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Sammanfattning: Under den Svekonorvegiska orogenesen omkristalliserade stora delar av sydvästra Sverige och 

bildade metamorfa migmatitiska gnejser. I Idefjordenterrängen, väster om Mylonitzonen, har migmatiterna inte 

daterats och då kunskapen om de metamorfa processerna i området brister kan migmatiterna ge en bättre bild av när 

metamorfosen skedde. En migmatitisk gnejs från Delsjöområdet i östra Göteborg har daterats för att undersöka om 

migmatitbildningen i Idefjordenterrängen är av Svekonorvegisk ålder. U-Pb datering på zirkon från migmatiten har 

utförts med Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) och skottpunkter be-

stämdes i förhand i svepelektronmikroskop (SEM) med katodluminiscens (CL) och backscattered electron imaging 

(BSE). I CL kunde komplexa kärnor och tydliga tillväxtzoner urskiljas i zirkonkristallerna som har olika dateringar 

och Th/U. Viktade medelvärden för konkordanta data ger 207Pb/ 206Pb = 1598 ± 6,6 Ma (MSWD = 0,89) för mag-

matiskt zonerade kärnor med Th/U > 0,2 respektive 1002 ± 9 Ma (MSWD = 0,09) för tillväxtzoner och enskilda 

korn från leucosom. Den yngre populationen har Th/U < 0,01 och antas ha ett metamorft ursprung. Den äldre popu-

lationen tolkas som protolitens magmatiska kristallisationsålder och den yngre populationen som åldern på migma-

titbildning i samband med den Svekonorvegiska orogenesen. Ett par zirkoner ger dateringar upp mot 1700 Ma, vil-

ket kan utgöra ärvda komponenter. 
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Abstract: During the Sveconorwegian orogenesis, parts of southwestern Sweden was recrystallized and formed 

metamorphic migmatites. In the Idefjorden terrane, west of the Mylonite zone, the migmatites have not been dated 

and since knowledge of the metamorphic processes in the area is lacking, the migmatites can provide better con-

straints of when metamorphosis occurred. A migmatitic gneiss from the Delsjö area in eastern Gothenburg has been 

dated to investigate whether migmatite formation in the Idefjorden terrane is of Sveconorwegian age. U-Pb dating 

of zircon from the migmatite has been done with Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 

(LA-ICP-MS) after selecting points for analyses in scanning electron microscopy (SEM) with cathodoluminescence 

(CL) and backscattered electron imaging (BSE). In CL, complex cores and clear growths zones could be distin-

guished in the zircon crystals, which have different dates and Th/U ratios. Weighted mean values for concordant 

data yield 207Pb/ 206Pb = 1598 ± 6.6 Ma (MSWD = 0.89) for magmatically zoned cores with Th/U > 0.2 and 1002 ± 

9 Ma (MSWD = 0.09) for rims as well as for individual grains from leucosome. The younger population zircon has 

Th/U < 0.01 and is interpreted to have a metamorphic origin. The old population is interpreted as the magmatic 

crystallization age of the protolith and the younger populations as the age of migmatization in conjunction with the 

Sveconorwegian orogenesis. A few zircons yielded 207Pb/ 206Pb dates of 1700 Ma and may represent inherited 

cores. 
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1  Introduktion 
I slutet av Mesoproterozoikum (1600-1000 Ma) om-
kristalliserade stora delar av sydvästra Fennoskandia i 
den Svekonorvegiska orogenesen, vilken utgör den 
Skandinaviska förlängningen av Grenville. Grenville (i 
Nordamerika) är en global orogen som bildades genom 
amalgamerande kontinentalplattor under tillväxten av 
superkontinenten Rodinia (Bingen et al. 2005; Li et al. 
2008). Den Svekonorvegiska orogenen i sydvästra 
Skandinavien delas in i olika terränger som karaktäri-
seras av olika grad av metamorfos och/eller deformat-
ionsmönster. I den svenska delen utgörs den Sve-
konorvegiska orogenen av Idefjordenterrängen i väster 
och Östra Segmentet i öster, där Idefjordenterrängen 
huvudsakligen består av granitiska gnejser och gra-
nitoider (Åhäll & Connelly 2008). De metamorfa pro-
cesserna i Idefjordenterrängen är generellt dåligt be-
skrivna, även om det är fastlagt att metamorf om-
kristallisation ägde rum mellan 1050 och 980 Ma, och 
att metamorfosgraden varierar mellan grönskiffer- och 
amfibolitfacies (Bingen et al. 2008b; Bingen et al. 
2008a).  
  Migmatiter är bergarter som bildas genom partiell 
uppsmältning, huvudsakligen i samband med orogenes 
och kan ge viktig information om hur metamorfosen 
av ursprungsbergarten gått till. I denna studie undersö-
ker jag en migmatitisk gnejs från östra Göteborg, där 
fältobservationer indikerar att migmatitbildningen 
skett i samband med den senaste deformationshändel-
sen av gnejsen. Min hypotes är att deformationen troli-
gen är kopplad till den Svekonorvegiska orogenesen 
för cirka 1000 Ma sedan. Syftet med denna studie är 
att (1) datera migmatitbildningen med U-Pb-metoden 
på zirkon från migmatiten i Delsjöområdet, östra Göte-
borg samt att (2) göra en petrografisk beskrivning av 
bergarten.  

2 Bakgrund 
 
2.1 Regionalgeologi 
 
2.1.1  Svekonorvegiska orogenen  
Det Svekonorvegiska bältet är en orogen i den syd-
västra delen av Fennoskandia och sträcker sig från 
södra Norge genom sydvästra Sverige och anses vara 
motsvarigheten till Grenville-orogenen i Nordamerika 
(Bingen et al. 2008b; Andersson et al. 1999). Det råder 
tvetydighet kring hur den Svekonorvegiska orogenen 
bildats, den klassiska teorin bygger på en kontinent-
kontinent kollision mellan Fennoskandia och en annan 
kontinent, möjligen Amazonia under Mesoproterozoi-
kum (Brewer et al. 2002; Bingen et al. 2005; Bingen et 
al. 2008a). Den andra teorin är att den Svekonorve-
giska orogenen är en subduktionsrelaterad ackret-
ionsorogen (Slagstad et al. 2012; Roberts & Slagstad 
2014). Orogenen delas in i fem enheter (Fig. 1), från 
öst till väst; Östra Segmentet, Idefjorden, Kongsberg, 
Bamble och Telemarkia (Bingen et al. 2005; Bingen et 
al. 2008b; Bingen et al. 2011).  

 
2.1.2  Östra Segmentet 
Östra Segmentet ligger mellan Mylonitzonen (MZ) i 
väst och den Svekonorvegiska Deformationszonen i 
öster (SFDZ) som angränsar till det Fennoskandiska 

förlandet (Wahlgren et al. 1994; Söderlund et al. 1999; 
Bingen et al. 2008a; Bingen et al. 2008b). Östra Seg-
mentet består huvudsakligen av 1800-1640 Ma gnej-
siga granitoider och segmentet är enligt Söderlund et 
al. (1999) parautoktont, det vill säga bildat av material 
som inte transporterats särskilt långt (Söderlund et al. 
1999; Söderlund et al. 2002; Möller et al. 2007). 
Bergarterna som utgör Östra Segmentet kristalliserade 
i samband med kontinuerlig juvenil tillväxt av Fen-
noskandia mellan cirka 1800 och 1640 Ma men har 
inslag av omarbetade delar av Transskandinaviska 
magmatiska bältet (TIB) (Söderlund et al. 1999; Bing-
en et al. 2008a; Bingen et al. 2008b).  
 Östra Segmentet har påverkats av den Hallandiska 
orogenesen för 1470-1380 Ma sedan (Christoffel et al. 
1999; Brander & Söderlund 2009; Roberts & Slagstad 
2014; Ulmius et al. 2015). Denna händelse kallas 
också för Hallandian-Danopolonian av Roberts & 
Slagstad (2014) men i denna uppsats kommer den tidi-
gare benämningen att användas. Den Hallandiska oro-
genesen karakteriseras av magmatism, regional meta-
morfos och migmatisering (Christoffel et al. 1999; 
Möller et al. 2007; Bingen et al. 2008a). Metamorfo-
sen av Östra Segmentet är begränsad till södra halvan 
av terrängen och stora delar av Östra Segmentet har 
blivit omarbetade i den senare Svekonorvegiska oroge-
nesen (Brander & Söderlund 2009; Ulmius et al. 
2015). Kunskapen om den Hallandiska orogenesen är 
därför bristande.  

 
2.1.3  Idefjordenterrängen 
Idefjordenterrängen, väster om mylonitzonen, utgörs 
främst av 1660-1520 Ma kalk-alkalina plutoniska och 
vulkaniska granitiska gnejser och granitoider (Bingen 
et al. 2001; Åhäll & Connelly 2008). En teori är att 
Idefjordenterrängen bildades genom den Gotiska ack-

Fig. 1. Indelning av Svekonorvegiska orogenen. MZ = Mylo-
nitzonen, SFDZ = Svekonorvegiska deformationszonen. 
Migmatiten har provtagits precis öster om Göta-Älv zonen,  
vilken illustreras av linjen öster om Göteborg. Modifierad 
efter Bingen et al. 2008b. 
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retionsorogenen 1660-1520 Ma sedan (Roberts & 
Slagstad 2014; Petersson et al. 2015). Det är dock inte 
fastlagt om Idefjordenterrängen och Östra Segmentet 
är relaterade till varandra eller om de bildats som två 
helt separata terränger skilda av Mylonitzonen. An-
dersson et al. (2002) och Austin Hegardt (2010) menar 
att det inte finns några överlappande litologiska enhet-
er mellan terrängerna och att de även skiljer sig struk-
turellt. Idefjordenterrängen kan därför ses som en exo-
tisk terräng (Bingen et al. 2005). Åhäll & Connelly 
(2008) hävdar att terrängerna istället är autoktona och 
att både Östra Segmentet och Idefjordenterrängen ack-
reterats till Fennoskandia under flera faser mellan 
1850 och 1520 Ma sedan. Detta stöd av zirkoner i 
Stora Le-Marstrand formationen med dateringar äldre 
än 1660 Ma, vilket korrelerar med bergarter i Östra 
Segmentet (Åhäll & Connelly 2008).  
 Det är fortfarande omdebatterat om den Hallan-
diska orogenesen även påverkat Idefjordenterrängen. 
Inga tecken på regional metamorfos har påträffats i 
Idefjordenterrängen av denna ålder och endast en 
grupp diabasgångar vid Orust kan ger stöd åt Hallan-
disk orogenes. Diabasgångarna har daterats till 1457 ± 
6 Ma av Åhäll & Connelly (1998). Brander & Söder-
lund (2009) daterade Jönköpings anorthositen i Östra 
Segmentet till 1455 ± 6 Ma och menar att då Hallan-
disk magmatism förekommer i båda terränger så borde 
Idefjordenterrängen ha ackreterats till Fennoskandia 
innan den Hallandiska orogenesen inträffade.  

 
2.1.4  Bamble- och Kongsberg terrängerna 
Bamble och Kongsberg består av 1570-1460 Ma kalk-
alkalina plutoniska bergarter och bildar två kilar som 

ligger ovanpå Telemarkia terrängen (Andersson et al. 
1996; Knudsen et al. 1997; Andersen et al. 2004). Hur 
Bamble och Kongsberg formats är omdebatterat men 
Bingen et al. (2008b) spekulerar att terrängerna bildats 
under tidig Svekonorvegisk orogenes (1140-1080 Ma), 
genom kollision av Idefjorden och Telemarkia. 

 
2.1.5  Telemarkia terrängen  
Den femte enheten Telemarkia karakteriseras av konti-
nental tillväxt mellan 1520 och 1480 Ma sedan, och 
består av vulkaniska och plutoniska bergarter (Bingen 
et al. 2001; Bingen et al. 2008a). Bingen et al. (2005) 
presenterar två alternativa och möjliga modeller för 
hur Telemarkia terrängen kan ha bildats. Antingen är 
Telemarkia en allokton terräng som tillhört en exotisk 
kontinent och ackreterats till Fennoskandia under tidig 
Svekonorvegisk orogenes, eller så är Telemarkia en 
autokton terräng, d.v.s. en inhemsk del av Fennoskan-
dia (Fig. 12; Bingen et al. 2005; Roberts & Slagstad 
2014).  

2.1.6  Metamorfos i fyra faser 
Den Svekonorvegiska orogenesen delas upp i fyra fa-
ser vilka fått sina namn efter de områden som väl re-
presenterar fasen (Fig. 2). Den inledande fasen Aren-
dal ägde rum för 1140 till 1080 Ma sedan till följd av 
en kollision mellan Idefjorden och Telemarkia (Bingen 
et al. 2008b). Interaktionen mellan dessa gav troligen 
upphov till Bamble och Kongsberg terrängerna då de 
innehåller litologiska enheter från både Idefjorden och 
Telemarkia (Andersson et al. 1996). Arendal-fasen 
karakteriseras av granulitfacies-förhållanden där gra-
nuliter bildats lokalt i både Bamble- och Kongsberg 

Fig. 2. Principiell modell av de fyra faserna av metamorfos för den Svekonorvegiska orogenen. Visas i tvärsnitt till vänster och 

kartvy till höger. Modifierad efter Bingen et al. 2008b. 
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terrängerna (Bingen et al. 2008b).  
 Den huvudsakliga Svekonorvegiska metamorfosen, 
kallad Agder fasen, inleddes 1050 Ma och sträckte sig 
till 980 Ma. Agder fasen är troligen resultatet av en 
kontinent-kontinent kollision mellan Fennoskandia 
och en annan kontinent där Idefjorden blev begravd till 
ett djup av minst 35 km (Bingen et al. 2008b). Övre 
amfibolitfacies till granulitfacies dominerar under Ag-
der-fasen och omfattande deformation påverkade både 
Telemarkia och Idefjorden (Bingen et al. 2008b; Bog-
danova et al. 2008). Snart efter Telemarkia-terrängen 
trycktes ihop vid 1035 Ma, lyftes Idefjorden upp vilket 
betyder att Idefjorden exponerades under konvergenta 
förhållanden (Bingen et al. 2008b).  
 De yngre åldrarna för granulit- till eklogitfaciesme-
tamorfos och migmatisering från cirka 990 till 970 Ma 
i Östra Segmentet antyder att imbrikationen av jord-
skorpan propagerade österut (Andersson et al. 2002; 
Bingen et al. 2006; Bingen et al. 2008b; Möller et al. 
2015). Denna fas kallas Falkenbergfasen och fragment 
av eklogit i Östra Segmentet tyder på att sydvästra 
Fennoskandia begravts till ett djup av minst 50 km 
(Bingen et al. 2008b; Möller et al. 2015). Inga tydliga 

bevis på Svekonorvegisk metamorfos äldre än 988 Ma 
har hittats i Östra Segmentet (Möller et al. 2015).  
   För 970-900 Ma sedan domineras det Svekonorve-
giska bältet av gravitationell kollaps och relaxation till 
följd av extension. Fasen kallas Dalane och karakteri-
seras av omfattande magmatism och formation av 
domkomplex när sydvästra Fennoskandia långsamt 
började lyftas upp och svalna av (Bingen et al. 2006; 
Bingen et al. 2008b; Bogdanova et al. 2008). 

2.1.7  Indelning av Idefjordenterrängen  
Idefjorden delas in i sex sektioner (Fig. 3); Bohusgra-
niten, Dal formationen, Hisingssviten Stora Le-
Marstrand, Göteborg-Åmål-bältet och Horred format-
ionen. Dessa avgränsas av Mylonitzonen i öster och 
Oslosänkan i nordväst. Den äldsta sektionen är Horred 
formationen som består av cirka 1660 Ma felsiska och 
mafiska vulkaniska bergarter. Göteborg-Åmål-bältet 
utgörs av 1630-1590 Ma vulkaniska och sedimentära 
bergarter (Åhäll & Connelly 2008). Metasedimentära 
bergarter och basiska vulkaniska bergarter (ca 1600 
Ma) bildar Stora Le-Marstrand väster om Göta Älv 
zonen (Fig. 1; Åhäll & Connelly 1998; Åhäll & Con-
nelly 2008). Hisingssviten (1588-1522 Ma) består 
både av mafiska och av felsiska bergarter men utgör 
främst granitoider som intruderat Stora Le-Marstrand i 
väster och Horredformationen samt Göteborg-Åmål-
bältet i öster (Åhäll & Connelly 2008). Dal formation-
en (1150 Ma) har bildats under tidigt Svekonorvegisk 
tid och den post-Svekonorvegiska Bohusgraniten in-
truderade Stora Le-Marstrand cirka 920 Ma (Eliasson 
& Schöberg 1991; Åhäll & Connelly 1998). De äldre 
enheterna har ackreterats till Fennoskandia som en 
kontinental öbåge i en subduktionsrelaterad miljö 
(Åhäll & Connelly 2008). 

2.1.8  Sydöstra Göteborg  
Öster om centrala Göteborg (Fig. 4) ligger Delsjöom-
rådet där en migmatitisk gnejs har provtagits (Fig. 5). 
Naturområdet domineras av deformerade bergarter 
som växelverkar i NNV-SSO-lig riktning och tillhör 
Göteborg-Åmål-bältet (Fig. 3). Bergarterna har en 
generell stupningsriktning mot öster och utgörs främst 
av gnejs och ögongnejs med mindre områden av gnej-
sig granit, granodiorit, amfibolit samt pegmatit 
(Samuelsson 1978). I gnejsen och granodioriten finns 
det rikligt med uppsmält material som Samuelsson 
(1978) kallar för ådergnejs.  

2.2 Migmatit  
Migmatiter kan uppvisa många olika former som beror 
av ursprungsbergartens egenskaper, temperatur, de-
formationsgrad och inte minst tid (Sawyer 2008). 
Migmatit kommer från det grekiska ordet migma som 
betyder “mixing” eller blandning och är en bergart 
som bildas vid regional metamorfos av en ursprungs-
bergart, även kallad protolit (Sawyer 2008; protolit, 
migma; Klein & Philpotts 2013). Migmatiten bildas 
vid intermediär till hög grad av metamorfos och består 
av minst två petrografiskt skilda delar varav en måste 
ha bildats genom partiell uppsmältning. Smältan kan 
segregera till ljusare partier som är kvarts- och 
fältspatsrika och mörkare partier av mafiska mineral 
som biotit, hornblende och pyroxen (Sawyer 2008). I 
denna uppsats kommer terminologin av Sawyer (2008) 
användas där migmatiter delas in i följande (Fig. 6): 

Fig. 3. Indelning av Idefjordenterrängen. Migmatiten prov-

togs precis öster om Göteborg i övergången mellan Göteborg

-Åmål-bältet (GAB) och Horred formationen. Göta Älv zo-

nen utgör södra gränsen mellan Hisingssviten och Göteborg-

Åmål-bältet (GAB). Modifierad efter Åhäll & Connelly 

2008. 
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- Paleosom: den del av migmatiten som inte blivit 
 uppsmält och där protolitens struktur och textur är 
 bevarad. 
- Neosom: nybildning eller omvandling av protolit 
 genom partiell uppsmältning, kan ha segregerat 
 från restitdelen.  
- Residuum: den fasta delen av neosomet som segre- 
 gerat från smältfraktionen, kan uppvisa viss indi- 
 kation på partiell uppsmältning. Kan domineras 
 både av ljusa och mörka mineral.  
- Melanosom: de mörkare partierna av neosomet 
 som generellt ej blivit uppsmält (residuum), främst 
 av biotit, hornblende, pyroxen och olivin.  
- Leucosom: De ljusare partierna av neosomet som 
 blivit uppsmält, domineras av kvarts och fältspat.  
Runt leucosomet i migmatiter finns ofta en kant som 
skiljer sig från ursprungsbergarten med avseende på 
komposition, mineralogi och textur. Denna kant är 
varken del av paleosom eller residuum utan kallas för 
selvedge. Selvedges kan bestå av både mörka och ljusa 
mineral men det vanligaste är en tunn biotitkant som 
då kallas för en mafisk selvedge (Sawyer 2008). 

3 Metod 
 
3.1 Förberedelse och extraktion av  

zirkon  
Studien baseras på ett bergartsprov taget cirka en kilo-
meter norr om Stora Delsjön i östra Göteborg (Fig. 4 
och 5). Provet sågades itu till mindre delprov av mela-
nosom, selvedge och två olika leucosom (Fig. 7 och 
8). Bitarna krossades sedan för hand med hammare på 
en stålplatta. Krossfragmenten maldes i ett malfat av 
kromstål och pulvret vaskades för att separera tungmi-
neral i en petriskål. Magnetiska mineral avlägsnades 
med en handmagnet. 30-50 zirkoner handplockades 
från varje delprov. Zirkoner av olika storlek extrahera-
des för att få en bra representation av data. Zirkonerna 
monterades på dubbelhäftande tejp och göts sedan in i 
epoxi. När epoxin härdats slipades den ned tills ett 
tvärsnitt genom zirkonerna uppnåtts. Ingjutningen sli-
pades först med 10 µm sandpapper och polerades slut-
ligen med 3 µm och 1 µm polerskiva med diamant-
pasta i syfte att skapa en jämn yta på zirkonerna. En 

Fig. 5. Fotografi av den provtagna migmatitiska gnejsen. Finkornigt melanosom utgör de mörkare delarna och grovkornigt 

leucosom de ljusa ådrorna. Foto av Mimmi Ingered. 

Fig. 4. Karta över Delsjöområdet som ligger sydost om centrala Göteborg. ASSE 16-01, cirka 1 km norr om Stora Delsjön, 

markerar var den migmatitiska gnejsen har provtagits. Notera de nord-sydliga strukturerna i landskapet vilket utgörs av bergs-

ryggar (Kartdata @ 2017 Google Earth).  
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jämn yta är önskvärt för att ge en bra katodlumini-
scensbild i svepelektronmikroskopet. 

3.2 Petrografi  
För petrografisk beskrivning av migmatiten har fem 
tunnslip från bergartsprovet tillverkats och analyserats 
i polarisationsmikroskop (Fig. 7 och 8). Mineralsam-
mansättning, textur och struktur har dokumenterats. 

3.3 Svepelektronmikroskop (SEM  
SvepElektronMikroskop (SEM) av modell TESCAN 
Mira3 vid Geologiska Institutionen, Lunds Universitet, 
användes för att identifiera och avbilda interna struk-
turer i zirkonkristallerna med avsikt att bestämma 
vilka domäner som skall dateras i det fortsatta analys-
arbetet. Fokus lades på kärnor och tillväxtzoner där 
sådana kunde urskiljas medan sprickor och inklusioner 
undveks. Den polerade epoxiingjutningen kolbelades 
först med en Cressington Carbon Coater 108Carbon/A 
och en bit koltejp monterades på provet innan analys 
för att förhindra att statisk elektricitet uppstod.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6. Schematisk illustration av migmatiters uppbyggnad. Modifierad efter Sawyer 2008. 

Fig. 8. Prov av migmatiten där delprov sågats ut och tunn-
slip tillverkats ifrån. A = melanosom, B = selvedge, C & D = 
leucosom. Foto av Anders Scherstén. 

Fig. 7. Separat prov av leucosom B där tunnslip E tillverkats 
ifrån. Foto av Anders Scherstén. 
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Backscattered electron imaging (BSE) och katodlumi-
niscens (CL) är de två analystekniker som utfördes 
med svepelektronmikroskopet.   
 Vid BSE-analys reflekteras elektroner tillbaka från 
provet och tyngre element framstår ljusare än lättare 
element och därav framträder alltså en kontrast på 
grund av variationer i kemisk sammansättning av 
materialet (Egerton 2016; Petersson 2010). Vid CL-
analys bestrålas provet med elektroner som i sin tur 
exciterar elektroner inom atomerna i provet. När de 
“faller” tillbaka till sitt normaltillstånd avges röntgen-
strålar i form av ljus, där ljusintensiteten är en funktion 
av den kemiska sammansättningen i provet. Med CL 
kan interna strukturer som kärnor och tillväxtzoner 
urskiljas (Hanchar & Miller 1993; Egerton 2016). De 
inställningar som användes för analyserna var föl-
jande; accelerationsspänningen var 10 kV, strålintensi-
teten var 18 nA och arbetsavståndet 15 mm. Utifrån de 
erhållna bilderna tolkades texturella skillnader inom 
zirkonkristallerna med avseende på olika generationer 
av zirkon och eventuella omvandlingsprocesser.  

 
3.4 Laser Ablation Inductively Coupled 

Plasma Mass Spectrometry (LA-
ICP-MS)  

Efter skottpunkter bestämts med svepelektronmikro-
skopet utfördes en LA-ICP-MS analys på zirkonerna 
för att göra en åldersbestämning. Laser ablations-
systemet som användes vid Geologiska Institutionen 
på Lunds Universitet, var av modell Teledyne Photon 
Machines Analyte G2 och ICP-MS instrumentet av 
modell Bruker Aurora M90.  
 LA-ICP-MS är en kostnadseffektiv metod för date-
ring med kort analystid. Instrumentet består av två 
delar, ett laser ablations-system och ett ICP-MS instru-
ment (Schoene 2014; Olsson 2016). Ingjutningen pla-
cerades i en ablationscell tillsammans med referenszir-
koner. Lasern, med våglängden 193 nm, 10 Hz och 3.5 
J/cm2, finfördelade en del av provet. De pulveriserade 
partiklarna blandades med heliumgas samt mindre 
koncentrationer av argon-och kvävgas och transporte-
rades vidare till ICP instrumentet. Plasman, bildad av 
en separat argongas med en temperatur upp mot 10 
000°K, joniserade partiklarna. De joniserade partiklar-
na fördes sedan in i masspektrometern där isotoperna 
202Hg,204Hg, 206Pb, 207Pb, 208Pb, 232Th och 238U analyse-
rades (Tabell 1 i Appendix för vidare inställningar).  
 Skottpunkter lades i kärnor och i tillväxtzoner, och 
analysområdena var 20 x 20 μm men där geometrin på 
skottpunkterna kunde varieras efter behov. Där det var 
lämpligt lades rektangulära skottpunkter, exempelvis i 
smala tillväxtzoner. Primär referenszirkon GJ1 och 
sekundär referenszirkon 91500 med kända åldrar an-
vändes för kalibrering respektive kvalitetskontroll un-
der analysen. 

 
3.5 U-Pb data  
Datan från LA-ICP-MS analysen reducerades och fil-
trerades i programmet Iolite. En baslinjekorrigering 
gjordes för att filtrera bort bakgrundsstrålning och 
bristfälliga data reducerades. Den bristfälliga datan 
utgjordes av de första sekunderna i en mätning samt de 
sista sekunderna där signalen klingar av. Datan be-
handlades sedan i Microsoft Office Excel 2003 med 

tillägget Isoplot R (Vermeesch 2017) för att skapa U-
Pb konkordia-diagram. Programmet Igpet 2014 använ-
des också för att göra histogram av åldersgrupperna 
samt diagram utav Th/U-kvoterna. Tera-Wasserburg 
konkordia-diagram har använts för att illustrera kvo-
terna mellan 238U/206Pb och 207Pb/206Pb med ellipser 
som motsvarar 1σ standardfel. Om ellipserna överlap-
par med konkordia-kurvan är datan signifikant konkor-
dant, d.v.s. åldrarna är rimliga. Om ellipsen däremot 
plottar utanför kurvan är datan signifikant diskordant. 
Diskordant data beror främst på blyförlust eller på en 
blandning av åldersdomäner (Schoene 2014). Ett mått 
på hur väl datan stämmer överens med den statistiska 
modellen kan beskrivas med Mean Square of 
Weighted Deviates (MSWD). MSWD värdet bör ligga 
nära eller vara lika med 1, då stämmer datan bra över-
ens med modellen. Om MSWD >> 1 sprider sig data-
punkterna för mycket och osäkerheten har underskat-
tats. Det kan bero på analytiska fel men också på geo-
logisk spridning orsakad av blyförlust och blandning 
av ålderspopulationer. Är MSWD värdet <<1 kan osä-
kerheten ha överskattats (Ludwig 2012; Schoene 
2014). 

4 Resultat 

4.1 Petrografi   
Tunnslip ASSE 16-01a A representerar melanosom, B 
representerar selvedge, C & D samt ASSE 16-01b E 
representerar leucosom (Fig. 8). Tunnslip E kommer 
från separat stuff av leucosom (Fig. 7).  
  Bergarten är en medel till- grovkornig migmatitisk 
gnejs som domineras av kvarts, alkali-fältspat, biotit, 
hornblände och muskovit tillsammans med plagioklas 
och sericit (Fig. 9). Accessoriska mineral är zirkon, 
apatit och titanit. Generellt är kvarts och alkali-fältspat 
anhedrala till subhedrala och alkali-fältspaterna har 
pertitisk textur. Plagioklas är subhedrala till anhedrala 
och har tydliga albit-tvillingar. Biotit och muskovit 
utgör euhedrala till anhedrala platta korn, dock är mus- 

Fig. 9. Bild av selvedge (tunnslip B) i planpolariserat ljus, 

tagen med polarisationsmikroskop. Foto av Mimmi Ingered. 
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koviten troligen sekundärt bildad. Hornblände före-
kommer i olika storlek och kornen varierar i form från 
euhedrala till anhedrala. Zirkon i samtliga tunnslip är 
euhedrala till subhedrala.  
 Leucosomet är grovkornigt och domineras av stora, 
något uppspruckna, korn av kvarts, plagioklas och 
alkali-fältspat med mindre mängd mafiska mineral. 
Melanosomet är medelkornigt och domineras av biotit, 
som utgör en tydlig foliation, samt hornblände med 
mindre korn av felsiska mineral. I stuff kunde även 
granat och plagioklasomvandlad epidot hittas om än 
sällsynt. 
 

4.2 Zirkonernas textur 
 
4.2.1  ASSE 16-01a Melanosom  
Zirkon i melanosomet är subhedrala till anhedrala, 
färglösa och spruckna längs c-axeln (Fig. 12; Fig. 20 i 
Appendix). De varierar i storlek från 50 till 150 μm 
och 5 till 20 μm stora inklusioner är vanligt förekom-
mande. I CL kan distinkta kärnor urskiljas med kom-
plexa strukturer. Kärnorna är CL-mörka med koncent-
risk zonering men ungefär hälften av kornen har ore-
gelbunden zonering och några korn saknar helt zo-
nering. En zirkon uppvisar sektor zonering (korn 7 i 
Fig. 12). I BSE är zirkonerna homogena med undantag 
för CL-mörka kärnor som uppstår något ljusare i BSE. 
Zirkonerna har CL-ljusa <5 μm tunna oregelbundna 
kanter. 

4.2.2  ASSE 16-01a Selvedge  
Zirkonerna från selvedge provet är 50 till 150 μm 
långa, färglösa och delvis uppspruckna (Fig. 13; Fig. 
21A, 21B och 21C i Appendix). Majoriteten är sub-
prismatiska och inklusioner är vanligt förekommande. 
I CL syns komplexa koncentriskt zonerade kärnor men 
de flesta zoneringar är oregelbundna eller otydliga. Ett 
par korn uppvisar sektor zonering i CL men alla korn 
är relativt homogena i BSE. Kornen har CL-mörka 
överväxter av varierande tjocklek mellan 5 till 25 μm, 
främst lokaliserade i ändarna av kornen. Hälften av 
zirkonkristallerna har även en inre tunn CL-ljus kant 
som blivit avskuren av de CL-mörka överväxterna 
(korn 10 i Fig.  13).  

4.2.3  ASSE 16-01a Leucosom A  
I leucosom A är zirkonerna färglösa, anhedrala eller 
subprismatiska och delvis spruckna (Fig. 14; Fig. 22A 
och 22B i Appendix). De är 50 till 150 μm långa men 
de flesta är små och det finns inklusioner i dem som är 
5 till 15 μm i diameter. Mycket få zirkoner uppvisar 
koncentrisk zonering, de flesta korn har istället oregel-
bunden eller ingen zonering, vare sig i BSE eller CL. 
Ett par zirkoner uppvisar sektor zonering. Majoriteten 
av zirkonkristallerna har en inre CL-ljus tillväxtzon, av 
varierande tjocklek, runt kärnan och en yttre CL-mörk 
överväxt. De flesta kornen har tjocka (10 till 30 μm) 
CL-mörka överväxter men vissa korn har även CL-
ljusa överväxter. Några få korn är homogena både i 
BSE och CL vilket kan tyda på zirkon med endast en 
generation. 

4.2.4  ASSE 16-01b Leucosom B  
Leucosom B innehåller färglösa zirkoner som är 80 till 
200 μm långa och subprismatiska (Fig. 15; Fig. 23A 

och 23B i Appendix). Kornen är något spruckna och 
innehåller små inklusioner, cirka 5 till 10 μm i diame-
ter. I BSE är kornen huvudsakligen homogena. I CL 
kan man urskilja komplexa kärnor som har koncentrisk 
zonering, men de flesta har en otydlig och oregelbun-
den zonering eller så saknas zonering helt. Ett fåtal 
zirkoner är dock sektor zonerade (korn 23 i Fig. 15). 
Kornen har både CL-mörka och CL-ljusa överväxter 
som varierar i tjocklek från 5 till 30 μm. Ett fåtal korn 
utgörs troligen bara av en generation av zirkon ef-
tersom de är homogena i både BSE och CL. 

4.3 U-Pb-Th data  

4.3.1  Åldersgrupper 
131 mätningar gjordes fördelat på 84 korn (Tabell 2 i 
Appendix). Av dessa 131 mätningar gav 31 skottpunk-
ter signifikant konkordant data (Fig. 10). De första 
beräkningarna gav 36 konkordanta punkter och dessa 
finns med i figur 12, 13, 14 och 15. Endast de senare 
31 mätningarna har använts för att beräkna viktade 
medelvärden. Analyserna av proverna ASSE 16.01a - 
melanosom, selvedge, leucosom A och leucosom B 
gav två huvudsakliga ålderspopulationer vid ca 1600 
Ma och 1000 Ma (Fig. 10). Ett par konkordanta mät-
punkter i leucosomet gav dateringar som var signifi-
kant äldre, ca 1700 Ma (spot 31 i Fig. 14; spot 43 och 
73 i Fig. 15). Några diskordanta mätningar i samtliga 
prov gav även yngre dateringar mellan 1350 och 1450 
Ma (Tabell 2 i Appendix).   
 Dateringar av melanosomet ligger koncentrerade 
vid 1600 Ma med undantag för ett par yngre datapunk-
ter, 7 av totalt 15 mätningar gav signifikant konkor-
danta data och en punkt var reverst diskordant (Fig. 11 
och 12). Mätningar från selvedge ligger främst vid 
1600 Ma, men något färre punkter vid 1000 Ma samt 
ett par punkter däremellan. 12 av 41 punkter var signi-
fikant konkordanta (Fig. 11 och 13). Leucosom A ger 
en stor spridning av dateringar men koncentreras 
främst kring 1600 Ma och 1000 Ma. 10 mätningar utav 
40 gav signifikant konkordant data (Fig. 11 och 14). 
Dateringar av leucosom B ligger också vid 1600 Ma 
och 1000 Ma förutom några punkter emellan, endast 7 
av 35 mätningar var signifikant konkordanta och två 
punkter var reverst diskordanta (Fig. 11 och 15). Det 
viktade medelvärdet av dateringarna beräknades end-
ast på signifikant konkordanta mätningar och de dis-
kordanta datan bortsågs ifrån (Fig. 16). Resultatet av 
207Pb/ 206Pb dateringarna blev 1598 ± 6,6 Ma (±2σ; 
MSWD = 0,89) respektive 1002 ± 9 Ma (±2σ; MSWD 
= 0,09).  
 Histogrammen illustrerar 207Pb/ 206Pb dateringar 
och hur all data sprider sig respektive hur den konkor-
danta datan sprider sig (Fig. 17). Båda histogrammen 
visar distinkta pikar vid 1000 Ma och 1600 Ma med 
undantag för ett par punkter vid 1700 Ma som utgörs 
av leucosom. Melanosom (blått) representeras endast i 
den äldre åldersgruppen medan leucosom (rött) och 
selvedge (grönt) både representeras i den äldre och den 
yngre åldersgruppen. 

4.3.2  Th/U  
Th/U skiljer sig mellan den äldre åldersdomänen och 
den yngre (Fig. 18; Tabell 2 i Appendix). Utifrån alla 
datapunkter har den äldre gruppen, 1600 Ma, Th/U 
mellan 0,23 och 1,24. Konkordanta data för 1600 Ma-    
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generationen ger Th/U på 0,37 till 1,13. U halten för 
1600 Ma är betydligt högre i selvedge provet än i de 
andra proverna, oftast > 1,0. I både selvedge och 
leucosom B finns zirkoner som uppvisar mycket höga 
U-och Th halter, ≥ 800 ppm för U och ≥ 300 ppm för 
Th.  Dessa halter sammanfaller med zirkoner som alla 
har CL-mörka kärnor eller överväxter. (spot 13 i Fig. 
12; spot 1 och 18 i Fig. 13; spot 28 i Fig. 14; spot 43 i 
Fig. 15). Två korn i leucosom A från 1600 Ma domä-
nen hade lägre kvoter Th/U; 0,049 respektive 0,095 
och dessa korn hade båda CL-ljusa överväxter (spot 25 
och 49 i Fig. 14). Th/U för den yngre generationen, 
1000 Ma, ligger mellan 0,001 - 0,009 och är den-
samma för enbart signifikant konkordant data. Kvoten 
är alltså lägre för den yngre ålderspopulationen och Th 
halterna är generellt låga (< 4 ppm) och U halterna är 
höga (400 ppm). 

Fig. 11. Tera-Wasserburg konkordia-diagram baserat på LA-
ICP-MS data. Ålder i Ma visas på konkordia-kurvan och 
gröna ellipser motsvarar 1σ standardfel. A: Alla datapunkter 
från melanosom. B: Alla datapunkter från selvedge. C: Alla 
datapunkter från leucosom A. D: Alla datapunkter från 
leucosom B.  

A: Alla analyser 

B: Alla konkordanta analyser 

Fig. 10. Tera-Wasserburg konkordia-diagram baserat på LA-
ICP-MS data. Ålder i Ma visas på konkordia-kurvan och 
gröna ellipser motsvarar 1σ standardfel. A: Visar alla 131 
datapunkter. B: Visar endast signifikant konkordanta data. 
Datan sprider något mer bland de äldre kornen vid 1600 Ma 
med vissa kristaller som är upp till 1700 Ma. 

A: Melanosom 

B: Selvedge 

C: Leucosom A 

D: Leucosom B 
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Fig. 12. CL-bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01a melanosom med inritade skottpunkter som kvadrater och rektanglar. 
Visar endast zirkoner som gett signifikant konkordanta data. Vita kvadrater och rektanglar representerar den äldre domänen, 
1600 Ma. Zirkonens nummer visas i övre vänster hörn på respektive korn. 207Pb/206Pb dateringen visas efter numret på skott-
punkten med 2σ standardfel. 
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Fig. 13. CL-bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01a selvedge med inritade skottpunkter som kvadrater och rektanglar. 
Visar endast zirkoner som gett signifikant konkordanta data vilket illustreras med heldragna linjer och diskordanta mätningar 
visas med streckade linjer. Vita kvadrater och rektanglar representerar den äldre domänen, 1600 Ma, och röda representerar den 
yngre 1000 Ma. Zirkonens nummer visas i övre vänster hörn på respektive korn. 207Pb/206Pb dateringen visas efter numret på 
skottpunkten. med 2σ standardfel. 
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Fig. 14. CL-bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01a leucosom A med inritade skottpunkter som kvadrater och rektanglar. 
Visar endast zirkoner som gett signifikant konkordanta data vilket illustreras med heldragna linjer och diskordanta mätningar 
visas med streckade linjer. Vita kvadrater och rektanglar representerar den äldre domänen, 1600 Ma, och röda representerar den 
yngre 1000 Ma. Zirkonens nummer visas i övre vänster hörn på respektive korn. 207Pb/206Pb dateringen visas efter numret på 
skottpunkten med 2σ standardfel. 
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Fig. 15. CL-bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01b leucosom B med inritade skottpunkter som kvadrater och rektanglar. 
Visar endast zirkoner som gett signifikant konkordanta data vilket illustreras med heldragna linjer och diskordanta mätningar 
visas med streckade linjer. Vita kvadrater och rektanglar representerar den äldre domänen, 1600 Ma, och röda representerar den 
yngre 1000 Ma. Zirkonens nummer visas i övre vänster hörn på respektive korn. 207Pb/206Pb dateringen visas efter numret på 
skottpunkten med 2σ standardfel. 
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Fig. 16. Viktade medelvärden av signifikant konkordanta data för de två ålderspopulationerna, 1600 Ma (överst) och 1000 Ma 
(underst), beräknade utifrån 207Pb /206Pb dateringar. Tera-Wasserburg konkordia-diagram visas i vänster kolumn där ellipserna 
motsvarar 1σ standardfel. Stapeldiagram av medelvärden med 2σ standardfel visas i höger kolumn där antal datapunkter visas 
nederst (n). Röda staplar och ellipser representerar leucosom A, rosa representerar leucosom B, gröna representerar selvedge, 
och blå representerar melanosom. 1700 Ma dateringarna har uteslutits från beräkningen av det viktade medelvärdet. De streck-
ade ellipserna och staplarna illustrerar datapunkter som ligger på gränsen mellan signifikant konkordant och signifikant diskor-
dant mätning. 
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Fig. 17. Histogram över 207Pb /206Pb dateringar som visar åldersfördelningen för alla data till vänster och för endast signifikant 
konkordanta data till höger. Båda histogram har distinkta toppar vid 1000 Ma och 1600 Ma.  

Fig. 18. Diagram över Th/U i förhållande till 207Pb /206Pb dateringar (vänster) respektive Th-halt i ppm (höger). Två huvudsak-
liga populationer kan noteras i båda diagram. 

5  Diskussion 
 

5.1 Geometri av skottpunkter  
I denna studie användes ett LA-ICP-MS instrument 
där geometrin av skottpunkterna kunde varieras efter 
behov, vilket gör det möjligt att analysera tunna till-
växtzoner och kärnor på zirkon med maximerad ana-
lysyta för bättre precision. Trots att många analyser är 
diskordanta erhölls tillräckligt många konkordanta 
data för att kunna dra slutsatsen att rektangulära skott-
punkter ger tillförlitliga dateringar. Skottpunkters geo-
metri har alltså ingen märkbar påverkan på resultatet 
av dateringar. 

