-
gerrakformationen (”Northern Marginal Facies Provin-
ce”).  Sedimenten som undersökts från de borrhål som 
är närmast belägna den Fennoskandiska gränszonen, 

Hans-1 och Terne -1 (Fig.2), är mycket röda i nedre 
delen och övergår i grått uppåt i sekvensen. Materialet 
består av ler- och siltsten med inslag av sandlinser 
samt evaporiter. Sandstenen är troligen karbonatce-
menterad ( Michelsen & Nielsen 1991). Kornstorleken 
inom ler- och siltfraktionen visar att avståndet från 
källområdet är större än för kågerödssedimenten. Eva-
poriterna indikerar att vattennivån i lokala bassänger 
sjönk så indunstning kunde ske, vid minst två tillfällen 
(Michelsen & Nielsen 1991). Detta har även observe-
rats i undersökningar av borrhålet Höllviken-2 
(Arndorff 1994). På Bornholm anses Risebaek Mem-
ber vara likåldrig med kågerödslagren, särskilt dess 
yngsta del, Kågerödsleran. Risebaekslagren tolkas som 
”floodplain” leror avsatta distalt längs en rad alluvial-
koner, ”fan fringes” (Gravesen et al 1982). Åldersmäs-
sigt har de förts till sen Ladinian – Carnian. 

De senaste undersökningarna av kågerödssedimen-
ten har behandlats i samband med kartbladsarbeten, 
bland andra Norling & Wikman (1990), Sivhed & 
Wikman (1986), Wikman et al (1993) och Erlström & 
Sivhed (2001). 

Det finns endast få studier om tungmineral från den 
skånska sedimentberggrunden. Brotzen (1950, Fig 9) 
redovisade i sin beskrivning av borrhålet Höllviken -2 
vid Falsterbokanalen (Fig.1) ett antal tungmineralana-
lyser från triasavlagringarna. I de delar som fördes till 
övre Keuper, 1496-1655 m, påvisades främst granater, 
zirkoner och diopsid med klar dominans av det första 
mineralet. Speciellt för detta borrhål är den höga hal-
ten av diopsid. Apatithalten växlar starkt medan rutil 
och anatas uppträder sporadiskt. Vad gäller bergarts-
fragmenten i konglomeraten så förekommer endast 
enstaka gnejsbitar. Sammanfattningsvis menar Brotzen 
(1950) att Höllvikenområdet befunnit sig mer distalt i 
förhållande till ett nordligt källområde för sedimenten i 
jämförelse med NV Skåne.  

 Hjelmqvist (1959) beskrev tungmineral från en 
kaolinförekomst på Ivön, och Erlström & Gabrielson 
(1992, Fig 14) har omnämnt tungmineralanrikningar i 
kretaceiska avlagringar från Ignaberga. Den mest när-
liggande studien av tungmineral som provenansindika-
tor har utförts av Larsen (1966), som behandlade rätis-
ka – underkretaceiska sediment från den Danska sän-
kan och därmed även i viss mån berörde ev. provenans 
för de studerade avlagringarna i Skåne samt meddelan-
de ett analysresultat från en arkosisk sandsten vid Ot-
tarp (Fig.1).  I ett senare arbete (Larsen & Friis 1974) 
behandlades förutom Ottarpslokalen även tungmine-
ralsammansättningen i sandstenar vid Skromberga och 
Höllviken -2. Mortons (1985) bearbetning av granater 
i jurassiska sediment från Nordsjöområdet har varit av 
visst intresse för denna studie.  

Tidigare tungmineralstudier har visat att diversiten 
minskar med ökat djup men det sker ingen minskning 
med ökat avstånd från källan. Dessutom innehåller 
kalcitcementerad sandsten mer diversa tungmineral än 
lös sand (Morton & Hallsworth 1999). En annan viktig 
iakttagelse är att apatit saknas i jurassiska sediment 
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avsatta i fluviatila och deltaiska miljöer, men är myck-
et vanligt förekommande i marina sediment (Morton & 
Hallsworth 1999).  

