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Sammanfattning: Under sen darriwil-tid i mellanordovicium var Baltica täckt av ett grundhav med relativt rikt och 

varierat djurliv. Under årmiljoner avsattes här sediment som kom att omvandlas till kompakta kallvattens-

karbonater. Baserat på fältstudier och punkträkning av sex stycken tunnslip har den omkring 10 meter mäktiga 

”furudalkalkstenen” vid Kårgärdeprofilen (Dalarna, Sverige) analyserats med avseende på mikrofacies och fossil-

innehåll. Detta ger ledtrådar till hur bottenmiljön och vattendjupet varierade över tid, och en god bild av förän-

dringarna i fauna och bottensubstrat i Dalarna under tiden som bergenheten avsattes. Resultaten ger vidare 

möjligheter att jämföra miljöförhållanden mellan olika delar av den baltoskandiska bassängen under mellanordovi-

cium – exempelvis i Västergötland och på Öland där karbonater från samma tidsintervall finns bevarade. Inom 

”furudalkalkstenen” dokumenteras här en svag trend uppåt mot en grundare vattenmiljö med mer varierad fauna. 

Avsaknaden av påtagliga förändringar i litologin tyder på att avsättningsmiljön var mer stabil i Dalarna än i södra 

Sverige vid samma tid. Denna skillnad innebär att bottenmiljön i Dalarna påverkades relativt lite av havsnivå- och 

miljöförändringar, sannolikt på grund av en mer distal position i den baltoskandiska bassängen och/eller att området 

hade bättre kontakt med stabila oceaniska vattenförhållanden.  
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Abstract: During the late Darriwilian age (Middle Ordovician) Baltica was covered by a shallow, epeiric sea with a 

fairly rich and varied fauna. Over millions of years, carbonate sediment was deposited that later transformed into 

compact cool-water limestone. Based on field studies and point-counting of six thin sections, the ca 10 meter thick 

‘Furudal Limestone’ at the locality Kårgärde (Dalarna, Sweden) has been analysed regarding microfacies and fossil 

content, providing clues about how the benthic environment and water depth varied through time. The study also 

gives an overview of how both fauna and benthic substrate changed during the time that the ‘Furudal Limestone’ 

was deposited. Moreover, the collected data provides opportunities to compare environments in different parts of 

the Baltoscandian basin during the mid-Ordovician, e.g. in Västergötland and at Öland, where carbonates from the 

same time interval are preserved. The ‘Furudal Limestone’ displays a weak shallowing-upward-trend along with a 

change to a slightly richer (more diverse) fauna. The lack of any substantial temporal changes in lithology suggests 

that the environment was more stable in Dalarna than in other parts of the basin during the same time interval. This 

implicates that the seafloor environment in Dalarna was relatively insensitive to sea level- and environmental 

changes, probably due to a more distal position in the Baltoscandian basin, and/or that the area was in better contact 

with stable oceanic conditions. 



7 

 

1  Introduktion 
 
Vid en första anblick är den kompakta, gulgrå 
”furudalkalkstenen” uppbyggd av finkornigt slam och 
innehåller inga fossil. Tunnslipsstudier i mikroskop 
visar däremot att det finns mängder av skalfragment 
och det blir tydligt att haven som täckte Baltica under 
mellanordovicium myllrade av liv, även om det är ont 
om makroskopiska fossilfynd. 

Det är tack vare ett av Europas största meteoritned-
slag någonsin som det finns rester av paleozoiska sedi-
mentära bergarter i Siljanområdet (Fig. 1a; Holm-
Alwmark et al. 2017). Urbergskupolen i mitten av den 
komplexa kratern trycktes upp för att kompensera för 
den massa som slungades i väg vid nedslaget. I den 
cirkulära nedsänkningen omkring kupolen har stora 
block av berggrund från ordovicium och silur kunnat 
skyddas från erosion (Fig. 1b, c). ”Furudalkalkstenen” 
är en av de bergenheter som bevarats mycket väl, troli-
gen på grund av att lagerföljden vid nedslagstillfället 
täcktes av mäktiga lager sediment bestående av kale-
donidernas vittringsprodukter (Holm-Alwmark et al. 
2017). 

