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Herrestadsmetabasiten är belägen i den sydvästskandinaviska provinsens östra gnejssegment, ungefär en mil väster 
om Värnamo i Småland. Den sydvästskandinaviska provinsen har en komplex bildningshistoria med flera metamor-
fos- och deformationshändelser, varav den senaste och troligen största är den svekonorvegiska orogenesen (1,2-0,9 
Ga). Östra gnejssegmentet avgränsas i öster av Protoginzonen vilken även utgör den ungefärliga östligaste begräns-
ningen av den svekonorvegiska orogenesen. Öster om Protoginzonen återfinns välbevarade bergarter som tillhör det 
transskandinaviska magmatiska bältet. Dessa liknar i stor utsträckning de mer deformerade och omvandlade orto-
gnejserna (1,70 -1,65 Ga) väster om Protoginzonen. 

Längs med Protoginzonen finns flera generationer av mafiska intrusioner. Herrestadsmetabasiten har en U-Pb bad-
deleyit ålder på 1574 ± 9 Ma och är likåldrig med Värmlandsdiabaserna. Alla dessa mafiska intrusioner är betydel-
sefulla för förförståelsen av Protoginzonens och den sydvästskandinaviska provinsens geologiska bildningshistoria. 

Herrestadsmetabasiten varierar från i stort sett välbevarad gabbro till granatamfibolit. De mer välbevarade partierna 
återfinns som linser i mer deformerad och metamorfoserad granatamfibolit. Deformation och metamorfos förefaller 
vara korrelerade. Gabbron består i huvudsak av olivin, plagioklas, orto- och klinopyroxen samt apatit. Olivin har 
sig alltid ha dubbla koronor av amfibol och ortopyroxen i kontakt med plagioklas, troligen på grund av deuteriska 
reaktioner. Granatamfibolitens huvudmineral är amfibol, biotit, granat samt nybildad plagioklas. 

Huvudelement har använts till klassificeringsdiagram och diskrimineringsdiagram baserades på spårelement för att 
indikera tektonomagmatisk bildningsmiljö. Metabasiterna har en viss anrikning av lätta REE, en mycket svag nega-
tiv Eu-anomali och ett La/Nb förhållande på > 1. Diskrimineringsdiagram ger generellt inget entydigt resultat avse-
ende magmaursprung och tektonisk miljö, men troligen har Herrestadsmetabasiten bildats ur en tholeiitisk magma i 
en kontinental rift eller back-arc miljö. Intressant är även att vissa metabasiter i Herrestadsområdet skiljer sig ifrån 
de övriga genom att de har en annan geokemisk sammansättning. Baserat på en ålder av 1,57 Ga har alla prover, 
utom ett, positiva εNd-värden vilket indikerar att de har sitt ursprung från en utarmad mantelkälla. Dessa har vitt 
skilda CHUR-åldrar, vilket kan bero på störda system eller på att de tillhör upp till tre olika generationer. Dessa 
skulle då vara ca. 1,6 Ga, 1,2 Ga och 0,8 Ga. 
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The Herrestad metabasite is found in the Eastern segment of the Southwest Scandinavian Domain, 10 km to the 
west of Värnamo in Småland. The Southwest Scandinavian Domain has a complex metamorphic and deformational 
history, of which the youngest and probably most widespread event, is the 1.2-0.9 Ga Sveconorwegian orogeny. 
The Protogine Zone separates the Eastern segment from well preserved rocks of the Transscandinavian Igneous 
Belt in the east and also coincides with the eastern most boundary of the Sveconorwegian orogeny. The eastern 
segment consists mainly of 1.70-1.65 Ga orthogneisses, which on many aspects resembles deformed and reworked 
rocks of the Transscandinavian Igneous Belt. 

Along the Protogine Zone several generations of mafic intrusions occur. The Herrestad metabasite have a U-Pb 
baddeleyite age of 1574 ±9 Ma, and thus belongs to the same generation as the Värmland dolerites. All the different 
generations of mafic intrusions are crucial for understanding the significance of the Protogine Zone and the meta-
morphic and deformational history of the Southwest Scandinavian domain. 

The Herrestad metabasite occurs as rather well preserved gabbro that gradually is transformed into garnet amphibo-
lite. The more well preserved parts are found as lenses within a more deformed garnet amphibolite. The metamor-
phism and deformation appear to be correlated. The mineral assemblage of the gabbro is olivine, plagioclase, ortho- 
and clinopyroxene and apatite. The olivine always has two-tired coronas in contact with plagioclase, probably due 
to deuteric reactions. The garnet amphibolite consists of amphibole, biotite and granoblastic plagioclase. 

Main elements have been plotted in classification diagram while the trace elements have been plotted in discrimina-
tion diagrams. The Herrestad metabasites show a slight enrichment in LREE, week negative Eu-anomaly and   
La/Nb relation exceeding 1. The spreading of the samples in the discrimination diagram shows ambiguous result of 
magma genesis and tectonic setting, although it appears that the Herrestad metabasites most likely developed from 
a tholeiitic magma in a continental rift or back-arc setting. 

Worth noticing is that some of the metabasites in the area deviate from the others in many of the discrimination 
diagrams. If an age of 1.57 Ga is assumed all the metabasites have positive εNd-values, which indicates that they 
derived from a depleted mantle source. However, some of them have CHUR model ages, which may be due to a 
disturbed isotopic system, analytical errors or reflect that there are up to three different generations of mafic intru-
sions in the area, intruded 1,6 Ga, 1,2 Ga and 0,8 Ga ago. 
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1 Inledning 
Detta arbete är en studie av metabasiter i Herrestads-
området med fokus på Herrestadsmetabasiten, eller 
Herrestadshyperiten som den tidigare benämndes 
(Zeck & Willadsen 1990). Den förekommer i ett ca. 10 
km2 stort område beläget strax väster om Protogin-
zonen (PZ) i den sydvästskandinaviska provinsen, 
ungefär en mil väster om Värnamo i Småland och 
omedelbart väster om Herrestadssjön (fig. 1). Herre-
stadsmetabasiten framträder tydligt på den flygmagne-
tiska kartan som ett område med hög magnetisk ano-
mali (fig. 2). 

Utmed Protoginzonen förekommer tre diabasgene-
rationer som intruderat för ca. 1,57, 1,22 och 0,97 Ga 
sedan. Herrestadsmetabasiten har daterats med U-Pb 
metoden på baddelyit (ZrO2) till 1,574 ± 9 Ga och till-
hör således den äldsta diabasgenerationen (Möller, 
SGU opublicerade data).  

I närheten av Herrestadsmetabasiten förekommer, 
främst norr över, ett flertal mindre basiska intrusioner 
som är mer intensivt metamorfoserade. Om dessa hör 
ihop med Herrestadsmetabasiten eller inte är okänt. 

Relativt lite är känt om sydvästskandinaviska provin-
sens metabasiter. Klart är dock att de utgör en del av 
en mycket komplex berggrund och att de två äldsta 
basitgenerationerna har påverkats av den svekonorve-
giska orogenesen för ca. 1,0 Ga sedan. Möjligen har 
även Herrestadsmetabasiten utsatts för tidigare 
metamorfa episoder. Syftet med denna studie är att 
med hjälp av kartering, petrografi, geokemi samt Sm-, 
Nd- och Sr-isotopanalyser bestämma följande om  
metabasiterna i Herrestadsområdet: 

 
• utbredning och fältuppträdande 
• geokemisk och isotopgeokemisk karaktär 
• mineralogisk sammansättning och variation 
• petrogenes och jämförelse med likåldriga intru-

sioner i Fennoskandiska skölden 
 

Fältarbetet utfördes under ca. två veckor i slutet av 
oktober. Cirka 80 lokaler beskrevs och ett antal av 
dessa provtogs. För en mer komplett bild av fältarbetet 
hänvisas till appendix I. Från dessa lokaler har repre-
sentativa prover valts ut för olika analyser (tabell 1). 

Fig. 1. Översiktskarta över Sydsverige. Med geologiska provinser, tektoniskazoner samt 
undersökningsområde. Modifierad efter Högdahl et al. 2004.  

Värnamo 
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2 Geologisk översikt 
Den prekambriska berggrunden i Sverige tillhör den 
Fennoskandiska skölden som bildats och omvandlats 
under flera olika orogeneser. Berggrunden delas vanli-
gen in i olika provinser respektive delprovinser. Gene-
rellt blir Sveriges berggrund yngre från nordöst mot 
sydväst. Berggrunden i sydväst karaktäriseras av den 
ca. 1,2-0,9 Ga gamla svekonorvegiska orogenesen 
(Lindström et al. 2000). Mellan den svekokarelska och 
sydvästskandinaviska provinsen sträcker sig det trans-
skandinaviska magmatiska bältet (TMB). De äldre 
bergarterna i TMB har utsatts för svekokarelsk defor-
mation och de västliga delarna av yngre svekonorve-
gisk deformation (Wahlgren et al. 1996). Söder om 
Vättern avgränsas den sydvästskandinaviska provinsen 
i öster av Protoginzonen (PZ), och norr om Vättern 
avgränsas den av svekonorvegiska frontzonen (SFZ) 
(fig. 1). Detta är även den ungefärliga begränsningen 
av den svekonorvegiska orogenesen (Gaál & Gorbat-
schev 1997, Lindström et al. 2000). Huruvida PZ och 
SFZ är relaterade är ännu inte klarlagt (Söderlund et 
al. 2004, Wahlgren et al. 1996).  

Sydvästskandinaviska provinsen är i Sverige inde-
lad i två segment, östra respektive västra gnejssegmen-
tet, separerade av Mylonitzonen (MZ). Herrestadsme-
tabasiten är belägen i den östra delen av det östra 
gnejssegmentet. Mylonitzonen löper från norska grän-
sen, genom Värmland via Vänern, till trakten kring 
Varberg. MZ utgör en litologisk gräns mellan 1,81 -
1,65 Ga gamla ortognejser som påminner om TMB- 
bergarter i det paraautoktona östra gnejssegmentet och 
de 1,64-1,55 Ga gamla bergarterna i det alloktona ösra 
gnejssegmentet (Andersson 2001). Vidare utgör MZ 

söder om Vänern en gräns mellan högmetamorfa berg-
arter med granuliter och relikta eklogiter i öster och 
dominerande amfibolitfacies i väster. Under den Sve-
konorvegiska orogenesen har östra gnejssegmentet 
först utsatts för tektonisk subsidens ner till eklogit-
facies (>10 kbar) för att sedan lyftas upp i förhållande 
till området öster om PZ/SFZ (Andersson & Wikström 
2004). 

Bergarterna väster om SFZ har i olika grad utsatts 
för pre-svekonorvegisk deformation och metamorfos, 
men SFZ utgör ingen litologisk gräns mellan TMB och 
östra gnejssegmentet (Andersson 2001). På grund av 
den kraftiga svekonorvegiska överpräglingen är om-
fattningen och utbredningen av dessa, mesoproterozo-
iska termala och strukturella händelser, svårdechiffre-
rade (Lindström 2000). 

 
2.1 Östra gnejssegmentet  
Östra gnejssegmentet delas in i en nordlig och en syd-
lig del som ungefär avgränsas av Vänern. I den norra 
delen utgör SFZ en övergång från ca. 1,80-1,67 Ga 
gamla TMB i öst till ortognejser i amfibolitfacies med 
en magmatisk ålder på ca. 1,69-1,66 Ga i väst. Östra 
gnejssegmentets nordligaste del skiljer sig även från 
den södra genom att det inte finns några spår av pre-
svekonorvegisk deformation i detta område. Den södra 
delen består i huvudsak av 1,70-1,65 Ga gamla orto-
gnejser som påminner om deformerade alkalikalsiska 
TMB bergarter (Andersson 2001), men i söder finns 
även mer kalkalkalina granitoider. Det har därför före-
slagits att de bildats under den så kallade ”gotiska hän-
delsen” för 1,75-1,55 Ga sedan (Åhäll & Larsson 
2000, Lindström et al. 2000).  

Östra gnejssegmentet har utsatts för flera deforma-
tioner och metamorfoser, traditionellt har dessa delats 
in i den ”gotiska händelsen” (1,75-1,55 Ga), 
”hallandiska händelsen” (1,46-1,42 Ga) samt den sve-
konorvegiska orogenesen (1,20-0,90 Ga). U-Pb dater-
ade zirkoner från ortognejser i östra gnejssegmentet 
ger protolitåldrar på mellan 1,70-1,68 Ga och  
sekundärt bildade zirkoner ger åldrar på 1,46-1,42 Ga, 
vilket sammanfaller väl med den ”hallandiska händel-
sen”. Sekundärt bildade zirkoner av svekonorvegisk 
ålder är ovanliga i ortognejser äldre än ca. 1,45 Ga 
men är vanligare i yngre bergarter. Det finns bara en 
datering av sekundär zirkon från östra gnejssegmentet 
som tolkats tillhöra en ”gotisk händelse”. Det är alltså 
mycket lite som tyder på att den äldre ”gotiska händel-
sen”, som återfinns väster om Mylonitzonen i Norge, 
har påverkat bergarterna i östra gnejssegmentet 
(Söderlund et al. 2002).  

Däremot finns det fakta som talar för en 
”hallandisk händelse” i området. Sekundärt bildade 
zirkoner från Åkermetabasiten, belägen ca. 15 km 
nordöst om Herrestadsmetabasiten, har spår av tre 
metamorfa händelser för ca. 1,44 Ga, 1,24 Ga och 1,0 
Ga sedan. Den äldsta zirkontillväxten i Åkermeta-
basiten har tolkats som en ”hallandisk kompressions-
händelse”. De 1,24 Ga gamla zirkonerna sammanfaller 
i sin tur väl med intrusionsåldrarna för andra basiska 

Fig. 2. Flygmagnetiska kartan över Värnamo NO. Kartkordi-
nater för övre vänstra hörnet samt nedre högra hörnet: 
6345000/1380000 respektive 6340000/1385000. ”Från flyg-
magnetiska databasen Värnamo NO.  Sveriges geologiska 
undersökning (SGU). Medgivande: 30-156/2006.” 
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Fig. 3. Geologisk karta över Herrestadsområdet med Herrestadsmetabasiten och övriga metabasiter samt lineation 
och foliations riktningar i området. Gjord med lantmäteriets fastighetskarta som underlag. Kartkordinater för övre 
vänstra hörnet: 63485000/1381500 och för nedre högra hörnet: 6341200/1386100. 
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bergarter längs med Protoginzonen, som troligen orsa-
kat en värmepuls och därmed bidragit till zirkontill-
växt. Slutligen markerar den yngsta generationen av 
zirkoner (1,0 Ga) den svekonorvegiska orogenesen 
(Söderlund et al. 2004). Hur stor geografisk utbredning 
den ”hallandiska händelsen” har haft är inte känt, men 
klart är att berggrunden i södra och mellersta delarna 
av det östra gnejssegmentet har haft en mycket händel-
serik historia. 

Längs med Protoginzonen finns minst tre genera-
tioner mafiska intrusioner. Dessa utgörs av de ca. 1,57 
Ga gamla Värmlandsdiabaserna (tidigare kallade hype-
ritdiabaser), de ca. 1,22 Ga gamla Protoginzonsdiaba-
se rna  samt  de  ca .  0 ,98-0 ,95  Ga  Blek inge -
Daladiabaserna (BDD). Nordöst om Protoginzonen, i 
de mer centrala delarna av södra Sverige, återfinns den 
öst- västliga Breven-Hälleforssvärmen, som nyligen är 
daterad till ca. 1,6 Ga (Söderlund et al. 2005). Breven-
Hälleforssvärmen har tidigare tolkats som en av aula-
kogenerna från en förmodad trippelpunkt där Värm-
landsdiabaserna skulle utgöra en av de återstående två 
(Gorbatschev et al. 1987). En annan tolkning är att de 
intruderat efter den svekofenniska orogenesen, i det 
stadium då berggrunden började svalna och lyftas upp. 
I den senare modell skulle tidpunkten för diabasintru-
sionerna reflektera en övergång från plastisk till spröd 
deformation. Ungefär samtidigt intruderade också de 
volumiösa rapakivimassiven (Wellin 1992). 

De ca. 1,27-1,26 Ga gamla centralskandinaviska 
diabaserna och Protoginzonsdiabaserna har tolkats 
som ett förstadie till riftning inför den svekonorveg-
iska orogenesen (Solyom et al. 1992). En alternativ 
modell är att de intruderat i en back-arc miljö 
(Söderlund et al. 2006). Även BDD anses reflektera 

slutstadiet av den svekonorvegiska orogenesen eller ett 
tidigt stadie av riftning som resulterade i öppnandet av 
Iapetushavet (Solyom et al. 1992). 

Av alla de basitgenerationer som förekommer i och 
strax öster om östra gnejssegmentet är det endast 
Värmlandsdiabaserna som åldersmässigt överensstäm-
mer med Herrestadsmetabasiten. 
 
2.2 Metabasiter i Herrestadsområdet 
Herrestadsmetabasiten tillhör de basiska bergarter som 
förekommer längs med PZ. En äldre benämning på 
dessa är hyperiter, grundat på att de är hyperstenföran-
de och har en mörk färg. Den mörka färgen beror på 
att plagioklasen är rik på inneslutningar. Inneslutning-
ar i plagioklas är vanligt i flera av de mafiska bergarter 
som förekommer längs med PZ. Den mörkare färgen 
gör att dessa kan skiljas från mafiska bergarter med 
ren plagioklas. Färgen på plagioklasen varierar från 
nästan transparent till mörkbrun. Termen hyperit har 
tidigare använts för alla mafiska bergarter med grum-
lig plagioklas utmed Protoginzonen, även då de saknat 
hypersten. Grumlig plagioklas är dock relativt vanligt 
förekommande hos mafiska, olivinförande bergarter i 
granulitfaciesområden, och därför har det felaktigt 
antagits att alla bergarter med grumlig plagioklas runt 
PZ metamorfoserats i granulitfacies (Johansson 1992). 

Det som i detta arbete kallas för Herrestadsmetaba-
siten är den mafiska bergart som förekommer i ett om-
råde med hög magnetisk anomali på den flygmagnetis-
ka kartan (fig. 2), strax väster om Herrestadssjön. I 
söder svänger metabasiten av mot väster ungefär som 
ett spegelvänt L (fig. 3). I Herrestadsmetabasiten före-
kommer ett antal mindre stenbrott, men bergarten har 
aldrig haft något riktigt genomslag som nyttosten. Då 

Fig. 4. Gnejsfragment i västra delen av Herrestadsmetabasiten, lokal VV62. Kompass som skala. 
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den bröts marknadsfördes den som ”svart granit”. I 
området finns även andra mafiska bergartskroppar som 
är mindre välbevarade.  

