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1. Introduktion 
1.1. Inledning 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har under 
lång tid kartlagt Sveriges berggrund. Som ett resultat 
av kartläggningen har en mängd olika kartserier getts 
ut. En av dessa är serien Af som innehåller berg-
grundskartor, geofysiska kartor, samt i vissa fall även 
strukturgeologiska kartor. Kartbladen ger information 
om olika bergarters utbredning och är i skala 1:50 0000 
(SGU 2018).  
 Tre sådana kartblad över berggrunden med tillhö-
rande kartbladsbeskrivningar ligger till grund för den-
na litteraturstudie:  
• Af 127 (Kristianstad NO) med berggrundskarta av 

Wikman & Sivhed (1979) och kartbladsbeskrivning 
av Wikman et al. (1983). 

• Af 155 (Kristianstad SV) med berggrundskarta av 
Wikman & Sivhed (1986) och kartbladsbeskrivning 
av Wikman & Sivhed (1993b). 

• Af 181 (Kristianstad NV) med berggrundskarta av 
Wikman & Sivhed (1991) och kartbladsbeskrivning 
av Wikman & Sivhed (1993a). 

Deras utbredning är markerad i översiktskartan nedan 
(fig. 1). De visas också i större format i figur 5. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva den prekam-
briska berggrunden och dess geologiska utveckling i 
norra Skåne med utgångspunkt från Af 127, 155 och 
181. Följande frågeställningar har formulerats: 
• Hur ser den prekambriska berggrunden ut i området? 
• Vad ger denna berggrunden för information om den 

prekambriska geologiska utvecklingen? 

Figur 1. Berggrundskarta över Skåne där kvadraterna visar utbredningen av kartbladen Af 127, 155 och 181. Dessa kartor visas i 
mer detalj i figur 5. Modifierad från SGU:s berggrundskarta Ba 43 (Bergström et al. 1987).
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1.3. Avgränsningar 
Arbetet behandlar huvudsakligen berggrunden i områ-
det kring Kristianstad. Berggrund utanför detta område 
tas endast upp då den bedömts ha en koppling till 
berggrunden i Kristianstadområdet.  
 Studiens fokus ligger på den prekambriska berg-
grunden, yngre berggrund beskrivs endast kortfattat 
om den anses relevant för studien. 

1.4. Metod 
Rapporten är en litteraturstudie av tidigare publicerat 
material, primärt av SGU:s berggrundskartor med till-
hörande kartbladsbeskrivningar: Af 127, 155 och 181. 
Eftersom kartorna är stora, mycket detaljrika och inte 
gör sig bra i förminskade versioner har en variant av 
SGU:s berggrundskarta Ba 43 (Bergström et al. 1987) 
använts i rapporten för att på ett mer överskådligt sätt 
illustrera områdets berggrund. För att placera denna 
berggrund i ett större perspektiv har även andra publi-
kationer som behandlar Sveriges prekambriska berg-
grund studerats.  
 Med utgångspunkt från detta har denna samman-
ställningen av Kristianstadtraktens prekambriska berg-
grund skrivits. 

