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Sammanfattning: Den Kaledonska bergskedjan i Skandinavien bildades under tidsperioderna Ordovicium och 
Silur och är uppbyggd av ett avancerat skollkomplex. En av skollorna heter Särvskollan. Den består i huvudsak av 

Prekambrisk lågmetamorf sandsten, vilken genomskärs av en Prekambrisk diabassvärm som på vissa platser inte 
visar någon metamorfos. På ett av fjällen i Särvskollan som heter Svansjökläppen hittas högmetamorfa bergarter 

som genomskärs av odeformerad diabas. Två prov från gnejsbergarterna på Svansjökläppen analyserades i polari-
sationsmikroskop och svepelektronmikroskop för att bestämma mineralparagenesen. Det första provet består av 

plagioklas, kalifältspat, hornblände, klinopyroxen, ortopyroxen, någon typ av järn och titanoxid och finkorniga låg-
metamorfa mineral som albit och epidot-zoisit. Det andra provet består av plagioklas, kalifältspat, granat, rutil och 
liknande lågmetamorfa mineral. Mineralparagenesenen föreslår att bergarterna bildades under granulitfacies. De 

lågmetamorfa mineralen bildades troligen under den Kaledonska orogenesen.   
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Abstract: The Caledonian mountains in Scandinavia were formed during the Ordovician and Silurian time periods 
and are built up of an elaborate nappe complex. One of these nappes is called the Särv Nappe. It mainly consists of 

Precambrian low-grade metamorphic sandstone, that is intruded by a Precambrian dyke complex that shows little 
metamorphism. On a mountain in the Särv Nappe named “Svansjökläppen”, a high-grade metamorphic rock was 

discovered that were intruded by the non-metamorphic diabase. Two rock samples from Svansjökläppen was ana-
lysed in both a polarisation microscope and an electron microscope. The first consists of plagioclase, alkali feld-

spar, hornblende, clinopyroxene, orthopyroxene, some iron and titanium-oxides and fine grained low-grade meta-
morphic minerals like albite and epidote-zoisite. The second consists of plagioclase, alkali feldspar, garnet, and 
rutile as well as the same low-grade metamorphic minerals. The mineral composition suggests that these rocks were 

formed under granulite facies. The low-grade minerals are probably secondary, formed during the Caledonian orog-
eny.  
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1 Introduktion 
De skandinaviska Kaledoniderna, eller det vi i dagligt 
tal kallar fjällen, består av ett antal så kallade skollor, 
segment av berg som förflyttats av kontinentalplattor-
nas rörelser. Varje skolla har sin egen unika samman-
sättning av bergarter och strukturer. En av dessa skoll-
or heter Särvskollan (Strömberg et al. 1998). 
 Särvskollan är mestadels uppbyggd av sedimentära 
och metasedimentära bergarter som genomskärs av en 
speciell diabas som heter Ottfjällsdiabas. Ottfjällsdia-
basen är en plagioklasporfyrisk diabas och hittas i 
princip endast i Särvskollan (Strömberg et al. 1998). 
Ottfjällsdiabasen har daterats till omkring 595 miljoner 
år (Kumpulainen et al. 2016). 
 Redan på 1700-talet pratade en man vid namn Da-
niel Tilas om en hornbländerik bergart som han påträf-
fat vid fjället Svansjökläppen i sydvästra Jämtland 
(Zenzén 1930). Det tyder på att redan för länge sedan 
visste man att Svansjökläppen är annorlunda. På 
Svansjökläppen finns det en metamorf bergart som 
genomskärs av Ottfjällsdiabas. Ottfjällsdiabasen är 
nästan 200 miljoner år äldre än metamorfosen i Kale-
doniderna (Gee et al. 2010) vilket betyder att det som 
hittats på Svansjökläppen är från en annan metamorf 
händelse. 
 I det här arbetet har jag tagit reda på vilka mineral 
bergarterna vid Svansjökläppen är uppbyggda av, un-
der vilken metamorf facies de har bildats och går det 
att koppla den till någon av dem tidigare metamorfo-
serna i Skandinaviens historia. Det har gjorts med 
hjälp av polarisations- och svepelektronmikroskop.  