När sedimenten som idag bildar ”furudal-
kalkstenen” avsattes, för omkring 460 miljoner år se-
dan, täcktes Baltica av ett grundhav och klimatet var 
tempererat (Jaanusson 1972). Tillförseln av sediment 

var mycket låg och det tog minst 1000 år att bilda en 
centimeter av den ordoviciska kalksten som finns be-
varad i Sverige (Bergström et al. 2012). 

Då ett sammanhängande havsområde täckte hela 
den baltiska skölden bildades till synes snarlika kall-
vattenkarbonater över hela den havsbotten som då var 
Sverige, Finland, Baltikum och Ryssland. Idag har det 
mesta av de ordoviciska bergarterna eroderat bort och 
de finns endast bevarade på ett fåtal platser där tekto-
nik eller basalttäcken skyddat berggrunden från att 
blottas och eroderas (Fig. 2). Då dessa likåldriga, och 
mycket likartade, kallvattenkarbonater studeras när-
mare framkommer dock att avsättningsmiljöerna skilj-
de sig åt både stratigrafiskt och geografiskt (Lindskog 
2017, och referenser däri).  

De mest omfattande studierna av ”furudal-
kalkstenen” har utförts av Jaanusson (1952, 1963, 
1982), som definierade och beskrev enheten i relation 
till under- och ovanliggande bergenheter. I denna stu-
die har ”furudalkalkstenen” från Kårgärdeprofilen i 
Dalarna analyserats genom mikrofaciesanalys och 
punkträkning i tunnslip. Syftet är att noggrant kart-
lägga avsättningsmiljön genom ”furudalkalkstenen” 
och att möjliggöra jämförelser mellan denna enhet och 
andra likåldriga kalkstenar. På så sätt kan förhållan-
dena i den baltoskandiska bassängen, och hur de för-
ändrades under sen dariwil- till sandby-tid, bättre  
förstås. 

Fig. 1. Berggrundskartor och profil över Siljansringen och Kårgärdeprofilen, legenden gäller för samtliga illustrationer.  

A. Generaliserad berggrundskarta som visar den paleozoiska sedimentära lager följden i Siljansringen. Transekten (A 

till A’) visar var profil (C) är dragen och rektangeln visar var utsnittet ur berggrundskartan (B) är lokaliserad. B. Berg-

grundskarta över Orsasjöns nordöstra strand visar hur ”furudalkalkstenen” blottas mellan lager av orsasandsten vid 

Kårgärdeprofilen (kartan tillverkad i QGIS 3.18 av David Svensson, geodata: SGU:Berggrund 1:50 000–1:125 000 2019, 

©Lantmäteriet). C. Principiell profil över Siljanskratern som bildades av meteoritnedslag i devon. Kupolen och omgivande 

fickor har möjliggjort bevaring av paleozoisk berggrund.  
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2 Bakgrund 
 
2.1 Mellanordovicium 
 
2.1.1 Baltica och Dalarna  
Under mellanordivicium befann sig paleokontinenten 
Baltica omkring 35–40 grader söder om ekvatorn och 
rörde sig norrut mot varmare breddgrader (Fig. 3; Tor-
svik & Cocks 2017). Den baltoskandiska skölden var 
täckt av ett epikontinentalt grundhav där tillgången på 
terrigent sediment på grund av tektoniskt lugn, pene-
planisering och höga havsnivåer var minimal (Nielsen 
& Schovsbo 2006). Enligt Jaanusson (1972) avslöjar 
dominansen av kallvattenkarbonater snarare just bris-
ten på tillflöde av siliciklastiskt material än särskilt 
goda förhållanden för karbonatproduktion. 