2. Regionalgeologisk 
bakgrund 
Den prekambriska berggrunden i södra Sverige tillhör 
den s.k. Baltiska skölden som kan delas in i olika geo-
logiska regioner (fig. 2). Dessa skiljer sig från varandra 
med avseende på exempelvis bergartssammansättning, 
bergartsstrukturer, metamorfosgrad, ålder och ursprung 
(Andréasson 2006).   
 Den prekambriska berggrunden i södra Sverige 
kan i grova drag delas in i en västlig del, den sveko-
norvegiska provinsen, och en östlig del vars berggrund 
betecknas som presvekonorvegisk på grund av att den 
inte omarbetats under den svekonorvegiska orogenesen 
(fig. 2; Andréasson 2006).  
 Den presvekonorvegiska berggrunden, som också 
betecknad som den svekokarelska provinsen, består 
främst av 2 000-1 700 miljoner år gamla välbevarade 
graniter. För 1 850-1 650 miljoner år sedan intrudera-
des delar av denna berggrund av graniter som vanligen 
tillsammans betecknas som det transskandinaviska 
magmatiska bältet. Den sydligaste delen av den 
presvekonorvegiska berggrunden tillhör Blekinge-
Bornholmsprovinsen där den 1 770-1 700 miljoner år 
gamla gnejs- och granitberggrunden intruderats av 1 
465-1 400 miljoner år gamla graniter (Andréasson 
2006). 
 Den svekonorvegiska provinsen är ett över 500 
km brett bälte vars östliga gräns kallas svekonorvegis-
ka fronten (fig. 2; Möller et al. 2015). Provinsen upp-
visar mycket djupa delar av en 1 100-900 miljoner år 
gammal bergskedjebildning, den s.k. svekonorvegiska 
orogenesen (Bingen et al. 2008; Ulmius et al. 2018). 
Bergskedjan utgjorde vid den tiden en del av superkon-
tinenten Rodinia (Dalziel, 1997). 
 Svekonorvegiska provinsen delas med hjälp av 
mylonitzonen in i ett västligt och ett östligt segment 
(fig. 2; Andréasson 2006). Den östligaste delen av det 
östra segmentet kallas protoginzonen och är en 650 km 

lång och 20 km bred geologisk gräns- och deforma-
tionszon (fig. 2). Protoginzonen är den svekonorvegis-
ka provinsens östligaste zon och avgränsas således 
österut av den svekonorvegiska fronten (fig. 2). 
 Berggrunden i det studerade området kring Kristi-
anstad tillhör östra segmentet. Berggrunden i den östli-
gaste delen av kartområdet tillhör också protoginzonen 
(fig. 2). Dessa två geologiska områden beskrivs nedan 
mer ingående. 

2.1. Svekonorvegiska provinsen 
Den svekonorvegiska provinsen, som ibland också 
kallas sydvästsvenska gnejsregionen, förfogar över 
större delen av Sydvästsveriges berggrund (fig. 2). 
Figur 2 visar den sydöstligaste delen av denna 500 km 
breda provins som även sträcker sig en bra bit i i Norge 
(Andréasson 2006). Provinsen avgränsas söderut av 
Tornquistzonens förkastningar genom Skåne  och som 
tidigare nämnt österut av den svekonorvegiska fronten 
(fig. 2; Lundqvist & Carlsäter Ekdahl 2014; Berthel-
sen, 1980). Dess berggrund är i allmänhet mycket de-
formerad (Wik et al. 2009). 

Mylonitzonen delar upp den svekonorvegiska pro-
vinsen i ett västligt och ett östligt block (fig. 2). Det 
västra segmentet utgörs av gnejser, men här återfinns 
också en stor del bergarter med sedimentärt och vulka-
niskt ursprung (Andréasson 2006). Det östra segmentet 
domineras av ca. 1 730-1 670 miljoner år gamla, kraf-
tigt omvandlade, gnejser (Möller et al. 2015). Inom det 
östra segmentet ökar metamorfosgraden västerut, vil-
ket för med sig skillnader i exempelvis bergarternas 
mineralsammansättning och strukturer. Detta innebär 
att berggrunden längre västerut var begravd på ett 
mycket större djup än den i öster under den svekonor-
vegiska orogensen, men under orogenens slutfas lyftes 
berggrunden i väst upp till samma nivå som den i öst.  
 Inne i östra segmentet, 30 km väster om sveko-
norvegiska fronten, var berggrunden begravd på ett 
djup av 30-40 km under den svekonorvegiska orogene-
sen (Möller & Andersson 2018). 

2.1.2. Inre sektionen av det östra segmentet 
Inre sektionen av östra segmentet avgränsas av mylo-
nitzonen i väst och protoginzonen i öst (fig. 2).  
 Berggrunden i denna zon är mycket kraftigt om-
kristalliserad under metamorfos (Wik et al. 2009). Zo-
nen domineras av mer eller mindre migmatitiska gnej-
ser vars ursprung är graniter (Wik et al. 2006). Dessa 
har i regel en sammansättning från granit till granodio-
rit (fig. 3; Andréasson 2006). De ursprungliga mer 
basiska bergarterna som exempelvis diabaser eller 
gabbro, har i många fall omkristalliserats under meta-
morfos till amfiboliter eller liknande metamorfa 
bergarter. Dessa förekommer också rikligt i gnejsberg-
grunden (Wik et al. 2006). I den inre sektionen av östra 
segmentet återfinns också metamorfoserad syenit och 
hyperitdiabas, här är de dock inte lika frekvent före-
kommande som i protoginzonen (Wikman & Berg-
ström 1987). I berggrunden förekommer ofta band och 
veck med en dominerande VNV-lig riktning (Wik et al. 
2009).  
 Åldersbestämningar av gnejserna har givit ur-
sprungsåldrar mellan 1 730-1 670 miljoner år. Berg-
grunden har därefter utsatts för åtminstone två stora 
metamorfa händelser, en för 1 460-1 380 miljoner år 
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sedan och en annan för cirka 980-920 miljoner år se-
dan under slutfasen av den svekonorvegiska orogene-
sen (Andréasson 2006; Johansson et al. 1991). 
 Metamorfosgraden inom segmentet spänner från 
amfibolitfacies i öst till granulitfacies i väst (fig. 4; 
Johansson et al. 1991; Wang & Lindh 1996). Inom 
östra segmentets västra delar, nära mylonitzonen, har 
eklogiter påträffats som indikerar mycket höga tryck 
(fig. 4; Möller et al. 2015). Dessa har åldersdaterats till 
omkring 985 miljoner år (Möller et al. 2015; Johans-
son et al. 2001). 

2.1.2. Protoginzonen 
Med en bredd på 20 km och en längd på 650 km är 
protoginzonen en av Skandinaviens största deforma-
tionszoner (Ulmius et al. 2018; Wik et al. 2009). Zonen 
löper i nord-sydlig riktning och sträcker sig från nord-

östra Skåne, förbi Vättern och Vänern, vidare upp ge-
nom Värmland och in i Norge (Wik et al. 2009). 
 Utmärkande för protoginzonen är dess spröda till 
plastiska, mycket branta strukturer. Längs zonens 
många rörelsezoner i nord-sydlig riktning av varieran-
de storlek, allt från några millimeter smala till några 
hundra meter breda, är berggrunden mycket plastiskt 
deformerad. Berggrunden mellan dessa rörelsezoner är 
betydligt sprödare och bättre bevarad (Wik et al. 2009).  
 Majoriteten av deformationsstrukturerna bildades 
under slutfasen av den svekonorvegiska orogenesen för 
cirka 980-920 miljoner år sedan, i samband med upp-
lyftningen av berggrunden i väst (Wikman & Berg-
ström 1987; Wik et al. 2009). 
 Till skillnad från de inre delarna av östra segmen-
tet är protoginzonens berggrund till viss del välbevarad 
och visar att det är samma berggrund som i den 

Figur 2. Förenklad regional tektonisk karta som visar de prekambriska berggrundsprovinserna i södra Sverige. MZ=Mylonit-
zonen, SF=Svekonorvegiska fronten. Rutorna visar utbredningen av kartbladen Af 127, 155 och 181. Dessa visas i större detalj 
i figur 5. Modifierad från Persson och Göransson (2005).
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presvekonorvegiska berggrunden öster om zonen, men 
på många platser är berggrunden kraftigt metamorfose-
rad med ofta gnejsig struktur. Vanligt i protoginzonen 
är gnejsgraniter som omkristalliserats under metamor-
fos från graniter som är av samma slag som öster om 
zonen. Zonen karaktäriseras också av dess många hy-
peritdiabasgångar i nord-sydlig riktning av åtminstone 
tre generationer, vars åldrar ligger mellan 1 570 och 
950 miljoner år (Wik et al. 2009). I protoginzonens 
sydligaste del är det också mycket vanligt med lång-
sträckta kroppar av syenit som har åldersbestämts till 
cirka 1 210 miljoner år (Wikman & Bergström 1987; 
Klingspor 1976). Precis som i de inre delarna av östra 
segmentet förekommer här också amfiboliter som har 
omkristalliserats under metamorfos från hyperitdiaba-
ser (Wik et al. 2009).   
 Metamorfosgraden inom protoginzonen sträcker 
sig från grönskifferfacies i öst till amfibolitfibolitfacies 
i väst (Möller & Andersson 2018). 
 