 
2  Backgrund 
 
2.1 De Skandinaviska Kaledoniderna 
Under tidsperioderna Ediacara och Kambrium var 
kontinenterna Laurentia och Baltica separerade av 
Iapetushavet. Under Ordovicium rörde sig kontinenter-
na närmare varandra och kolliderade sedan under Silur 
(Gee et al. 2012). Under kollisionen skedde det även 
överskjutningar då Laurentia trycktes över Baltica. Det 
här förloppet ansamlade berggrund från kontinentkan-
ten och Iapetushavet och bildade det vi idag känner 
som de skandinaviska Kaldeoniderna (Gee 2010) (Fig. 
1). Vissa av skollorna som finns här bildades ute på 
den baltiska kontinentalsockeln väster om den norska 
kusten. Det här betyder att dessa skollor har färdats 
över 400 km från deras bildningsmiljöer (Gee et al. 
2010).   
 

 
2.2 Jämtlands Skollor 
Den östra delen av Jämtlands berggrund består av Pre-

kambrisk berggrund som tillhör den Baltiska skölden 

och som utgör förlandet till den kaledonska bergkedje-

bildningen (Strömberg et al. 1998). I senprekambrium 

satt Skandinavien ihop med Grönland och Nordame-

rika. Under den tid de satt ihop var det istid och en hel 

del inlandsis och glaciärer överlagrade området. In-

landsisen deponerade mängder med sediment av olika 

typ: morän, lera och framförallt kvartsrik sand. De 

sediment som deponerades av isarna kom att leda till 

de dominerande bergarterna som bygger upp skollorna 

i Jämtland (Strömberg et al. 1998). De skollor som 

förekommer i Jämtland är uppdelade i tre grupper, den 

undre skollberggrunden, den mellersta skollberggrun-

den och den övre skollberggrunden. De skollor som 

finns i Jämtland är följande: den undre skollberggrun-

den där ett antal mindre små segment samt Hotagens-

kollan ingår. Offerdalskollan, Särvskollan och Se-

veskollan som tillhör den mellersta skollberggrunden. 

Till sist den övre skollberggrunden som endast består 

av Köliskollan (Strömberg et al. 1998).   

 De mindre segmenten i undre skollberggrunden är 

en samling av massor av mindre segment med varie-

rande bergarter som inte transporterats särskilt långt 

jämfört med de stora skollorna. Prekambriska kristal-

lina bergarter av granittyp, senprekambriska lagerfölj-

der av kvartsit samt underpaleozoiska grundhavs-

bergarter som kalksten är vanligt i den undre skoll-

berggrunden (Strömberg et al. 1998).  

Fig. 1. Karta över skollberggrunden i Kaledoniderna. Från 

(Gee et al. 1985; Gee et al. 2010)  
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 Hotagenskollan liknar den undre skollberggrunden 

med Prekambrisk kristallina bergarter, sandsten och 

paleozoiska sedimentära bergarter (Strömberg et al. 

1998).  

 Offerdalskollan består av Prekambriska kristallina 

bergarter och sedimentära skiffrar och sandstenar. De-

lar av skollan har deformerats kraftigt till mylonit 

(Strömberg et al. 1998). 

 Särvskollan är uppbyggd av lågmetamorf sandsten 

och diabas samt en del Prekambriska kristallina 

bergarter (Strömberg et al. 1998).  

 Seveskollan domineras av kraftigt metamorfoserad 

ryolit, kalksten och sandsten. Sandstenen är omvand-

lad till gnejs och även migmatiserats på vissa platser. 

Amfibolitgångar uppträder i olika storlekar. Amfiboli-

ten förekommer även i massiva partier (Strömberg et 

al. 1998).  

 Köliskollan består av generellt lågmetamorfa sedi-

mentära bergarter från Ordovicium och Silur, det vill 

säga bergarter som fyllit, skiffer och kvartsit.  

(Strömberg et al. 1998).  

2.3 Särvskollan 
Platsen för de prov (C14-10 och C14-11) som jag har 
undersökt kommer från Särvskollan. Det som bygger 

upp Särvskollan är till största delen en fältspatsrik Pre-
kambrisk sandsten. I mindre utbredning går det även 

att hitta, tillit, skiffer, granit och migmatitisk gnejs 
med inslag av basiska bergarter. 
 Det som gör Särvskollan unik i förhållande till 

omkringliggande skollor är den karakteristiska 
fältspatsporfyriska diabasen (Fig. 2) som har trängt 

upp genom bergarterna. Diabasen stupar vinkelrätt mot 
sandstenens lagring (Strömberg et al. 1998) och har 

daterats till 595 ma (Kumpulainen et al. 2016). På 
vissa ställen har diabasen även deformerats tillsam-

mans med sandstenen under den Kaledonska bergs-
kedjebildningen (Strömberg et al. 1998). Åldern skiljer 
sig emellertid markant från de diabasgångar som finns 

i sydöstra Jämtland och Dalarna och som bildades före 
och efter den svekonorvegiska bergskedjebildningen 

vid 1260 Ma (Söderlund et al. 2006) och senare 980 
Ma (Söderlund et al. 2005).  

Fig. 2. Fältspatsporfyrisk Ottfjällsdiabas på Svansjökläppen. Foto av Jenny Andersson.    
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Fig. 3. Karta över västra delen av Jämtlands berggrund. Kartan gjord av Jenny Andersson. 
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 Diabasgångarna är mellan 5 och 50 meter breda 

och utgör upp emot en tredjedel av all berggrund i 
Särvskollan. Kemiskt är Ottfjällsdiabasen lik mi-

docean rift basalt och anses vara av liknande ålder som 
de basiska bergarterna i Seveskollan (Svenningsen 
2001). Bland diabasen och sandsten finns det också 

Prekambriska eruptivbergarter, till exempel ryolit, 
granit och anorthositisk-charnokit. Dessa Prekam-

briska urbergsskivor har fått namnet Valmåskomplexet 
(Strömberg et al. 1998) (Fig. 3). I västra delen av Val-

måskomplexet hittas fjället Svansjökläppen (Fig. 4). 
Här på Svansjökläppen har det hittats speciella or-
tognejser som skärs igenom av odeformerad Ottfjälls-

diabas.  

3 Metoder 
Bergarterna från Svansjökläppen har analyserats i två 
olika typer av mikroskop för att identifiera mineral-
sammansättningen. 
 

2.1 Polarisationsmikroskop 
För att bestämma vilka mineral bergarterna består av 
analyserades de i två tunnslip. Dessa har tillverkats 
från prov tagna av Stefan Claesson från Naturhisto-
riska riksmuseet i Stockholm. Exakta fyndplatsen för 
C14-10 och C14-11 är okänd, enbart att de är prov  
från Svansjökläppen. Slipen heter C14-10 och C14-11 
och kommer att ha den benämningen rapporten ut. 
Båda slipen har analyserats i polarisationsmikroskop 
av modellen Olympus BX53 i både polariserat ljus 
(ppl) och korspolariseratljus (xpl). 
 Till hjälp att identifiera mineralen använde jag 
boken ”Atlas of rock-forming minerals in thin 

section”. Till det här har jag också utfört en litteratur-
studie där resultat och slutsatser från rapporter skrivna 
av andra har sammanställts. 

 

2.2 Svepelektronmikroskop 
Mot slutet av arbetet tog vi beslutet att även undersöka 
slipen i svepelektronmikroskop. Tunnslipen skannades 
in och jag markerade tre områden i vardera av slipen 
som var intressanta. Svepelektronmikroskopet funge-
rar så att en stråle elektroner skickas ut och riktas mot 
provet. De bilder som resulterar visar den relativa för-
delningen av tunga element, och med hjälp av energi-
dispersiv röntgenanalys kan man analysera halter av 
olika element. 
 Denna undersöknnig utfördes av min handledare 
Charlotte Möller. Eftersom det gjordes så sent i arbetet 
kommer enbart en liten del av resultaten användas till 
den här rapporten.      
 

4  Resultat 
Sammanställning av minneral som identifierats i C14-
10 och C14-11 finns i tabell 1.  

 

4.1 C14-10 
Bilder från mikroskoperingen illustreras i figur 6.  De 
ljusa mineralen i denna bergart domineras av kali-

fältspat och plagioklas som förekommer i en gra-
noblastisk textur. Kornen har ingen utpräglad form 

utan är generellt enbart rundade. Att bestämma vilken 
av mineralen som dominerar i slipet har visat sig svårt, 

då de är identiska i ppl och det enda som skiljer dem åt 
i xpl är plagioklasens inre textur och beroende på hur 

kornet är orienterat går texturen inte alltid att se.  
 De mineral som förekommer mest efter plagioklas 
och kalifältspat är ortopyroxen, klinopyroxen och am-

fibol. Ortopyroxenen går att känna igen på den svagt 
rosa och gröna pleokroismen som kornen har i ppl. 

Klinopyroxen saknar rosa färg och är enbart lätt gröna 
i ppl.  Pyroxenkornen är de största som förekommer i 

provet och majoriteten av pyroxenkornen har en oval 
form. Merparten av kornen uppvisar den utdragningen 
i samma riktning.  

Fig. 4.  Utbredning av Valmåskomplexet på Svansjökläppen. 

Punkt JAN190025 är fyndplatsen för Fig. 5 och JAN190026 

Fig. 2 .Baserat på SGU:s berggrundsdatabas skala 1:250 000. 

Underlag fastighetskartan.  

Fig. 5. Fältfoto från Svansjökläppen. Bergarten uppvisar 

kraftig deformation. Foto: Jenny Anderson  
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Fig. 6. Områden i tunnslipet C14-10 i planpolariserat ljus (ppl) till vänster och korspolariserat ljus (xpl) till höger. Skalan är 

0,1 mm. AB) Pilen pekar på korn av hornblände. CD) Stort korn klinopyroxen omgivet av plagioklas. EF) Korn av pla-

gioklas och kalifältspat. GH) Ett korn ortopyroxen med dubbel korona av lågmetamorfa mineral som skiljs åt av något 

opakt mineral. IJ) Översikts bild som visar hur majoriteten av pyroxenkornen är orienterade i samma riktning.  
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Fig. 6. Områden i tunslipet C14-11 i planpolariserat ljus (ppl) till vänster och korspolariserat ljus (xpl) till höger. Skalan 

är 0,1 mm. AB) Nästan hexagonalt formade korn av granat och korn av rutil som har en orangebrun färg i både ppl och 

xpl. CD) Område med plagioklas. EF) Område med finkornig muskovit samt andra lågmetamorfa mineral. GH) Pilen 

pekar på en stor spricka som skär igenom hela tunnslipet. IJ) Översiktsbild över slipet som visar den generella texturen 

med partier av plagioklas och granat.  



13 

 Vissa pyroxenkorn har en korona av finkorniga 
mineral, bl.a amfibol. I vissa fall består koronan av 

dubbla koronor. Amfibol finns inte bara som koronor 
kring pyroxen, utan även som större korn av horn-

blände. Dessa är större än de i koronorna kring 
pyroxen, de syns tydligt i ppl med en mörkgrön färg. 