Söder om Ringköping-Fyn Höjden (RFH), (Fig. 2), 
utgör granater över 50 % av de icke opaka tungminera-
len och området har betecknats som en ”Granat pro-
vins” av Larsen & Friis (1974) eller 
”Granatbältet” (Bertelsen 1980). Granaterna i sedi-
menten i den Danska Sänkan består av stora idiomorfa 
korn som inte visar några tecken på vittringsskador. 
Det tyder på att dessa aldrig varit utsatta för omarbet-
ning och därför troligen inte stammar från gamla sedi-
ment utan kommer från den kristallina berggrunden 
tillhörande RFH eller Fennoskandiska urberggskölden. 
Det senare området är det mest sannolika eftersom 
borrhål som penetrerar urberget på RFH visar att detta 
endast innehåller mindre mängder av granat (Larsen & 
Friis 1974). Vidare, under större delen av trias var 
RFH inte att betrakta som ett höjdområde utan anses 
ha varit täckt av ett tunt lager sediment (Michelsen & 
Bertelsen 1978). Studier från de borrningar som gjorts 
i den NV delen av den Danska sänkan, borrhålen 
Mors-1 och Gassum-1 (fig. 2) visar att materialet för 
såväl Keupersedimenten som den underliggande Bun-
tersandstenen distribuerats från norr. Tungmineralför-
delningen i Gassum-1 borrningen är nästan identisk 
med de nyss nämnda och det visar att ursprungsområ-
det för granatprovinsen hade stor utbredning. Morton 
(1986) har diskuterat Oslofältet som möjlig källa för 
dessa sediment. Det allmänna distributionsmönstret är 
således att materialet har spridits ut i Danska sänkan 
från höjdområden i norr och nordöst, det vill säga Os-
lofältet och ett dåtida skånskt höjdområde. 

Tungmineralanalyser från den tyska bassängen 
visar att dessa inte överensstämmer med fyndigheter 
söderifrån utan troligen kommer dessa från Ringkö-
bing-Fyn-Höjden och Fennoskandia (Larsen & Friis 
1974). Det har inte stått att finna några tidigare granat-
analyser för provenansstudier från Skåne, men vid PT-
studier från den södra delen av sydvästsvenska granu-
litregionen har man funnit att granaternas sammansätt-
ning ligger i området för almandin (Wang & Lindh 
1996, Johansson et al 1991, Johansson & Kullerud 
1993, Söderlund et al 2004). Här kan även kort näm-
nas en zirkonstudie utförd på triassiska sediment från 
Centraleuropa och tyska bassängen (Köppen & Carter 
2000) som tydligt indikerar att dessa sediment stam-
mar från ett, med tanke på utbredningen, mäktigt höjd-
område i Fennoskandia och södra Norge.   

 
 

4. Metodik      
 

 
Ur borrkärnan Klappe-1 togs inledningsvis 10 st. 

prov á ca 10 cm vid varje 25:e meter, med början     
vid 511 meter. Dessutom togs ytterligare 8 prover på 
olika nivåer i den övre delen. Tyvärr har lådorna    
med borrkärnan vid flera tillfällen flyttats, varför viss 

förskjutning av materialet kan ha skett i lådorna. Djup-
nivåerna kan därför  variera upp till ± 15 cm. Provbi-
tarna okulärbesiktades,  prov 1-10 fotograferades 
(Appendix 1) 

Bitar från prov 1-10, ca 2 cm stora, lämnades för 
tillverkning av tunnslip (Fig 3). Tunnslipen granskades 
vad gäller mineralinnehåll, omvandling, kornstorlek, 
rundningsgrad, och cementering.  Den procentuella 
minera lsammansät tn ingen erhöl ls  genom               
point-counting av 300 punkter per slip. Då              
materialet är dåligt konsoliderat är tunnslipen av varie-
rande kvalitet. Sålunda saknas slip från nivå 434 m 
helt. Slipen redovisas i Fig. 3 samt tabell 1. Resterande 
material maldes för separation av tungmineral. Separa-
tionen utfördes med vattenskakmetoden. Det malda 
materialet blandas med vatten och hälls sakta ut     
över ett svagt lutande skakbord. Detta sköljs under 
tiden med vatten. Det lätta materialet följer med skölj-
vattnet medan den tunga fraktionen stannar kvar och 
kan samlas upp. Metoden fungerar utmärkt eftersom 
alla tungmineral har en densitet över 2.85g/cm3,        
och man undgår hanteringen med tunga vätskor. Tung-
mineralen undersöktes därefter och identifierades i 
mikroskop. En uppskattning av tungmineralinnehållet 
baserades på undersökning av 1000 korn per prov 
(Tabell 1). 

