
Kaledoniderna, Särvskollan och Svansjökläppen
Fjällen är uppbyggd av ett antal bergsegment som har blivit förflyttade från sin bildningsplats av 
kontinentalplattor, dessa kallas skollor. Skollorna i Jämtland består av olika metamorft påverkade 
sedimentära bergarter. Skiffer och kvartsit där det varit låg metamorfgrad och migmatiserad gnejs 
och amfibolit vid hög metamorf grad. En skolla med låg metamorf grad är Särvskollan, kvartsit 
som genomskärs av den fältspats porfyriska Ottfjällsdiabasen som daterats till omkring 600 Ma 
(Fig. 1) är det som till största del bygger upp Särvskollan. 
En mystisk bergart på Svansjökläppen
Fjället Svansjökläppen ligger i Särvskollan (Fig. 3), bergarterna som finns där är totalt annorlunda 
från den som finns i resten av Särvskollan. En starkt deformerad ortognejs (Fig. 1) som skärs 
igenom av i stort sätt odeformerad Ottfjällsdiabas. Bergarterna på Svansjökläppen deformerades 
för mer än 600 Ma vilket är mer än 100 Ma innan Kaldeoniderna började bildas. Syftet med detta 
projekt är att ta reda på vilka mineral bergarterna från Svansjökläppen består av sammt hur och 
när de bildats.   

Mineralsammansättning och Metamorf face
För att identifiera vilka mineral som bergarterna består av   
har två tunnslip analyserats i polarisationsmikroskop och 
svepelektronmikroskop. Tunnslipen är betäckande C14-10 
och C14-11. Resultaten är illustrerade i Fig. 4. Mineralen 
som identifierats i bergarterna som granat och ortopyroxen
(Fig. 5) tyder på granulitfacies. De lågmetamorfa mineralen 
(Fig. 5)har identifierats som amfibol, epidot-zoesit, albit och 
glimmer tyder på grönskifferfacies. 

Tidigare metamorfa händelser
Svansjökläppens bergarter har utsatts för metamorfos två gånger. En första gång när den bildades, då under granulitfacies. 
En andra gång under grönskifferfacies, det troligen under metamorfosen som bildade Kaledoniderna eftersom resterande 
berggrund i Särvskollan är påverkad under grönskifferfacies. Bergarten har troligen bildats under en av de tidigare 
metamorfa händelserna i Skandinaviens historia. De tre tidigare händelserna är den Svekokareliska orogenesen 2.0 miljarder 
år sedan, Hallandiska orogenesen 1.5 miljarder år sedan och Svekonorvegiska orogenesen 1.2 miljarder år sedan.
Alla tre tidigare händelser uppvisar granulitfacies, vilket betyder att det inte går att bestämma vilken som är den troligaste 
bildningsprocessen på metamorf facie. Paleogeografiskt sätt så är det troligaste att bergarterna bildats under den 
Svekonorvegiska orogenesen då kontinentalplattorna som koliderade då var dem samma som koliderade under den 
Kaledonska orogenesen.     

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

Metoder
För att identifiera vilka mineral som bergarterna består av har två tunnslip analyserats i 
polarisationsmikroskop och svepelektronmikroskop. Tunnslipen är betäckande C14-10 och C14-11.
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Fig. 1 (Vänster) Fältspatsporfyrisk Ottfjällsdiabas som finns i Särvskollan. (Höger) Oerhört deformerad bergart från 
Svansjökläppen lik de som undersökts. Foto: Jenny Andersson 

Fig. 3 Karta över västra Jämtlands berggrund, 
Svansjökläppen är markerad med röd ruta   

Fig. 5 Bilder på tunnslip i polarisationsmikroskop (Topp) 
xpl och ppl bild på lågmetamorfa mineral från C14-11. 
(Botten) xpl och ppl bild på ett korn ortopyroxen med 
korona av lågmetamorfa mineral.

Fig. 4 Tabell över mineralen som identifierats i tunnslipen

mailto:daniel.olla@telia.com