3. Resultat 
Detta avsnitt har delats in i två delar. I den första delen 
beskrivs områdets prekambriska berggrund. I den and-
ra delen kopplas denna berggrund ihop med de geolo-
giska processer som har format den. 

3.1. Bergartsbeskrivningar 
Figur 5 är en berggrundskarta över det studerade om-
rådet kring Kristianstad. I kartan blir det uppenbart att 
gnejser dominerar områdets berggrund. Dessa gnejser 
bildar en mycket heterogen grupp och utgör den äldsta 
enheten av områdets berggrund (Wikman et al. 1983). 
 I figur 5c påträffas ett brant NNO-ligt bälte, den 
tidigare beskrivna protoginzonen. I denna zon finns 
gnejsgraniter, gångar av hyperitdiabaser och linser av 
deformerade syeniter. Protoginzonen fungerar här som 
en gränszon mellan Blekinge-Bornholmsprovinsens 
berggrund i öst och östra segmentets berggrund i väst 
(Wikman et al. 1983). 

 I den östligaste delen av protoginzonen återfinns 
gnejser och graniter som enligt Wikman et al. (1983) 
bedöms höra ihop med Blekinge-Bornholmsprovinsens 
berggrund. 
 Berggrunden väster om protoginzonen tillhör den 
tidigare beskrivna inre sektionen av östra segmentet 
och uppvisar tecken på mer höggradig metamorfos och 
penetrativ deformation än berggrunden i och öster om 
protoginzonen (Wikman & Bergström 1987). I denna 
påtagligt deformerade gnejsberggrund förekommer 
även gångar och lager av basiska bergarter, främst am-
fiboliter (Wikman & Sivhed 1993a).  
 En annan typ av diabasgångar löper i NV-SO rikt-
ning genom kartområdets sydvästra del (fig. 5a och 
5b). Dessa är av permo-karbonsk ålder och tillhör en 
mycket lång förkastningszon, den s.k. Tornquistzonen. 
I samma område återfinns ett stort antal basalter som 
genom vulkanisk aktivitet bildades under jura och krita 
(Wikman & Bergström 1987). Dessa fanerozoiska 
bergartsgrupper kommer inte  att beskrivas djupare då 
fokus ligger på de prekambriska bergarterna.  
 Nedan beskrivs de vanligast förekommande pre-
kambriska bergarterna i området. Beskrivningar av 
bergarterna grundar sig främst på Af 127, 155 och 181. 

 3.1.1. Gnejs 
Som tidigare nämnt framgår det tydligt i figur 5 att 
områdets berggrund domineras av gnejser. Dessa gnej-
ser utgör en förhållandevis heterogen grupp med över-
vägande granitiskt ursprung (Wikman & Bergström 
1987; Wikman & Sivhed 1993a).   
 Gnejserna längs den högra kartkanten i figur 5c 
hör mest sannolikt ihop med Blekinge-Bornholmspro-
vinsens gnejser. I färgen är dessa gnejser olika nyanser 
av grå. Den metamorfa graden hos dessa gnejser är inte 
lika hög som hos övriga gnejser inom kartområdet 
(Wikman et al. 1983).  
 Gnejserna väster om protoginzonen är i allmänhet 
så kraftigt metamorfoserade att deras ursprungliga 
kännetecken inte längre går att se. De är därför för 
svåra att finindela och bildar istället en bergartsgrupp 
med varierande utseende och ursprung. Här återfinns 
flera olika typer av gnejser, allt från grå hornbländeri-
ka, ådrade gnejser till röda kalifältspatrika, finkorniga-
re gnejser och alla övergångsformer där emellan 
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(Wikman & Bergström 1987). Dessa kan ibland vara 
svåra att skilja från varandra då vissa i vittrat skick är 
rödaktiga till färgen (Wikman & Sivhed 1993b). 
 Kalifältspat, plagioklas och kvarts utgör 70% av 
mineralinnehållet i de grå och runt 95% i de röda. I de 
gråa gnejserna är plagioklas mer framträdande, medan 
kalifältspat dominerar i de röda (Wikman & Sivhed 
1993b). Generellt sett är de gråare gnejserna, som 
sammantaget också är i klar majoritet, vanligare i öst 
och de rödare gnejserna vanligare i väst inom kartom-
rådet. En övervägande del av dessa gnejser har med 
hög sannolikhet bildats genom metamorfos av intrusi-
va granitbergarter med sammansättningar från granit 
till kvartsmonzodiorit (fig. 3). Gnejserna i detta områ-
de uppvisar en mycket flack gnejsighet (Wikman & 
Bergström 1987). Flitigt förekommande i gnejsberg-