För tungmineralen har tyngdpunkten lagts på    
granat. Detta mineral är speciellt användbart för prov-
studier eftersom granat är en fast lösning med den  
empiriska formeln X3Y2Si3O12 där X och Y står för 
åtta resp. sex coordinerade kationplatser, där såväl     
2-värda som 3-värda joner kan substituera varandra 
dvs, Ca2+, Fe2+, Mg2+, och Mn i X-position och Al3+ 
och Fe3+ i Y-positionen. Studier av granat har visat sig 
ha stor potential vad gäller undersökningar av palaege-
ografi och provenans. Granatens sammansättning är 
framförallt beroende av bergartens kemiska samman-
sättning i vilken granaten tillväxte, men även tryck och 
temperatur har en viss inverkan. De är mycket stabila 
vad gäller vittring och transport. Granater är också 
relativt stabila under djup subsidens, även om de kan 
påverkas kemiskt genom dissolution i surt grundvat-
ten. Om mindre stabila mineral påträffas i ett sedi-
ment, till exempel apatit (Morton 1986; Preston et al. 
1998), så kan man utgå från att granaterna är helt opå-
verkade av vittring och transport. Almandin-rika gra-
nater  förekommer i flera olika litologier och i bergar-
ter  som metamorfoserats under olika P-T förhållande 
varför just Fe-rika granater är mindre lämpliga i prove-
nans- studier. Andra tungmineral som kan vara an-
vändbara för provenansstudier, och som identifierats i 
denna studie, är apatit som finns i alla bergarter, även i  
t.ex. vulkaniska askor (Bachelor & Jeppsson, 1999). 
Monazit och rutil som finns sporadiskt som mycket 
små kristaller i graniter, gnejser och pegmatit. Date-
ring av zirkoner i olika typer av sedimentära bergarter 
är också en vanlig teknik för provenasstudier.  
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Fig. 3 

Fotograferade tunnslip i planpolariserat ljus. Nivå i 
meter. 

A: 511,77           E: 387,57           I: 286,65 

B: 484,60            F: 363,20  

C: 459,77            G: 338,37  

D: 412,36            H:  312,85 
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Fig. 4. Granater analyserades i SEM. De grå är granater, de 
ljusa är  opaka mineral 

Fig. 5 Zoneringsanalys av en granat:  Lila=Fe, Blå=Ca, 
Grön=Mg (Ljusblå=Si, Rosa=Br, Ljusgrön=O, Gul=Be) 

 

Tabell 1.  Mineralinnehåll i procent genom pointcounting., samt tungmineralberäkning i procent av 1000 korn, 
X=<1%. Färgbetäckning: be=beige, lg=ljusgrön, g=grå, gr=grön, bgr=blågrön, r=röd, lb=ljusbrun, b=brun.        
Cement: k=kalcit, l=ler  

 
 
Granater från alla nivåer analyserades med svepelek-

tronmikroskopi (SEM) (fig 4), För att erhålla ett statistiskt 
representativt urval hälldes materialet ut på tejp istället för 
att plockas. Materialet ingöts i epoxi och polerades. Där det 
var möjligt gjordes 30 stycken analyser på varje prov, i 
några prov något färre. Det gjordes även ett antal slump-
mässiga SEM analyser för att undersöka eventuella zone-
ringar (fig 5). 