 Genom hela provet finns små korn av opaka mine-
ral. Dessa går inte att identifiera i polarisationsmikro-
skop då de är helt svarta i både xpl och ppl. Till en 

början antogs att kvartshalten vara mycket hög, men 
detta visade sig vara huvudsakligen fältspat. När C14-

10 studerades i svepelektronmikroskopet framkom det 
att kvartsmängden var mycket lägre än det som anta-

gits under analysen i polarisationsmikroskop. Det som 
antogs vara kvarts var kalifältspat. Till sist så har jag 

observerat ett fåtal kristaller zirkon. 
 Makroskopiskt är bergarten tydligt starkt deforme-
rad och med utdragna mineraldomäner (Fig. 5). I tunn-

slipet syns denna strain framför allt av pyroxenkornen 
då de är orienterade i en enhetlig riktning.  

4.3 C14-11 
Bilder från mikroskoperingen illustreras i figur 7. De 
dominerande mineralen i C14-11 är plagioklas och 
granat. Mineraluppträder i större samlingar av samma 
mineral och är inte särskilt blandade. Plagioklaskornen 
har ingen särskild form utan är rundade eller något 
kantiga. Granaterna har ofta en kantig, hexagonform. 
Plagioklaskornen ligger oftast intill andra plagioklas-
korn utan något minneral mellan dem. 

 Granaterna är ofta spruckna och lågmetamorfa mi-
neral har bildats i sprickorna. Mellan granaterna finns 
det i många fall finkorniga lågmetamorfa mineral. 
Muskovit förekommer i större partier och kornen är 
alltid små och nålformade. En mindre del kvarts går att 
hitta, mer än i C14-10. Genom hela slipet förekommer 
korn av rutil. Rutilkornen har en kantig form och syns 
tydligt då de har en orange ljusbrun färg i både ppl och 
xpl. Sprickor förekommer genom hela slipet och vissa 
har en svagt röd ton, möjligen järn av något slag. Ett 
fåtal korn med en djup röd-brun färg i både ppl och xpl 
finns i provet, dessa har jag inte lyckats identifiera.  

 
4.3 Elementkartor 
Efter att ha analyserat slipen i svepelektronmikroskop 
illustreras resultatet i Fig. 8 och Fig. 9. Varje grun-
dämne får en unik färg som lyser olika starkt beroende 
på hur mycket det finns av det. Det gick lättare att se 
vissa mineral vilket gav komplettering till polarisat-
ionsmikroskoperingen. 
 Med detta hjälpmedel gick det att urskilja att 
mängden kvarts var lägre än tidigare trott, apatit fanns 
i båda slipen och det förekom en mängd lågmetamorfa 
mineral. Många av de lågmetamorfa mineralen gick ej 
att identifiera då deras kemiska innehåll inte gick att 
känna igen. Det troliga är att det är en typ av amfibol, 
eventuelt aktinolit eller tremolit, samt möjligen 
stilpnomelan. Lågmetamorfa mineralen som gick att 
identifiera var albit och epidot-zoisit. Mineral som var 
opaka i tunnslipen var järn och titan-oxider(mineral 
rika på järn är troligen hematit eller magnetit, och de 
rika på titan är antingen ilmenit eller titanomagnetit).     

 
 

Mineral C14-10 C14-11 

Kvarts X X 

Kalifältspat X X 

Plagioklas X X 

Granat   X 

Ortopyroxen X   

Klinopyroxen X   

Zirkon X X 

Rutil   X 

Hornblände X   

Amfibol X   

Opakt mineral X   

Apatit X X 

Ej identifierade lågmetamorfa mineral X X 

Tabell. 1. Sammanställning av vilka mineral har hittats i vilket tunnslip.  
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Fig. 8. Elementkartor över område i C14-10. 9 av de vanligaste grundämnena är illustrerade individuellt till vänster och samlade 

till höger. Apatit syns tydligt i fosfor och kalcium bilderna. Oxiderna är tydligt rika på järn och titan.      