 Det baltoskandiska epikontinentalhavet under 
andra halvan av ordovicium brukar delas in i ett antal 
litofaciesbälten (Fig 4). Dessa avspeglar brett havsni-
våer i bassängen och är baserade på vilka litologier 
som generellt kan kopplas till olika energinivåer (eg. 
Jaanusson & Bergström 1980). Det grundaste bältet 
ligger mot Finland och Baltikum medan djupare facies 
återfinns i riktning mot Skåne och upp mot Osloområ-
det. 
  Jaanusson (1972) menar att den spatiala utbred-
ningen av litofaciesbälten under mellanordovicium 
inte endast var en direkt effekt av vattendjupet utan 
troligen även indirekt. Kombinationen av botten-
topografi, tillgång på material, riktning på transporte-
rat material och vattenenerginivåer påverkade vilka 
facies som bildades i olika områden (Fig. 4). Liknande 
tolkningar framfördes av Lindskog & Eriksson (2017) 
efter noggranna studier av den mellanordoviciska 
”ortoceratitkalkstenen” i Västergötland. 
 Dalarna och mellersta Sverige tillhör det centrala 
baltoskandiska faciesbältet (Fig. 4; Jaanusson 1982), 
vilket innebär att ”furudalkalkstenen” avsattes distalt 
men att energinivåerna över lag inte var lika låga som 
längre söder- och västerut.  

 
2.1.2 Globalt — tempererat klimat och  

diversitetsökning 
Under den första halvan av ordovicium mångdubbla-
des antalet arter på jorden och jämte den kambriska 
”explosionen” är den så kallade Great Ordovician Bio-
diversification Event (GOBE) den största artdiversifie-
ringen som skett på vår planet (Harper 2006). Det 
finns ännu ingen samstämmighet om exakt vilka fak-
torer som orsakade denna förändring men havsnivå-
ändringar, kontinentaldrift, temperatur i oceanerna, 
meteoritnedslag och mantelplymer är orsaker som lyfts 
fram (Servais et al. 2009). 
 Havsnivåerna var under ordovicium exceptionellt 
höga, och större delen av den kontinentala jordskorpan 
befann sig således täckt av grundhav (Jaanusson 1972; 
Haq & Schutter 2008). Klimatet har länge tolkats som 
en ”växthusperiod” orsakad av kraftig oceanbotten-
spridning och vulkanism. Nyare studier pekar dock på 
att temperaturerna globalt låg nära dagens (e.g. Lind-
skog & Eriksson 2017 och referenser däri). Rekon-

Fig. 2. Karta över utbredningen av ordovicisk kalksten i 

Sverige. Modifierad från Lindskog & Eriksson (2017), 

använd med tillåtelse av författarna.  

Fig. 3.  Palepgeografisk karta över Balticas rörelser norrut 

under mellanordovicium (från Pärnaste & Bergström 2013).  

Fig. 4. Den baltoskandiska bassängen under ordovicium 

delas in i så kallade (con-)faciesbälten, där Dalarna tillhör 

det centrala bältet (från Jaanusson 1982). 
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struktion av havsnivåcykler indikerar även förekoms-
ten av glacialer under såväl flo- som darriwil-tid, långt 
innan den välbelagda hirnant-glaciationen vid ordo-
viciums slut (Turner et al. 2012).  
 Flertalet faktorer bidrar till att försvåra jämförelser 
av dagens hav mot det som täckte Baltica under mel-
lanordovicium. Det faktum att biosfären såg an-
norlunda ut innebär en helt annan vittrings- och sedi-
mentationspotential än dagens. De första landlevande 
växterna utvecklades för omkring 470 miljoner år se-
dan, men dessa var framför allt mossor och andra icke-
kärlväxter vilka saknar djupa rötter. Deras bidrag till 
vittringsprocesser är över lag högst begränsad och utö-
ver peneplanets flacka profil har även detta framförts 
som bidragande till den låga tillförseln på siliciklas-
tiskt material under ordovicium (Rubinstein et al. 
2010; Lindström 1984). 
 Den omfattande produktionen och bevaringen av 
karbonater tyder dock på att det pågick en del vitt-
ringsprocesser. Under ordovicium var avsättningen av 
kallvattenkarbonater mycket mer omfattande än vad 
den är idag, både i tid och rum. De höga havsnivåerna 
gav utökat utrymme och att sedimentation av kallvat-
tenkarbonater kunde fortgå under så lång tid antyder 
att oceanerna var mer kalciummättade då än vad de är 
nu (Lindström 1984). