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Sammanfattning: Impaktiter är bergarter som har bildats av ett eller flera meteoritnedslag och delas in i tre 

grupper: chockad berggrund, nedslagsbreccior och nedslagssmältor. Den här studien strävar efter att redogöra för 

de olika typer av impaktiter som finns beskrivna från jorden, och att beskriva tidigare ostuderade prover av impakti-

ter från nedslagsstrukturen Mien i Småland, Sverige. Proverna kallas: MIE15_03M, MIE15_02J och MIE15_02F. 

MIE15_03M och MIE15_02F är snarlika då båda har ett mörkt afanitiskt matrix med inklusioner av mineral- och 

bergartsfragment. Dessa är troligen båda smältbergarter. Båda bergarterna har vesikler men storleken på dess vari-

erar mellan proverna. MIE15_02F innehåller en mängd större vesikler som kan vara upp till ett par centimeter stora. 

I vissa av dessa förekommer det fyllnadsmaterial som ibland har delvis eller helt vittrat. I MIE15_03M finner man, 

till skillnad från MIE15_02F, tydlig flödestextur. Denna skillnad tyder på att MIE15_03M och MIE15_02F olika 

bildningssätt, trots deras likheter. Den tredje stuffen, MIE15_02J, skiljer sig från de andra då den har ett finkornigt 

matrix som inte är afanitiskt. Även i MIE15_02J förekommer det tydlig flödestextur, som definieras av schlieren av 

smält kvarts och plagioklas. Provet innehåller inklusioner av mineral- och bergartsfragment. MIE15_02J är med 

stor säkerhet en suevit på grund av det glas som har hittats som har bildats från det smälta kislet och plagioklasen 

som utgör flödestexturen. Ytterligare undersökningar krävs för att med säkerhet bestämma vad dessa prover repre-

senterar för bergarter, och hur de har bildats. Man bör till exempel undersöka samtliga stuffer i tunnslip för att kun-

na bestämma matrixens natur, framförallt i smältbergarterna. MIE15_02J borde jämföras med liknande stuffer från 

Mien för att kunna utesluta i fall stuffen verkligen är en suevit eller om glaset är en lokal anomali. 
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Abstract: This study aims to describe the different types of impactites that are present on Earth and to charac-

terize previously undescribed samples of impactites from Mien, an impact structure located in southern Sweden. 

Impactites are rocks that are generated from one or several meteoric impacts and they are divided into three groups; 

shocked rocks, impact breccias and impact melts. The impactites that are described in this study are named 

MIE15_03M, MIE15_02J and MIE15_02F. MIE15_03M and MIE15_02F share macroscopic features, since both 

of them have a dark, aphantic matrix with inclusions of mineral and rock fragments. They both most certainly re-

present impact melt rocks. While both samples have vesicles, MIE15_02F has a greater amount of them and their 

size range up to a couple of centimeters. In some of these there is filling within the vesicles which sometimes is 

partly or completely weathered. Sample MIE15_03M unlike MIE15_02F, displays flow-banding. This flow-

banding suggests that MIE15_03M and MIE15_02F were generated under different circumstances. The last sample, 

MIE15_02J differs from the other two due to it having a fine-grained matrix which is not aphantic. MIE15_02J also 

displays flow-bandning which is defined by schlieren of melted quartz and plagioklase. This sample contain both 

mineral and rock fragments. MIE15_02J is most certainly a suevite due to the glass found in the sample, formed 

from the melted quartz and plagioclase portrayed as schlieren. In order to clarify what kind of impactite these 

samples represent  and how to classify them further research must be done. The samples, especially the impact melt 

rock ones, should for example be examined under the petrographic microscope to determine the nature of the matri-

ces. MIE15_02J ought to be compared to other similar samples from Mien to be able to rule out whether the sample 

is a suevite or a local anomaly. 
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1  Introduktion  
Begreppet impaktit är ett samlingsnamn för bergarter 

som bildas under ett eller flera meteoritnedslag. I detta 

samlingsnamn ingår alla impaktiter som bildats på 

jorden men även de som har bildats i rymden, t.ex. på 

asteroider, Mars och andra himlakroppar. (French 

1998;  Stöffler & Grieve 2007). Impaktiter delas sedan 

in i impaktiter bildade ur ett nedslag och impaktiter 

bildade ur flera nedslag (Stöffler & Grieve 2007). Det 

senare kommer inte diskuteras i denna studie för att de 

hittills bara har beskrivits i prover från extraterrest-

riska källor (Stöffler & Grieve 2007). 

 Impaktiter delas in i tre huvudgrupper: chockad 

berggrund, nedslagsbreccior och nedslagssmälta och 

denna klassificering utgår ifrån impaktitens textur, hur 

pass mycket impaktiten har påverkats av chock meta-

morfos samt dess litologiska uppbyggnad (Stöffler & 

Grieve 2007). 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att på svenska beskriva de olika 

typerna av impaktiter som finns, samt att karakterisera 

några tidigare obeskrivna prover av impaktiter från 

nedslagsstrukturen Mien, med utgångspunkt att vi vet 

att de härstammar från ett meteoritnedslag, samt att 

jämföra de med andra liknande impaktiter från andra 

nedslagskratrar, för att se hur lika/olika de är. 

 

1.2 Mien 
Sjön Mien, och den underliggande impaktstrukturen, 

är belägen i Småland, ca 30 kilometer norr om Karls-

hamn (se Fig. 1). Kratern var ursprungligen ca 9 km i 

diameter men idag är sjöns diameter ungefär 5 km och 

strukturen har daterades till att vara 118,7 ± 2,3 miljo-

ner år gammal med hjälp av 40Ar-39Ar-metoden 

(Stanfors 1973;  Bottomley et al. 1978;  Åström 1998). 

Man trodde länge att Mien hade bildats av ett vulkan-

utbrott men upptäckten av coesite och chockad kvarts 

kunde bevisa att det var en impaktstruktur (Åström 

1998). 

Berggrunden i Mienområdet domineras av granit 

och granitisk gnejs och man finner även block av kam-

brisk sandsten i området (Stanfors 1973;  Bottomley et 

al. 1978).  Majoriteten av de kvartära avlagringarna i 

området är morän med ökande tjocklek söderut. Det 

förekommer även glacifluviala avlagringar i form av 

rullstensåsar (Stanfors 1973). 

 Det utfördes borrningar på Ramsö, en ön belägen 

på sjön Mien under -60-talet och de utfördes för att 

kunna fastställa var ”ryolit”-blocken i Mienområdet 

härstammar från (Stanfors 1973). 1963 utfördes tre 

borrningar och borrningsdjupet varierade från 10 till 

17 meter och de översta metrarna bestådde av morän 

följt av ”ryoliter” av obestämd mäktighet. Man kunde 

inte borra djupare på grund av bergartsfragment som 

fastnade i borren (Stanfors 1973). Ytterliggare två 

borrningar utfördes 1967; borrkärna 67-01 (70 meter 

djup) och borrkärna 67-02 (40 meter djup). De sista 30 

metrarna av 67-01 saknas pga. kärnförlust (Stanfors 

1973). Den generella stratigrafin ser ut som följande 

(baserat på dessa två borrningarna): överst finner man 

ett ca 3-5 meter mäktigt lager av morän som överlagrar 

Fig 1. Översiktsbild över Sydsverige med svart streck som skala (50 km). Förstorad bild över sjön Mien i Småland med gult streck som 

skala (5 km). Bilderna är tagna från Google Earth.  



8 

ett mäktigt ”ryolit”-lager (ca 18-25 meter). Under 

”ryoliten” ligger det ett tunt lager av suevit, ~1 meter, 

sedan kommer det ett ca 2 meter mäktigt lager av en 

tuffliknande bergart som i sin tur överlagrar en breccia 

som är ca 3-7 meter mäktig och till sist ligger det kros-

sad och vittrad granit (Stanfors 1973). Större delen av 

impaktiterna i Mien har historiskt beskrivits som ryoli-

ter (Stanfors 1973) pga. sitt fina matrix och vulkanlik-

nade uppträdande. I senare studier (eg. Bottomley et 

al. 1978) beskrivs dessa ”ryoliter” som smältbergarter. 

Stanfors (1973) beskriver också en suevitliknande 

bergart samt breccior, vilket även Bottomley et al. 

(1978) gör. För en mer detaljerad bild av hur impakti-

terna är beskrivna läs vidare i Stanfors (1973).  

 

1.3 Bildandet av en nedslagskrater 
När en utomjordisk himlakropp kolliderar med jorden 

eller en annan himlakropp frigörs väldiga mängder 

energi i form av chockvågor och värme och en krater 

bildas. Under kraterformationen bildas impaktiter och 

målberggrunden utsätts för så kallad chockmetamor-

fos, vilket resulterar i utbildandet av chockmetamorfa 

strukturer, vissa unika för nedslagsstrukturer.   

 I kraterbildningsprocessen urskiljs tre faser; 1) 

kompressionsfasen, 2) utgrävningsfasen (excavation 

stage) och 3) modifikationsfasen (French 1998). Kom-

pressionsfasen börjar när projektilen slår ner i marken 

med en hög hastighet, över 11 km/s (så kallade hyper-

velocity impact), och detta bildar chockvågor som går 

ner i marken samtidigt som en chockvåg reflekteras 

tillbaka in i projektilen. Fasen varar endast ett par se-

kunder. Den bakåtreflekterade chockvågen rör sig ige-

nom projektilen till dess baksida. Vid kontakt med 

baksidan reflekteras vågen tillbaka till framsidan av 

projektilen och blir en så kallad spänningsvåg (release 

wave). Under sin färd tillbaka igenom projektilen ut-

sätts den (projektilen) för all stress samt den associe-

rade temperaturen som chockvågen bär med sig, och 

detta innebär att hela projektilen börjar smälta upp och 

vaporiseras. Samtidigt som vaporisering av projektilen 

sker fortsätter spänningsvågen igenom projektilen och 

ner i marken, och vid denna tidpunkt slutar kompress-

ionsfasen och utgrävningsfasen tar vid (French 1998).

 Det är under utgrävningsfasen som kratrar får sin 

mer eller mindre hemisfäriska form och man brukar 

dela in hemisfären i två zoner; den övre zonen och den 

undre zonen. I den övre zonen förflyttas material uppåt 

av chockvågor och detta material kan komma upp i en 

hastighet på ett par kilometer per sekund. I vissa fall 

slungas material utanför den slutliga kratern. Samtidigt 

som detta sker förflyttas material i den undre zonen 

nedåt och utåt. Allt eftersom kratern växer så bildas 

kraterväggen när den ytnära berggrunden höjs upp. 

Detta sker så länge som chockvågorna har energi nog 

att förflytta material och när chockvågorna inte längre 

kan detta har den transienta kratern nått sitt maximum 

och utgrävningsfasen avslutas. Denna fas varar längre 

än kompressionsfasen men är oftast inte längre än ett 

par minuter, beroende på hur stor projektilen ursprung-

ligen var (French 1998). 

 När modifikationsfasen tar sin början har chockvå-

gorna redan skingrats så pass mycket samt att de har 

förflyttats bortom kratern att de inte längre är relevanta 

för morfologiska utvecklingen av kratern. I denna fas 

påverkas kratern istället av gravitation och berg-

grundsmekanik (rock mechanics). Så småningom 

övergår modifikationsprocesserna, som t.ex. kollaps av 

nedslagsstrukturens vägg, över till vanliga geologiska 

processer som exempelvis massrörelser, vittring och 

sedimentation. Under modifikationsfasen kan kratern 

växa och i större kratrar (>4 km) kan förhållandet mel-

lan den slutliga nedslagsstrukturens diameter och den 

transienta kraterns diameter vara 0.5 till 0.7, dvs., att 

den transienta kratern är 0.5 till 0.7 gånger så liten som 

den slutliga strukturen (French 1998). 

 

1.4 Chockmetamorfos  
Chockmetamorfos sker vid höga tryck, över 2 GPa, 

och ofta hög temperatur, se Fig 2. Chockmetamorfa 

strukturer är unika och alltså ytterst viktiga vid identi-

fikation av nedslagsstrukturer (French 1998). Denna 

studie behandlar kort de olika stegen av chockme-

tamorfos och vill man utforska detta ämne kan man till 

exempel läsa kapitel 4 i French (1998 och referenser 

däri) och studera tabellerna 11.3–11.7 i Stöffler och 

Grieve (2007). 

 

1.4.1 Slagkäglor  

Vid ett tryck mellan 2 – 10 GPa bildas så kallade slag-

käglor. De är lätta att skilja från andra liknande form-

ationer, om de är välutvecklade, och kan man identifi-

era dem och fastställa att de är just slagkäglor så är 

detta en indikator på att ett nedslag har skett. Slagkäg-

lor är brott som är böjda och tvärstrimmiga och som är 

formade som ofullständiga eller fullständiga koner (se 

Fig 3). Vid högre tryck kan de även innehålla andra 

effekter av chockmetamorfos. (French 1998).  

 

1.4.2 Planära mikrostrukturer (Planar micro-
structures) 

Det finns det två huvudtyper av planar microstructu-

res; planar fractures (PF) och planar deformation fea-

tures (PDFs). Dessa förekommer i de flesta fallen i 

samband med nedslag och kan utbildas i till exempel 
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kvarts, fältspater, och zirkon. Kvarts är det mineral 

som traditionellt  har undersökts mest på grund av att 

det är så vanligt i jordskorpan, att mineralet är bestän-

digt mot vittring samt att det har enkla optiska egen-

skaper (French 1998). 

 

1.4.2.1 Planar Fractures 
PFer bildas vid låga tryck, ungefär vid 5-8 GPa och är 

små, tunna sprickor i enskilda kvartskorn. Liknande-

sprickor hittas ibland, dock sällan, i kvarts som inte är 

kopplade till nedslagsstrukturer och PFs kan därmed 

inte användas som en enskild indikator på att ett ned-

slag har skett men PFs förekommer sällan ensamma 

utan förekommer ofta med andra chockmetamorfa 

strukturer. PFs är en tydlig indikator på att kvartsen 

har utsatts för chock (French, 1998). 

 

1.4.2.2 Planar deformation features 
PDFs bildas vid högre tryck än PFs, i intervallet 10-35 

GPa och är till skillnad från PFs inte sprickor utan är 

Fig 2. Tryck-Temperatur diagram som visar skillnaden i tryck och temperatur på normal metamorfos (vänster) och chockme-

tamorfos (höger). Tryckaxeln (x-axeln) är logaritmisk. Den exponentiella kurvan för chockmetamorfos visar den korrisponde-

rande temperaturen på y-axeln. På kurvan för chockmetamorfos kan man se vilket tryckintervall som krävs för varje enskilt 

steg av chockmetamorfos. Kurvorna för omvandling av mineral till högtryckspolymorfer (coesit, stishovit och diamant) är vid 

stabila förhållanden, som vid normal metamorfos, och representerar inte vid vilka tryck som omvandlingen sker vid chockme-

tamorfos. Vid y-axeln kan det ses vilka temperaturer som krävs för att smälta eller lösa upp specifika mineral. Modifierad från 

French (1998).  

Fig 3. Välutvecklad slagkägla i finkornig kalksten från 

Haughtonstrukturen I Kanada. Slagkäglan är 10 centimeter 

lång. Modifierad från French (1998). 



10 

smala, tunna ”stråk” av amorft glas orienterade paral-

lellt med rationella kristallografiska plan i kristallen 

(se Fig 4). Detta är en effekt av att kvartsens atom-

struktur har blivit störd och deformerad av den passe-

rande chockvågen. Finns det PDFs i ett mineral är 

detta ett klart tecken på att ett nedslag har skett. PDFs 

förekommer också som så kallade dekorerade PDFs 

och dessa bildas när glaset omkristalliseras tillbaka till 

kvarts i äldre eller hydrotermalt påverkade prover  och  

utgörs av samlingar av små, ofta 1-2 mikrometer stora, 

fluidinklusioner, också kallade dekorationer, längst de 

ursprungliga planen (French 1998). 

 

1.4.3 Diaplektiskt glas 

När mineral vid nedslag utsätts för tryck mellan 35-45 

GPa, bildas inga PDFs utan mineralen blir istället om-

vandlade till diaplektiskt glas. Till skillnad från vanlig 

glasproduktion som sker via smältning av ett mineral 

och sedan snabb avkylning behåller diaplektiskt glas 

ursprungsmineralets textur och struktur. Vad detta 

innebär är att mineral vid tillräckligt högt tryck hoppar 

över smältningsfasen och övergår direkt till en amorf 

fas (French 1998).  

 

1.4.4 Högtryckspolymorfer av mineral 

Vid tillräckligt höga tryck kan vissa mineral omvand-

las till högtryckspolymorfer, t.ex. kvarts och grafit, 

som blir coesite och stishovit resp. diamant. Detta är 

en vanlig geologisk process som bland annat sker i 

subduktionszoner men som också sker vid nedslag. 

Vid nedslag kan kvarts vid ett tryck på 12-15 GPa om-

vandlas till stishovit och vid ett tryck överstigande 30 

GPa omvandlas kvarts istället till coesite. Dessa hög-

tryckspolymorfer är bra indikatorer på att nedslags kan 

ha skett och coesit och stishovit har använts för att 

bekräfta att himlakroppskollisioner har varit ur-

sprunget till ett antal nedslagsstrukturer, t.ex. kratern 

Ries men dock i kombination med andra karakteri-

stika, till exempel PDFs. Dock, kan coesit förekomma 

i bergarter som länge har utsatts för ungefärligen 2 

GPa tryck (ca 60 kms djup under markytan) och man 

kan därför inte enbart använda coesit för att avgöra 

huruvida en struktur har ett nedslagsursprung eller 

inte. Däremot, kan stishovit endast bildas vid högre 

tryck, över 10 GPa, och har bara identifierats i sam-

band med nedslag och kan därmed användas utan im-

plikationer för att bekräfta nedslagskratrar (French 

1998).  

 

1.4.5 Uppsmältning av mineral 

Vid ett tryck på ca 45-50 GPa blir efterchockstempera-

turerna höga (>1000°C). I vanliga fall vid uppsmält-

ning av mineral börjar mineralen smälta i kornkontak-

ten och bildar en smälta med blandad sammansättning 

men här sker inte detta utan alla mineral, i till exempel 

en granit, som har en smältpunkt under den specifika 

temperaturen som de utsätts för smälter fullständig och 

omedelbart och bildar ovanliga texturer som inte finns 

i närliggande korn. Ökar trycket ytterligare, över 55 

GPa, ökar också efterchockstemperaturen, och alla 

mineral smälter och en nedslagssmälta bildas (French 

1998). 

 

1.4.6 Vaporisering 

När berggrund utsätts för tryck över 100 GPa och den 

efterchockstemperatur som medföljer vaporiseras den. 

Denna typ av tryck förekommer endast precis vid ned-

slagspunkten och detta är vad som händer med projek-

tilen när den slår ner i marken (French 1998). 

 

2 Metod 
Jag utgick från Frenchs ”Traces of Catastrophe” när 

jag valde litteratur. Grieve och Stöfflers kapitel (2.11) 

i Fettes och Desmons ”Metamorphic Rocks: A Classi-

fication and Glossary of Terms, Recommendations of 

the International Union of Geological Sciences” an-

vändes för att definiera uppdelningen av impaktiter. 

Jag använde mig av både Web of Science och GeoRef/

Base för att hitta artiklarna jag sökte. När artiklarna 

inte kunde hittas med hjälp av EndNote användes istäl-

let Google Scholar för att hitta artiklarna som sakna-

des. En makroskopisk beskrivning av tre stycken 

bergarter från Mien, i Småland, har utförts. Genom att 

blötlägga stufferna kunde jag lättare se strukturerna 

och texturerna för att sedan beskriva dem. Bilder på 

dessa bergarter har tagits och bilderna finns i kapitel 4 

Fig 4. 0.20 mm långt kvartkorn med två uppsättningar av 

PDFs. Exemplaret kommer från Starkville South, ett par 

kilometer söder om staden Trinidad i Colorado, USA. 
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med beskrivning. Bergarterna har även jämförts med 

liknande bergarter från andra nedslagsstrukturer. 

 

3  Impaktiter 
3.1 Chockat berg 
Chockat berg är berggrund som har utsatts för chock-

metamorfos men som inte har breccierats. Den visar 

tydliga tecken på chockmetamorfos och alla dess olika 

former och stadier (t.ex., PFs och PDFs i kvarts) men 

ingen smälta förekommer (Stöffler & Grieve 2007). 

Chockmetamorfos är vanligare vid centrum av krater-

bottnen där trycket har varit högre, upp mot 10-35 GPa 

och förekommer ej vid kraterns kant där trycker inte 

överstiger 2 GPa (French 1998). Detta är en effekt av 

att energi vid nedslaget snabbt skingras och minskar 

med djup och avstånd från nedslaget (Dence et al. 

1977).  

 

3.2 Nedslagsbreccior 
Nedslagsbreccior formas under olika skeden under 

kraterbildningen och av olika processer. De kan bildas 

av den inledande chockvågen och under senare modifi-

kation av kratern. De bildas också i samband med att 

material som har slungats upp i luften av kollisionen 

och faller ner i kratern samt material som faller ner 

från kraterväggen när den kollapsar (French 1998). 

Nedslagsbreccior klassificeras utifrån mängden 

litologier som ingår och om det förekommer några 

smältpartiklar i matrixet.   

 

3.2.1 Pseudotachylit 

Detta stycke är baserat på French (1998, och referenser 

däri) om inget annat anges.  

Pseudotachylit är en nedslagsbreccia som bäst kan 

studeras vid Vredefortstrukturen (Sydafrika) och Sud-

burystrukturen (Kanada) där de är välutvecklade. I 

större strukturer finner man dem i den förhöjda cen-

trala delen av kratern. De förekommer även i mindre 

strukturer och då utformar de sig oftast som små 

gångar, <1 meter breda, och är inte lika vanliga 

(French 1998). Pseudotachylit bör kallas pseudota-

chylitisk breccia tills man reder ut hur man exakt ska 

klassificera dem (Reimold et al. 2015). 

Exempel från Sudburystrukturen visar på att 

pseudotachylit kan vara omfattande. Där täcker 

pseudotachyliterna upp till 100 – 200 km2 och väldigt 

stora enskilda enheter har observerats, t.ex. en enskild 

enhet som sträcker sig mer än 11 kilometer i nordöstlig 

riktning från kraterns centrum (Dressler 1984). 

Det är vanligt att psuedotachyliters storlek och 

form varierar mycket över korta sträckor, endast ett 

par meter upp till tiotals meter. Även förhållandet mel-

lan mängd matrix och mängd inklusioner varierar över 

korta sträckor. Ibland är pseudotachyliter dominerande 

av matrix med endast ett fåtal inklusioner och ibland 

förekommer pseudotachylit med en stor mängd klaster 

med ett matrix som består av tunna ”ådror” som pene-

trerar klasterna.  Matrixet är i de flesta fall afanitisk 

och dess textur är ofta mussligt (conchoidal) eller 

hackigt (hackly) vid eventuella sprickor. Ibland före-

kommer det flödestextur i pseudotachyliters matrix, 

framförallt synligt i tunnslip, och som troligen har 

uppstått när klaster i matrixet har plastiskt deformerats 

eller smält. Färgen på matrixet tenderar att vara svart 

till grönsvart men andra färger förekommer också be-

roende på vilken typ av ursprungsbergart som den är 

baserad på (French 1998), se Fig 5.  

 Under bildningen av de flesta pseudotachyliter har 

matrixet åtminstone varit delvis uppsmält och detta 

baserar man på olika fynd som till exempel glas, mag-

matiska mikrotexturer, deformerade vesikler (Spray 

1995, och referenser däri). Geokemiska undersökning-

ar av pseudotachyliter visar på att de har en kemisk 

sammansättning liknande dess omgivande berggrund 

och detta tyder på att de i princip har bildats på plats 

(Dressler 1984).  

 Enligt (French 1998) har det länge diskuteras hur 

man egentligen ska beskriva pseudotachyliter, hur de 

har bildats samt vilken terminologi som ska användas 

och det finns många artiklar som behandlar just detta, 

t.ex. Spray (1995) och Reimold (1995) där det diskute-

ras angående pseudotachyliternas bildningssätt. 

 Termen pseudotachylit används också för liknande 

glasiga breccior som inte har bildats vid nedslag, utan 

som har bildats i samband med t.ex förkastningar, där 

de bildas genom kraftig deformation och  friktions-

smältning (French 1998). 

Fig 5. Pseudotachylit i kvartsit från Sudburystrukturen, 

Kanada. Kvartsitsblocken är omgivet av ett svart matrix som 

på sina ställen tränger in i blocken. Skala ges av hammaren. 

Modifierad från French (1998).  
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3.2.2 Breccia gångar 

Breccia gångar kan delas in i två huvudtyper;  A och 

B. Dessa kan delas in ytterligare; Typ A1 och A2 samt  

B1 och B2. Denna klassificering utgår från 3 paramet-

rar; bergartens textur, hur breccian och dess innehåll 

förhåller sig till ursprungsbergarten samt gångens geo-

metri. Dessa breccior tenderar att ofta skära igenom 

underliggande kratergolv. Brecciagångarna innehåller 

ofta chockat material (Lambert 1981;  French 1998). 

För en översikt av denna klassifikation se Table 1. i 

Lambert (1981) 

 

3.2.2.1 Typ A 
I typ A finner man oftast få eller inga klaster i 

handprover dock går det att hitta små (<1 mm) run-

dande fragment i mikroskop. Dessa fragment består 

oftast enbart av ett mineral som kan visa tecken på 

chockmetamorfos. Matrixet är kryptokristallint och 

visar på flödeslinjer. Typ A breccior innehåller inte 

något transporterat material utan det är endast lokalt 

material som ingår. Brecciorna kan variera i bredd från 

1 mm till ett par centimeter och kan snabbt ändra rikt-

ning och tjocklek och kan framträda anastomosiskt.  

A1 har för det mesta jämnstora korn och uppvisar 

flödestextur som en effekt av schlieren, som är band 

av deformerade mineral som skiljer sig från omgi-

vande matrix.  Denna typ har generellt färre klaster 

och det finns en större storleksskillnad mellan matrixet 

och klasterna än i A2. I A2 är matrix klastiskt, korn-

storleken varierande och storleksfördelning av partik-

larna bestämmer flödestextur. Båda undertyperna kan 

påträffas i samma gång däremot är A2 vanligare än A1 

(Lambert 1981).  

3.2.2.2 Typ B 
I typ B-breccia gångar förekommer det ingen sortering 

av inklusionerna och i mikroskop kan man se kantiga 

mineral- och bergartsfragment av varierande storlek. 

Matrixet består av samma material som fragmenten 

fast i en finare fraktion. Till skillnad från typ A kan 

typ B delas in i monomikta och polymikta breccior. De 

monomikta brecciorna innehåller endast lokalt materi-

al, precis som typ A och detta material kommer oftast 

från nedslagsstrukturens väggar. De polymikta brecci-

orna innehåller också lokalt material men även materi-

al som har färdats flera hundra meter och utöver detta 

kan de innehålla bergarter från de olika stratigrafiska 

nivåerna som ursprungligen fanns i området (French 

1998; Lambert 1981) och ett exempel på detta är den 

brecciagång som har upptäckts i Riesstrukturen i Tysk-

land, där man har funnit sedimentära klaster i en brec-

ciagång i den kristallina berggrunden (Stöffler 1977). 

Majoriteten av de polymikta och alla de monomikta 

brecciorna har ett klastiskt matrix med det förekommer 

typ B-breccior som innehåller glasfragment och som 

har ett smältmatrix (Lambert 1981). Även pseudota-

chylit- och slagkäglefragment har observats i denna 

typ av breccia (Dressler & Sharpton 1997).  

 De monomikta och polymikta B-brecciorna kan 

delas in ytterligare undergrupper. Denna indelning 

baseras på en eventuell föredragen orientering av tex-

turen. Monomikta breccior med föredragen orientering 

är upp till ca 10 centimeter breda och har en bestämd 

geometri, det vill säga att de inte ofta byter riktning 

eller tjocklek. Monomikta breccior utan specifik orien-

tering blir upp till någon meter breda och har en varie-

rande geometri. När det gäller de polymikta brecciorna 

delas de in i B1 och B2, där B1 har en varierande geo-

metri där gången snabbt byter riktning och tjocklek 

och de är tunna, max ett par centimeter breda. B2-

gångarna är större, upp till ett par meter tjocka och 

håller ofta konstant tjocklek, form och riktning 

(Lambert 1981). Breccior av typ B från Slate Islands, 

Lake Ontario, Kanada har beskrivits av Dressler & 

Sharpton (1997). I artikeln beskrivs brecciorna som 

”polymictic clastic matrix breccias” och de är de van-

ligaste brecciorna på öarna. De har klaster som är kan-

tiga till rundande och som varierar i storlek från <1 

millimeter till ett par meter stora. Kontakten mellan 

gångarna på ön och omgivande berggrund är skarp. 

Gångarna i sig skulle enligt Dressler & Sharpton 

(1997) kunna vara över en kilometer långa och de har 

även iakttagit breccior som är 10 – 30 meter bredda.  

 

3.2.3 Suevit 

Suevit är en oftast polymikt breccia vars matrix inne-

håller berg- och mineralfragment men även smältpar-

tiklar (glaskroppar), se Fig 6. Mineral- och bergarts-

fragmenten innehåller ofta chockmetamorfa strukturer   

och därmed är förekomst av suevit en bra indikator på 

om det har förekommit ett nedslag. Matrixet består av 

liknande fragment men i mindre fraktion och det upp-

visar ingen sorteringsgrad. Glaskropparna i sueviter 

kan vara så stora som 10-20 centimeter, men också ner 

till så små som <1 mm och kan utgöra 5-15% av den 

totala volymen. (French 1998;  Stöffler & Grieve 

2007). Suevit hittas både i kratern, som fyllnadsbrec-

cia, och utanför kratern. I kratern brukar sueviten kal-

las ”crater suevite” (CS) eller ”fallback suevit” och 

utanför kratern får de namnet ”outer suevite” (OS) 

eller ”ejecta/fallout suevite” (French 1998;  Grieve et 

al. 2015;  Stöffler 2015). 

Då kratern Ries i Tyskland är typlokalen för suevit 

(French 1998;  Grieve et al. 2015;  Stöffler 2015) kom-

mer skillnaderna mellan CS och OS beskrivas utifrån 
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artiklar som behandlar Riesstrukturen och dess impak-

titer. 

CS och OS innehåller samma typer av litiska 

klaster som domineras av kristallin berggrund, vanlig-

en felsiska eller mafiska gnejser, graniter och amfibo-

liter. Sedimentära klaster förekommer också men 

dessa utgör endast en liten del av alla klaster (Stöffler 

et al. 2013). CS och OS skiljer sig ifrån varandra då de 

har olika fördelningar av bergartsklaster. En studie 

utförd av Stöffler et al. (2013) där man har studerat 

658 klaster från OS och 447 klaster från CS från Ri-

esstrukturen visar att CS-klastrena ungefärligen består 

av 33 % gnejs, 26 % granit och 25 % amfibolit medan 

OS-klastrena ungefärligen består av 42 % gnejs, 19 % 

granit och 17 % amfibolit. Resterande klaster består av 

t.ex. gabbro, diorit, monzonit m.fl. (Stöffler et al. 

2013). Detta exempel från Riesstrukturen visar inte 

nödvändigtvis hur det ser ut på andra lokaler men det 

visar att det finns en skillnad mellan CS och OS gäl-

lande klasterna. 

Smältpartiklarna i en suevit är en vital del och 

måste vara närvarande för att bergarten ska kunna kal-

las suevit. Smältpartiklarna kan förekomma i olika 

storlekar och former fast dess textur är i princip den-

samma i både CS och OS. Smältpartiklar i OS varierar 

i storleken, från några decimeter till millimeter medan 

smältpartiklarna i CS generellt är några centimeter 

stora. Smältpartiklarna i OS är väldigt oregelbundna 

och är oftast platta, lena, tvärstrimmiga eller som 

klumpar. I CS är smältpartiklarna liknande till form 

fast mindre oregelbundna och är ekvidimensionella, 

dvs. smältpartiklarnas alla diametrar är ungefär samma 

längd och har en mer eller mindre jämn form. Smält-

partiklarnas textur defineras av flödestexturer och 

vestikler samt inklusioner av både mineral och litiska 

klaster. Alla steg av chockmetamorfos återfinns i dessa 

klaster (Stoffler et al. 2013). Ibland förekommer det så 

kallade ”cored inclusions” i sueviter. ”Cored inclus-

ions” är bergartsfragment som har blivit insvept i 

smälta, som sedan har stelnat snabbt och bildat glas. 

Denna process sker när smälta och bergartsfragment 

tillsammans slungas upp i luften under utgrävningsfa-

sen vid ett nedslag (French 1998). 

De tidigare nämnda glaskropparna visar på di-

stinkta skillnader beroende på hur länge de har färdats 

genom luften. Glaskroppar som har transporterats 

länge i luften, dvs. de som förekommer i OS, får en 

räfflad och/eller flikig form, som en effekt av aerody-

namisk formgivning. Det förekommer även sköra 

sprickor i dessa kroppar vilket indikerar att de har hun-

nit stelna under sin färd genom atmosfären innan de 

landar på sin slutliga plats. Dessa företeelser förekom-

mer inte i CS, vilket betyder att de smält/

glaspartiklarna inte varit luftburna under en längre tid 

(von Engelhardt 1997;  French 1998). 

Suevit skiljer sig från vulkaniska breccior i det att 

de varken har några fältspatsfenokryster eller kvartsfe-

nokryster. Den skiljer sig också från vulkaniska brec-

cior, då man finner chockmetamorfa effekter i form av 

PDFs i quartz, högtryckspolymorfer; coesite och 

stishovit, och man finner också lechatelierit (kiselglas) 

(French 1998).  

Suevitens utbredning kan vara relativt omfattande, 

i t.ex Rieskratern hittar man ovanpå den kristallina 

berggrunden ett 75 meter mäktig lager med smältfattig 

suevit. Detta följs upp av ett 200 meter mäktigt lager 

med suevit, som är rikare på smälta. Det smältrika 

lagret har en skarp gräns uppåt mot ovanliggande lager 

som är ett ca 20 meter mäktigt suevitlager som fram-

träder som ”sorterat”, och till sist ligger det ett mäktigt 

lager av sjösediment (Stöffler 2015).  

 Det pågår diskussion angående sueviters bildnings-

process. Den senaste teorin är att båda varianterna av 

suevit (CS och OS) har bildats via den så kallade ”fuel

-coolant interaction” (FCL) modellen (Grieve et al. 

2015;  Stöffler 2015). FCL är en explosiv reaktion som 

sker när en volym smälta reagerar med vatten och se-

dimentär berggrund som är rik på flyktiga ämnen 

(Grieve et al. 2015;  Stöffler 2015). Detta är enligt 

Stöffler (2015, och referenser däri) den ledande mo-

dellen då man inte tror att den mängd suevit som finns 

i Riesstrukturen (RS) kan ha bildats av endast den ur-

sprungliga plymen som bildats direkt efter nedslaget. 

Stöffler (2015) fortsätter med att säga att den första 

plymen endast skulle bilda ett par meter av CS och OS 

och att det troligen skulle kräva flera FCL reaktioner 

Fig 6. Suevit från Ries kratern i Tyskland. Stuffen har 

ett fint klastiskt matrix med mörka och ljusa inklusion-

er. De mörka inklusionerna är glas och de ljusa inklus-

ionerna är bergartsfragment. Glasfragmenten storlek 

varierar, upp till 5 centimeter. Streckade linjen ger 

skala, ca 45 centimeter Modifierad från French (1998). 
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för att bilda all den suevit som finns i RS. Denna mo-

dell som från början användes för att förklara suevi-

tens bildningsprocess i RS har senare applicerats till 

andra impaktstrukturer, ett exempel är Onaping Form-

ation (OF) vid Sudburystrukturen (Grieve et al. 2015;  

Stöffler 2015). Detta ställer till problem då RS suevi-

terna och OF sueviterna skiljer sig från varandra. I OF 

finner man sällan några chockade litiska fragment me-

dan 90 % av alla klaster i OS i RS uppvisar chockat 

material. Endast två fall av chockad kvarts har påträf-

fats i OF i ett par hundra tunnslipsprover. De devitrifi-

erade smältklasterna från OF har alla ungefär samma 

form och visar på en sortering. I RS däremot, har glas-

klasterna en stor variation i hur de kan se ut, hur stora 

de är och vilken textur de har. De innehåller även rik-

ligt med litiska- och mineralfragment som visar på 

chock. Detta tyder på att sueviten från OF och RS skil-

jer sig och bör kanske inte ha samma bildningsprocess 

(Grieve et al. 2015). Grieve et al. (2015) avslutar med 

att säga att om FCL-modellen funkar för OF, kanske 

de ovanstående skillnaderna tyder på att samma mo-

dell inte kan appliceras till RS.  

 

3.2.4 Litiska breccior (parautoktona och allogena) 

Litiska breccior delas in i två grupper beroende på var 

de förekommer. Brecciorna kan finnas i och under 

kraterbotten (parautoktona) eller så kan de förekomma 

som kraterfyllnadsbreccia (allogena). Dessa breccior 

består enbart av sten- och mineralfragment och skiljer 

sig därmed från suevit och andra liknade breccior. For-

men på fragmenten är oftast kantiga till mycket kan-

tiga men det förekommer även rundade fragment, be-

roende på ursprungsbergart. Båda typer av breccia har 

ett klastiskt matrix som består av samma material som 

fragmenten i en mindre fraktion (French 1998). 

Kraterfyllnadsbrecciorna är oftare polymikta då 

materialet har erhållits från ett större område medan de 

parautoktona brecciorna ofta är monomikta men de 

kan även vara polymikta, beroende på ursprungs-

bergarten (French 1998). Ett exempel på en 

parautokton breccia är den monomikta breccian med 

vita granitklaster i ett svart, kolförande matrix (Fig 7) 

ifrån Gardnosstrukturen i Norge (French et al. 1997;  

Jaret et al. 2010). 

 

3.3 Nedslagssmältor 
När en meteorit slår ner bildas smälta på grund av upp-

smältning av målberggrunden. Mer än 99 % av denna 

smälta återfinns i kratern eller i kraterns närhet, upp 

till ett par kraterradier i avstånd från kratern. Smältan 

kan bilda mindre, centimeter stora, glaskroppar som 

ofta återfinns i suevit och den kan också bilda breccior 

med ett glasigt eller kristallint matrix med varierande 

mängd klaster. Till sist kan även stora smältkroppar 

bildas, liknande föregående breccior fast i större skala, 

upp till flera hundra kubikkilometer (French 1998). 

Endast en väldigt liten mängd (<0.1% av volymen) 

av den ursprungliga smältan som bildas vid ett nedslag 

slungas upp i luften och bildar glasiga objekt, såsom 

tektiter (och mikrotektiter) och sfäruler (French 1998). 

 

3.3.1 Smältbreccior 

Nedslagssmältbreccior bildas när den resulterade smäl-

tan från ett nedslag långsamt stelnar över en längre tid 

(French 1998). 

Dessa breccior karaktäriseras av att matrixet består 

av smälta med inklusioner av mineral- och bergarts-

fragment. Matrixen kan vara holohyalint (glasigt), 

holokristallint (kristallint) eller en blandning av dessa: 

hypokristallint (glasigt och kristallint). Mängden 

klaster varierar också kraftigt, allt från mycket klaster, 

till få klaster eller inga klaster. Precis som de andra 

typerna av breccior varierar de också i storlek. De kan 

vara ett fåtal meter till tiotals meter stora och före-

komma i andra breccior såsom suevit eller annan kra-

terfyllnadsbreccia men det kan även bilda flera hundra 

meter mäktiga breccior (Dence 1971;  French 1998;  

Stöffler & Grieve 2007).  

Fig 7. Photo av Gardnos Breccian i planpolariserat ljus 

(PPL) med kvarts- och fältspatkorn i ett svart, kolförande 

matrix. Skala anges i övre högra hörnet. Modifierat från Jaret 

et. Al (2010).   
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Ett exempel på en sådan breccia är den i Manicou-

ganstrukten i Kanada som är beskriven av Simonds et 

al. (1978). Denna nedslagssmältbreccia är 230 meter 

mäktig och den generella trenden genom breccian är 

att det blir färre och färre inklusioner i matrixet i verti-

kalled nedifrån och upp medan inklusionerna blir 

större. Ett block av gnejs som har beräknats att vara 

minst 20 meter högt, 30 meter brett och 150 meter 

långt har påträffats i breccian (Simonds et al. 1978). 

Dessa kroppar finns även i större dimensioner, och kan 

vara så stora som ett par tusen kubikkilometer. I dessa 

fall är de oftare kristallina och framträder som verti-

kala gångar (dike) eller horisontella gångar (sill) 

(French 1998). Ett exempel på en sådan smälta är den i 

Popigai, i Ryssland, som har en volym på 1750 km3 

(French 1998). 

 

3.3.2 Små glaskroppar. 

Detta stycke baseras på French (1998) om inget annat 

anges. Dessa små, från ett par millimeter till tjugo 

centimeter stora, kropparna förekommer oftast som 

enskilda enheter i breccior. De är oftast oregelbundna 

till form och är till utseende lika vulkaniska lapilli. De 

kan vara aerodynamiskt formade beroende på hur långt 

de har färdats. Man hittar de ofta i suevit, av både kra-

terfyllnadstyp (crater suevite, CS) och som ”outer 

suevite” (OS; Von Engelhardt 1997;  Stöffler 2015).  

I glaskropparna förekommer det mineral- och sten-

fragment som ibland visar på chock metamorfos i form 

av PDFs i kvarts och fältspat, sprickor, diaplektiskt 

glas, samt början på smältning av fragment. Det finns 

tydliga bevis på att temperaturer högre än de som före-

kommer vid vanliga vulkaniska aktiviteter har påver-

kat glaset. Det har förekommit smältning eller upplös-

ning av mineral såsom kvarts och zirkon och detta 

kräver temperaturer över 1400°C. Även bildningen av 

lechatelierite, kiselglas, kräver höga temperaturer, över 

1713°C och det uppträder som schlieren i glaset. Dessa 

egenskaper är vad som urskiljer dessa nedslagsbildade 

glaskropparna från vulkaniskt glas (French 1998). 

 

3.3.3 Tektiter och mikrotektiter 

Tektiter och miktrotektiter är små glasiga objekt som 

bildas när små smältpartiklar slungas upp i luften vid 

nedslag som kan transporteras långa sträckor. De är 

vanligen svarta, och då ofta opaka, men de förekom-

mer även som grön-, grå-, och brunaktiga och  brukar 

vara genomlysande till genomskinliga (Glass 1990;  

French 1998). Tektiter är vanligen centimeterstora och 

de kan delas in i tre grupper: 1) splash-formed, 2) ab-

lated splash-formed, 3) Moung Nong (French 1998).  

 Splash-formed tektiter är generellt ett par centime-

ter stora och är oftast formade som sfärer, diskar, el-

lipsoider eller tårar. Den andra gruppen ablated splash

-form är splash-formed tektiter som har utvecklat en 

sekundär ring på sin kropp. Denna ring uppstår när 

tektiter utsätts för en andra uppsmältning när de återin-

träder i atmosfären och de brukar ta formen av en 

knapp, se Fig 8. Den sista gruppen tektiter, Muong 

Nong, är generellt större och kan vara över 10 centi-

meter stora. De är oftast oregelbundna och skiktade till 

formen och det finns exempel på Muong Nong- tekti-

ter som väger ett par kilogram (eg. Glass 1990;  

French 1998).  

 Tektiter och mikrotektiter är till form lika vulka-

niskt glas men de skiljer sig på ett antal sätt. Till skill-

nad från vulkaniskt glas består tektiter av mindre än 

0.02% av vatten i viktprocent. Mikroliter och 

phenokryster förekommer ej. Ibland uppvisar tektiter 

inre struktur i form av flödestextur och detta är en ef-

fekt av smält kiselglas, också kallad lechatelierite. 

Ibland finns det inklusioner i tektiterna i form av 

chockade och ochockade mineral, t.ex. kvarts, apatit, 

zirkon och de kan förekomma delvis uppsmälta, även 

högtryckspolymorfen coesit förekommer. Deras ke-

miska och isotopiska sammansättning är inte vulka-

niskt utan de är mer lika skiffrar och andra sediment-

ära bergarter (French 1998). Dessa skillnader pekar på 

att tektiter har sitt ursprung i nedslag.  

 Detta stöds av Glass (1990, och referenser däri) 

som även han säger att tektiter och mikrotektiter har 

sitt ursprung i nedslagssmältor. Han fortsätter med att 

säga, precis som tidigare beskrivit, att lechatelierite 

förekommer i stor mängd i tektiter och att dessa partik-

Fig 8.  En ablated splash-form tektite från Australien. Tekti-

ten är ungefär fyrdubbelt så stor på bilden jämfört med verk-

ligheten. Modifierad från Glass (1990).  
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lar kan vara elongerade. Detta är ett tecken på att de 

har varit  flytande och alltså att temperaturen har varit 

uppe i omkring 2000°C. Då lechatelieriten har skarp 

kontakt med det omliggande glaset tyder det på en 

snabb upphettning av kiselt och sedan en snabb avkyl-

ning (Glass 1990). 

 

3.3.4 Sfäruler 

Sfäruler är millimeter stora, glasiga kroppar som bil-

dats av droppar från impaktssmältan. De förekommer 

även i form av smält meteorisk metall. Båda varianter 

hittas t.ex i Barringer-kratern i Arizona. Sfäruler är 

även vanliga i månmaterial (French 1998). 

Dessa små kroppar är väldigt användbara när det 

gäller att identifiera och lokalisera nya impaktstruk-

turer då de innehåller samma isotopiska och geoke-

miska sammansättning som det material det ursprung-

ligen kommer ifrån (French 1998). Ett känt exempel 

där förekomsten av sfäruler har använts för att länka 

ihop ett specifikt lager och en krater är Chicxulub-

kratern och K/T-gränsen. I de sfäruler som hittats i 

denna gräns har i princip samma sammansättning som 

bergarterna i Chicxulub (Sharpton et al. 1992;  French 

1998).  