Berggrunden runt Herrestadsmetabasiten domine-
ras av en ljusrosa felsisk ortognejs. Texturen är finkor-
nig och den innehåller ca. 10-25 % mörka mineral, 
företrädesvis biotit. Gnejsen har ofta en tydlig foliation 
som utgörs av orienterade mafiska mineral. I norra 
delen av området finns ursprungliga fältspatsmegakris-
ter bevarade, medan gnejsen i väster är helt migmatiti-
serad. I detta område har även fragment av gnejsen 

observerats i själva Herrestadsmetabasiten. Gnejsfrag-
menten har rödorange färg och uppträder som oregel-
bundna, nästan boudinlika, troligen kraftigt uppsmälta 
brottstycken (fig. 4).  

Herrestadsmetabasiten varierar från gabbro till 
granatamfibolit. Inom vissa områden sker övergången 
inom bara ett par meter. De välbevarade partierna åter-
finns som linser i mer metamorfoserad och deformerad 
granatamfibolit. Deformationen ökar med tilltagande 
omvandling och det är troligt att dessa är intimt knutna 
till varandra. Gabbron är oftast fin- eller medelkornig, 

men även en mycket grov-
kornig variant förekommer 
 (t ex vid lokal VV01, VV51, 
VV68 och VV75, fig. 5).  
Färgen på Herrestadsmeta-
basiten är svartbrun ti l l 
mörkgrå med mörk plagio-
klas i de välbevarade partier-
na. I fält har en övergång 
från mörk till ljus plagioklas 
observerats från välbevarade 
till mer omvandlade men 
odeformerade partier. 
De mer omvandlade partier-
na består av svartvit granat-
amfibolit, med kluster av 
plagioklas  och amfibol. 
Samtliga amfiboliter är gra-
natförande med brunröda 
granater, som varierar från 
mycket små upp till cirka en 
cm stora aggregat. De mest 
deformerade amfiboliterna är 
helt svarta och består nästan 
uteslutande av amfibol och 
granat. Åtskilliga lokaler 
uppvisar kvartsgångar och 
åd ro r ,  f r äms t  i  de  mer 
metamorfa delarna. Dessa är 
oftast endast några centime-
ter breda men även större, 
upp till ett par decimeter i 
bredd, förekommer. Färgen 
på kvartsgångarna är oftast 
vit eller grå men på sina stäl-
len är kvartsen orangefärgad. 
Gångarna och ådrorna är 
ibland raka men uppträder 
oftast som oregelbundna 
ptygmatiska veck. Det före-
faller som om frekvensen av 
ådrorna ökar ju närmare den 
omkringliggande gnejsen de 
förekommer. I vissa områden 
visar metabasiterna spår av 
flera deformationsepisoder 
med skärande foliationer, 
men på grund av blottnings-
graden och blottningarnas 

Fig. 5. Karta över de olika lokalerna. Se appendix I för vidare beskrivning av lokalerna. 
Lokal 19 ligger söder om, och lokal 41 väster om kartans utbredning. 
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orientering i förhållande till foliationsriktningarna är 
dessa svåra att tillförlitligt mäta in. 

 
3 Metod och resultat 
För att bestämma karaktären och eventuellt åtskilja de 
olika metabasiterna har geokemiska och isotopgeo-
kemiska analyser utförts. Därtill har ett antal tunnslip 
undersökts med avseende på petrografi. En röntgen-
diffraktion på granater och EDS-analyser på pyroxen 
och granater har även utförts (tabell 1).  

 

ningen ligger mellan spessartin (Mn3Al2(SiO4)3) och 
almandin (Fe3Al2(SiO4)3), gitteravståndet erhålls  
genom att 1/ d2

hkl plottas mot h2 + k2 + l2 vilket ger 
kantavståndet som är 11,582 Å. Resultatet från rönt-
gendiffraktionen finns redovisat i appendix II.  

EDS-analysen (Energy dispersive X-ray spectro-
scopy) utfördes i syfte att klargöra om både orto- och 
klinopyroxen förekommer i den välbevarade varianten 
(VV51) av Herrestadsmetabasiten, samt för att under-
söka koronorna runt olivinens mineralogiska samman-
sättning. Enligt analysen finns både orto- och klinopy-
roxen i samma prov (VV51). Även en analys av grana-
ter från amfibolit (VV23) utfördes. Dessa resultat 
stämmer väl överens med de från röntgendiffraktionen. 
Granatens sammansättning består av 19% pyrop, 60% 
almandin, 18% grossular och 3% spessartin enligt 
EDS-analysen. 

 
3.2 Petrografi  
Prover som valdes ut för petrografi sågades i tunna 
skivor och lämnades sedan till Geologiska institutio-
nen för sliptillverkning. Syftet med mikroskoperingen 
var att undersöka bergarternas mineralogiska samman-
sättning och struktur. Bergartsproverna valdes från 
olika lokaler i området för att ge en så bred geografisk 
täckning som möjligt, samt för att kunna studera över-
gången från gabbro till granatamfibolit. Denna över-
gång förekommer bland annat vid lokal VV47 och 
VV39. Anledningen till att inget slip tillverkats från 
den finkorniga gabbron vid lokal VV47c är att den är 
mycket snarlik gabbron vid lokal VV39a.  

Baserat på den metamorfa omvandlingsgraden har 
bergarterna grovt delats in i tre grupper; gabbro, meta-
gabbro och amfibolit (fig. 6a-f). Övergången mellan 
dessa är gradvis, varvid gränsdragningen mellan de 
olika grupperna är något diffus. Gabbron är den ur-
sprungliga och mest välbevarade bergarten, med plagi-
oklas, pyroxen, apatit och olivin som huvudmineral. I 
metagabbron har all olivin förbrukats och många av de 
andra ursprungliga magmatiska mineralen har börjat 
brytas ned och ersatts av andra faser. Huvudfaserna är 
plagioklas, amfibol, pyroxen, och biotit. Den magma-
tiska strukturen finns således kvar i metagabbron  
medan granatamfiboliten är helt omkristalliserad. Gra-
natamfiboliten består i huvudsak av amfibol, plagiok-
las, biotit, granat och kvarts samt opakmineral. 

 
3.2.1 Gabbro 
Gabbron har en välbevarad subofitisk textur och varie-
rar från grov- till medelkornig. Huvuddelen av bergar-
ten består av plagioklas, pyroxen, apatit, olivin och 
varierande mängd opaker. Accessoriska faser är amfi-
bol, biotit och granat. Plagioklasen uppträder som 
långa euhedrala lister (fig 6a-b). Både plagioklas och 
pyroxen är grumliga på grund av inneslutningar. Två 
typer av pyroxener kan urskiljas, den ena typen är brun 
medan den andra har en gråbrun färg i planpolariserat 
ljus. Färgskillnader finns mellan individuella korn, 
men främst inom en och samma individ. Mycket tyder 

Prov Bergart Slip 

  

Geo-
kemi 

Isoto-
per 

Rönt-
gendiff. 

EDS 

VV01 Gabbro X X X     
VV08a Metagabbro X X X     
VV08b Metagabbro fol. X         

VV18 Finkornig gabbro X X       
VV19 Finkornig gabbro X         
VV21 Finkornig gabbro X         
VV22 Finkornig gabbro X         
VV23 Granatamfibolit X X   X X 
VV30 Granatamfibolit X         
VV31b Metagabbro X X X     
VV38a Amfibolit  X X       
VV38a Amfibolit folierad X         
VV39a Finkornig gabbro X X       
VV39b metamorfgabbro X         
VV39c Granatamfibolit X         
VV47c Finkornig gabbro   X       
VV50a Granatamfibolit X         
VV50b Amfibolit X         
VV50c Granatamfibolit X         
VV51 Gabbro X       X 
VV54 Metagabbro X         
VV55 Granatamfibolit X         
VV62b Amfibolit X         
VV66 Finkornig gabbro X         
VV78 Diabas X X X     

Tabell 1. Analyser som utförts på de olika proven. 

3.1 Röntgendiffraktion och EDS-analyser 
Röntgendiffraktionsanalys utfördes på granater från en 
granatamfibolit (VV23) för att bestämma dess sam-
mansättning. Provet krossades och granaterna ren-
plockades under stereolupp, mortlades och pressades i 
en provhållare. Därefter utfördes en så kallad pulver-
diffraktionsanalys. Vid elektrisk belastning av rönt-
genröret bildas ett kontinuerligt spektra av röntgen-
strålning vid anoden. Denna primära strålning består 
av karaktäristiskstrålning och bromsstrålning. Den 
karaktäristiska strålningen delas vidare in i Kα och Kβ, 
där Κβ filtreras bort. Sambandet mellan våglängden 
(λ), gitteravståndet (d) och diffraktionsvinkeln (θ) kan 
sammanfattas i Braggs lag: nλ=2d sin θ (Nesse 2000). 
Diffraktometern som användes var av typen vertikal-
goniometer PW 1050 med ett finfokuserande Cu-
röntgenrör där Kα är 1,5418 Å.  

Granaterna har bildats metamorft och sammansätt-
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Fig. 6A. Korspolariserat ljus, gabbro från VV22. B. Planpolariserat ljus. Dubbla koronor av ortopyroxen och amfibol syns tyd-
ligt runt olivinen . Övriga mineral är pyroxen och plagioklas. Skalstrecket är 1mm. C.Korspolariserat ljus metagabbro, prov 
VV39b. D. Planpolariserat ljus. Metagabbro, nästan all pyroxen har omvandlats till amfibol och även plagioklas börjar brytas 
ned. Skalstrecket är 2 mm. E. Korspolariserat ljus, amfibolit från VV39c. F. Planpolariserat ljus. Amfibolit, de ursprungliga 
mineralen är borta och de nya mineralen förefaller att vara i jämvikt. Skalstrecket är 2 mm. Mineralen är: ap = apatit, pl = plagi-
oklas, ol = olivin, prx = pyroxen, amf =amfibol, bi = biotit. 
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på att den bruna pyroxenen har något färre inneslut-
ningar än den mörkare gråbruna. Enligt EDS-
analyserna förekommer både orto- och klinopyroxen i 
samma korn. Flera olika typer av pyroxen kan urskil-
jas: helt homogena kristaller, kristaller med tunna av-
blandningslameller och kristaller med sammansätt-
ningsskillnader, samt pyroxen med oformliga 
”blobbor” som oftast är kristallografiskt orienterade 
(fig. 7a-b).  

Huruvida de olika pyroxenerna har magmatiskt 

ljus. 
Opakerna omges oftast av biotit, som i sin tur ofta 

har en kant av grön amfibol. Vissa opaker omges av 
strålformig rödaktig biotit. Den röda färgen beror troli-
gen på att biotiten innehåller höga halter titan. Ett fåtal 
opaker har studerats i polarisationsmikroskop under 
reflekterande ljus. Dessa består oftast av magnetit- och 
ilmenitlameller, men förmodligen finns det flera typer 
av opakmineral. 

Olivinkristallerna är euhedrala och har alltid en 

Fig. 7A. Korspolariserat ljus. B. Planpolariserat ljus. Pyroxe-
nen består både av ortopyroxen (orange pil) och klinopyrox-
en (blå pil), ap = apatit, bi = biotit, pl = plagioklas.. Skal-
strecket är 2 mm. 

eller metamorft ursprung är svårt att avgöra. En trolig 
förklaring är dock att de bildats senmagmatiskt på lik-
nande sätt som pyroxenerna i Värmlandsdiabaserna. I 
de mest välbevarade olivingabbrovarianterna av Värm-
landsdiabaserna finns magmatiskt bildad Ca-rik pyrox-
en med tunna avblandningslameller av Ca-fattig py-
roxen. Dessutom finns primärt bildad Ca-fattig pyrox-
en vilken kristalliserades som pigeonit men som senare 
till större delen har omvandlats till hypersten med 
"blobbor" och lameller av augit i olika orienteringar 
(Zeck och Willadsen 1990). Pyroxen har alltid en tunn 
amfibolkant i kontakten mot plagioklas. Amfibolkan-
ten är  ljusgrön eller något blåaktig i planpolariserat 

Fig. 8A. Korspolariserat ljus. B. Planpolariserat ljus. Olivin 
med korona mot plagioklas. Den inre ringen består av orto-
pyroxen medan den yttre består av amfibol. Även vissa  små 
granater har bildats (röd pil), ol= olivin, pl = plagioklas. 
Skalstrecket är 1 mm.  

reaktionsbård mot plagioklas. Koronor eller reaktions-
bårder mot plagioklas består av en inre färglös ring av 
ortopyroxen och en yttre ring av amfibol som oftast är 
ljusgrön, men ibland mer blåaktig (fig. 8a-b). I basiska 
bergarter är koronabildning mellan olivin och plagiok-
las inte ovanligt. Generellt består koronorna av två 
skal där det inre skalet mot olivinen består av ortopy-
roxen och det yttre mot plagioklasen består av amfibol 
eller amfibol-spinell symplektit (Claeson 1998, Jo-
hansson 1992, Otten 1984). 

Enligt EDS-analysen är olivinen järnrik och koro-
nan består av ett inre lager av ortopyroxen, som i sin 
tur omges av biotit. Ortopyroxenen har ett tunt band av 
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järnoxid i mitten. Trots att kaliumhalten enligt EDS-
analysen, är för hög för att det ska vara amfibol består 
de flesta koronorna som har ett yttre grönt skal till stor 
del av detta mineral. Reaktionskanterna runt olivin 
behöver inte vara metamorft bildade utan kan ha bil-
dats under ett sent magmatiskt skede. I fall koronorna i 
gabbron är metamorfa eller inte är svårt att avgöra, 
men mycket talar dock för att de är magmatiska efter-
som de bara förekommer i de mest välbevarade berg-
arterna medan de saknas i de som är mer metamorft 
påverkade. Både i koronorna runt olivin och runt opa-
ker finns ibland mycket små granater. 

Gränsen mellan gabbro och metagabbro är svår-
definierad men har i den här studien dragits när all 
olivin som är i kontakt med plagioklas, har förbrukats. 
Vad som är senmagmatiska deuteriska reaktioner eller 
vad som är metamorfa reaktioner är dock oklart. Enligt 
Zeck och Willadsen (1990) är de olika typerna av py-
roxen, koronabildningen runt opakerna och olivinen 
samt ersättning av olivin med hypersten-ilmenit/
magnetit- symplektit alla senmagmatiska reaktioner. 
Ersättningen av olivin med symplektit antas bero på 
reaktion med en Ti-rik fluid vid ca. 660-680°C.  
Ti frigörs då från koronabildningen runt Ti-rik magne-
tit och ilmenit. 

Den grova indelningen gör att de flesta bergarterna 
inom Herrestadsmetabasiten hamnar inom gabbro 
gruppen. 

 
3.2.2 Metagabbro 
I den här gruppen har olivin helt ersatts av amfibol-
pseudomorfer, ofta tillsammans med opaker. Viss oli-
vin som ligger skyddad inuti pyroxen och därför ej är i 
kontakt med plagioklas kan dock finnas kvar. 

Den metamorfoserade gabbron är odeformerad och 
har en välbevarad magmatisk textur (fig. 6c-d).  

Efter olivin är pyroxen det mineral som börjar bry-
tas ned. Pyroxen ersätts både i centrum och i kanterna 
av amfibol. Det som var amfibolkoronor runt olivin 
har vuxit sig större och fått en mörkgrönare färg. Pla-
gioklaserna börjar brytas ned, både från kanterna och 
inifrån. Små korn av plagioklas och en del kvarts har 
nybildats. Den nybildade plagioklasen har inga inne-
slutningar och innehåller färre lameller än den ur-
sprungliga. Biotit och granaterna runt opakerna har 
växt till. 

Troligen finns det olika typer av amfibol i Herre-
stadsmetabasiten. Amfibolerna varierar i färg från blå-
aktig till mörkgrön. Övergången från metagabbro till 
granatamfibolit är gradvis och hur långt metamorfosen 
fortskridit skiljer sig mycket mellan de olika lokalerna. 
Med ökad metamorf omvandling minskar halten av 
pyroxen och magmatisk plagioklas, medan halten av 
mörkgrön amfibol och granoblastisk plagioklas ökar. 

 
3.2.3 Granatamfibolit 
Granatamfiboliten består av domäner med ljus plagi-
oklas och kvarts samt domäner av mörkgrön amfibol. 
Plagioklasen är helt nybildad och består av ozonerade 

granoblastiska kristaller. Mineralen i granatamfiboliten 
förefaller att vara i jämvikt eftersom fina trippelpunk-
ter mellan amfibolkornen har bildats (fig 6e-f). Biotit 
förekommer som långsträckta stråk. Granat förekom-
mer dels som små euhedrala kristaller och som stora 
poikiloblaster med inneslutningar och oftast i närheten 
av opakerna. Opakerna är oftast mindre än i gabbron 
och metagabbron, och har därför tolkas som neokris-
talliserad. Granater och biotit förekommer ofta nära 
opaker. Det enda som finns kvar av de ursprungliga 
magmatiska mineralen är små sällsynta apatitkorn. 
Granatamfiboliten förekommer  både som folierad och 
odeformerad varianter. 

 
3.3 Geokemi 
För att få så friska prover som möjligt avlägsnades 
eventuella vittringsytor på de stuffer som valts ut för 
geokemi- samt Sm- Nd- och Sr-analyser. Därefter 
krossades proverna för hand för att undvika kontami-
nering av andra bergarter. Krossmaterialet maldes i ett 
malfat av kobolt-wolfram till grovt pulver och homo-
geniserades. Av detta vägdes 50g in och maldes till ett 
finkornigt puder varav 5g skickades till Acme Analyti-
cal Laboratories i Kanada. Totalt nio prover samt en 
standard, märkt SB, analyserades med avseende på 
huvud- och spårelement. Förutom dessa analyserades 
även svavel och kol. Dessa element erhölls genom att 
proverna hettas upp till >1600 ºC, förångades och ana-
lyserades i en infrarödspektrometer. 

Vid analysen utfördes även en så kallad LOI, (Loss 
Of Ignition). LOI innebär att en del av provet hettas 
upp till 1000 ºC, vilket vanligen resulterar i en vikt-
minskning då organiskt material och volatiler avgår. 
Resterande delen av provet torkas och smälts i en kol-
degel tillsammans med litiummetaborat, som sänker 
smältpunkten. ”Glaspärlan” som då bildas löses däref-
ter upp i 5% HNO3 och analyseras i en ICP-
spektrometer (Inductively Coupled Plasma).  

Huvudelementen är de vanligast förekommande 
ämnena i en bergart eller de ämnen som utgör över 0,1 
viktsprocent och anges i wt% (viktsprocent) av deras 
oxider. Summan av oxiderna sammantaget med LOI, 
ger en indikation på analyskvalitén, och bör således 
ligga nära 100%.  

Totalsumman för de analyserade proverna ligger 
mellan 99,80 och 99,92%. Värt att notera är att prov 
VV01 har ett positivt LOI värde. Detta kan bero på att 
provet av okänd anledning tagit upp vatten från om-
givningen eller att FeO övergått till Fe2O3 under upp-
hettningen, vilket resulterar i massökning. Det senaste 
alternativet är det mest troliga eftersom prov VV01 
även har det högsta Fe2O3-värdet. Resultaten från ana-
lysen redovisas i tabell 2. 

Spårelementen redovisas vanligen i ppm (parts per 
million) eller i ppb (parts per billion) eftersom dessa 
förekommer i små mängder, oftast mindre än 0,1 wt% 
av bergarten. 

Vanligen substituerar spårelementen för något av 
huvudelementen men kan även bilda egna mineral. 
Kromoxid som ursprungligen angivits i viktsprocent 
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Tabell 2. Geokemi från de olika proverna. Finkornig gabbbro har förkortats fk-gabbro och granatamfibolit har för-
kortats gr-amfib. Sb är en externstandard. 
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har räknats om till ppm, då detta inte är ett huvudele-
ment, enligt: 

10000%210000)%( 32
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×=×






 × WtOCr
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Croxidwt

Oxidmassa
Atommassa

mycket skilda resultat, och bör därför betraktas med en 
viss försiktighet. 

Resultaten från geokemin plottades i ett så kallat 
R1/R2 diagram (fig. 9a). Fördelen med detta diagram 
är att det innehåller alla huvudelementen samt att det 
även är användbart för intrusiva bergarter. Prov 
VV38a är enligt denna klassificering en syenogabbro 
medan prov VV08, VV31b och VV78 alla är olivin-
gabbro, övriga prover ligger på gränsen mellan olivin-

Fig. 9A. R1-R2-diagram efter De la Roche et al. (1980, i Rollinson 1993). R1= 4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti) R2=6Ca+2Mg+Al. 
Provnumren refererar som tidigare till VV01, VV08a o.s.v. 

Fig.  9B. TAS-diagram (total alkali silica). Gränslinje för 
alkalina och subalkalina bergarter efter Irvine & Baragar 
(1971, i Rollinson 1993).  

Atommassan för Cr = 51,996 och atommassan för O = 16u 

Samma omräkning från wt% till ppm har använts i 
de klassificeringsdiagram som kräver detta. Att Cr 
redovisas i ppm gör det även lättare att jämföra resul-
taten med andra geokemiska studier. 

 
3.3.1 Klassificerings- och diskrimineringsdiagram  
Baserat på en bergarts geokemiska signatur har empi-
riskt framtagna förhållanden mellan olika element vi-
sat inte bara vilken bergart det är utan även, i vissa 
fall, vilken tektonomagmatisk miljö den bildats i. Sam-
mansättningen hos en magmatisk bergart beror på flera 
faktorer så som ursprungskälla, mängden smälta, intru-
sionsmiljö, tryck och temperatur. Men sammansätt-
ningen påverkas även av eventuella senare händelser 
som samverkan med fluider, metamorfos och vittring. 
Därför bör företrädelsevis så opåverkade prover som 
möjligt användas (Rollinson 1993). För klassificering 
av metabasiterna i Herrestadsområdet har diagram som 
främst bygger på huvudelement använts (fig. 9a-d). 
Den tektoniska miljön har karaktäriserats med hjälp av 
både huvud- och spårelement och magmaursprunget 
har bestämts främst med spårelement och isotopdata. 

Ett enkelt sätt att klassificera bergarter på är att 
plotta dem i klassificeringsdiagram. Dessa kan dock ge 
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gabbro och monzogabbro. Vidare plottades SiO2 mot 
Na2O + K2O i ett så kallat TAS-diagram (total alkali 
silica). Tre av proverna (VV08a, VV31b och VV78) är 
mer subalkalina än de övriga som är kalkalkalina (fig. 
9b). De tre subalkalina proverna är alla mycket lika 
texturellt, även om prov VV78 kommer från en finkor-
nigare diabasgång. Nackdelen med TAS diagrammet 
är att både Na och K är mobila, vilket innebär att TAS 
inte lämpar sig för metamorfa bergarter. Trots detta 
visar inte proverna VV38a och VV23, som är kraftigt 
metamorfoserade, någon större avvikelse från de övri-
ga analyserade proverna med avseende på K och Na.  

De subalkalina bergarterna kan vidare delas in efter 
K-halt där de med låga koncentrationer benämns thole-
iitska (fig. 9c). Detta diagram är dock främst avsett för 
magmatiska ytbergarter. Enligt detta diagram är inget 
av proverna från Herrestadsmetabasiten tholeiitska, 
men prov VV31b, VV78 och möjligen prov VV08a 

har en lägre kaliumhalt.  
Däremot plottar samtliga prover inom det tholeii-

tiska området i ett så kallat AMF-diagram (fig. 9d). 
Andra mafiska intrusioner längs med Protoginzonen 
har klassats som tholeiitska eller möjligen milt alkalina 
(Patchett 1994, Solyom 1992), vilket stämmer väl 
överens med resultaten i denna studie. 

Vid normberäkningar är de analyserade bergarterna 
hypersten- och olivinnormativa (appendix II). Baserat 
på volymnormen är två av proverna noriter, nämligen 
VV39 och VV18 med mer än 50% ortopyroxen enligt 
normen. Prov VV23 och VV08 ligger på gränsen mel-
lan norit och gabbbro, resterande prover är gabbro. Då 
ingen separation av FeO och Fe2O3 har gjorts har här 
antagits att 90% av allt järn är tvåvärt. Detta ger ett 
Fe2O3/FeO på 0,12. Detta är möjligen något lågt och 
ett värde på 0,2 är rekommenderat av Middlemost 
(1989) för basalter. För att normativ kvarts ska börja 
bildas kräver Herrestadsproverna ett Fe2O3/FeO för-
hållande på mellan 0,16 till 0,5. Proverna har ett Mg# 
på mellan 35,9 och 51,4. Även vid denna uträkning har 
ett Fe2O3/FeO på 0,1 använts. 
Mg# beräknas på följande sätt: 

Fig 9C. K-SiO2-diagram efter Le Maitre (1989, i Rollinson 1993). 
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Fig. 9D. AMF-diagram. Gränslinjen mellan tholeiitiska och 
kalkalkalina serien är efter Kuno (1968, i Rollinson 1993). F 
är FeOtot, A är Na2O +K2O och  M är MgO. 

De diagram som här används för att bestämma i 
vilken tektonisk miljö Herrestadsmetabasiten bildats 
bygger alla på basalter, något som gör att de inte helt 
lämpar sig för intrusivbergarter. För konstruktion av 
petrogenetiska diagram som visar gränserna mellan 
olika tektoniska miljöer har oftast relativt unga basal-
ter används. Hur bra dessa diagram fungerar på pre-
kambriska bergarter är inte speciellt väldokumenterat. 
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Fig. 10B. Ti-Zr-Y diagram efter Pearce och Cann (1973). 
Fält; A: Tholeiiter med låg K-halt. B: MORB, kalkalkalina 
basalter och oceanbotten basalter, OFB (ocean-floor 
basalts). C: Kalkalkalina basalter. D: WPB (within-plate 
basalts) dvs oceanö och kontinentala basalter. 

Fig. 10C. K2O-TiO-P2O-diagram efter Pearce et al. (1975). 
Vilket skiljer mellan ocean och icke-ocean basalter. 

Fig. 10A. Th-Hf-Ta-diagram efter Wood (1980). Fält; A: N-
MORB. B:E-MORB och tholeiitiska WPB (within-plate 
basalts). C: Alkalina WPB. D: Basalter bildade i destruktiva 
plattgränser. 

Fig. 10D. Nb-Zr-Y-diagram efter Meschede (1986). Fält; IA: 
alkalina-WPB (within-plate basalts). IIA: tholeiitiska-WPB. 
B: P-MORB. C: Tholeiitiska-WPB och VAB (volcanic-arc 
basalts). D: N-MORB och VAB (volcanic arc basalts). 

Fälten för de olika tektoniska miljöerna överlappar 
ofta varandra vilket gör felkällan ännu större. Intres-
sant för Herrestadsmetabasiten är att samma tre prover 
oftast skiljer sig från de övriga, nämligen prov VV08a, 
VV31b och VV78 (fig. 10a-f). 

I ett Th-Hf-Ta-diagram ligger alla proverna inom 
fält D, dvs. basalter bildade vid en destruktiv platt-
gräns eller öbåge (fig. 10a). Bergarterna är dessutom 
kalkalkalina då de ligger under gränsen för Hf/Th = 3. 
Problemet med detta diagram är att fraktionalisering 
av silikatmineral tenderar att flytta proverna mot högre 
Th-koncentrationer medan magnetitackumulation flyt-
tar dem åt Ta-hörnet. Diagrammet är även känsligt för 

krustal kontamination (Wood 1980). 
Ett av de vanligaste diagrammen för att bestämma 

tektonisk miljö är Ti-Zr-Y-diagrammet (Pearce och 
Cann 1973, fig. 10b). Elementen har valts för att de 
ger en stor spridning inom olika miljöer, är okänsliga 
mot vittring och metamorfos samt är inkompatibla och 
relativt lätta att bestämma koncentrationen av. Nack-
delen med detta diagram är att det inte kan skilja mel-
lan oceanö och kontinentalt bildade basalter i fält D, 
där prov VV08a, VV47c och VV23 ligger. Resterande 
prover hamnar inom fält B som består av MORB 
(Mid-Ocean Ridge Basalt), öbåge tholeiiter och kalk-
alkalina basalter. För att åtskilja basalter inom fält B 
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rekommenderas att de plottas i ett Ti-Zr-diagram. Det-
ta diagram finns ej redovisat men bygger på att konti-
nentala basalter får förhöjda Ti-halter, vilket Herre-
stadsmetabasiten visar. Diagrammet rekommenderas ej 
för bergarter metamorfoserade över grönskifferfacies. 

Enligt Zeck och Morthorst (1982) kan inte Ti-Zr-
Y-diagram användas för att utskilja typiska kontinen-
tala tholeiiter från Ölmeområdet i södra Värmland, 
från sådana bildade i en oceanryggmiljö. I stället före-
slås ett K2O-TiO-P2O-diagram efter Pearce et al. 
(1975), i vilket alla Ölmediabaserna plottar inom det 
kontinentala området. Det gör även de flesta av pro-
verna från Herrestadsmetabasiten (fig. 10c). Undanta-
gen är VV08a, VV31b och VV78 som hamnar inom 
det oceana området. Ölmediabasen skiljer sig även 
från Herrestadsmetabasiten genom att de flesta prover-
na är subalkalina i ett TAS-diagram (Zeck och 
Morthorst 1982). 

Då Ti-Zr-Y-diagrammet inte kan skilja MORB  
från kontinentalt bildade basalt. Rekommenderar  
Meschede (1986) ett Nb-Zr-Y-diagram. Detta diagram 
ska kunna skilja MORB från kontinentaltbildade thole-
iiter. Herrestadsmetabasiten hamnar i Nb-Zr-Y-
diagrammet inom fält C som indikerar att de är konti-
nentalt bildade (fig. 10d). 

V är immobila under hydrotermal omvandling och 
intermediär- till högtrycksmetamorfos. Även i detta 
diagram skiljer sig VV08a, VV31a och VV78 från de 
övriga proverna (fig. 10f). 

De olika diskrimineringsdiagrammen ger inget 
entydigt resultat om i vilken tektonisk miljö Herre-
stadsmetabasiten bildats. Men intressant är att tre av 
proverna nämligen, VV08a, VV31b och VV78, skiljer 
sig från de övriga i ett övervägande antal av diagram-
men. Att metabasiten eller metabasiterna, om det rör 
sig om olika ursprung, bildats i en kontinental miljö 
råder det ingen tvekan om, men mer hur denna miljö 
såg ut är svårare att besvara. 

 
3.3.2 REE och spindeldiagram 
För att enkelt kunna jämföra olika spårelement med 
varandra har de delats in i grupper med liknande  
kemiska egenskaper. Vanligast är en indelning efter 
det periodiska systemets lantanider eller sällsynta jord-
artsmetaller dvs REE (Rare Earth Elements). Lantani-
derna är grundämnen med atomnummer 57 till 71. Till 
REE räknas även skandium (21Sc) och yttrium (39Y). 
Lantaniderna har alla en elektronkonfiguration som 
gör att de normalt är trevärda, utom europium (63Eu) 
som kan vara tvåvärt och cerium (58Ce) som kan vara 
fyrvärt. Med stigande atomnummer får lantaniderna en 
minskande atomradie, från lantan (57La) till lutetium 
(71Lu). 

Element med jämna atomnummer är vanligare än 
de med ojämna. Genom att normalisera REE och spår-
element, reduceras sicksackmönstret samt effekten av 
att koncentrationen minskar med ökande atomnum-
mer. Vanligen normaliseras elementen mot kondrit, 
MORB (Mid-Ocean Ridge Basalt) eller primitiv man-
telsammansättning.  

Spårelementen delas vidare in i kompatibla respek-
tive inkompatibla element. De inkompatibla elementen 
föredrar den smälta fasen medan kompatibla element 
föredrar den fasta mineralfasen. Olika spårelement har 
olika kompatibilitet i olika mineral.  

Fig. 10e. La-Y-Nb diagrammet av Cabanis och Lecolle 
(1989, i Rollinson 1993). Fält; 1A: Kalkalkalina basalter. 
1B: Övergång mellan fält 1A och 1C. 1C: VAB (volcanic-
arc basalts). 2A: Kontinentala basalter. 2B: BAB-basalter 
(Backarc basin). 3A: Alkalina riftbasalter. 3B-D: Olika typer 
av MORB. 

Ett relativt obeprövat diagram är La-Y-Nb dia-
grammet av Cabanis och Lecolle (1989, i Rollinson 
1993), vilket antas kunna skilja öbågebasalter från 
kontinentalt och oceaniskt bildade basalter (fig. 10e). 
Intressanta är att detta diagram är det enda som uppvi-
sar någon gemensam avvikelse av de mer metamorfa 
proverna VV23 och VV38a. 

Ti-V-diagrammet bygger på att Ti och V beter sig 
olika åt i silikatmineral, i vilka V är mycket mer kom-
patibelt än Ti. Fördelar med detta anses vara att Ti och 

Fig. 10f. Ti-V diagram efter Shervais (1982). Skiljelinjerna 
baseras på olika Ti/V-förhållanden.  
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Fig. 11A. Kondritnormaliserat REE-diagram efter Boynton (1984, i Rollinson 1993). B. Primitivmantelnormaliserat REE-
diagram efter McDonough et al. (1991, i Rollinson 1993). 
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Fig. 11C. MORB-normaliserat spindeldiagram efter Pearce (1983, i Wilson 1989). D. Kondritnormaliserat spindel-
diagram efter Thompson (1984, i Wilson 1986). 



21 

 

REE- och spindeldiagram finns redovisade i  
fig. 11a-d. REE-diagrammen visar på en viss anrikning 
av lätta REE, vilket kan tyda på att granater finns kvar 
i källan, eftersom dessa föredrar tunga REE. REE-
diagrammen visar även på en mycket svag negativ Eu-
anomali vilket tyder på att plagioklas kan ha fraktione-
rats eller på partiell smälta där fältspater stannat i käl-
lan (Wilson 1989).  

Alla element i spindeldiagrammen antas vara in-
kompatibla under partiell uppsmältning och fraktione-
ring, utom möjligen Sr som kan finnas i plagioklas, 
samt Y och Yb i granat och Ti i magnetit. Sr tråget i 
det kondritnormaliserade spindeldiagrammet (fig. 11c)
kan tyda på fraktionering av plagioklas. Prov VV31 
och VV78skiljer sig något från de övriga och har även 
en något mer possitiv Ti-anomali än de övriga. 

Elementen längst till vänster i det morbnormalise-
rade spindeldiagrammet (fig. 11d), det vill säga Sr, K 
och Rb och Ba, anses mobila medan Th till Yb klassas 
som immobila. De mest inkompatibla elementen finns 
i mitten. Den positiva Ce-anomalin i det MORB-
normaliserade spindeldiagrammet beror troligen på en 
anrikning av lätta REE, men kan även bero på krustal 
kontaminering (fig. 11d). Krustala bergarter är ofta 
anrikade på lätta REE, K, Th, Rb och Ba, men har  
lägre Nb, Ta, P, Zr, Hf, Y och mellersta REE. Anrik-
ning av lätta REE tillsammans med mobila inkompa-
tibla element i ett MORB-normaliserat spindeldiagram 
tyder på kontaminering eller att källan varit anrikad 
jämfört med OIB (Ocean Island Basalt) och MORB. 
Är kontamineringsgraden hög är La/Nb förhållandet 
<1 (Wilson 1989). Alla prover har ett högre värde.  

Tråget vid Ta och Nb, i det kondritnormaliserade 
spindeldiagrammet (fig. 11d), kan antingen bero på att 
bergarterna är subduktionsrelaterade eller att magman 
kontaminerats. Tråget vid Sr beror på fraktionalisering 
av plagioklas. 

Flera undersökningar av massbalans och volymef-
fekt har publicerats på övergången från gabbro till 
granatamfibolit, bland annat av Värmlandsdiabaserna 
och av bergarter i Bambleområdet i Norge. (Alirezaei 
och Cameron 2002, Zeck och Willadsen 1990). I båda 
dessa områden skiljer sig transporten av vissa element 
åt, men gemensamt är att SiO2, TiO2, Al2O3, P2O2 för-
blir konstant, medan K och Rb koncentrationerna 
minskar och mängden Fe3+ ökar. Undersökningarna 
skiljer sig dock åt på flera punkter, bland annat när det 
gäller Na2O och CaO. I båda fallen har man försökt 
korrigera för påverkan av eventuella fluider och in-
homogeniteter i bergartens ursprungssammansättning. 
Ingen tydlig trend av elementtransport i Herrestads-
metabasiten har kunnat påvisas. 