grunden är partier med band av hornbländerika gnejser 
eller amfiboliter, ett drag som är karaktäristiskt för hela 
den sydvästsvenska gnejsregionen (Wikman & Sivhed 
1993b). 
 Kontaktzoner till och gnejsfragment i övriga 
bergarter i området är tydliga indikationer på att gnej-
serna bildar den äldsta enheten av berggrunden (Wik-
man et al. 1983). Åldersbestämningar av gnejserna 
faller inom intervallet 1 730-1 670 miljoner år (Möller 
et al. 2015). 
 Intressant ur metamorf synpunkt är att en stor del 
av gnejserna inom protoginzonen innehåller titanit. I 
gnejserna längre västerut i Skåne saknas mineralet helt, 
vilket indikerar en ökande metamorfosgrad åt väster 
(Wikman & Sivhed 1993b). 

Figur 5. Berggrundskarta över samma område som de lokala kartbladen, a. Af 181, b. Af 155, c. Af 127. Den blå streckade 
linjen visar i grova drag protoginzonens västliga gräns, området höger om linjen tillhör med andra ord protoginzonen. Området 
vänster om linjen tillhör följaktligen inre sektionen av östra segmentet. Figuren är en beskuren och modifierad variant av SGU:s 
berggrundskarta Ba 43 över Skåne (Bergström et al. 1987).
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 3.1.2. Gnejsgranit 
Inom kartområdets västligaste och östligaste del före-
kommer zoner med gnejsgraniter. I regel är dessa 
mycket svåra att skilja från områdets gnejser. Färgen 
på gnejsgraniterna varierar vanligen från rödgrå till 
gråröd (Wikman et al. 1983).  
 Deras ursprung har tolkats som intrusivt och de 
bör därför vara yngre än gnejserna (Wikman & Berg-
ström 1987). I vissa fall påträffas brottstycken av gnej-
ser i gnejsgraniterna, vilket bekräftar åldersrelationen 
mellan bergarterna (Wikman & Sivhed 1993b). Det 
förekommer förmodligen flera generationer av gnejs-
graniter i området, vars åldrar sträcker sig ned till 1 
200 miljoner år (Wikman & Bergström 1987). 
 Normalt sett är gnejsgraniterna mer homogena och 
grovkornigare än gnejserna. I likhet med gnejserna 
märks migmatitiseringsprocesser också på gnejsgrani-
terna genom en tydlig gnejsighet, men inte alls i sam-
ma utsträckning som på gnejserna. En del av gnejsgra-
niterna i kartområdet har en klar ögonstruktur, fram-
förallt i områdets nordöstra del som tillhör protoginzo-
nen (fig. 5c; Wikman et al. 1983). 
 Till skillnad från gnejserna är gnejsgraniterna be-
tydligt sprickfattigare, vilket för med sig att blocken de 
formar är mycket större (Wikman & Sivhed 1993b). 
 Gnejsgraniternas mineralinnehåll domineras av 
kalifältspat, plagioklas och kvarts (Wikman & Sivhed 
1986). Majoriteten har en sammansättning som i ett 
klassifikationsdiagram motsvarar granit till granodiorit 
(fig. 3; Wikman & Bergström 1987). 