 
 

 
5. Resultat 
 
5.1 Petrografi och mineralogi 
 

Kvarts är det absolut vanligaste mineralet (fig 6) 
Fältspat uppträder främst som mikroklin men även 
plagioklas har observerats. Mängden kalcit varierar 

Nivå (m) Färg Kornstrl mm Cem Qz Fsp Klc Cem Bi Klt Grt Opa Övr  Grt Opa Zrk Rut Apt Mnz

222.40 be 0.125-0.25 k 30 50 20 X X
226.80 lg 0.125-0.25 k 40 50 10 X X
278.40-278.48 bgr 0.125-0.25 k 70 15 15 X X
282.77-282.87 gr 0.5-20 k 30 70 X X X X
286.65-286.75 lg 0.5-1 k 59.8 23.3 8.0 1.5 1.9 5.5 10 85 5 X X
296.46-296.54 gr 0.5-3 k 30 60 10 X X
312.85-312.95 g 0.125-2 l 31.4 9.7 2.1 43.5 8.5 0.3 1.0 3.5 50 50 X X X
321.90-322.00 gr 0.5-1 k 60 35 5 X X
329.00-329.10 lg 0.5-1 k 80 10 10 X X X
338.37-338.48 b 0.125-5 k 52.5 3.5 1.5 22.3 1.4 12.3 6.5 40 50 10 X
351.15-351.23 lg 0.5-2 k 85 10 5 X X
363.20-363.27 lg 0.25-2 k 59.0 17.5 1.0 16.1 2.6 1.0 2.8 75 10 15 X
387.57-387.65 b 0.25-1 k 40.0 4.7 5.8 28.8 4.5 10.6 5.6 30 60 10 X
412.36-412.45 b 0.125-2 k 42.9 14.8 12.1 4.2 25.5 0.5 40 50 10 X X
434.49-434.56 b 0.5-3 k 30 60 10 X
459.77-459.90 lb,lg 0.5-5 k 56.5 13.4 19.0 0 2.6 7.4 1.1 30 60 10 X X
484.60-484.67 lb 0.5 k 48.6 17.6 11.8 4.7 1.2 15.6 0.5 15 70 15 X X
511.70-511.77 r 0.125-1 k 46.4 16.2 15.0 2.7 13.4 6.3 20 60 20 X X
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Fig. 7  Kalcitkristall fyller porutrymmet  XPL 20X 

och förekommer både som större korn och cement   
(fig 7). På flera nivåer uppträder dessa kalcitkorn i cm-
stora stycken. På de högre nivåerna finns även en del 
kloritutfällningar. Sandstenen innehåller en hel del 
bergartsfragment. Dessa utgörs av gnejs och kvartsit 
(fig 8), några upp till 40 mm stora. Sandstenen är i 
allmänhet dåligt konsoliderad. Det finns hårdare parti-
er med mer cement men övergången mellan dessa sker 
utan avbrott, och inga distinkta gränser har observe-
rats. Cementet är till stor del karbonatrikt. Materialet 
är, särskilt på de lägre nivåerna, starkt järnoxiderade. 
Mineralkornen är vanligen angulära till subangulära. 
Kornstorleken varierar från lerfraktion till grov sand 
men är i snitt mellan 0.5 och 1 mm.  

Lerhalten ökar uppåt i formationen och enligt Siv-
hed & Wikman (1986) och  Wikman et al (1993) be-
står den främst av smektit (montmorillonit). På någon 
nivå, har en del plastiska lerinneslutningar observerats 
som tyder på ev. förekomst av bentonit, som är en vitt-
ringsprodukt från vulkanaska. Inga bentonitnivåer är 
hittills kända från kågerödslagren, men möjligen kan 
det här vara fråga om omlagrade ordoviciska eller 
siluriska bentoniter. Intressant i detta sammanhang är 
den uppgift som Ziegler (1990, p. 83; Pl 22) förmed-
lar, gällande tecken på vulkanisk aktivitet i form av 
medel- till sentriassiska pyroklastika som påträffats i 
några borrhål från Skagerrak Plattformen. 