5.2 Petrografisk tolkning  
Tunnslipen var alla relativt lika mineralogiskt men 
melanosom och selvedge innehöll signifikant mer 
mafiska mineral än leucosom. Leucosomet är grovkor-

nigt och domineras av kalifältspat, kvarts och pla-
gioklas. Till skillnad från melanosom och selvedge var 
de felsiska mineralen i leucosomet kraftigt spruckna 
vilket kan vara ett tecken på deformation. Muskovit 
återfanns i alla prover och då muskovit i regel inte 
bildas primärt tillsammans med biotit och hornblände 
har det troligen bildats sekundärt, vilket stöds av att 
muskovit skär biotit och hornblände. Muskovit utgör 
också anhedrala mindre korn som kan indikera att det 
bildats senare. Eventuellt har muskoviten tillkommit i 
samband med att migmatiten bildades men det finns 
inga säkra bevis för att så är fallet. Fler zirkoner finns 
representerade i leucosom än i melanosom och sel-
vedge, vilket kan indikera att vi har nybildning av zir-
konkristaller i leucosomet som resulterar i en större 
population. Inga uppenbara tecken på in situ bildning 
av leucosom i form av partiell uppsmältning har hittats 
i tunnslipen.  
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5.3 Tolkning av zirkonernas textur  
I melanosomet är majoriteten av kornen koncentriskt 
zonerade vilket är en typisk primärt magmatisk struk-
tur (Hanchar & Miller 1993). De korn som har en äldre 
kärna och yngre överväxt, i leucosom och selvedge, 
har sannolikt omkristalliserats vid metamorfos. Till-
växtzonerna skär även av äldre strukturer och kärnor 
på vissa korn (korn 10 i Fig. 13; korn 23 i Fig. 15). 
Korn med två åldersdomäner domineras av otydligt 
zonerade eller ozonerade kärnor med CL-ljusa eller 
CL-mörka överväxter. Watson & Liang (1995) menar 
att zirkon som utsatts för metamorfos sällan har kärnor 
med koncentrisk zonering utan istället uppvisar sektor 
zonering, vilket en del av zirkonerna i leucosom och 
selvedge gör. Zirkoner som endast verkar bestå av den 
yngre åldersdomänen 1000 Ma kan vara nybildade 
under migmatitbildning under den Svekonorvegiska 
orogenesen (korn 2 och 9 i Fig. 14; korn 7 och 9 i Fig. 
15).   
 Th/U förhållanden > 0,2 är karakteristiskt för pri-
märt magmatiskt bildad zirkon (Söderlund et al. 2002). 
Th/U för den äldre ålderspopulationen har alla Th/U > 
0,2 och dessa zirkoner tolkas därför som magmatiska. 
Metamorf zirkon har generellt Th/U kvoter < 0,01 
(Ahlin et al. 2006). Th/U för den yngre populationen 
var << 0,01 vilket sannolikt tyder på kristallisation i en 
metamorf miljö. Datapunkter med Th/U mellan 0,01 
och 0,2 är signifikant diskordanta. CL-ljusa band i 
zirkonerna har hittats som skär de magmatiskt zo-
nerade inre domänerna.  Två analyser av CL-ljusa till-
växtzoner med Th/ U = 0,049 respektive 0,095 är kon-
kordanta med 207Pb/ 206Pb- dateringar om 1573 ± 35 
Ma respektive 1587 ± 44 Ma. Låg Th/U i kombination 
med texturell diskordans mellan kärna och överväxt 
kan tyda på ett metamorft ursprung. Denna typ av zir-
kon skulle eventuellt kunna tillhöra en pre-
Svekonorvegisk metamorf generation. Dateringarna är 
insignifikant yngre än dem i den äldre populationen 
trots de något lägre kvoterna Th/U, vilket förklaras av 
en låg uranhalt    

5.4  Ålderspopulationer 

5.4.1  Protolit  
Den äldre populationen med konkordanta data ger ett 
viktat medelvärde för 207Pb/ 206Pb = 1598 ± 6.6 Ma 
(MSWD = 0,89, n = 19), och tolkas som protolitens 
magmatiska kristallisationsålder, då bergarterna i reg-
ionen domineras av 1660-1520 Ma granitiska gnejser 
och granitoider (Bingen et al. 2001; Åhäll & Connelly 
2008). Tre korn ger konkordanta resultat som är signi-
fikant äldre än huvudgruppen, med dateringar upp mot 
1700 Ma. Då bergarterna i Idefjordenterrängen inte är 
äldre än 1660 Ma skulle dessa korn kunna utgöra 
ärvda komponenter eftersom de är likåldriga med gnej-
ser i Östra Segmentet (Bingen et al. 2008b). Åhäll & 
Connelly (2008) har påträffat äldre zirkoner (> 1660 
Ma) i Stora Le-Marstrand formationen i Idefjordenter-
rängen, vilket tillsammans med resultatet i denna stu-
die kan ge stöd för att Idefjorden och Östra Segmentet 
har en gemensam pre-Svekonorvegisk historia (Åhäll 
& Connelly 2008).   
 
5.4.2  Hallandisk ålder  
Bevis för omfattande Hallandisk orogenes i Idefjor-

denterrängen saknas trots  några diskordanta analyser 
som gav 207Pb/206Pb dateringar på 1400-1450 Ma 
(Tabell 2 i Appendix; Åhäll & Connelly 1998). Hall-
andisk orogenes i Idefjordenterrängen skulle tala för 
att denna terräng ackreterats till Fennoskandia innan 
den Hallandiska orogenesen inträffade (Brander & 
Söderlund 2009). Mylonitzonen skulle i detta fall san-
nolikt utgöra en Svekonorvegisk skjuvningszon istället 
för en pre-Svekonorvegisk sutur mellan Idefjordenter-
rängen och Östra Segmentet. En anledning till att det 
ännu inte finns säkra bevis på att Idefjordenterrängen 
påverkats av den Hallandiska orogenesen kan vara att 
de äldre spåren av deformation överpräglats av den 
Svekonorvegiska orogenesen. 

 
5.4.3  Svekonorvegisk ålder  
Det viktade 207Pb/ 206Pb medelvärdet för den yngre 
populationen med konkordanta data är 1002 ± 9 Ma 
(MSWD = 0,09, n = 9), vilket sammanfaller med Sve-
konorvegisk orogenes (1050-980 Ma) i Idefjordenter-
rängen (Bingen et al. 2008b). Eklogiter i Östra Seg-
mentet har daterats till 988 ± 6 Ma av Möller et al. 
(2015) vilket hittills är de äldsta tecknen på Sve-
konorvegisk metamorfos i Östra Segmentet. Mina re-
sultat visar att Svekonorvegisk metamorfos är kraftig 
nog att ge upphov till migmatitbildning, samt att 
migmatitbildningen i Idefjordenterrängen statistiskt 
överlappar i ålder med höggradig metamorfos i Östra 
Segmentet. Då dateringarna på migmatiten i Idefjor-
denterrängen och eklogiten i Östra Segmentet överlap-
par kan det ge vidare underlag för att Idefjorden och 
Östra Segmentet har ett gemensamt ursprung. 