 
3.4 Isotopanalyser  
Analyser av Sm-, Nd- och Sr-isotoper har utförts på 
fyra prov: VV01, VV08a, VV31b och VV78.  

Proverna preparerades på samma sätt som för geo-
kemi, och ca. 0,3 g användes till isotopanalyserna. 
Proverna och en standard vägdes in, spikades och lös-
tes upp. Spikning, eller isotoputspädning, innebär att 

en känd mängd lösning med ett känt isotopförhållande 
tillsätts provet. När isotopförhållandet sedan mäts i en 
masspektrometer kan provets ursprungsförhållande 
räknas ut. Två jonbyten utfördes, ett för att separera ut 
Sr och ett för att separera ut Sm och Nd.  

En masspektrometer av TIMS-typ (Thermal Ioni-
zation Mass Spectrometry) användes för analyserna. 
Masspektrometern kan kortfattat sägas bestå av tre 
delar, en jonkälla, en magnet och en detektor. Jonkäl-
lan består av en provkarusell där varje prov sitter på ett 
filament av rheniumtråd. Filamentet värms upp till ca. 
1200ºC och provet joniseras. Jonerna passerar sedan 
genom ett elektromagnetiskt fält, och beroende på de 
olika jonernas massa kommer jonstrålarna att böja av 
olika mycket från ursprungsbanan. Varje jonstråle re-
gistreras sedan av en så kallade faradaydetektor.  
Detektorn förstärker jonstrålen och konverterar den till 
spänning. Skillnaden i spänning mellan de olika detek-
torerna räknas ut, och skillnaden mellan isotopkvoter-
na erhålls.  

Vanligen mäts förhållandet mellan två isotoper, 
eftersom det inte är möjligt att mäta den absoluta kon-
centrationen av en isotop. Som jämförelse används en 
isotop som inte ingår i sönderfallsserien, till exempel 
144Nd för 147Sm och 143Nd, och 86Sr för 87Rb och 87Sr 
(Faure 1986). 

Analyserna utfördes på Naturhistoriska riksmuseets 
Laboratorium för Isotopgeologi. Sm, Nd och ospikad 
Sr mättes med en Finnigan MAT 261 multikollektor-
försedd masspektrometer med tantaloxid på singel 
rheniumfilament .  Proverna spikades med en 
147Sm/150Nd-lösning. Neodym normaliserades mot 
146Nd/144Nd = 0,7219 och Sm mot 149Sm/152Sm = 
0,51686. Resultaten från Sr mätningarna normalisera-
des mot 88Sr/86Sr = 8,375209. Den externa La Jolla-
standarden var 18 ppm och hade 143Nd/144Nd = 
0,511847. Resultatet från analyserna finns redovisade i 
tabell 3 och 4. 

På grund av en strömrusning under mätningen av 
Nd har prov VV01 en större osäkerhet än de övriga 
proverna. 

 
3.4.1 Samarium/Neodym 
Både Sm och Nd hör till lantaniderna. Kemiskt beter 
de sig därför mycket likt. Atomradien för Sm är dock 
något mindre, (~0,96 Å) än den för Nd (~1,0 Å). Detta 
medför att samarium får en högre jonpotential och är 
därför något mer kompatibel än neodym. Både samari-
um och neodym är svårlösliga och diffunderar dåligt i 
bergarter (Bernard-Griffiths och Gruau 1989).  

Sm har sju naturliga isotoper varav tre är 
radiogena. En av dessa är  147Sm som sönderfaller till 
den stabila isotopen 143Nd enligt: 

HeNdSm 4
2

143
60

147
62 +⇒

Halveringstiden (t1/2) är 1,06·1011 år och sönder-
fallskonstanten (λ) är 6,54·10-12 år-1. Halten av 143Nd 
ökar med tiden allt eftersom 147Sm sönderfaller. Därför 
är det möjligt att räkna ut ursprungshalten av Nd vid 
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tiden t, enligt:  
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Fig 11. Nd-utvecklingen av CHUR. Bilden visar även ut-
vecklingen för en skorpa bildad för 2 Ga sedan och dess 
mantelkälla. 

Där m är det uppmätta värdet i bergarten i dag. 
Jordens ålder och dess ursprungliga 143Nd/144Nd-
förhållande har bestämts genom analyser av kondrit-
iska meteoriter. Isotoputvecklingen av 143Nd på jorden 
beskrivs med en modell som kallas CHUR (Chondritic 
Uniform Reservoire). Modellen bygger på att jorden är 
ett slutet system som har samma Sm/Nd-värde som 
kondritiska meteoriter. (Faure 1986). Detta innebär att 
det är möjligt att räkna ut 143Nd/144Nd förhållandet för 
CHUR för tiden t (i miljoner år), enligt:  
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Där idag står för dagens CHUR-värde. Vid CHUR 
beräkningar antas jorden alltid vara 4,6 Ga gammal.  

Vid en partiell uppsmältning av CHUR får mag-
man ett lägre Sm/Nd-kvot än CHUR, eftersom Nd är 
något mer inkompatibel än Sm. Bergarter som bildas 
från denna smälta blir därför anrikade på Nd men får 
et t  lägre 1 4 3Nd/1 4 4Nd förhållande än CHUR.  
Ursprungskällan i sin tur blir utarmad på Nd men får 
med tiden ett högre 143Nd/144Nd förhållande än CHUR 
(fig. 11). 
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CHUR kan även användas för att beräkna vid vil-
ken tid som 143Nd/144Nd halten i bergarten var den 
samma som i CHUR och ger en så kallad modellålder. 
Det vill säga vid vilken tidpunkt en bergarts magma 
separerade från CHUR enligt formeln: 

Detta gäller bara om Sm/Nd-förhållandet i berg-
arten inte förändrats sedan den separerade från CHUR. 
Den här typen av modellåldersberäkningar kan även 
användas för att räkna ut tiden då en bergart separera-
de från en utarmad mantel (Faure 1986). 

 
3.4.2 Rubidium/Strontium 
Rubidium (Rb) har en jonradie som är mycket lik den 
för K och kan därför lätt substituera detta element i 
olika mineral. Rb har två naturligt förekommande iso-
toper, 85Rb och 87Rb, där 87Rb är radiogen och sönder-
faller till strontium 87Sr enligt: 

β+⇒ SrRb 87
38

87
37

( )186

87

86

87

86

87

−×







−








=







 × t
m

ba

m

ba

t

ba

e
Sr
Rb

Sr
Sr

Sr
Sr λ

Sr har en jonradie som är mindre än den för Rb. Sr 
har fyra naturliga isotoper, 88Sr, 87Sr, 86Sr och 84Sr, 
varav samtliga är stabila. Då 87Sr ständigt nybildas 
från 87Rb varierar mängden 87Sr i en bergart beroende 
på det ursprungliga Rb/Sr-förhållandet och tiden. Rb 
är mer inkompatibel än Sr och en smälta kommer där-
för att anrikas på Rb. Den ursprungliga 87Sr/86Sr-
kvoten i en bergart vid tiden t kan beräknas enligt  
formeln: 
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Där m står för den uppmätta mängden i bergarten i 
dag. I denna studie har 87Sr/86Sr, 84Sr/86Sr samt den 
totala halten Rb analyserats. Detta gör att kvoten 
87Rb/86Sr kan beräknas. Först beräknas andelen av  
varje Sr-isotop enligt: 
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En bergarts ursprungsförhållande av 143Nd/144Nd 
kan jämföras med CHUR-förhållandet vid tiden då 
bergarten bildades. Beroende på om bergarten bildats 
från en anrikad eller utarmad källa, kommer den att 
skilja sig från CHUR. Emedan skillnaderna i  
isotopförhållandena är små infördes epsilonparametern 
(ε). Om εNd-värdet är positivt indikerar detta att bergar-
ten kommer från en källa som blivit utarmad på LILE 
(Large Ion Litophile Element). LILE föredrar  
smältfasen vid partielluppsmältning. Om εNd-värdet 
däremot är negativt betyder det att bergarten har  
kommit från en källa med ett lägre Sm/Nd-förhållande 
än CHUR som t.ex. krustala bergarter och är därför 
anrikade på LILE. εNd räknas ut på följande sätt för 
tiden t: 
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Där kvoten 86Sr/86Sr = 1, 88Sr/86Sr = 8,37520938 
enligt The Subcommission on Geochronology of the 
International Union of Geological Sciences. Genom 
att därefter multiplicera förekomsten av de olika isoto-
perna med deras massa och summera dessa kan atom-
massan för Sr i de olika proverna räknas ut. I från detta 
samband kan därefter 87Rb/86Sr förhållandet i berg-
arten beräknas enligt: 

3.4.3 Resultat 
Vid beräkning av det ursprungliga isotopförhållandet 
och εNd-värden har en ålder på 1574 Ma använts. Efter-
som VV01 daterats till 1574±9 Ma med uran-bly-
metoden på baddeleyit (Möller, SGU opublicerade 
data). 

Samtliga prov utom VV01 har positiva εNd-värden, 
vilket indikerar att de förra har sitt ursprung från en 
utarmad mantelkälla. Prov VV01 har däremot genere-
rats från en anrikad mantelkälla eller kontaminerats av 
krustala bergarter (tabell 3). 

Modellåldern för de analyserade proverna är ca. 1,6 
Ga för VV01, 1,2 Ga för VV08a och cirka 0,8 Ga för 
VV31b och VV78 (tabell 5). Variationen kan antingen 
bero på störda system eller på att det faktiskt förekom-
mer tre generationer av mafiska intrusioner i området. 
Om så är fallet kommer deras initiala 143Nd/144Nd kvo-
ter att ge helt andra värden eftersom denna kvot är 
beroende av åldern på bergarten (tabell 3 och 5).  

Tidigare har isotoper främst använts för datering av 
bergarter och mineral men idag används de även som 
ett viktigt petrogenetiskt verktyg. 
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Nr Bergart Sm 
(ppm) 

Nd 
(ppm) 

147Sm/144Nd 143Nd/144Nd Int. Prec. εNd 
 (idag) 

143Nd/144Nd 
(1574 Ma) 

εNd 
 (1574 Ma) 

VV01 Gabbro 10,93 49,12 0,1345 0,511970 0,000019 -13,03 0,510578 -0,48 
VV08a Metagabbro 5,44 20,63 0,1595 0,512346 0,000008 -5,70 0,510696 1,82 
VV31b Metgabbro 5,41 21,10 0,1549 0,512422 0,000005 -4,21 0,510819 4,24 
VV78 Diabas 5,26 20,60 0,1545 0,512415 0,000006 -4,35 0,510816 4,18 

Tabell 3. Isotopdata för Sm och Nd. 

Nr Bergart Rb 
(ppm) 

Sr 
(ppm) 

87Rb/86Sr 87Sr/86Sr Int.Prec. εSr 
(idag) 

87Sr/86Sr 
(1574 Ma) 

εSr 
(1574 Ma) 

VV01 Gabbro 39,8 229,9 0,501211 0,714613 0,000009 143,55 0,703284 8,95 
VV08a Metagabbro 56,9 194,6 0,846906 0,719069 0,000007 206,80 0,699927 -38,84 
VV31b Metagabbro 19,9 170,6 0,337552 0,709686 0,000008 73,61 0,702056 -8,53 
VV78 Diabas 23,1 177,1 0,377459 0,709901 0,00001 76,66 0,701370 -18,30 

Tabell 4. Isotopdata för Rb och Sr. 

Tabell 5. CHUR-åldrar. Tiden då bergarten separerade från CHUR ger ett εNd på 0, varför åldern har avrundats så 
att εNd kan beräknas. 
Nr Modellålder Avrundad ålder εNd för avrundad ålder 

VV01 1,63 1,57 -0,48 

VV08a 1,20 1,22 0,11 

VV31b 0,79 0,96 0,94 

VV78 0,81 0,96 0,85 

Där Rb/Sr är kvoten av dessa element i bergarten 
och enligt The Subcommission on Geochronology of 
the International Union of Geological Sciences anses 
förhållandet av 85Rb/87Rb vara 2,59265  (Faure 1986).  

Under kristallisationsfraktionallisering av basalt-
iska magmor tenderar Sr att koncentreras i plagioklas 
medan Rb stannar i residualmagman. Detta medför att 
Rb/Sr-förhållandet i magman ökar under kristallisatio-
nen. Med ökad fraktionering kommer de bergarter som 
bildats ur magman att successivt få högre Rb/Sr-
förhållanden (Faure 1989). 
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4 Diskussion 
Herrestadsmetabasitens välbevarade partier återfinns 
som linser, kringgärdade av mer metamorfoserade och 
deformerade delar. Övergången syns tydligt i fält där 
bergarten kan skifta från välbevarad gabbro till granat-
amfibolit inom bara ett par meter. Metamorfosgraden 
är troligen beroende av deformationen, där fluider 
kunnat tränga in i bergartens deformerade partier.  
Herrestadsmetabasitens odeformerade delar har därför 
klarat sig från mer genomgripande metamorfos. Tydli-
gast syns deformationen längs med den västra randen 
av Herrestadssjön, där metabasiten är starkt amfiboliti-
serad, svart och skiffrig med en brant nord-syd folia-
tion. Mot öster övergår den istället till en mycket vack-
er svartvit bergart med stora granater. En förklaring till 
detta skulle kunna vara att en deformationszon före-
kommer utmed det lågmagnetiska området NO om 
Herrestadssjön.  

Även i de västligaste delarna är Herrestadsmeta-
basiten kraftigt amfibolitiserad. Detta kan ha flera för-
klaringar. Den omkringliggande gnejsens deforma-
tionsgrad ökar åt väster vilket betyder att omvandling-
en varit kraftigast där. Herrestadsmetabasiten består av 

två kroppar som ligger vinkelrät mot varandra. Meta-
basiten har från början förmodligen varit en rak i N-S 
utsträckt kropp som sedan veckats under någon av de 
post-1,57 Ga veckfaserna, troligen den svekonorvegis-
ka. Det är även i de västligaste delarna som gnejsfrag-
ment i Herrestadsmetabasiten förekommer.  

Berggrunden i den sydvästskandinaviska provinsen 
har en komplex bildningshistoria och flera olika terma-
la händelser har inträffat i området. Dessa är dock inte 
möjliga att särskilja i Herrestadsområdet. 

I den södra delen slår en diabasgång igenom Her-
restadsmetabasiten. Gångens utsträckning är något 
oklar, men den har på kartan (fig. 3) dragits ihop med 
lokal VV31b, då de antagits tillhöra samma gång.  
Lokalerna är mycket lika både i fält, geokemiskt och 
med avseende på isotopsammansättning, VV31b är 
dock mer grovkornig än diabasen vid lokal VV78.  

Diabasen är gråaktig och finkornig men helt klart 
metamorfoserad, vilket syns tydligt i tunnslip. I diaba-
sen återfinns ett stycke av typisk omvandlad, svartvit 
Herrestadsmetabasit med stora granater. Det troliga är 
att brottstycket metamorfoserats innan den plockades 
upp av diabasgången. Ingen direktkontakt mellan dia-
basen den omkringliggande, svartvita, Herrestadsmeta-
basiten har dock observerats i fält. 

Även i de mest välbevarade partierna av Herre-
stadsmetabasiten finns spår av metamorfa reaktioner, 
främst som amfibolbårder runt pyroxen, biotit och 
olivin i kontakt med plagioklas. Tidpunkten för om-
vandlingen är svår att avgöra, men mycket talar för att 
det är senmagmatiska reaktioner (Zeck och Willadsen 
1990), dvs. samtida med reaktionsbårderna runt olivin 
som förekommer i kontakt med plagioklas. I de mer 
metamorfoserade delarna finns ibland två typer av 
granater, små subhedrala och större anhedrala. Detta 
skulle kunna peka på två granatgenerationer, vilket 
talar för mer än en metamorf händelse. 

I flertalet klassificeringsdiagram skiljer sig tre av 
proverna från de övriga; VV08a, VV31b och VV78. 
De skiljer sig även med avseende på Sm-, Nd- och Sr-
isotopsammansättningen. Det kan därför röra sig om 
mer än en generation mafiska intrusioner.  

Jämförelsen med andra mafiska intrusioner längs 
med Protoginzonen har försvårats då kvaliteten och 
förekomsten av åldersdateringen har varierat kraftigt. I 
detta arbete har data från Johansson och Johansson 
(1990) använts som jämförelse. Johansson och Johans-
son (1990) har daterat mafiska intrusioner längs med 
Protoginzonen med Sm-Nd-metoden. De har delat in 
de mafiska intrusionerna i tre grupper; de ca. 1,5 Ga 
gamla Värmlandsdiabaserna, de ca. 1,2 Ga gamla Pro-
toginzonsdiabaserna samt de ca. 0,9 Ga gamla  
Blekinge-Daladiabaserna (Johansson och Johansson 
1990). 

Av de prover som analyserats med avseende på 
Sm-, Nd- och Sr-isotoper är det bara VV01 som är 
daterat, vilket gett en ålder på 1574± 9 Ma. Detta prov 
borde alltså ha ett liknande εNd-värde som den enligt 
Johansson och Johansson (1990) 1,5 Ga gamla Ölme-
diabasen, vilket det inte har. Närmast överensstäm-

Fig. 12. Jämförelse med Sm-Nd-isokroner ur Johansson och 
Johansson 1990. A. Överst. Den cirka 1,5 Ga Ölme mineral-
isokronen med Krängshult bergartsprov. Samt de ca 1,2 Ga 
isokronerna för Protoginzonsdiabaserna. B. Jämförelse av Her-
restadsmetabasiten med de ca 0,9 Ga Blekinge-Daladiabaserna. 
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mande är VV08a, som har ett ursprungligt εNd värde på 
+1,8. CHUR- åldern för VV08 är 1,20 Ga (fig. 12) och 
för Ölmediabasen 1,24 Ga, vilket sammanfaller väl. 
Johansson och Johansson (1990) har i sin geokron 
uteslutit detta prov eftersom det plottar utanför regres-
sionslinjen. Enligt senare undersökningar är Ölme-
diabasen daterad till ca. 1569±3 Ma med U-Pb från 
baddelyit (Söderlund et al. 2005). Detta skulle kunna 
tala för att prov VV08a ändå hör till Värmlandsdiaba-
serna sin avvikande CHUR– ålder.  

Prov VV31b och VV78 har en CHUR-ålder på ca. 
0,8 Ga, vilket närmast motsvaras av de cirka 0,9 Ga 
gamla Blekinge-Daladiabaserna. Detta är kanske inte 
helt osannolikt eftersom bergartsdateringar med Sm-
Nd har visat sig ge lägre åldrar än de mer tillförlitliga 
U-Pb-dateringarna (Söderlund et al. 2005). VV31b och 
VV78 sammanfaller närmast med isokronen för de 0,9 
Ga gamla Björkerödsdiabaserna (Johansson och  
Johansson 1990). Detta skulle kunna tala för att de 
faktiskt tillhör en annan, yngre generation. VV31b och 
VV78 har dessutom en mer gråaktig färg i fält än de 
övriga proverna, även om VV31b är grovkornigare än 
diabasen i prov VV78. 

Ingen av de mafiska bergarterna i Johansson och 
Johansson (1990) visar på någon större ursprunglig 
utarmning av Nd. Högsta εNd-värde har Ölmediabasen 
med +1,7 medan de flesta 1,2 Ga diabaserna har ett 
ursprungligt εNd-värde på -2 medan värdet för BDD 
ligger runt 0. 

Krängshultsdiabasen som ligger några mil sydväst 
om Herrestad har tolkats tillhöra de ca. 1,2 Ga gamla 
Protoginzonsdiabaserna. Krängshult plottar dock utan-
för denna isokron men rakt på isokronen för Ölme-
diabasen (Johanson och Johansson 1990). Vilket kan 
tyda på att denna tillhör Värmlandsdiabaserna, liksom 
Herrestadsmetabasiten. VV01 har ett εNd-värde på -0,5 
vilket gör att det både ålders- och isotopmässigt stäm-
mer överens med Krängshultsdiabasen. Det negativa 
εNd-värdet för VV01 tyder på att bergarten antingen 
kommer från en något anrikad källa eller har blivit 
krustalt kontaminerad. Att Herrestadsmetabasiten har 
kontaminerats råder det ingen tvekan om. Detta är tyd-
ligt indikerat av förekomsten av delvis resorberade 
gnejsxenoliter i dess västligaste del. 

Vid en omräkning (tabell 5) där VV31b och VV78 
antas ha en ålder på 962 Ma får de ett εNd-värde på 
+0,93 respektive +0,85 vilket då stämmer relativt bra 
överens med BDD analyserna i Johansson och Johans-
son (1990), medan VV08a får ett εNd-värde på +0,11 
om en ålder på 1218 Ma antas. Detta stämmer sämre 
överens med Protoginzonsdiabaserna. Frågan kvarstår 
dock varför VV01 och VV08a isotopsammansättning 
skiljer sig så mycket åt. 

Om alla proverna har en ålder på 1,57 Ga har alla 
prov utom VV01 en utarmad mantel som källa, med 
positiva εNd-värden och negativa εSr-värden (tabell 3 
och 4). 

De som här har kallas för Herrestadsmetabasit kan 
utgöra, inte bara en utan upp till tre olika generationer 
av mafiska intrusioner. 

Både åldersmässigt och mineralogiskt är den domi-
nerande bergarten i Herrestadsmetabasiten mest lik 
Värmlandsdiabaserna. Värmlandsdiabaserna fortsätter 
därför troligen längre söder ut än vad som tidigare 
ansetts. Den övergripande deformationen och meta-
morfosen av östra  gnejssegmentet skedde under den 
svekonorvegiska orogenesen vid ca. 0,95 Ga. Zirkoner 
från Åkermetabasiten visar på minst tre metamorfa 
händelser vid ca. 1,44, 1,22 och 0,9 Ga sedan. Troligen 
har Herrestadsmetabasiten även varit utsatt för ett lik-
nande PT-scenario som Åkermetabasiten dvs. ett tryck 
på ca. 10,5-12 kbar och en temperatur på mellan 660-
630°C (Söderlund et al. 2004). 

Alla mafiska gångar längs med Protoginzonen är 
mycket lika, både till utseendet, mineralogiskt och 
geokemiskt. Protoginzonsdiabaserna och de central-
skandinaviska diabaserna är dock något mer alkalina 
än de tholeiitska Blekinge-Daladiabaserna. Alla dessa 
generationer har bildats genom liten partiell smältning 
av en granatiherzolitisk mantel (Solyom et al. 1992). 
Möjligen har Herrestadsmetabasiten ett liknande ur-
sprung då det finns en viss anrikning av lätta REE i 
denna, dvs. att granater stannar kvar i ursprungskällan. 

Den geokemiska och mineralogiska skillnaden 
inom de olika generationerna av basiska bergarter är 
många gånger minst lika stor som skillnaden mellan 
olika generationer. Jämförelsen av mafiska intrusioner 
i södra Sverige försvåras ytterligare av att tillförlitlig 
geokronologi saknas. Bättre dateringsmetoder har gjort 
att tidigare åldrar reviderats, och många mafiska intru-
sioner har visat sig tillhöra en annan generation än vad 
de äldre dateringarna indikerat. 

 
5 Sammanfattning 
• Åldersmässigt och mineralogiskt stämmer den 
dominerande delen av Herrestadsmetabasiten överens 
med Värmlandsdiabaserna. Detta innebär att Värm-
landsdiabaserna måste sträcka sig längre söderut än 
vad som tidigare ansetts. Tänkbart är även att de intru-
derat i en redan existerande svaghetszon längs med 
Protoginzonen. 
• Herrestadsmetabasiten har bildats i en konti-
nentalmiljö. Troligen i någon typ av riftsystem, möjli-
gen bakom en subduktionszon (back-arc). Alternativt 
kan de vara subduktionsrelaterade men den relativt 
höga krustala kontaminationen hos dem talar emot att 
de skulle ha bildats i en sådan miljö. De ligger i ett 
komplext område av den Fennoskandiskaskölden som 
genomgått flera tektonomagmatiska händelser. Vilken 
utbredning och omfattning dessa har haft är oklart. 
• Metamorfosen i Herrestadsmetabasiten är troli-
gen tätt knuten till deformationen, som underlättat för 
fluider att infiltrera bergarten. 
• Herrestadsmetabasiten kan utgöras av upp till 
tre generationer mafiska intrusioner. Dessa skulle då 
vara samtida med de ca. 1,57 Ga Värmlandsdiabaserna 
de ca. 1,2 Ga Protoginzonsdiabaserna samt de ca. 0,95 
Ga Blekinge-Daladiabaserna. Troligast är dock att de 
utgörs av Värmlandsdiabaser och BDD. 
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• I fall ovanstående stämmer visar det att det 
finns gångar som tillhör BDDgenerationen väster om 
Protoginzonen, och dessa har utsatts för en sen sveko-
norvegisk metamorfos. 

 
6 Fortsatt forskning 
Sydvästskandinaviens bergrund har en komplex och 
delvis okänd bildningshistoria och vidare forskning i 
området krävs. Den ”halladiska händelsen” är likåldrig 
med granulitfacies i sydvästra Grenvilleprovinsen och 
något yngre än ”Pinwarian orogeny” (Söderlund et al. 
2002). Den ”gotiska händelsen” har tidigare ansetts 
vara en subduktionsrelaterad tillväxt av den Fenno-
skandiska skölden. De centralskandinaviska diabaser-
na kan korreleras med Sudbury- och Abitibisvärmarna 
i Kanada och de yngre BDD med Borden och 
Kingston svärmarna (Solyom 1992). Senare forskning 
har visat att de centralskandinaviska diabaserna bildats 
i en back-arc eller möjligen en hotspotmiljö, samt att 
de inte har någon likåldrig motsvarighet i Nordamerika 
(Söderlund et al. 2006). Värmlandsdiabaserna har tro-
ligen bildats under en extension som avstannade innan 
den övergick till en kontinentriftning. PZ-diabaserna 
kan ha varit ett förstadie till den svekonorvegis-
ka/Grenvilliska orogenesen i Kanada, Grönland och 
Skandinavien. BDD intruderade antingen när området 
väster om Protoginzonen lyftes upp eller som ett för-
stadium till öppnandet av Iapetushavet (Johansson och 
Johansson 1990). Möjligt är även att Värmlands-
diabaserna skulle kunna ha ett samband med de likåld-
riga rapakivikomplexen i centrala Sverige och södra 
Finland. För att förstå bildningsmiljön för diabaserna 
längs med PZ och dess betydelse i ett regionalt sam-
manhang krävs fler och högkvalitativa dateringar. 

Möjligheten finns att bestämma åldern på meta-
morfosen i området, genom att datera de små sockriga 
kanterna av nytillväxt zirkon som finns runt mag-
matiskt bildad baddelyit. 

Ett större antal geokemi och isotopanalyser från 
olika diabasgenerationer behövs för att utreda vad som 
sker i bergarten under deformation och metamorfos. 
Det skulle dessutom vara mycket intressant att närma-
re studera opakfaserna och andra mineral rika på inne-
slutningar, för att ta reda på vilken sammansättning 
dessa har. En sådan studie skulle t.ex. ge svar på om 
det verkligen är pigeonit som omvandlas till hypersten 
med lameller och ”blobbor” av augit. Ytterligare frå-
gor att besvara är vilka reaktioner som är senmagma-
tiska och vilka som är metamorfa, och till vilken gene-
ration de närliggande och omkringliggande mafiska 
bergarterna tillhör. Tryck- och temperaturestimeringar 
har gjorts på Åkermetabasiten men skulle även kunna 
utföras på Herrestadsmetabasiten. Den strukturgeolo-
giska utvecklingen i området är dessutom endast över-
siktligt utredd.  

Många frågor om hur Sydvästsveriges bildats och 
omvandlas kvarstår, men en del av frågorna kan de 
mer kompetenta och välbevarade mafiska intrusioner-
na ge svar på. 
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Appendix 1: Lokalbeskrivning 
 
Lokal 1 
GPS: 1383709/6343573 
Liten väghäll nordost om gården Ekåsen. Vittrad yta har något svartgrönfärg 
med mörk plagioklas. Plagioklasen är ca. 1-2 cm×ca. 0,5-1 cm stora, mörkbru-
na till svarta glansiga kristaller. Pyroxen består av 0,5 cm - 1 cm stora, brun-
svarta kristaller på nyslagen yta. Bergarten är grovkornig och massformig 
Övrigt: slip finns, Gabbro, 3 stuffer, VV01. Detta är dateringslokalen. Kan på 
vissa ställen urskilja något gulgrönaktigt kan vara olivin 
Fortsätter norrut längs  med vägen, ca. 50 m längre fram. 

 
Lokal 2 
GPS:1383794/6343714-1383846/6343799 
Vid vägen. Vittrad yta är rosaröd (ljusrosa på torr stuff). Med mineralkluster 
orientering av röda, vita och svarta band. Lineation 155/20º, (lineation 120/10º 
sämre mätning). Rosa fältspats korn ca. 0,1-0,4 cm stora, jämnkornig med ca. 
10% mörka mineral. Mörkt mineral är biotit, biotiten har samma generella 
storlek som kvarts och fältspat, Bergarten är ”sockrig” på frisk yta. 
Övrigt: Gnejsgranit, fortsätter längs med vägen och ser flera blottningar av 
samma gnejs, ca. 100 m längre fram mäts foliationen till 160/32º, Ibland syns 
en svag foliation: 091/40º. En stuff, VV02.  
 
Lokal 3 
GPS: 1383975/6343757 
Öster om vägen, cirka 150 m in i skogen finns en rund mossbevuxen häll av 
basisk bergart. 
Vittrad yta: svart vit som ” smått kofläckig”, svarta mineral dominerar och är 
ca. 0,5-1 cm stora. Plagioklaskornen är vita och ca. 0,5-1,5 cm stora på vittrad 
yta. Bergarten är massformig och jämnkornig, de mörka mineralen är troligen 
en hel del amfibol. På frisk yta: riktigt svart mineral troligen amfibol. Mera 
svart-brunt mineral troligen pyroxen, plagioklas något beigeaktiga. Något litet 
och glittrigt, max 2 mm stora troligen små granater. 
Övrigt: granatamfibolit, en liten stuff VV03. 

 
Lokal 4 
GPS: 1383994/6343745 
4a: ca. 40 m öster om lokal 3. Mossbelupen häll i skogen. Vittrad yta har ljus 
något beigeaktig plagioklas som är 0,1×0,5-1 cm och ca. 50% mörka och ljusa 
mineral. Mörka mineral ca. 0,2-0, 5 cm stora. Bergarten är massformig och 
jämnkornig. Frisk yta: Brungrå till svart och i stort sett jämnfärgad men med 
vissa ljusare partier där plagioklasen är brun-beige. Plagioklasen är ofitiskt 
orienterad. Ser vissa små svartare mineral kan vara en del amfibol men troli-
gen mest pyroxen. 
Övrigt; en liten stuff VV04a, kan finnas några små biotitflagor och även 
mycket små granater? 
4b: samma häll men ca. 10 m norr ut. Vittrad yta: Svartvit bergart där svart 
dominerar. I stort sett massformig men med en svag NV-SO mineralorienterig 
på vissa partier i hällen. Plagioklas ca. 0,3× 1-2 cm, amfibol 0,5-1 cm. Grana-
ter är rikligt förekommande med ca. en centimeters mellanrum och ca. 0,1-0,2 
cm stora. Granaterna är rödbruna. Frisk yta: Vit-beige plagioklas med svart 
och glittrig amfibol mellan. Granaterna företrädesvis i de plagioklas rikare 
delarna.  
Övrigt: Granat amfibolit, en stuff VV04b  
4c: ytterligare 20 m norr ut men även under ”haket” ca. 10 m åt väster. Vittrad 
yta: brungrå bergart med svart vita fläckar, liknar 4a. Mörka mineral ca. 0,2-
0,5 cm, plagioklas beige och ca. 0,1×0,2-0,5 cm stora. Inga granater observe-
rade. Friskare yta: ytan är något vittrad och därför något brunaktig med svarta 
mineral för övrigt se 4a.  
Övrigt: kallar denna bergart för A-typen tillsvidare eller finkornig gabbro. 
  
Lokal 5. 
GPS: 1384053/6343849  
Något längre norr ut, kanske 100-200m vid öppet parti i skogen, norr om 
rågången. På vittrad yta ”salt och peppar” fast med beigt och svart färg. Plagi-
oklas 0,5×0,1 cm och mörka mineral matta och svarta ca. 0,2×0,5 cm. Bergar-
ten är jämnkornig och massformig. Frisk yta: totalfärgen är grå-brun-svart och 
massformig med ofitisktextur. Plagioklasen är mörk på frisk yta och ca. 0,1 
×0,2-0,5 cm. Mörktmineral samma storlek som på vittrad yta en del är troligen 
amfibol men pyroxen dominerar.  
Övrigt: kan finnas små granater eller är det vittringsfenomen kan vara vittrad 
pyroxen eller plagioklas som blir röd-brun? Annars som A-typen. En 
stuff,VV05. 
 
Lokal 6 
GPS:1384761/6347849 
Lokalen är belägen utanför fastighetskartan men på terrängkartan, liten häll 
20m NO om vägen. På vittrad yta: Svart bergart som har lite vita stänk, fram-
för allt mer vita eller ljusa mineral runt sprickor. Svart-brun färg, troligen från 
humus då bergarten är mycket överväxt. Mörka mineral är ca. 0,2-0,5 cm 
stora. Plagioklasen är beige och ca. 0,1-0,2 cm stora Frisk yta: mörka plagiok-
las kristaller som är mörka, ca. 0,1-0,2 cm stora och ligger i ”konfetti” möns-
ter. Bergarten har jämngrå färg och är jämnkornig. Plagioklasen är möjligen 
något mer ljusgrå. Mörka mineral är troligen pyroxen men kan vara en del 
amfibol i bergarten. 

Övrigt: kan innehålla en del små amfiboler men även pytte granater, under 0,1 
cm i diameter, om det inte är vittrings fenomen. Kan kanske vara magnetkis 
eller vittrad plagioklas? Denna bergart är markerad som grön på SGU:s berg-
grundskarta. Men är det en metagabbro, metadiabas, amfibolit eller granat 
amfibolit, troligen metadiabas. Kan möjligen vara lämplig för större provtag-
ning. En liten stuff VV06. Bergarten känns mycket mer ”finkornig och homo-
gen” än tidigare bergarter. 
 
Lokal 7 
GPS: 1384703/6347838 
Fortsätter längs  med grusvägen och ca. 50m SV om vägen finns en liten 
mossbevuxen häll som sticker upp som en ”valrygg” i skogen. Vittrad yta: 
Något ”salt och pepprig” fast med mer utdragna korn. Vissa ljusare partier 
som är mer plagioklas rika. Plagioklasen är parallellt orienterade och ca. 0,1-
0,2 × 0,5-1 cm stora medan de mörka mineralen är ca. 0,2-0,5 cm stora. Rik-
ligt med granater som varierar i storlek mellan 0,1 cm till 0,3 cm. Granaternas 
täthet ökar och storlek ökar i de mer plagioklas rika områdena. På frisk yta är 
bergarten svartgrå och tydligt folierad, samt krenelerad med många amfibol 
nålar som följer kreneleringen. Bergarten är jämnkornig och på frisk yta är det 
svårt att se några granater, men vissa små finns kanske mer granat förande i de 
plagioklas rikare partierna? Foliation är mätt till 180/56º och kreneleringen till 
308/32º (kreneleringen är "höftad", osäker mätning) 
Övrigt: Metabasit troligen metadiabas och granat amfibolit. Två stuffer, 
VV07. 
 
Lokal 8  
GPS: 1384648/6348005 
Fortsätter längs med vägen, på högersida om vägen vid ungskogskant och ca. 
20 m in från vägen. Vittrad yta har beige plagioklas som är ca. 0,2-0,5×0,1 cm 
stora. På vissa ställen mer plagioklas rik med plagioklas kluster. De mörka 
mineralen är ≤ 0,5 cm. Små granater förekommer troligen i hela bergarten 
men är större upp till 0,3 cm stora i de mer plagioklas rika områdena. Annars 
massformig och jämnkornig bergart med brunaktig yta, troligen p.g.a. växter 
med under det bruna troligen gråaktig salt och peppar färg. Färsk yta: bergar-
ten har en mer jämngrå färg, man kan dock urskilja små granater (även om 
dessa syns bättre på vittrad yta) och små amfiboler. Men troligen övervägande 
pyroxen som mörkt mineral. Bergarten är massformig och jämnkornig och 
möjligen även metamorf? Igenom hällen går en ca. 1 dm bred och plastisk 
skjuvzon. Vid skjuvzonen är bergarten grå och vit randig. Mineralorientering-
en syns tydligt på plagioklasen. Foliationen mäter 290/32º och sträckningsli-
neationen 304/10º 
Övrigt. En stuff VV08a på den opåverkade bergarten och en stuff VV08b av 
den linjerade biten intill skjuvzonen samt fem prover för geokemi i brun 
papperspåse märkt VV08. Mycket lik bergarten vid lokal 6, (metadiabas). 
 
Lokal 9 
GPS:1384543/6348022 
Invid vägen, väl avrundad häll som sticker upp i flera partier längs med dikes-
renen. Vittrad yta: ljusrosa med kvarts fältspat och mafiska mineral, det mafis-
ka mineralet är troligen amfibol. Svårt att urskilja de ljusa mineralen, de 
mörka varierar från 0,2-1 cm. På friskare yta är bergarten mycket sockrig med 
kvarts fältspat och biotit samt troligtvis amfibol. Mineralen, främst biotiten 
ligger i ansamlingar efter plan men även fältspaterna klustrar ihop sig i upptill 
1 cm stora kluster. Andelen mörka mineral uppskattas till ca. 15-20%. Folia-
tion som är 072/08º och en svag lineation som mäter 145/08º, lineationen 
består av mineral orientering. 
Övrigt. Bergarten bestäms till gnejsgranit. 
 
Lokal 10 
GPS1384422/6348040 
Fortsätter längs med grusvägen, ca. 50 m norr om vägen vid älgtorn. Hällen är 
ca. 10×10 m stor. Vittrad yta: färg brun-svart med 0,1-0,2×0,5-2 cm stora 
plagioklaser som är beige-bruna och helt klart orienterade. De svarta minera-
len ligger klustrade så det är svårt att avgöra storleken men troligen ca. 0,5-2 
cm. Även plagioklasen är ibland klustrad och det ser nästan ut som ”enklaver” 
som är ca. 5×10 cm stora av plagioklas med kluster av granater i. Granatklust-
ren är ungefär runda och ungefär 1,5 cm i diameter. Granater förekommer i 
hela bergarten men framträder mest i de plagioklas rikare delarna, storleken 
varierar från ca. 0,1-0,4 cm och har orange brun färg. Hela bergarten är tydligt 
folierad i 165/70º och på vissa ställen syns troligen en svag krenelering. På 
frisk yta är bergarten beige svart i ränder med svartare respektive mer beige 
aktiga partier och brun orange granat ”prickar”. Mineralen ligger helt klart i 
plan. Svårt att avgöra plagioklas färgen på frisk yta då det är svårt att få fram 
en helt frisk yta, men den är troligen beige i hela bergarten. Mycket amfibol 
rik bergart med amfibolen orienterade efter foliationen, ibland är amfibolen 
nästan ”flakig” eller så är det biotit. Granaterna ca. 0,2-0,4 cm förekommer i 
hela bergarten. Bergarten är jämnkornig och randig i tunna millimeter tjocka 
band som undulerar. 
Övrigt: en trasig stuff VV10 granatamfibolit. 
 
Lokal 11 
GPS 1384347/6347971 
Stor mossbelupen häll i gles skog, något sydväst om förra lokalen. Hällen är 
ca. 20×20m och på toppen står det en bänk. Vittrad yta: ljusrosa, sockrig yta. 
Bergarten är tydligt folierad med mörka stråk av biotit. Kvarts och fältspat är 
omkristalliserade men man kan se de gamla fältspatsögonen som är ca. 0,5-1 



30 

 

cm stora. De flesta av fältspatsögonen är ganska utdragna men vissa med mera 
ursprunglig kristallform finns kvar. Friskare yta: Färgen är svart och rosa på 
friskare yta med ca. 25% mörka mineral. Längs med foliationen ligger kluster 
av biotit. Ojämnkornig bergart med större fältspater som omkristalliserats och 
har en sockrig textur, överlevande fältspatsögon är ca. 1 cm i diameter. Folia-
tionen mäts in till 177/24º. 
Övrigt: Ögongnejsgranit. En häll av gnejs återfinns även på den nordvästra 
sidan om vägen ca. 50 m längre fram. 
 
Lokal 12 
GPS 1385318/6347008 
12a: Gnejs vid älgtorn strax öster om vandringsled i kanten av hygge. Mossbe-
vuxen häll. 
Vittrad yta: Folierad bergart med finkornig sockrig yta som är jämnkornig 
med kvarts, fältspater och biotit. Biotiten är orienterad i stråk och andelen 
mörka mineral är ca. 10%. I hällen syns även en pegmatit ådra under mossan. 
I hällen finns gångar av granatamfibolit. En liten smal gång som är ca. 3 cm 
bred, en ca. 2 dm bred gång med en möjlig gnejsgång i mitten och en tredje 
gång som är ca. 10 cm bred. På vittrad yta är gnejsen svagt ljusrosa medan den 
på friskare yta är mer grå. I gnejsen finns något rött som skulle kunna vara 
strålskada från Th-rik allanit i biotiten. 
Amfiboliten har brunsvart färgen med beige plagioklas och är granat förande. 
De mörka mineralen domineras av amfibol men även en hel del biotit före-
kommer. Granaterna är små, runt 0,1-0,2 cm i diameter. Amfiboliten är starkt 
deformerad med två foliationer och en skärningslineation syns mellan gnejs 
och amfibolit. Skärningslineation: 310/04º Biotit i gnejsen är mineraloriente-
rad och dess lineation sammanfaller med skärningslineationen. Första foliatio-
nen är 142/48º och mätt i gånggränsen mellan amfibolit och gnejs, då dessa 
sammanfaller. Den andra foliationen: 229/13º. 
Övrigt: Gnejsen kan vara av S-typ. Det finns tre foton tagna på gångarna nr 8-
10, med kompass som skala. Gnejs och granatamfibolit. 
12b: Lokal ca. 20 m väster ut på stig. Flat häll på marken. Mörkgrå bergart 
med mycket amfibol och biotit. Biotiten är kopparfärgad i 0,1 × 0,2 cm stora 
flagor. Amfibolen är ca. 0,1× 0,2-0,4 cm stora som nålar och orienterade. 
Mineral orienterigs lineationen mäter 146/18º och foliationen 332/72º. Ser 
ingen tydlig plagioklas men den finns säkert där tror mig även se små granater 
i luppen. 
Övrigt: Granatamfibolit. 
 
Lokal 13 
GPS: 1385460/6347032 
Vittrad yta: är sockrig med kvarts och fältspatskorn. Mörka mineral, 0,1-0,2 
cm stora, troligen amfibol eller biotit. Möjligen röda granater strålskada eller 
vittringsfenomen de är ca. 0,1-0,2 cm stora. Frisk yta: Här är bergarten mer 
rosa-grå med ca. 25% mörka mineral. Biotiten är orienterad efter foliationen i 
kluster och ca. 0,1-0,2×0,5 cm stora. Bergarten är jämnkornig. Med en folia-
tion som är: 332/64º. 
Övrigt: ca. 50 m VSV finns samma bergart. 
 
Lokal 14 
GPS: 1385098/6346363  
Ljusrosa häll. Kvartsläkt uppsprucken breccia med lite biotit, ca. 5% mörka 
mineral. Storleken på de olika mineralen är: Fältspater ca. 0,3 cm, kvarts ca. 
0,2-0,3 cm och biotiten ca. 0,1 cm. Biotiten är ofta klustrad i ca. 5 cm stora 
kluster. Annars jämnkornig med sockrig yta. Kvartsådrorna varierar i bredd 
mellan 1 cm till ca. 1 dm, med en i huvudsak N-S riktning. Ådrorna består av 
mjölkkvarts med vissa ej fullständigt ihop läkta hålrum med friväxande 
kvartskristaller i. Sparsamt men på vissa ställen förekommer kluster av mer 
mafiska mineral. 
 
Lokal 15 
GPS:1385250/6346309 
Vid korsningen ca. 10 m öster om stigen. Stor mossbevuxen häll som sträcker 
sig ca. 100 m åt sydväst. Metabasit med kraftig foliation som mäter 180/80º. 
Foliationen varierar dock något i hällen. Man kan se att granaterna i bergarten 
vuxit till innan sista foliationen, då foliationen smiter runt granaterna. Vittrad 
yta: Plagioklasen är beige-vit, ca. 0,1-0,2×0,5-1 cm stora, och vissa partier av 
bergarten är ljusare p.g.a. ansamling av plagioklas. De mörka mineralen är ca. 
0,2-0,5 cm och utdragna i foliationsriktningen. Granaterna är ca. 0,2-0,5 cm 
stora och brun-orange. Frisk yta: Plagioklas är vit även på friskare yta, amfi-
bolerna svarta och nåliga och ca. 0,5 cm långa. Även en del biotit flagor i ca. 
0,1-0,2 cm stora flak. Granaterna ser ut som de på vittrad yta. 
Övrigt: Öster om bergarten som jag kallat granatamfibolit finns det en gnejs-
häll som sträcker sig åt SÖ. Gnejsen är rosaröd, jämnkornig med ca. 10% 
mörka mineral med 0,1-0,2 cm stora röda fältspater och 0,1-0,2 cm stora 
biotitflagor. Från gnejsen finns det två stuffer, VV15. 
 
Lokal 16 
GPS: 1383743/6345516 
Finns bara utsatt på terrängkartan. På öster sida om vägen. Vittrad yta: ljusrosa 
med, kvarts fältspat och biotit som är ca. 0,1-0,2 cm stora. Jämnkornig bergart 
med ca. 10% mörka mineral, företrädesvis biotit. Biotiten är klustrad längs 
med lineationen, 090/10º. En svag foliation kan urskiljas som är mycket flack, 
096/15º. I bergarten finns även något rött som kan vara vittringsfenomen eller 
något mineral. 
 

Lokal 17 
GPS: 1383908/6341634 
Möjlig häll kan vara block, i hage intill åker. Sockrig och jämnkornig med 
10% mörka mineral. Mineralen är alla ca. 0,2-0,4 cm men ibland med mer 
fältspat i upptill 5 cm stora kluster. Kan vara svagt folierad. 
 
Lokal 18 
GPS: 1384287/6342021 
Mafisk bergart i hage precis bakom ladan, stor häll ca. 50×100 m och upp-
sprucken i ca. 0,5×0,5-2 m stora block. Här har troligen varit ett brott någon 
gång, då bergarten har sprängts på toppen. Vittrad yta är brunsvart till röd-
brun, troligen beroende på vittring, oxider eller utfällningar. Några mycket 
små glansiga mineral på vittrad yta, kopparfärgade och ca. 0,1-0,2 cm stora, 
kan vara biotit, förekommer mycket sparsamt. Svårt urskilja mineral i regnet.  
På frisk yta mer grå svart färg, massformig och jämnkornig. Pyroxen, svart 
och 0,2-0,5 cm stora. Mörk plagioklas som nålar, ca. 0,1×0,5 cm och ofitiskt 
orienterade. 
Övrigt: sju stuffer, VV18. Det kan vara så att bergarten är något, mycket svagt 
orienterad ut mot kanten, precis intill vägen. Men den är definitivt inte folierad 
på toppen. A- typen 
18b. GPS: 1384179/6342052 
Häll, eller block SV om lokal 18 i hagen. Hällen är ca. 3×2 m. Bergarten är 
randig med beige till röda plagioklas band och svarta band av amfibol. Att 
plagioklasen ibland är röd beror troligen på att det växer granater i den eller så 
är det ett vittrings fenomen. Granater i hela bergarten men företrädesvis i 
plagioklas rika delar, ca. 0,1-0,3 cm och brunorange. Tydlig foliation: 320/54º 
och lineation av mineralen som följer foliationen. 
Övrigt: en vittrad stuff, VV18b. Banden undulerar och är från 0,2 till 0,5 cm 
breda. 
 
Lokal 19 
GPS: 1383354/6342179 
Mossbevuxen häll ca. 30 m norr om vägen. Hällen är ca. 2,5×10m stor. Vittrad 
yta är mörkt brunsvart med 0,2-0,5 cm stora pyroxener. Svårt att se plagioklas, 
troligen brunbeige. Frisk yta: Massformig och jämnkornig med svarta pyroxe-
ner 0,2-0,5 cm, mörk plagioklas ca. 0,1×0,5 cm stora nåliga och ofitiskt orien-
terade. En del flagor av kopparfärgad biotit 0,1×0,4-0,5 cm stora flak.  
Övrigt: A- typen, kan vara mycket svagt folierad eller så är det växtriktning på 
mossan. Har tagit två stuffer men hittar bara en, VV19. 
 
Lokal 20  
GPS: 1383077/6341964 
Väl avrundad häll ca. 20 m norr om stigen. Ljusrosa gnejs häll med mossa på 
nästan inga mörka mineral på vittrad yta ≤ 10%. Jämnkornig med sockrig yta 
med kvarts och fältspat. Något mer rosa på vissa ställen troligen mer fältspat 
där. 
 
Lokal 21 
GPS:1383432/6342135 
Cirka 5 m hög vertikalvägg under el ledning. Vittrad våt lav och mossbevuxen 
yta är mörkt grå-brun. Mörka mineral ca. 0,3-0,5 cm i diameter. Svårt se något 
mer då det finns en vittringsskorpa eller utfällningar på hällen. Friskare yta: 
något glansigt mineral kan vara biotit. Pyroxen som på vittrad yta i storlek och 
plagioklas ca. 0,1×0,3-0,5 cm och brunaktiga.  
Övrigt: Mycket lik lokal 19. Två stuffer, VV21 varav en till slip. 
21b. Rakt söder ut ca. 40 m söder om lokal 21a. Grå brun häll mycket lik lokal 
21a men möjligen något mindre pyroxen ca. 0,2-0,4 cm i diameter på frisk yta. 
Plagioklas ca. 0,1×0,3 cm. Plagioklasen är mörk på frisk yta. Bergarten är 
massformig och jämnkornig. 
Övrigt: två stuffer av VV21b. 
21c. Liten låg mossbevuxen häll ca. 20 m öster om lokal 21b. Brunbeige 
plagioklas i kluster som är ca. 0,1-0,2× 0,3-0,5 cm stora med mörkt mineral i 
mellan som är 0,2-0,5 cm i diameter. Klart granatförande bergart med ca. 0,3-
0,5 cm stora brun röda som förekommer med ca. 1 cm mellanrum.  
Övrigt 1 stuff, VV21c. 
 
Lokal 22 
Gruvhålet. Vittrad yta är brun till mörkgrå med något gråbeige plagioklas och 
mörka mineral som är 0,2-0,4 cm i diameter. På frisk yta är plagioklasen mörk 
och ca. 0,1-0,2× 0,3-0,5 cm och pyroxen som på vittrad yta. Bergarten är 
massformig och jämnkornig med magmatisk textur. Hällen är uppsprucken i 
1-2×1 m stora block. 
Övrigt: tunnslip finns, och en lite stuff VV22. 
22b. GPS: 1383469/Week signal 
Strax ovanför brottet något åt sydost. Hällen är ca. 20 m lång och 3m hög på 
högsta stället. 
På vittrad yta ser de mörka mineralen något större ut än vid lokal 22, ca. 0,2-
0,5 cm i diameter. Plagioklasen syns bättre här, som mörka nålar och ofitiskt 
orienterade. Kan finnas en del biotit i, syns som bronsiga flagor på vittrad yta.  
Övrigt: Kan följa bergarten ända bort till 21b, finns dock en sänka mellan 22b 
och lokal 21b. En stuff, VV22b. 
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Lokal 23 
GPS: 1383541/6342121 
På toppen av Klintaberget ca. 10 m i från lokal 21b. På vittrad yta: brunsvart 
med stora granater och kluster av beigebrun plagioklas. Granater förekommer 
i hela bergarten och är ca. 0,2-0,5 cm stora. På frisk yta, granaterna är brun-
orange och som på vittrad yta. Troligen en hel del amfibol i bergarten. Ger ett 
svartvit prickigt intryck med beigeaktiga plagioklas i kluster. Klustren ca. 
0,1×0,5 cm stora. Övervägande mörkt mineral i kluster ca. 0,2-0,5 cm i diame-
ter. Med svarta små amfibolnålar. Verkar inte finnas någon tydlig foliation i 
bergarten. 
Övrigt: granatamfibolit, en ganska stor stuff finns, VV23. 
 
Lokal 24 
GPS: 1383476/6342158 
Liksom på toppen av hällen som sträcker sig från gruvan och fram till Klint-
aberget. Svartbrun på vittrad yta med något rödbrunt som kan vara granater 
eller vittringsfenomen. På dålig men friskare yta. Troligen små brunaktiga 
granater ca. 0,1-0,2 cm i diameter, massformig troligen med både amfibol och 
pyroxen. 
Övrigt: En dålig stuff, VV24 är ej säker på vad jag ska kalla denna bergart- 
granatamfibolit. 
 
Lokal 25 
GPS. 1383492/6342112 
På minner mycket om lokal 21b. På vittrad yta brun svart med mycket lav på.  
Friskare yta mycket vittrad med stora pyroxener ca. 0,2-0,5 cm och en del 
biotit flagor som är kopparfärgade. Svårt att se plagioklas på vittrad yta, men 
troligen mörk om bergarten varit frisk. 
Övrigt en mycket dålig och vittrad stuff, VV25. 
 
Lokal 26 
GPS: 1383464/6842077 
Vid andra änden av Klintaberget ”berget”, södra änden. Svårt lavbeväxt på 
vittrad yta. Frisk yta är mörk grå med mörka och ofitiskt orienterad plagioklas 
som är ≤0,1×0,2-0,4 cm stora. Pyroxen ca. 0,2-0,4 cm stora. 
Övrigt: bergarten är mycket lik den i andra änden av Klintaberget nr 21. En 
stuff, VV26. 
 
Lokal 27 
GPS: 1383405/6342247 
Ca. 10 m lång häll i skogen på norra sidan av grusvägen mitt emot stenbrottet. 
Vittrad våt yta: plagioklas troligen brunbeige och mörka mineral ca. 0,2-0,5 
cm i diameter. Hällen är mer granatförande i de norra delarna. Kan inte se 
granaterna på vittrad yta. Frisk stuff från hällens södra delar: massformig och 
jämnkornig, plagioklas 0,1-0,2×0,2-0,5 cm. 
Övrigt två stuffer märkta VV27 och VV27N, där VV27N är från den norra 
granatförande delen av hällen. Blir dock något osäker på om det är en sam-
manhängande häll eller block. 
 
Lokal 28 
GPS:1383444/6342253 
Häll invid grusvägen. Vittrad yta har beige plagioklaser och svart pyroxen 0,2-
0,5 cm. Möjligen små granater eller vittringsfenomen. Friskare yta: magmatisk 
textur, massformig och jämnkornig. Ser inga granater på frisk yta och plagiok-
lasen är mörk. Ser några små flak av biotit. 
 
Lokal 29 
GPS: Saknas 
Ungefär 10 m längre fram längs med vägen. Plagioklas beige på vittrad yta 
och ca. 0,1×0,5-1 cm. Samma som tidigare men med något grövre pyroxen ca. 
0,5-1 cm stora, kan vara något klustrade. 
Övrigt en stuff, VV29. 
 
 Lokal 30 
GPS: 1383963/6342363 
Häll nära vandrarhemmet i skogen. Folierad bergart med vita plagioklaser 
orienterade efter lineation: 189/14º. Foliation 025/26º. Plagioklasen är klustra-
de och ca. 0,2×1-2 cm stora. Även mörka mineral är klustrade ca. 50/50% 
mörka och ljusa mineral samt 0,1-0,5 cm stora granater i hela bergarten men 
företrädes vis i plagioklas rikare områden. På frisk yta mörka mineral är 
amfiboler och de ljusa troligen plagioklas men de verkar lite korniga, som 
små, små sockerkorn i de vita klustren. 
Övrigt: en ca. 6 cm bred kvartsådra skär igenom hällen, bestående av grå och 
vit kvarts. 3 stycken stuffer märkta VV30, varav en blir till slip. 
 
Lokal 31 
Häll vid vandrarhems vägen, men ca. 10 m in i skogen. Vittrad yta är rödbrun 
till gråbrun. Färgen varierar troligen på grund av hur mycket lav och hur 
mycket den blivit exponerad för olika växter. Plagioklasen är beigebrun och 
pyroxenerna är ganska stora, upptill 1 cm i diameter men de kan vara något 
klustrade. Frisk yta är massformig och jämnkornig med mörk plagioklas som 
nålar ca. 0,1×0,5 cm. Ser inga granater. Pyroxenen är svart och 0,2-0,5 cm i 
diameter. 
Övrigt en stuff VV31. 
31b. GPS: 1383946/634263  
Häll precis ute vid vägkanten. Gråaktig på vittrad yta och något prickig med 

vit eller beige plagioklas. Frisk yta har ljusgrå plagioklas eller är det nått 
annat? Även mörk plagioklas finns. Mörka mineral är ca. 0,2-0,5 cm stora. 
Något mörka plagioklaser?. Något rosaaktigt kan vara pyttegranater ≤0,1 cm i 
diameter. Annars massformig och jämnkornig men något mer finkornig än 31. 
Övrigt: Slip finns, en stuff VV31b som är stor. Kan innehålla mycket lite 
biotit jag har sett ett flak. Är mer homogen än VV31 och övervägande grå 
pyroxener. 
 
Lokal 32 
GPS: 1384028/6342390 
Gräs och mossbevuxen häll intill vägkant. Hällen är ca. 5 m stor i diameter. 
Vittrad yta: vit plagioklas och mörk amfibol med stora granater ca. 0,2-0,5 cm 
företrädesvis i plagioklas rikare delar. Bergarten är folierad: 352/84º. 
Övrigt: Granatamfibolit. 

 
Lokal 33 
GPS: 1383968/6342514 
På någons tomt, liten mossbelupen häll. Vittrad våt yta: Mörk plagioklas. 
Pyroxener som är 0,2-0,5 cm. Möjligen lite biotit som kopparflagor. Kan 
finnas små granater ≤ 0,2 cm stora eller så är det någon växtdel eller smuts 
eller vittringsfenomen. Massformig med magmatisk textur. 

 
Lokal 34 
GPS 1383919/6342620 
Intill sjökanten. Folierad: 320/70º syftad. Annars är bergarten mycket lik den 
vid lokal 30 och 32. 

 
Lokal 35 
GPS: 1383895/6342686-1383916/6342731 
Lav och mossbelupen häll. Som troligen går ända upp till husen ovanför 5m 
men bara ca. 2m av hällen är exponerad. Hällen är ca. 100 m lång. Vittrad yta: 
Svartbrun färg. Stora granater som är upptill 1 cm stora i hela bergarten med 
brun orange färg. Ser ej folierad ut. Plagioklasen ser något gråaktig ut på frisk 
yta. Granaterna jag kan se i stuffen är ca. 0,2 cm i diameter. Mycket amfibol i 
bergarten. Amfiboler och plagioklas är något klustrade men med övervägande 
amfibol eller mörka mineral i bergarten.  
Övrigt: Hällen är uppsprucken i nordvästlig riktning. Granatamfibolit. 

 
Lokal 36 
GPS:1383979/6342854 
Cirka 20 m lång och 3 m hög häll. Mycket slät häll som är lav och mossbe-
växt. Vittrad yta: Ljusrosa färg. Kan ej se någon foliation. Sockrig yta med 
små röda mineral, kan vara allanit strålskada eller nått annat. Lite mörka 
mineral ca. 10-20%, svårt att avgöra på lavig yta. Jämnkornig och massformig 
bergart. Genom hällen löper två kvartsådror som är ca. 1,5 cm breda med ca. 1 
dm mellanrum, i öst-västlig riktning. Den understa kvartsådran slutar tvärt 
medan den övre fortsätter.  
36b. GPS: 1383946/6342949 
Cirka 50 m väster om stigen, stor gnejshäll, ser u som förra lokalen men 
möjligen med något mer biotit. Biotiten är orienterad i 285º öst-västlig rikt-
ning. Förmodligen folierad men svårt att mäta då hällen är mycket avrundad. 

 
Lokal 37 
GPS: 1384166/6343194 
Stor häll mellan stig och sjö på udden. Mycket svart och mossbevuxen bergart. 
Mycket amfibol. Kan vara något folierad, svårt att se på de ytor som polerats 
av vattnet. Där vattnet ej polerat hällen, längre in mot land, är den mer spräck-
lig, med ungefär 50/50% mörka och ljusa mineral i kluster. Ser inga granater i 
den svarta bergarten ut mot sjön men troligen små rosaaktiga granater, företrä-
desvis runt plagioklas klustren i den mer spräckliga bergarten. Klustren gans-
ka små ca. 0,2-0,5 cm stora.  
Övrigt: Lyckas få två stuffer, VV37. Den ena av stufferna är tagen nära 
spricka vid sjökanten så den är troligen mer folierad än resten av bergarten. 

 
Lokal 38 
GPS: 1384242/6343352 
Svart folierad bergart invid vägen. Bergarten är uppsprucken i ett rombiskt 
mönster. Plagioklasen är brunaktig och orienterad, hela bergarten är folierad. 
Med en lineation som följer foliationsplanet. Troligen mycket biotit i bergar-
ten, finns ganska mycket av kopparglänsande flagor i bergarten. Mycket 
amfibol som svarta nålar.  
Övrigt två stuffer, VV38a och VV38b som båda blir slip. Den ena stuffen, 
VV38b från norra delen av hällen är mer folierad.  
Lokal 38B 
GPS: 1384291/6343433 
Gnejs, folierad 022/56º. 

 
Lokal 39 
GPS: 1384303/6343410 (tagen precis vid vägkanten) 
En bit in i skogen, bredvid stigen, som nu är borta. 
I botten ut mot stigen i något nordvästlig riktning gnejs. Gnejsen är folierad: 
009/58º 
I botten är den bergart som här kallas för C, folierad. Två mätningar är gjorda 
en där gubben tår som mäter: 048/70º och en under B i södra delen som mäter: 
044/80º. Mellan C och B finns en spricka eller en skjuvzon ovanför denna 
upphör granaterna eller minskar drastiskt i antal och storlek. Det kan även ha 
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gått en kvartgång här  eroderad. Precis vid sprickan/gången finns det mycket 
och stora granater På toppen återfinns en mer välbevarad bergart som är som 
här kallas A. Mellan C och B finns även en liten sänka täckt med jord, men 
troligen är allt en enda sammanhängande kropp då det går att följa C i botten 
av bergartskroppen/hällen runt, en bit på den södra sidan. På vissa ställen finns 
små kvartsådror i C bergarten. Om man från toppen går nedåt på den södra 
sidan så blir plagioklasen ljusare och börjar klustra ihop sig. Granaterna ökar i 
antal och amfibolerna. Medan ut mot vägen blir bergarten mindre ”klustrig” 
igen. 
Övrigt en stuff från varje del VV39a, VV39b och VV39c. VV39a är dem mest 
välbevarade medan VV39b verkar mer metamorfoserad även om inga grater 
syns i fält. VV39c är den mest omvandlade med stora granater och foliation. 
Stufferna blir slip. 

 
Lokal 40 
Precis vid infarten till hus längs med 70 väg. Slät häll som är ca. 10×10 m 
stor. Migmatitiserad gnejs, ca. 30% mörka mineral. Kvartsådror i olika rikt-
ningar i bergarten, dessa är ca. 5 cm breda. De mörka mineralen är orienterade 
efter migmatitiseringen. 

 
Lokal 41 
GPS:1382230/6342662 
Mycket avrundad häll på toppen av kalhygge. Bergarten ser något folierad ut, 
men ser inga granater. Svarta mineral ca. 0,2-0,5 cm stora. Färgen är svart, 
troligen mycket amfibol. Frisk yta nästan bara amfibol svarta nålar i hela 
bergarten. 
Övrigt: amfibolit. En granitådra löper osammanhängande genom hällen i nord-
sydlig riktning. På vissa ställen innehåller den mer kvarts och på viss mer röda 
fältspater. Ådran är ca. 1-4 cm bred och färgen varierar från rosa till vit eller 
grå. En stuff VV41. 

 
Lokal 42 
GPS:1385446/6345558 
Häll intill åker Bergarten är randig i 340º Nord-sydlig riktning. Plagioklasen 
är vit och ca. 0,1-0,5 cm. Troligen en hel del amfibol i bergarten som har en 
mycket svart färg men ibland är mer grå. Ger ett svart-vit randigt intryck. I 
hela bergarten brun-orange granater som är ca. 01-0,3 cm stora. 
Lokal 43 
Cirka tio meter in från åkerkanten, häll ca. 5 meter hög och 30 m lång. På 
vittrad yta något prickig bergart som är mörkgrå-brun. Ungefär lika mycket 
mörka som ljusa mineral. . Ser inga granater. Möjligen mycket svag, diffus 
foliering. På frisk yta, gråbeige fältspater som är ca. 0,1×0,4 cm stora. Svarta 
mineral ca. 0,2-0,5 cm. 
Övrigt en stuff, VV43.  

 
Lokal 43 B 
GPS: 1385259/6345844 
Vid stigen inne i skogen. Gnejs ca. 10% mörka mineral, jämnkornig och 
massformig och folierad. 

 
Lokal 44 
GPS: 1385373/6345099 
Svart bergart nere vid sjön, stor häll från sjön upptill husen. Sträcker sig längs 
hela sjö sidan ca. 100m och 10m hög. På vittrad yta: I bland vit plagioklas 
ibland mörk. Färgen på hela bergarten varierar från mörkbrun till brunsvart. 
På vissa ställen något rött eller brunrosa, tror inte det är granater snarare 
vittringsfenomen. Massformig och jämnkornig med pyroxener som är ca. 0,2-
0,5 cm i diameter. Ser ibland ut som om bergarten skulle innehålla rosa fält-
spat men det kan vara vittrad plagioklas. Svårt se om plagioklasen är ljus eller 
mörk på våt yta. 
Övrigt: två stuffer, VV44. 

 
Lokal 45 
GPS:1385172/6345016 
I skogsdunge invid stig. Bergarten sticker upp som en osammanhängande rygg 
i Nord-östlig riktning. Vittrad yta ser på vissa ställen mer folierad ut än på 
andra. Mäter foliationen till 053/30º Svart- vit bergart med lika mycket ljusa 
som mörka mineral. Beige plagioklas ca. 0,1-0,5 cm och pyroxenerna ca. 0,2-
0,5 cm stora. Massformig och jämnkornig. Frisk yta: Dålig yta men något mer 

gråaktig plagioklas och kanske en del biotit, som koppar flagor. Möjligen även 
små, små granater som något röd-rosa men troligen vittrings fenomen. 

 
Lokal 46 
Häll precis vid vägkanten. Jämnkornig ljusrosa med mycket lite mörka mine-
ral. Kvarts och fältspat i ca. 0,2×0,2-0,5×0,5 cm stora kluster. Även den lilla 
andel biotit som finns verkar ”klustra” något. Ser ingen foliation. Vissa mer 
röda partier p.g.a. allanit stålskada? 

 
Lokal 47 
Stor bergarts ”klump” intill vägen. Vissa bitar av bergarten har brutits av 
tyskar i trädgården bakom huset. Pyroxen ca. 0,2-0,5 cm. Plagioklas beige på 
vittrad yta. Färgen är brunsvart på blöt vittrad yta, salt och peppar på torr 
vittrad yta (eller är det lav?) Kan ej se någon foliation. Längre ned mot sjön, 
Cirka 5m från förra lokalen och ca. 2m längre ned. Bergarten helt klart folie-
rad i syd-östlig riktning. Vitbeige plagioklas ca. 0,1-0,2×2-4 cm. Granat 
förande med ca. 0,5-1 cm mellanrum mellan granaterna. Liten kvartsådra. Stor 
veckad kvartsådra, vit till rosa i färgen. Foto nr 18. Foliation 036/64º, finns 
troligen fler foliationsriktningar ty kvartsådran är mycket veckad. Längre ned 
mot sjön ytterligare ett kvartsveck. Kvartsveckets ben är ca. 5 cm breda. 
Vecket mäter 088/70º. 

 
Lokal 48 
Ljusrosa på vittrad yta med ca. 15-20% mörka mineral. Massformig och 
jämnkornig med sockrig yta. Vissa små mycket röda korn ca. 0,1-0,2 cm i 
diameter. 

 
Lokal 49 
Södra berg vid husen Vittrad yta har mörkgrå färg med salt och peppar möns-
ter. Svarta mineral ca. 0,3-1 cm, med tydliga spaltytor på vissa mineral, 
(pyroxener). Plagioklasen är ljusgrå på vittrad yta. Massformig och jämnkor-
nig, ganska grov bergart. Mot kanten av ladan ca. 1-2 cm stora pyroxener med 
ljusgrå plagioklas i mellan, som prickigkorv fast grå svart. Ser inga granater. 
Granatförande på norra sidan, mycket lik den ut mot vägen på norra berg. Med 
vit plagioklas och mörka mineral i kluster. Något "komönstrad". Mörka mine-
ral ca. 0,2-0,3×1 cm stora kluster. Vita mineral kluster ungefär lika stora men 
mer utdragna. 

 
Lokal 50 
50a. Nere vid sjön. Randig i tunna band, klart folierad med svart vit rosa färg. 
Granater ca. 0,2-0,3 cm stora. Banden är ca. 0,1-1 cm breda. Foliationen mäter 
014/70º. På frisk yta mycket biotit, som ibland är koppar färgad och ibland 
svart. Även mycket amfibol. 
Övrigt två stuffer, nr VV50a. Ett slip tillverkas. Fortsätter längs med kullen 
där berget sticker upp i mellan åt ca. 15 m längre norr ut .Samma bergart som 
tidigare men med en foliation som är 016/80º. 
50b. Cirka 60 m längre fram längs med ryggen, något bredare band med ca. 
0,1-1 cm stora plagioklas kluster och med orienterad amfibol längs med folia-
tionen. Mäter foliationen till 160/76º.  
Övrigt: en stuff nr VV50b, som blir slip. 
50c. Ytterligare en bit längre fram ännu grövre bandning och något unduleran-
de band. Svart-vit bergart med granater. Foliation: 342/90º. Fältspats kluster är 
ca. 0,1-0,5×0,4-2 cm. Foliationen verkar variera ganska mycket och fältspats-
färgen varierar från vit till röd. Kan färg förändringen bero på granater i fält-
spaten? 
Övrigt: Även VV50c blir slip, en stuff. 

 
Lokal 51 
GPS: 1383630/6343243 
Moss och gräsbeväxt häll intill väg ca. 20 m lång och 1,5 m som högst. Vittrad 
våt yta är grå svart. Plagioklas troligen gråbeige på vittrad yta, ca. 0,1-0,5 cm 
stora. Och pyroxen ca. 0,2-1 cm. Bergarten verkar ganska grov ser inga grana-
ter eller amfiboler. På frisk yta mörk plagioklas 0,1×0,5 cm stora. Även något 
gulgrönaktigt små korn ca. 0,1 cm i diameter, kan det vara olivin? Massformig 
och jämnkornig, med pyroxen i samma storlek som på vittrad yta. 
Övrigt: en stuff VV51. Hällen kan fortsätta på andra sidan om vägen. Mycket 
gräs ivägen. 

 
Lokal 52 
Vid hage och väg mittemot hus 
Svart och beige spräcklig bergart på vittrad yta, mörka mineral upptill 1 cm i 
kluster. Troligen en del granater upptill 0,2 cm stora, fast de flesta mycket 
mindre. Hittar en säker granat annat rödbrunt kan vara vittring eller nått annat. 
Plagioklas från vit till brun färg, troligen beroende på vilken typ av växttäcke 
eller inget växttäcke alls. Plagioklasen ca. 0,2×1 cm ganska breda och ofta 
klustrade. Ofolierad bergart, där granatmängden ökar i hällens södra delar. I 
den södra delen av hällen ser plagioklasen röd ut p.g.a. granater, eller? 
Övrigt: amfibolit till granatamfibolit. 

 
Lokal 53 
GPS: 1384504/6343629 
I hage ganska nära sjön. 
Bred kvarts gång, som bredast ca. 50 cm och som smalast ca. 20 cm, kan 
möjligen innehålla en del fältspater men annars mest mjölk- och rökkvarts. 
Mäter gångens gräns mot den svarta bergarten på några olika ställen till: 
070/54º, 240/62º, 247/52º, 248/50º,270/64º,344/40º. Foliation i den mörka 
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bergarten mäter 018/66º, 018/70º i den norra delen av hällen. Tror att kvarts-
gången gått här men är bort eroderad/vittrad. Kvarts gången verkar bilda ett 
veck runt hela hällen. På vissa ställen kan kvartsgången vara orange färgad, 
främst i kanterna. I de södra delarna av hällen ar bergarten nästan helt odefor-
merad. På ett ställe ser det även ut som en bit av den svarta bergarten har 
hamnat i kvartsgången och blivit folierad. Det finns en del hål eller luftbubb-
lor i kvartsen som är ca. 1-2 cm stora. Den folierade biten i norr kan vara en 
glidyta eller nått liknande. Mycket biotit och amfibol 
Övrigt: två stuffer en mer folierad, båda heter VV53.  