Sammanfattande beskrivning av undersökta nivåer,  
från botten -uppåt (fig 3) 
 

Nivå  511,70-.77 m. (A) 
     Mörkt rödbrun kraftigt osorterad sandsten. Korn-
storlek varierar mellan 0,125och 1 mm. Kornen är 
främst angulära, men subangulära korn förekommer. 
Materialet är starkt oxiderat. Mineralinnehållet är 46.4 
% kvarts, 16.2 % fältspat och 15 % kalcit, vilket ger en 
karbonatrik sandsten. De opaka mineralen utgör 13.4 
% och det är 2.7 % cement. Resterande 6.3 % är vad 
som kan föras till ”övrigt”, i det här fallet är hematitut-
fällningen så stor att mineralen inte kunnat identifie-
rats. 

 
Nivå 484.60-.67 m. (B) 
     Ljusbrun sandsten som är dåligt sorterad. Kornstor-
lek omkring 0.5 - 1 mm. Kornen är subrounded till 
subangulära. Kompaktionen är större än för den lägre 
nivån 511,77 m. Mineralinnehållet är 48.6 % kvarts, 
17.6 % fältspat och 11.8 % kalcit. Enstaka biotit utgör 
1.2 % av materialet och 4.7 % är kalcitcement. De 
opaka mineralen uppgår till 15.6 % medan 0.5 % förs 
till övrigt.  
 
Nivå 459.77-.90 m. (C) 

Färgen är brun nertill och övergår uppåt i ljusgrå 
utan distinkt gräns. Kornstorlek och rundningsgrad 
ökar något uppåt och ligger mellan 0.5 och 5 mm. Ce-
mentering är svag. Mineralinnehållet är 56.5 % kvarts, 
13.4 % fältspat och 19 % kalcit. Biotit utgör 2.6 %, de 
opaka mineralen 7.4 % och övrigt 1.1 %. 

 
Nivå 434.49-.56 m.  

Kärnan är brun till färgen och kornstorleken varie-
rar kraftigt mellan 0.5 och 3 mm. Enstaka ljusa berg-
artsfragment upp till 20 mm. I avsaknad av tunnslip 
för denna nivå har ingen pointcounting kunnat göras.  

 

Fig. 6  Polykristallin kvarts samt ett kvartskorn på tillväxt.                
XPL  15X     

Fig. 8 Bergartsfragment av kvartsit. XPL  15X 

Klc 

Qz 

Qz 
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 Nivå 312.85-95 m. (H) 
Kärnan är grå till färgen, med inslag av bruna om-

råden. Materialet är osorterat och kornstorleken varie-
rar mellan 0.125 och 2 mm. Mineralkornen är angulära 
till subangulära, och en del är totalt omvandlade. Det 
är det enda provet som har lercement och det finns 
mycket gröna inslag av kloritomvandling. 31.4 % är 
kvarts, 9.7 % fältspat och 2.1 % kalcit. Hela 43.4 % 
lercement och 8.5 % klorit. Endast 1.0 % är opaka 
mineral och övrigt utgör 3.5 %. 

 
Nivå 286.65-75 m. (I) 

Sandstenen är ljus nästan vit till färgen. Kornstorle-
ken ökar uppåt från 0.5 mm nertill och omkring 1 mm 
i den övre delen. En del urbergsfragment kan urskiljas. 
Ovanligt lite cement, endast 1,5 %. I övrigt består pro-
vet av 59.8 % kvarts, 23.3 % fältspat, 8 % kalcit och 
1.9 % klorit. Inga opaka mineral har identifierats under 
räkningen. Övrigt 5.5 %. 

 
De övriga proven har endast okulärbesiktats och då 

inga tunnslip gjorts finns ingen mineralfördelning till-
gänglig. Materialet övergår från brunt och rött till 
grönt och grått uppåt i sekvensen. Kornstorleken blir 
mindre och lerinslaget ökar, dessutom minskar porosi-
teten vilket gör dessa prover något hårdare. Det finns 
inslag av bergartsfragment, vissa stora, upp till 20 mm. 
Dessutom har enstaka kalknoduler noterats.  

 
 

5.2 Tungmineral 
 

Mängden separerat tungmaterial står inte i propor-
tion till provmängden utan varierar. För nivå 286,75 
meter är mängden material förvånansvärt liten. Vad 
gäller granat så ökar mängden markant uppåt i sekven-
sen från 511 till 312 meter (prov 1-9), för att sedan 
nästan helt saknas vid nivån 286,75 meter (prov 10). 
SEM-analyser på granat har sammanställts i triangeldi-
agram innefattande pyrop (Mg), grossular (Ca) och 
almandin (Fe). Resultatet visar att sammansättningen 
ligger inom området för almandin, (fig.10A). För nivå-
erna mellan 511,77 – 312,95 m, är resultaten väl sam-
lade i en grupp medan nivån 286,75 m uppvisar två 
grupper. Sammansättning börjar förändras något vid 
296 meter. Resultaten plottades också för spessartin, 
grossular och almandin (Fig. 10B). Även här framgår 
att sammansättningen förändras något vid 286,75 m. 
Manganhalten ökar något med minskat djup. Granater-
na uppvisar ingen zonering. 

Zirkon  utgör mellan 5 och 15 procent och är till-
sammans med granat det mest förekommande icke-
opaka tungmineralet (tabell 1). Zirkonerna uppträder i 
allt från väl rundade till nästan perfekta kristaller, från 
klara färglösa till svarta och mjölkiga. De senare kan 
eventuellt vara resultat av metamiktisering. Rutil har 
identifierats på alla nivåer. Dessa förekommer främst i 
form av svarta metallblänkande kristaller och utgör 
omkring 1 % av materialet. Apatit är det tungmineral 
som har lägst bevaringspotential och endast en  liten 

Fig. 9  Granat i ljus oserterad sandsten från nivå F. Planpo-
lariserat ljus.  15X 

Nivå 412,36-.45 m. (D) 
Brun osorterad sandsten med kraftigt skiftande  

kornstorlek mellan 0 125 -2 mm.  De största mineral-
kornen består av kvarts och kalcit, som är angulära-
subangulära.   Det finns en hel del bergartsfragment av 
kvartsit. Kvarts utgör 42.9 %, fältspat 14.8 % och 12.1 
% är kalcitkristaller. Kalcitcement 4.2 %. Hela 25.5 % 
utgörs av opaka mineral, övrigt 0.5 %. 

 
Nivå 387.57-65 m. (E) 

Brun osorterad sandsten. Nedre delen består av 
mycket fint material av siltfraktion. Det sker en tydlig 
övergång till större korn 0.25 -1 mm uppåt i kärnan. 
Kornen är subangulära. Kompaktion är mycket dålig, 
kornen ligger strödda i kalcitcementet. Anmärknings-
värt lite fältspat, endast 4 %. Kvarts 40 %, 5 % kalcit 
och 29 % kalcitcement. Klorit 4.3 % 

 
Nivå 363,20-27m, ± 15 cm. (F) 

Ljusgrå sandsten som är osorterad. Kornstorleken 
varierar mellan 0.25 och 2 mm. Materialet verkar mer 
urtvättat än tidigare nivåer. De större kornen är angulä-
ra till formen medan de mindre är subangulära. Det 
förekommer en del urbergsfragment, varav något ser 
manglat ut. Materialet förefaller ha en mycket hög 
andel fältspat, men pointcounting ger 17.5 %. Kvarts 
uppgår till 59 %, i övrigt finns endast enstaka kalcitk-
ristaller, 1 %, medan 1 % granat har identifierats 
(fig 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nivå 338,37-48m. (G) 

Sandstenen är brun och starkt oxiderat. Materialet 
är kraftigt osorterat, kornstorlek från 0.125 mm till 5 
mm. Kornformen är starkt angulär. Det finns en del 
bergartsfragment varav något är 10-12 mm. I övrigt 
innehåller provet anmärkningsvärt lite fältspat, endast 
3.5 %. Kvarts utgör 52.5 %  och kalcit 1.6 %. Kalcit-
cement uppgår till 22.3 % och 1.4 % är klorit. Opaka 
mineral 12.3 % samt 6.5 % övrigt. 
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mängd ofärgade kristaller har observerats. De utgör 
mindre än 1 % av materialet på de arton provtagna 
nivåerna. Monazit förekommer mycket sparsamt på 
fem nivåer, mindre än 1 %. Dessa uppträder som klara 
gröna euhedrala kristaller. När det gäller den opaka 
delen av materialet så domineras den av ilmenit och 
utgör 40-50% av tungmineralen. 

 
 

5. Diskussion 
 

Det finns huvudsakligen två faktorer som påverkar 
en granats sammansättning. Den första, och avgjort 
viktigaste, beror på den kemiska sammansättningen 
hos den moderbergart i vilken granaten tillväxte. Den 
andra faktorn utgörs av skillnader i metamorf grad. 
Figur 11 visar representativa granatsammansättningar 
under (fig. A) och över (fig. B) 286 m i borrkärnan 
Klappe 1. Som jämförelse illustreras typiska granat-

sammansättningar i olika litologier och regioner i fig 
C. Figur C visar tydligt att granater bildade i olika 
bergarter och områden har relativt måttlig variation i 
Ca-Mg-Fe. Området ”Övriga SV Sverige” omfattar 
granater i mafiska och felsiska amfibolit- och granulit-
bergarter, samt charnockiter. Granater i mafiska litolo-
gier är mer Mg-rika relativt granater i felsiska bergar-
ter.  

En första observation är att granaterna under 286 m 
i Klappe 1 ligger väl samlande och är identiska med 
sammansättningar typiska för SV Sveriges berggrund. 
Dessa sammansättningar uppvisar en relativt liten vari-
ation med en högre almandin-komponent i felsiska 
moderbergarter (ex. sura gnejser) relativt mafiska am-
fiboliter och granuliter (fig. 11C). Från 286 m, där-
emot, sprider sammansättningarna till mer Fe-rika och 
Ca-fattigare granater. Ca-Fe-Mg sammansättningarna i 
granat upp till nivå 286 m indikerar att sedimentens 
ursprung dominerades från ett och samma källområde. 
De spridda sammansättningarna efter nivå 286 meter 

Mg 

C 

 

 under 
286 m 

286 m 

Ca 

Mg Fe 

Ca 

Mg Fe 

Ca 

Mg Fe 

[ Sydväst-  

Sverige 

Eftra, S Halland, amfibolit/mafisk granulit  (n = 20) 

Sjönevad, S Halland, amfibolit/mafisk granulit (n = 9) 

Övriga SV Sverige (n = 31) 

Tjörn, amfibolit + paragnejs (n = 34)  

Bergslagen, skarn (n = 35) 

 

Figur 11. A och B visar representativa granatsam-
mansättningar i Klappe 1 under respektive vid 286 
m. C visar granatsammansättningar för olika litolo-
gier och regioner. Data från Mannerstrand et al. 
(2003), Johansson et al. (1991), Wang et al. (1996). 
M och F betecknar generalla sammansättnigar för 
mafiska respektive felsiska granater i SV Sverige. 

A 

C 

B 

M F 
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indikerar ett mer komplext ursprung för granaterna. 
Det finns olika faktorer som kan förklara de di-

stinkta skillnaderna i granatsammansättning (fig. 10). 
Eftersom övergången vid 286 m är abrupt är det rim-
ligt att anta att granaterna över denna nivå härstammar 
från mer än en moderbergart, och sannolikt också från 
olika regioner. Om övergången var kontinuerlig, t.ex. 
om granaterna successivt blev Ca-rikare uppåt i strati-
grafin skulle detta kunna indikera att det sedimentära 
materialet kom från ett och samma källområde som 
genom erosion blottar successivt djupare och mer 
högtrycks-metamorfa bergarter. Kullenhorsten domi-
neras av litologier (felsiska gnejser och amfiboliter) 
som här antas väl motsvara sammansättningar för 
”Övriga SV Sverige” (fig. 11C). Under förutsättning 
att detta antagandet är korrekt är det rimligt att grana-
ter över 286 m härstammar från, inte bara olika litolo-
gier, utan också olika områden. 