 3.1.3. Finkornig granit 
I den sydöstra delen av figur 5c uppträder en annan typ 
av graniter. Eftersom brottstycken av gnejs och gnejs-
granit har påträffats i graniterna bedöms graniterna 
vara yngre än dessa (Wikman et al. 1983). Det faktum 
att det finns partier vid bergartskontakterna med upp-
smält gnejs och gnejsgranit i graniterna bekräftar också 
åldersrelationen (Wikman & Bergström 1987). Dessa 
graniter tillhör troligtvis de unga graniter som är en del 
av Blekinge-Bornholmsprovinsen (fig. 2) och som har 
daterats till cirka 1 420 miljoner år (Springer 1980). 
 Graniterna är liksom gnejsgraniterna mycket 
sprickfattiga och rödgrå till gråröd i sin färg. Kali-
fältspat, plagioklas och kvarts utgör oftast 90% av mi-
neralinnehållet (Wikman et al. 1983). Normalt är Ble-
kinge-Bornholmsprovinsens graniter grovkorniga, men 
detta kan inte sägas om dessa västligare graniter som 
är betydligt finkornigare (Wikman & Bergström 1987). 

 3.1.4. Amfibolit 
I gnejsberggrunden väster om protoginzonen återfinns 
gångar och lager av basiska bergarter, framförallt am-
fiboliter (Wikman & Sivhed 1993a).  
 Det förekommer förmodligen flera generationer av 
amfiboliter i området, grovt kan dessa delas in i två 
grupper.  
 De äldre är vanligtvis relativt breda men tunna 
skivor som ligger i gnejsberggrunden. Dessa är oftast, 
precis som gnejsen, tydligt migmatiska. Dessa amfibo-
liters strukturer och framträdande i gnejsen tyder på en 
likvärdig ålder med gnejsen (Wikman & Sivhed 
1993b).  
 De yngre uppträder som gångformade intrusioner 
som skär igenom den äldre berggrundens strukturer 

(Wikman & Sivhed 1993a). En del av dessa är mest 
troligt ursprungligen hyperitdiabasgångar som har om-
kristalliserats under metamorfos (Wikman et al. 1983). 
Gångarna pekar i en NO-lig till NNO-lig riktning och 
har en bredd som sällan överstiger 10 meter (Wikman 
et al. 1983; Wikman & Bergström 1987). Dessa yngre 
amfibolitkroppar har oftast inte genomgått någon 
migmatitomvandling och är i regel finkornigare än de 
äldre (Wikman & Sivhed 1993a). 
 Värt att nämna är också att förekomsten av anti-
pertit i amfiboliterna ökar åt väster, ett karaktärsdrag 
som indikerar hög metamorf temperatur (Wikman & 
Sivhed 1993a). 
 Båda amfibolitgrupperna utgörs ofta till 90% av 
plagioklas och hornblände. Andra mineral som före-
kommer i mindre utsträckning är biotit, opakmineral, 
granat och pyroxen. I vissa fall kan dock andelen gra-
nat röra sig upp emot 10% (Wikman & Sivhed 1993a). 
Andelen hornblände är högre i de äldre amfiboliterna, 
medan andelen orto- och klinopyroxen är högre i de 
yngre (Wikman et al. 1983). 
 

 3.1.5. Hyperitdiabas 
I figur 5c förekommer gångar av hyperitdiabas i NNO-
lig riktning som hör ihop med den tidigare beskrivna 
protoginzonen (Wikman et al. 1983). Hyperitdiabas är 
ett traditionellt namn på en diabas med noritisk sam-
mansättning (Streckeisen 1974).  
 Hyperitdiabaserna längs protoginzonens södra del 
kan delas in i två huvudgrupper. I den första gruppen, 
som majoriteten av gångarna tillhör, är diabaserna fin-
korniga till fint medelkorniga samt olivinfria (Wikman 
& Sivhed 1993a). Åldersbestämningar på denna grupp 
har visat på en ålder av cirka 1 180 miljoner (Johans-
son & Johansson 1990). I den andra, betydligt mindre, 
gruppen är diabaserna grovkorniga och olivinförande 
(Wikman & Sivhed 1993a). Åldersbestämningar på 
denna grupp har visat på en ålder av cirka 930 miljoner 
(Johansson & Johansson 1990). 
 Gångarna är brantstående och bredden överstiger 
sällan 100 meter (Wikman & Bergström 1987). Några 
av diabaserna norr om Glimåkra överstiger dock denna 
bredd, dessa tillhör den ovan beskrivna andra gruppen 
(fig. 5c; Wikman et al. 1983). 
 Färgen på diabaserna är vanligtvis brunsvarta till 
svarta (Wikman et al. 1983). Den mörka färgen beror 
på kraftig pigmentering av främst plagioklas, orsakad 
av Fe-Ti-oxider (Estifanos et al. 1998). Hyperitdiaba-
serna är vanligtvis massformiga, men ett stort antal är 
klart folierade och kraftigt amfibolitomvandlade, 
främst i anknytning till gångarnas kontaktzoner med 
intilliggande berggrund. Enstaka smalare gångar har 
nästan helt omkritalliserats till amfibolit (Wikman & 
Bergström 1987). 
 