Fig. 8. Elementkartor över område i C14-11. 9 av de vanligaste grundämnena är illustrerade individuellt till vänster och samlade 

till höger. På högra bilden syns ett område i mitten omgivet av något orangefärgat. Det orangefärgade är kalifältspat vilket går 

att se på den höga kaliumhalten. Området i mitten består av lågmetamorfa mineral, en blandning av ett antal olika grundämnen, 

vilket gör det svårt att identifiera.       
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5 Diskussion 
 
5.1 Metamorf facies 
Den stora frågan om de här bergarterna är, vad de re-
presenterar och hur de har bildats.  

En viktig aspekt är vilken metamorfos Särvskollan 
genomgick under den Kaledonska bergkedjebildning-
en. Det som dominerar är grönskifferfacies och på sina 

ställen även låg amfibolitfacies. Detta är en lägre me-
tamorfosgrad än i vissa ovanliggande skollor i Jämt-

land exempelvis Seve- och Köliskollorna (Strömberg 
et al. 1998). Det är därför rimligt att jämföra vår 

bergart med mineral som kännetecknar olika meta-
morfa facies.  
 Grönskifferfacies kännetecknas av mineral såsom 

klorit, kvarts, epidot och albit samt i vissa fall kalcit 
och biotit (Winter 2014).  Det ser vi endast i våra 

bergarter som mycket finkorniga omvandlingsmineral. 
I grönskifferfacies kan även den ursprungliga texturen 

av bergarten vara bevarad och endast mineral föränd-
rats (Winter 2014). Frånvaron av de typiska grön-
skiffermineralen som klorit samt den duktila deformat-

ionsstrukturen hos bergarten tyder på en högre meta-
morf grad än grönskifferfacies.  

 Amfibolitfacies karakteriseras av en hög grad horn-
blände och plagioklas. Mineral som klinopyroxen, 

granat och biotit är också vanliga (Winter 2014). Det 
passar inte in då det saknas biotit i slipen och mängden 

hornblände inte är så hög. Ortopyroxenen i slipet säger 
också emot amfibolit och grönskiffer facies, då detta 
mineral inte bildas förrän i de högre metamorfosgra-

derna och är typisk för granulitfacies (Winter 2014). 
Granulitfacies i basiska bergarter kännetecknas av 

mineralen klinopyroxen, plagioklas, kvarts, or-
topyroxen och granat (Winter 2014). Den högre meta-

morfa graden samt den relativt höga åldern indikerad 
av att bergarten genomsatts av Ottfjälsdiabas betyder 
att bergartens huvudsakliga metamorfa mineral inte 

har bildats under den kaledonska orogenesen. 

5.2 Tidigare metamorfa händelser 
Skandinavien har genom tiderna genomgått andra me-

tamorfa händelser som kan ha orsakat metamorfos och 

deformation av Svansjökläppens ortognejs. Till exem-

pel den Svekonorvegiska orogenesen mellan 1.1 och 

0.9 Ga (Möller et al. 2015), den Hallandiska orogene-

sen 1.5 – 1.4 Ga (Ulmius et al. 2015) och den Sve-

kokareliska orogenesen 1.9 – 1.8 Ga (Stephens 2020). 

 Den äldsta metamorfosen i Skandinavien är den 

Svekokareliska orogenesen. Den breder ut sig i hela 

östra Sverige från Lappland till Småland. Även mer-

parten av Finland och delar av västra Ryssland ingår. 

Metamorfosen har bildats längs en aktiv kontinental-

kant likt den i Anderna idag (Stephens 2020). Den 

metamorfa graden i Svekokarelska provinsen sker un-

der hög temperatur och lågt tryck. Områden som bil-

dats under granulitfacies finns (Stepens et al. 2020). 

 Den Hallandiska orogenesen är mindre väldoku-

menterad än de andra orogeneserna och återfinns i visa 

delar av Skåne, Blekinge och Bornholm. Metamorfo-

sen under den Hallandiska orogenesen har en meta-

morfos med hög temperatur och mellan till lågt tryck. 

Temperatur och tryckförhållandet har förslagits att 

representera förhållanden vid en aktiv plattgräns med 

subduktion liknande den i nuvarande Anderna (Ulmius 

et al. 2015). Jämförelser mellan bergarter från den 

Hallandiska orogenesen och från Svansjökläppen visar 

att mineralparagenes stämmer överens till viss del. 