 

 

4 Resultat 
Impaktiterna som har beskrivits kommer från området 

kring sjön Mien i Småland. De har fått namnen 

MIE15_03M, MIE15_02J och MIE15_02F och de 

finns presenterade kort i figur 9, 10, och 11. 

MIE15_03M och MIE15_02F är varandra lika med 

några skillnader medan MIE15_02J skiljer sig mycket 

från de andra två. Alla prover kommer från lösa block.  

 

4.1 MIE15_03M (03M) 
Provet har ett mörkt afanitiskt matrix med tydlig flö-

destextur. Det förekommer inklusioner av mineral och 

bergartsfragment i olika färger och form. Vita och röda 

inklusioner är vanligast och de är framförallt kantiga 

till formen. De varierar i storlek från <1 mm till 8 mm. 

Små, oftare avlånga vesikler finns närvarande. På pro-

vets vänstra sida finner man ett ”V” format parti (se 

Fig 9, vid pilen) som ser ut att bestå av en större 

mängd inklusioner. Man ser även i flödestexturen 

smala ljusa stråk samt tjockare bruna partier. 

 

4.2 MIE15_02J (02J) 
Matrix är väldigt finkornigt och till färgen ljustbeige. 

Det förekommer tydlig flödestextur i stuffen. Flödes-

texturen är ljus och grå till färgen och detta är en effekt 

av de olika banden som bildar texturen har olika fär-

ger.  Stuffens små vesikler förekommer framförallt i 

Fig 9. MIE15_03M. Trolig smältbergart. Exemplar från Mienstrukturen i Småland, Sverige. Ungefär 13 centimeter långt med ett 

afanitiskt mörkt matrix av obestämd natur. Fragmenten är ljusa och är oftast kantiga. Förekommer tydlig flödestextur med ve-

siklar. Bruna stråk har observerats.  
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Fig 10. MIE15_02J. Trolig suevit. Exemplar från Mienstrukturen i Småland, Sverige. Ungefär 16 centimeter lång med ett ljust, 

beigt finkornigt matrix. Fragmenten är ljusa och till form oftast kantiga. Det förekommer tydlig flödestextur, färgen varierar från 

ljusgrå till mörkgrå. Vesiklar observeras i flödestextur, i millimeter storlek. Större bergart fragment av olika slag framträder i 

vänster respektive höger nederkant. Ett mörkare parti i mitten och till vänster i mitten av stuffen, med mörka inklusioner.  

dess flödestextur. Inklusionerna är för det mesta ljusa, 

vita, och beiga men ett fåtal svarta inklusioner påträf-

fas också. Inklusionernas storlek varierar starkt då de 

minsta är <1 mm och upp till ett par centimeter stora.  

Stuffen framstår som polymikt då man kan se två olika 

typer av bergarter i stuffen, i höger respektive vänster 

nederkant (se Fig 10). De ser ut att vara sandsten och 

granit. 

 

4.3 MIE15_02F (02F) 
Matrixet är även här mörkt och afanitiskt med både 

inklusioner av mineral och bergartsfragment. Storle-

ken på inklusionerna varierar mellan <1 mm till ca 2 

cm med varierande form, för det mesta kantiga. Det 

förekommer ingen flödestextur. Däremot finns det 

rikligt med vesikler och en stor del av dessa är fyllda 

med ett finkornigt fyllnadsmaterial av något slag (se 

Fig 11). Detta material har börjat vittra i en del av ve-

siklerna. Storleken på vesiklerna varier, från någon 

millimeter till ett par centimeter. Ett par sprickor före-

kommer i provet varav några delvis har fyllts av 

samma material som påträffas i vesiklerna. Detta 

material framträder som brunt till svart. 

 

5 Diskussion 
Både MIE15_03M och MIE15_02F är rimligen smält-

bergarter då matrixet är afanitiskt och inte klastiskt, 

som är mer typiskt för en breccia. Det är svårt att ut-

tala sig om matrixens natur utan att undersöka det 

närmre. Stufferna ser ut att ha liknande inklusioner, 

vilket är logiskt då de både har sitt ursprung i samma 

område.  Som tidigare beskrivet har 03M mycket tyd-

lig flödestextur medan 02F inte har det. Detta beror 

troligen på var i smältan respektive stuff ursprungligen 

stelnade och hur pass mycket rörelse som förekom i 

smältan under kristallisationen. De vita stråken i 

MIE15_03M som förekommer i flödestexturen är tro-

ligen ett deformerat eller ett uppsmält ljust mineral 

eller till och med lechatelierite, kiselglas. 

Däremot är det MIE15_02J som väcker mest upp-

märksamhet med sitt varierande utseende. Tidigare 

skrevs det att 02J antogs vara polymikt då det före-

kommer två olika bergarter. I nedre högerkant finner 

vi en bergart som påminner om granit, vilket stämmer 

överens med vad Stanfors (1973) beskrev. Bergarten i 

nedre vänsterkant kan liknas vid en sandsten, vilket 

inte heller är orimligt eftersom man har funnit kam-

brisk sandsten i området runt lokalen (Stanfors 1973). 

Som tidigare beskrivet förekommer det flödestextur i 

stuffen och den definieras av vad som troligen är upp-

smält kvarts och plagioklas som har bildat det jag tror 

är glas men det måste undersökas för att fastställas. 

Förekomsten av glas tillsammans med att förekommer 

mineral- och bergartfragment i ett finkornigt matrix 

talar för att det med stor sannolikhet är en suevit. Där-

emot kan man inte försäkra sig om detta förrän man 

har gjort ytterligare undersökningar. 
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För att få en bättre bild av vad detta är för bergarter 

och för att få en bättre förståelse av de bildningspro-

cess som är inblandade skulle jag föreslå följande: 

 

1) Att man undersöker dessa bergarter i tunnslip 

för att komma underfund med vad för typer av 

bergarter det är och hur de ska klassificeras. 

 

2) Man bör även undersöka ytterligare smält-

bergarter från Mien för att kunna får en uppfatt-

ning av relationerna mellan mängd matrix och 

mängd inklusioner, samt att hur flödestexturen 

varierar i smältan och vad det beror på. 

 

3) Att man undersöker fler stuffer liknande 

MIE5_02J från samma lokal för att kunna fast-

ställa om det är en suevit eller om det är en lo-

kal företeelse. 

 

6 Slutsats 
Under studiens gång har tre impaktiter från Mien be-

skrivits och kan med stor säkerhet konstatera att både 

MIE15_03M och MIE15_02F är smältbreccior med 

sitt afanitiska matrix och att MIE15_02J är en suevit 

med annorlunda format glas. 
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