 3.1.6. Syenit 
Ytterligare en bergartsgrupp som hör ihop med proto-
ginzonen är syeniterna. Dessa förekommer som linser i 
NNO-lig riktning och kan ses i figur 5c. Denna grupp 
rymmer kvartssyeniter, syeniter, kvartsmonzoniter och 
monzoniter (fig. 3). Trots att deras sammansättning 
inte är densamma, brukar de slås samman och kallas 
syeniter då de utseendemässigt är väldigt lika (Wikman 
& Bergström 1987). 
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 Färgen på dessa syeniter ligger normalt i nyanser 
mellan grå och grön. Ett annat kännetecken är att de 
ofta är massformiga och relativt grovkorniga (Wikman 
et al. 1983). Åldersbestämningar av syeniterna har, 
som tidigare nämnts, pekat på en ålder av cirka 1 210 
miljoner år (Klingspor 1976). 

3.2. Berggrundens prekambriska utveckling 
Den prekambriska berggrunden i sydvästra Skandina-
vien hör samman med en bergskedjebildning för cirka 
1 100-900 miljoner år sedan, den svekonorvegiska 
orogenesen (Bingen et al. 2008; Wik et al. 2006). 
Bergskedjan, som utgjorde en del av superkontinenten 
Rodinia (Dalziel 1997), bildades troligen på samma 
sätt som dagens Himalaya, alltså genom en kontinent-
kollision (Bingen et al. 2008; Li et al., 2008). Den pre-
kambriska berggrunden runt Kristianstad är djupt ero-
derade rester av denna mycket gamla bergskedja.  
 Norra Skånes prekambriska berggrund har mest 
troligt bildats i flera etapper, där den sista etappen ägde 
rum för omkring 980-920 miljoner år sedan i samband 
med slutfasen av den svekonorvegiska orogensen 
(Wikman & Sivhed 1993a; Johansson et al. 1991). De 
tidigare etapperna är betydligt svårare att förklara då 
bergarternas strukturer i många fall överpräglats av de 
senare etappernas kraftiga metamorfos (Wikman & 
Bergström 1987). 
 Den prekambriska berggrunden runt Kristianstad 
är varierad. Berggrunden väster om protoginzonen är 
betydligt mer deformerad och  metamorfoserad vid 
högre temperaturer än berggrunden öster om zonen 
(Wikman & Bergström 1987). Kartområdets äldsta 
bergarter återfinns väster om protoginzonen (Wikman 
et al. 1983). Ursprungsåldrar av gnejserna som före-
kommer här ligger mellan 1 730-1 670 miljoner år 
(Möller et al. 2015).  Efter detta har gnejserna 
omvandlats till mer eller mindre migmatiska bergarter 
där majoriteten av bergarternas ursprungliga strukturer 
nästan helt har eliminerats (Wikman et al. 1983). Två 
metamorfa händelser har dokumenterats, en för 1 460-
1 380 miljoner år sedan och en för 980 - 920 miljoner 
år sedan (Möller & Andersson 2018).  
 Wikman och Bergström (1987) anser att protogin-
zonen mest troligt bildats innan syeniternas och hype-
ritdiabasernas intrusion längs zonen, dessa är som tidi-
gare nämnt åldersdaterade till ungefär 1 210 respektive 
1 180 miljoner år. Mycket tyder på att protoginzonen 
även bildades innan de 1 525 miljoner år gamla gnejs-
graniter som återfinns i zonen, då dessa genomgick en 
deformationsfas efter de intruderade i zonen men innan 
syeniterna och hyperitdiabaserna gjorde detsamma 
(Wikman et al. 1983). Troligtvis är zonen ungefär lika 
gammal som de 1 700 miljoner år gamla s.k. Små-
lands-Värmlandsgraniterna som följer zonens östra 
sida från söder till norr (Wikman & Bergström 1987). 
 Som tidigare nämnt lyftes berggrundsblocket väs-
ter om protoginzonen upp relativt till blocket öster om 
protoginzonen i samband med slutfasen av svekonor-
vegiska orogenesen (Wikman & Sivhed 1993b). Detta 
återspeglas i den ökade metamorfosgraden åt väster 
inom kartområdet, i grova drag från amfibolitfacies i 
öster till granulitfacies i väster (Wikman & Sivhed 
1993a). Tecken på denna åt väster ökande metamor-
fosgrad återfinns i flera av de tidigare beskrivna 
bergarterna, där vissa också indikerar mycket höga 