Den stora skillnaden är förekomsten av glimmermine-

ral i den Hallandiska gnejsen (Ulmius et al. 2015), 

något som saknas från Svansjökläppen. Glimmermine-

ral är tecken på att vatten varit närvarande under meta-

morfosen (Winter 2014).  

 Den Svekonorvegiska orogenesen skedde när kon-

tinenterna Laurentia och Baltica kolliderade och bil-

dade Rodinia (Cawood et al. 2010). Orogenen är över 

500 km bred och sträcker sig från nordvästra Skåne 

över Bohuslän och till sydvästra Norge och är den 

yngsta metamorfosen efter den kaledonska (Möller et 

al. 2015). Fyra metamorfa förlopp skedde under den 

Svekonorvegiska orogenen (Bingen et al. 2008). En 

metamorfos med hög temperatur och medeltryck i 

Bamble och Kongsberg som troligen skedde innan 

plattkollision, nådde granolitfacies vid ca. 1.14 Ga 

(Engvik et al. 2016). En metamorfos som varierar mel-

lan grönskiffer och övre amfibolitfacies, lokalt granu-

litfacies, följde mellan 1.05 och 1.00 Ga i Idefjor-

denterrängen (Möller et al. 2015). Högtrycksgranulit 

och eklogitfacies metamorfos skedde i Östra Segmen-

tet mellan 0.99 och 0.98 Ga. Det sista som skedde mel-

lan 0.93 och 0.91 Ga var kontaktmetamorfos som 

skedde under lågt tryck och ultrahög temperatur i 

Rogland i sydvästra Norge (Bingen et al. 2008). Den 

Svekonorvegiska orogenesen innehåller samma meta-

morfa facies som på Svansjökläppen. 

 De tre metamorfa händelser som skedde innan den 

Kaledonska bergskedjebildningen uppvisar alla granu-

litfacies i någon utbredning. Det här gör att metamorf 

grad inte går att använda för att bestämma när 

Svansjökläppens gnejser bildats. Paleogeografiskt 

samt tidsmässigt så är den Svekonorvegiska orogene-

sen den som passar bäst med tanke på vart bergarten 

ligger.  

 Det var under den Svekonorvegiska orogenesen 

som Strömberg spekulerade att bergarterna på 

Svansjökläppen bildats (Strömberg et al. 1998). Trots 

att majoriteten av Svekonorvegisk berggrund norr om 

Bohuslän täcks av Kaledoniderna finns det platser där 

det inte gäller. Det har hittats Svekonorvegisk defor-

merade bergarter i Jotunskollan i västra Norge. Jo-

tunskollan tillhör den mellersta skollenhetet precis 

som Särvskollan (Lundmark et al. 2007). Ortognejsen 

från Svansjökläppen kan ha varit en del av Balticas 

förland, varpå det ovanpå kan ha sedimenterats sand 

som kom att bilda Särvskollans sandstenar. Det kan 

förklara varför Ottfjälsdiabasen tränger igenom både 

sandstenarna och ortognejserna.       
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6 Slutsatser 
Ortognejserna som finns på fjället Svansjökläppen 
innehåller i huvudsak mineralen plagioklas, kali-

fältspat, ortopyroxen, klinopyroxen, hornblände, gra-
nat, kvarts och rutil. Mineralsammansättningen tyder 

på att bergarterna har metamorfoserats under granu-
litfacies. Lågmetamorfa mineral som epidot och amfi-

bol har bildatsi finkorniga sammanväxningar under en 
senare låggradig metamorfos som skedde under den 
kaledoniska orogenesen. Ortognejserna har troligen 

metamorfoserats under Svekonorvegisk tid men det är 
inte säkert. Det skulle behövas mer utförlig analys av 

bergarten för att säkert kunna säga när den bildats och 
när den har metamorfoserats.   
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