 
Lokal 54 
GPS: 1384538/6343 981 
Mossbevuxen häll i kanten av och kohage. Vittrad yta: vit plagioklas och svart 
pyroxen. Små granater ca. 0,1 cm i diameter. Grå färg på frisk yta. Pytte små 
granater eller vittring? Plagioklas ca. 0,1× 0,3 cm. Pyroxen ca. 0,2 cm. 

 
Lokal 55 
GPS: 1384066/6344238 
Svart lav belupen häll intill vägen. Svart bergart med vit plagioklas ca. 0,2-
0,3×0,5 cm, men mest mörka mineral. På vissa ställen något rosa mineral som 
kan vara granat eller rosa plagioklas. Det verkar som om granat mängden ökar 
söder ut. Mängden och färgen på plagioklasen verkar variera något från rosa 
till vit.  

 
Lokal 56 
Vid korsning gnejs på båda sidor om vägen. Ljus rosa färg med mycket lite 
mörka mineral. Kan kanske vara block. Gnejs ut mot stora vägen gräs lav och 
mossbevuxen häll som är mörkrosa på vittrad yta. Sockrig yta med jämnkor-
nig kvarts, fältspat och biotit. Även något rött mineral, kanske allanit. Svag 
foliation mäter 180/74º. Kanske 15-25% mörka mineral och något klustrade i 
foliationsriktningen. 

 
Lokal 57 
GPS: 1383461/6343385 
På motsatt sida av vägen, ett par hundra meter längre söder ut. Svartbrun 
bergart med rosa fältspat. Blir osäker på om det är häll eller block, ser även en 
mer ”koig”- bergart samt ofolierad och folierade bitar. Pyroxen ca. 0,2-0,5 cm 
i diameter salt och peppar fast rosa och svart. Rosa fältspat i stället för plagi-
oklasen? 
Övrigt: tar en stuff som har rosa fältspat i sig, VV57. 

 
Lokal 58 
GPS: 1383710/6342957 
På vittrad yta är bergarten ofolierad med stora pyroxen ca. 0,2-1 cm i diameter 
och ca. 0,1 cm stora granater företrädesvis i plagioklasen. Ibland ser plagiokla-
sen nästan röd ut, troligen p.g.a. mycket granat i den. Det finns inte så mycket 
ljusa mineral men möjligen är en del av de svarta mineralen amfibol. Frisk yta 
är mycket vittrad och plagioklasen är brun röd och ca. 0,1×0,3-0,5 cm stora. 
Övrigt: en liten vittrad stuff, VV58. 

 
Lokal 59 
GPS:1383607/6342732 
Häll ca. 100 m in på stigen från stora vägen. Svart vit bergart med plagioklas i 
kluster. Mycket granat i plagioklasen ca. 0,2-0,4 cm stora och brunorange. 
Mörkt mineral företrädesvis amfibol. Plagioklas i ca. 0,5 cm tjocka kluster. 
Plagioklas syns nästan inte alls på frisk yta. Men mycket svart amfibol som 
nålar, troligen även en del biotit som både är svart och kopparfärgad där den 
vittrat. Övrigt en lien vittrad stuff, VV59. 

 
Lokal 60 
GPS: 1381620/6341090 
Häll i hage med hästar intill gård på södra sidan om vägen under el ledning. 
Längst ned på hällen mot ladan. Möjligen något svagt folierad bergart. På 
vittrad yta ganska stora pyroxen ca. 0,2-0,5 cm i diameter med beigeaktig 
plagioklas i mellan. Ger ett prickigt intryck med ca. 50% mörka och ljusa 
mineral. Massformig och jämnkornig. Ibland något rödaktigt mineral, troligen 
är det små granater. Granaterna ökar i storlek och antal uppåt och bort från 
ladan ca. 1 cm i diameter på toppen. Ser ingen tydlig foliation på ”toppen” av 
hällen, men finns möjligen en svag sådan. Mörka och ljusa mineral börjar 
klustra ihop sig bergarten blir med ”koig” på toppen. Plagioklasen blir mer 
och mer utdragen bort från ladan. Nu syns en tydlig foliation som mäter: 
290/34º osäker mätning. I denna del av bergarten kan man se en del biotit. 
Bergarten blir mer folierad eller bandad vilket mäts in till: 290/44º. Tunna vita 
och svarta band i bergarten som är ca. 0,1-0,2 mm breda med ca. 0,2 cm stora 
orangeaktiga granater. Amfibol halten ökar troligen bort från ladan och de mer 
bandade och ”koiga” delarna av bergarten innehåller nog nästan bara amfibol 
som mörktmineral. I bergarten finns även något som har varit en kvartsgång, 
men på vissa ställen verkar den nästan ha en mer granitisk sammansättning 
med kvarts och fältspat. Orange och något radig kvarts sitter som en platta mot 
berget men även mindre bitar av det som troligen varit en kvartsgång finns 
kvar, där kvartsen är rosa grå eller vit. 
Övrigt: Foto nr 29 på kvartsen. 

 
 
 
 

Lokal 61 
GPS: 1382194/6342392 
Rosa gnejs med ca. 15% mörka mineral. Biotiten eller mörkt mineral ligger i 
tunna band. Bergarten har sockrig yta. Svårt att avgöra om hällen är folierad, 
biotit i alla fall längs med lineation, men mycket lav gör det svårt att se folia-
tion. Jämnkornig och stor häll, fortsätter ända upp till liten övergivet hus i 
etapper. 

 
Lokal 62 
GPS:1382172/6342662 
Kalhygge. Granit ådra eller boudinage i svart bergart. Granit ”pluppen” inne-
håller mycket kvarts i ”klumpar” medan fältspat och biotit är små ca. 0,1 cm i 
diameter. Är inte helt säker på om det är biotit eller skit. Lineation på kanten 
av graniten som skåror in i graniten mäter 086/40º. Bergarten runt graniten ser 
svartbrun ut, har troligen funnits mer granit som eroderats eller vittrats bort. 
Det ser ut så på den svarta bergartens yta något orange brunt på ytan på vissa 
ställen. En bit från graniten kan man se vit plagioklas som har omkristallise-
rats men ingen klar riktning. På vissa ställen något rödbrunt. Troligen en hel 
del amfibol i bergarten och det röda kan vara granater i plagioklasen, som är 
mycket små. Troligen en migmatitiskstruktur i bergarten.  
Övrigt: en liten stuff som är tagen ca. en decimeter från graniten, VV62 och en 
stuff ca. tio meter från graniter nr VV62b, som blir slip. Foton tagna. 

 
Lokal 63 
GPS: 1382940/6342501 
Häll i skogen vid öppen plats med älgtorn. Mossbelupen häll. Brunsvart till 
brungrå färg på vittrad yta med små pyroxen ”knottror” ca. 0,2 cm stora på 
vittrad yta. Plagioklasen är beigebrun till brun och ca. 0,1×0,2 till 0,2×0,2 
stora, vilket ger bergarten ett lite prickigt intryck. På friskare yta finns något 
glittrigt som kan vara biotit. Plagioklasen är 0,1×0,5 som störst, något lite 
brunaktigt och kornigt kan vara vittrad plagioklas. Ser något som är lite grön-
gult, kan kanske vara olivin. Finns även något svart som kan vara lite biotit 
eller amfibol.  
En stuff, VV63.  
Fortsätter norr ut in i skogen. 

 
Lokal 64 
GPS: 1382909/6342524 
Cirka 30 m åt väst nord väst. Häll eller block som tidigare på vittrad yta men 
något större pyroxen ca. 0,2-0,25 cm. Även plagioklas något större ca. 
0,1×0,5. Bergarten är massformig och jämnkornig. På friskare yta: brunsvart 
färg med mörk plagioklas ca. 0,1×0,4 och pyroxener som är ca. 0,3-0,5 cm 
stora. Något brunaktig färg p.g.a. vittring. 
Övrigt: en stuff, VV64. Fortsätter längs med kanten åt norr. 

 
Lokal 65  
Cirka 20 m åt norr 
Häll med gråbrun färg som är ca. 10 m lång. Pyroxen ca. 0,2-0,5 cm och 
gråbrun plagioklas på vittrad yta. Massformig och jämnkornig. Ofolierad. 

 
Lokal 66 
GPS: 1382941/6342607 
Cirka 20 m längre fram verkar bergarten bli något grövre, större pyroxen på 
vittrad yta. Vittrad yta har svartbrun färg. Kan se en del biotit i kluster på 
vittrad yta och plagioklas brunaktig ca. 0,1×0,5 cm och pyroxen ca. 0,5 cm 
Övrigt: en stuff, VV66 blir slip. Bergarten är uppsprucken i ca. 2-3× 1-2 m 
stora block. Fortsätter norr ut ca. 25 m samma bergart och ca. 15 m längre 
fram samma bergart med beigebrun plagioklas på vittrad yta. Ytterligare 10 m 
längre fram samma bergart, möjligen börjar mineralerna bli något mindre igen 
och med mer biotit. Pyroxen ca. 0,3-0,5 cm och plagioklas ca. 0,1-0,5 cm eller 
mindre. GPS: 1382941/6342607 
Går ca. 35 m åt nord öst på liksom andra sidan av bergartskammen som stick-
er upp. Möjligen lite mer plagioklas än tidigare. Verkar som om plagioklas 
och pyroxen börjar klumpa ihop sig något. Finner ingen bra stuff, men kan 
även finnas små granater i bergarten, då plagioklasen ibland ser något brunröd 
ut. Men det kan även vara vittring. Pyroxen ca. 0,5 cm stora eller är det flera 
pyroxener i kluster? Plagioklas som 0,1-0,5 cm långa nålar men ibland klust-
rade. Går tillbaka till den västra sidan. Kammen blir mer blockig svårt att se 
vad som är häll. Fortsätter parallellt med vägen fast inne i skogen åt öster. 

 
Lokal 67 
Öster om förra lokalen och en bit in i skogen åt söder. Mycket brunaktigare på 
vittrad yta, svårt att få någon frisk stuff. Lik lokal 66 fast mer vittrad, plagiok-
las ca. 0,1×0,5, lite biotit och pyroxen ca. 0,5 cm stora. 

 
Lokal 68 
Liten häll eller möjligen block. I kanten av åker intill väg under elledning. På 
frisk yta: Grov pyroxen ca. 0,5 cm stora eller större. Plagioklas ca. 0,1-0,5 cm 
stora och något litet gulgrönt ca. 0,1 cm kanske olivin. Även en hel del riktigt 
svarta lite glansiga mineral, troligen svart amfibol som sitter i små kluster. 
Klustren är ≤ 0,5 cm stora och sitter på pyroxenen. Blir något osäker om det 
verkligen är amfibol. 
Övrigt: en stuff, VV68. Svårt att se något på vittrad yta då det är mycket lav. 
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Lokal 69 
Mellan hage och stall. På vittrad yta: Mörka mineral ca. 0,5-1 cm stora med 
gråbeige plagioklas i mellan. Plagioklasen på vissa ställen något rosaaktig 
p.g.a. granater som är ca. 0,1-0,2 cm stora och ofta klustrade. ”Koig” och 
ofolierad bergart troligen med mycket amfibol. 
(I andra delen av hällen mot stallet, troligen block, men med stora pyroxener 
ca. 2-3 cm i diameter och svart plagioklas). 

 
 
 

Lokal 70 
GPS: 1384271/6343675 men troligen fel? 
Svårt se något då hällen eller blocket är mycket vittrat. Som förra lokalen nr 
69, troligen. Moss och gräsöverväxt häll. 

 
Lokal 71 
GPS:1384438/6343682 
”Koig häll som ibland är något randig med mycket amfibol och granat, ca. 
0,3-0,5 cm stora granater. På vissa ställen är bergarten helt svart medan på 
andra ställen klustrar sig plagioklasen och bergarten ser ”koig” ut. Mindre än 
en cm mellan granaterna. De svarta delarna innehåller nästan bara amfibol. 
Undrar om det verkligen bara är plagioklas i de ljusa klustren, kan nog inne-
hålla en hel del kvarts? Även granaterna klustrar ibland. Övrigt foto 35-36 och 
tre stuffer, VV70.  

 
Lokal 72 
Ute vid vägen och ca. 10 m söder om lokal 71. Vit och svart bergart med 
mycket granater. Men nu är bergarten ”randigare” jämfört med förra lokalen. 
De vita plagioklaserna är orienterade i undulerande stråk, typisk amfibolit rik 
bergart. Uppifrån ser bergarten inte så folierad ut men från sidan är den något 
orienterad. 

 
Lokal 73 
GPS: 1384410/6343608 
Häll ca. 10 m lång längs med vägen. Liten kvartsgång ca. 1 cm bred med 
gråaktig och ”klar” kvarts. Bergarten är folierad med mycket amfibol och 
biotit. Mineralerna följer foliationen även kvartsgången verkar följa foliatio-
nen som mäter: 026/82º. Mäter foliationen även i andra delen av hällen till 
023/85º. Ser några stora granater ca. 0,3-0,5 cm stora på vittrad yta men ser 
inga i stuffen. 
Övrigt en stuff, VV73. Amfibolit eller granatamfibolit. 

 
Lokal 74 
I norr mindre folierad och mindre granat förande om alls. Svart vit bergart 
som verkar vara folierad med en ca. i dm bred kvartsgång. Kontakten mellan 
kvartsgången och bergarten runtomkring är ej skarp och även kvartgången är 
folierad, stora granater i bergarten ca. 0,5 cm eller större. Bergarten är folierad 
en bit ifrån kvartsgången i en folierad zon som är ca. 30 cm bred. Bort från 
kvartsgången minskar granaterna i storlek även uppdelningen mellan kvarts 
och fältspat minskar. Bergarten blir gråare och mer ”finkornig" bort från 
kvarts gången och den folierade zonen. Bergarten blir mer eller mindre prickig 
en bit från kvartsgången. Mäter foliationen vid kvarts gången till 287/72º. På 
frisk yta ser man vissa kvarts bitar i bergarten som är gråaktiga och klara. I 
kvarts gången finns det även mörka mineral och plagioklas. Därför ser man 
även kvartsgången är veckad. 

 
Lokal 75  
GPS: 1383854/6342469 
I skogen. Stor häll men mycket vittrad men grovkornig bergart. Brunsvar färg 
på vittrad yta. Pyroxen ca. 0,5 cm stora eller större, något klustrade. Plagiokla-
sen är beigebrun mellan pyroxenen. Massformig och ofolierad bergart. Det 
som är mest likt lokal 1, hitintills. 
Frisk yta är ganska vittrad och brunaktig med plagioklas som är ca. 0,2×0,5-1 
cm stora mörka, fast något brunaktiga. Pyroxenen är ca. 0,5 ×1 cm stora. 
Övrigt en stuff, VV75. 

 
Lokal 76 
GPS: 1383434/6342065 
Se även lokal 21- 26. Klintaberget. Gnejs bredvid hage, något sydväst om 
klintaberget. Mycket avrundad häll med mossa på. Sockrig yta med ca. 0,2 cm 
stora kvarts- och fältspatskorn. Grårosa färg på vittrad yta med ca. 15% mörka 
mineral. Möjligen något folierad eller bara viss orienterig på de mörka minera-
len. Övrigt får ingen stuff då hällen är för slät. Rakt norr ut ca. 10 m finns en 
svartvit bergart som är svartvit folierad och med stora granater, ca. 0,2-0,3 cm 
stora se lokal 21c och lokal 23. Men fortsätter man längs med kanten på 
klintaberget åt nordväst mot lokal 26 blir bergarten mindre svart vit och mera 
svar samt att granaterna försvinner. GPS:1383468/6342105. En stuff, VV76c 
som liknar A- typen väldigt mycket med brunsvart vittrad yta och med ganska 
små pyroxener på frisk yta ca. 0,2-0,4 cm stora. Plagioklasen är mörk som 
små nålar och ofitiskt orienterade. På vittrad yta är plagioklasen beigebrun. 
Ser inga granater men en del svarta biotitflagor. Bergarten blir friskare och 
något grövre mot södra sidan sydöstra sidan av Klintaberget, lokal 26. Mellan 
de två välbevarade bergarterna på norra och södra sidan av Klintaberget ligger 
en mer ”koig” bergart med stora granater ca. 0,5 cm och ofolierad bergart med 
mycket amfibol. 

 

Lokal 77 
GPS: 1384022/6342065 
Under ek vid lilla elledningen i hagen. Mörkgrå prickig bergart med ca. 0,2-
0,4 cm stora pyroxener. Plagioklas ca. 0,1×0,5 cm och vit på vittrad yta. 
Jämkornig och massformig. Troligen små rosaaktiga granater på frisk yta. 
Plagioklas beige även på friskare yta. Stäcker sig ca. 10 m åt söder. 

 
Lokal 78 
Cirka 8 m sydöst om förra lokalen diabas med koprickig bergart som enklav i 
diabasen. Enklaven ca. 20×15 cm stor. Den koprickiga, granatamfiboliten 
återkommer några meter längre ned, men det är mossa och gräs i mellan. 
Mörka mineral ca. 0,5×1-1×2 cm stora kluster och vita mineral ca. 2×1-2 cm 
stora kluster med granater i. Är troligen en del av denna bergart som sitter i 
diabasen. Diabasens utsträckning är osäker. 

 
Lokal 79 
GPS: 1384025/6342019 
Häll cirka 30 m åt sydväst från lokal 77. Konstig bergart verkar vara ett ända 
mischmasch av kvarts fältspat och pyroxen. Även något grönaktigt mineral 
och amfibol. Tar två stuffer, VV79.  

 
Lokal 80 
GPS:1384419/6341838 
Lavbeväxt häll under elledning. Möjligen något folierad eller bara viss linea-
tion av biotit. Cirka 25% mörka mineral. Sockrig yta med rosa färg. Massfor-
mig och jämnkornig. Kvarts och fältspat ca. 0,2 cm stora korn.  
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