tryck under denna sista stora omvandlingsetappen 
(Wikman & Bergström 1987). Vid omkring samma tid 
intruderade en ny generation av hyperitdiabaser i pro-
toginzonen, samtidigt som de äldre hyperitdiabaserna 
och syeniterna deformerades (Wikman et al. 1983; 
Wikman & Bergström 1987). 

4. Diskussion 
Den prekambriska utvecklingen av berggrunden kring 
Kristianstad är idag relativt välkänd, i alla fall i grova 
drag. När tidsperspektiven är så stora är det givetvis 
mycket svårt att göra en exakt kartläggning av berg-
grundens historia. Dessutom är det svårt att med sä-
kerhet veta om alla fanerozoiska geologiska principer 
gäller på så gammal berggrund (Wikman & Bergström 
1987), men för att överhuvudtaget kunna säga någon-
ting om dess historia får kanske liknande principer 
antas. 
 En bergarts strukturer, metamorfosgrad, mineral-
sammansättning och ålder kan alltså säga mycket om 
dess historia. Det krävs dock att bergarten är relativt 
ovittrad, annars kompliceras kartläggningen av dess 
sammansättning och historia. Somliga av områdets 
bergarter är i vittrat tillstånd mycket svåra att skilja 
från varandra. 
Har bergarten utsatts för återkommande metamorfa 
händelser, som i fallet med östra segmentets gnejser, 
kan dess ursprung och geologiska historia vara svår att 
kartlägga.  

5. Sammanfattning 
Berggrunden i norra Skåne är mycket varierad. Östra 
delen av kartområdet tillhör en markant geologisk 
gränszon, som traditionellt kallas protoginzonen. Zo-
nen karaktäriseras av branta stråk med nord-sydlig 
deformation samt linser med hyperitdiabas och syenit. 
Berggrunden väster om zonen domineras av kraftigt 
deformerade och metamorfa, mer eller mindre migma-
tiska gnejser. Berggrunden öster om zonen har inte 
genomgått samma intensiva metamorfos och deforma-
tion.  
 Inom kartområdet ökar metamorfosgraden i grova 
drag från amfibolitfacies i öst till granulitfacies i väst. 
Detta indikerar att berggrunden i väst var begravd på 
ett mycket större djup än den i öst under den sveko-
norvegiska orogensen, men under orogenens slutfas 
lyftes berggrunden i väst upp till samma nivå som den 
i öst. 
 Den prekambriska berggrunden runt Kristianstad 
har bildats i flera etapper, där den senaste metamorfo-
sen ägde rum för cirka 980-920 miljoner år sedan i 
samband med slutskedet av den svekonorvegiska oro-
genesen. Vid den tiden utgjorde Skandinaviens, och 
därmed också Kristianstads, prekambriska berggrund 
en del av den forna superkontinenten Rodinia. 

6. Tack 
Jag skulle vilja tacka min handledare Charlotte Möller för 
hennes råd och rättning av rapporten. Jag skulle också 
vilja tacka min sambo Anna Svensson för hennes flera 
korrekturläsningar. 
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