Magmatiska granater i felsiska bergarter är normalt 
relativt rika på Mn. Den ökande Mn-halten i granater-
na uppåt i sekvensen (fig. 10b) skulle kunna tolkas 
som ett ökat inslag av magmatiska granater. Enligt 
Miyashiro (1953) minskar manganhalten med ökad 
metamorf grad. Den ökande manganhalten uppåt i 
sekvensen (fig 10b) kan inte förklaras med sedimenta-
tion av material från bergarter med successivt lägre 
metamorf grad eftersom erosion av ett höjdområde 
med metamorf berggrund successivt kommer blotta 
bergarter med ökande metamorf grad. 

Den petrografiska analysen av sedimenten från 
borrkärnan Klappe-1 stämmer överens med resultat 
från tidigare studier av kågerödssedimenten t.ex. Had-
ding (1929), Troedsson (1942), Köster (1942), Rosen-
berg (1993). Sedimentationen ägde rum i en arid och 
kontinental miljö med en episodisk nederbörd, som 
orsakade flodbildning och därmed transport nerför 
dåtida höjdområden. För detta talar den varierande 
petrografin av kraftigt oxiderad och osorterad sand-
sten, med blandade inslag av konglomerat och lera. 
Sorteringsgraden tillsammans med mineralkornens 
storlek och angulära form visar tydliga tecken på kort 
transport vilket gör Kullen-horsten till ett sannolikt 
källområde. Studier av lokalerna Bälteberga och    
Ottarp har tidigare klargjort att vittringsmaterialet 
kommer från en dåtida Söderås. Om man gör en jäm-
förelse av resultaten för Klappe-1, det vill säga om 
man ser till sedimentens sammansättning, sorterings-
grad och kornstorlek så vore Kullen-horsten ett möjligt 
denudationsområde eftersom det ligger inom ett jäm-
förbart avstånd från Klappe –1. Några petrografiska 
skillnader i sedimenten för nivå 286 meter jämfört 
med andra nivåer har inte kunnat observeras. Det finns 
inga indikationer varken i borrprotokollet eller vid 
studie av tunnslip. Den enda iakttagelse som kunnat 
göras är att mängden tungmineral över huvud taget var 
mycket liten för denna nivå. 

Om man ser till flera tidigare studier så antas ett 
mycket vidsträckt höjdområde funnits på södra delarna 
av den Fennoskandiska urbergsskölden, dvs. strax norr 
om Skåne och in över Osloområdet. Detta höjdområde 

har generat mängder av material söderut till den Dans-
ka sänkan och tyska bassängen, ner i Centraleuropa. 
Särskilt i början av Trias nådde sedimenten långt sö-
derut, vilket man kan se i t ex granatbältet söder om 
Ringköbing-Fyn-Höjden. Efterhand som detta denuda-
tionsområde blev lägre, nådde sedimenten en allt kor-
tare sträcka. ”Granatbältet” flyttade norrut vilket man 
kan se i sedimenten från Höllviken -2, Skromberga, 
Ottarp och Klappe-1. Även den tidigare nämnda zir-
konstudien ger indikationer om detta. 

För att länka tungmineralen med en specifik ur-
berggrund behövs ytterligare studier av främst den 
granatförande berggrunden vid Kullen, Söderåsen 
samt andra närliggande urbergsområden. Detta skulle 
ytterligare stärka vidare rekonstruktioner av vittrings- 
och erosionsförhållanden inom källområdet för sedi-
menten, samt ge ytterligare ledtrådar till förståelsen av 
depositionsmönstren under sen Keuper i Skåne. 

 
6. Sammanfattning 
 

Denna studie visar att granater är ett utmärkt verk-
tyg för provenansundersökning men att vidare studier 
av granaters kemiska sammansättning i olika bergarter 
i fennoskandia behövs.                                                    

Upp till nivå 286 m uppvisar granaterna liten varia-
tion i Ca-Mg-Fe, och deras sammansättning indikerar 
ett lokalt urpsrung, sannolikt Kullenhorsten. Vid nivå 
286 meter ses en distinkt förändring mot mer spridda 
sammansättningar. Detta tolkar jag indikera ett mer 
komplext ursprung som involverar mer än ett källom-
råden. 

Den petrografiska analysen visar också att Klappe-
1 sedimenten, i enlighet med granatsammansättning 
under nivå 286 m, har sitt ursprung från ett höjdområ-
de vid Kullaberg . 
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