 

5.5 Blyförlust och blandning av ålders- 
  populationer  
100 av de 131 mätpunkterna gav signifikant diskordant 
data och plottade utanför konkordia-kurvan (Fig. 19). 
Den diskordanta datan kan bero på recent eller episo-
disk blyförlust, blandning av ålderspopulationer eller 
på kontamination av normalt bly. De ellipser som lig-
ger på en horisontell linje ut från konkordia-kurvan har 
påverkats av recent blyförlust (Schoene 2014). Ett 
flertal dateringar har 207Pb/ 206Pb kvoter motsvarande 
1600 Ma respektive 1000 Ma, men med förhöjda 
238U/206Pb kvoter, vilket jag tolkar som recent blyför-
lust. Episodisk blyförlust på grund av metamorfos eller 
blandning av ålderdomäner ger upphov till ellipser 
som ligger på en sned linje mellan de huvudsakliga 
ålderdomänerna, de plottar alltså på en diskordia-kurva 
(Faure 2001; Schoene 2014). Ellipserna mellan 1000 
Ma och 1600 Ma kan alltså ha påverkats av dessa två 
faktorer och det är mycket möjligt att dessa dateringar 
utgör en blandning av olika åldersdomäner från zir-
konernas inre komplexa strukturer. Skottpunkter lades 
i smala överväxter och lasern kan alltså ha träffat den 
äldre domänen intill. Den sista faktorn som påverkar 
diskordansen är kontamination av normalt bly. Punk-
terna plottar då långt ovan resterande punkter och bör-
jar närma sig y-axeln (Schoene 2014). De två ellipser 
från leucosom A som ligger på en linje ovan de andra 
punkterna är sannolikt kontaminerade av normalt bly. 
Punkterna karakteriseras av markant lägre halter av 
uran (< 300 ppm) i jämförelse med andra mätningar.  
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6  Slutsatser  
 U-Pb dateringar av zirkon visar att migmatit-

bildningen i sydöstra delen av Idefjordenter-
rängen är av Svekonorvegisk ålder (1002 ± 9 
Ma). 

 Kärnor som är ca 1700 Ma kan utgöra möjliga 
ärvda komponenter från Östra Segmentet och 
dessa kan indikera att Idefjordenterrängen och 
Östra Segmentet har en gemensam pre-
Svekonorvegisk historia.  

 Olika geometrier av skottpunkter har ingen 
märkbar påverkan på dateringar av zirkon. 

7  Förslag på vidare undersök-  
 ningar 

 För att få vidare stöd för Svekonorvegisk 
migmatitbildning i Idefjordenterrängen bör fler 
migmatiter dateras i området och regionalt. 

 Fortsatta studier bör utföras med LA-ICP-MS 
instrument med möjlighet att variera geometrin 
av skottpunkter för att ge ytterligare bevis på att 
geometrin inte påverkar resultatet av datering-
arna. 
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Appendix 

Laboratory & Sample Prepara-

tion 
  

Laboratory name LA-ICP-MS lab at Lund University 

Sample type / mineral Zircon 

Sample preparation Conventional mineral separation, 1 inch resin mount, 1 µm 
polish to finish 

Imaging BSE-imaging, CL-imaging, TESCAN Mira 3, 10kV, 18nA, 15 
mm working distance 

Laser ablation system   

Make, Model & type Photon Machines, Analyte G2  

Ablation cell & volume HelEx II Active 2-volume 

Laser wavelength 193 nm 

Pulse width >4 ns 

Fluence 3.5 J/cm-2 

Repetition rate 10 Hz 

Spot size 20 x 20, 30 x 14, 25 x 17 µm 

Sampling mode / pattern Single spot analyses 

Carrier gas He 0,8 L/min, N2 4 ml/min, Ar make-up gas combined using a 
Y-connector close to sample cell 

Pre-ablation laser warm-up 
(background collection) 

20 seconds 

Ablation duration 20 seconds 

Wash-out delay 7 seconds 

Cell carrier gas flow 0.8 l/min He 

ICP-MS Instrument   

Make, Model & type Bruker Aurora M90 ICP-MS 

Sample introduction Via conventional tubing 

RF power 1100-1300 W 

Make-up gas flow 1.0 l/min Ar 

Detection system Single collector secondary electron multiplier 

Masses measured 202, 204, 206, 207, 208, 232, 238 

Integration time per peak 4 ms 

Total integration time per reading Approx. 1 sec 

Sensitvity 20000 cps/ppm Pb 

Dead time 16 ns 

Data Processing   

Gas blank 40 second on-peak 

Calibration strategy GJ-1 used as primary reference material, 91500 used as sec-
ondary reference material 

Reference Material info GJ-1 (Jackson et al. 2004) 
91500 (Weidenbeck et al. 1995) 

Data processing package used / 
Correction for LIEF 

Iolite Software, baseline correction and downhole correction 

Mass discrimination Standard-sample bracketing with 207Pb/206Pb and 206Pb/238U 
normalised to reference material GJ-1 

Uncertainty level & propagation Ages are quoted at 2 sigma internal errors 

Quality control / Validation GJ-1: Wtd ave 207Pb/206Pb Age = 605 ± 5 Ma 
91500: Wtd ave 207Pb/206Pb Age = 1068 ± 4 Ma 

Other information Detailed method description reported by Frei & Gerdes (2009) 

Tabell 1. LA-ICP-MS U-Th-Pb daterings metodik, Geologiska institutionen, Lunds universitet. 
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Tabell 2. U-Pb-Th data för samtliga mätningar. Kolumnen längst till vänster presenterar numret på zirkonen respektive numret 
på skottpunkten. Core = skottpunkt i kärna, Rim =  skottpunkt i tillväxtzon. Sq = kvadratisk skottpunkt, Re = rektangulär skott-
punkt. U och Th visas i ppm. All data presenteras med 2σ standardfel. Sign. Disc % = signifikant diskordans i procent där nega-
tiva tal illustrerar reverst diskordanta data. 
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Fig. 20. CL- och BSE bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01a melanosom, som gav diskordanta data. Zirkonens nummer 
och skottpunkt visas i övre vänster hörn på respektive korn.   

Melanosom 
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Fig. 21A. CL- och BSE bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01a selvedge, som gav diskordanta data. Zirkonens nummer 
och skottpunkt visas i övre vänster hörn på respektive korn.   

Selvedge A 
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Selvedge B 

Fig. 21B. CL- och BSE bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01a selvedge, som gav diskordanta data. Zirkonens nummer 
och skottpunkt visas i övre vänster hörn på respektive korn.   
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Selvedge C 

Fig. 21C. CL- och BSE bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01a selvedge, som gav diskordanta data. Zirkonens nummer 
och skottpunkt visas i övre vänster hörn på respektive korn.   
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Leucosom A: A 

Fig. 22A. CL- och BSE bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01a leucosom A, som gav diskordanta data. Zirkonens num-
mer och skottpunkt visas i övre vänster hörn på respektive korn.   
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Leucosom A: B 

Fig. 22B. CL- och BSE bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01a leucosom A, som gav diskordanta data. Zirkonens num-
mer och skottpunkt visas i övre vänster hörn på respektive korn.   
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Leucosom B: A 

Fig. 23A. CL- och BSE bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01b leucosom B, som gav diskordanta data. Zirkonens num-
mer och skottpunkt visas i övre vänster hörn på respektive korn.   
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Leucosom B: B 

Fig. 23B. CL- och BSE bilder av analyserade zirkoner i ASSE 16-01b leucosom B, som gav diskordanta data. Zirkonens num-
mer och skottpunkt visas i övre vänster hörn på respektive korn.   
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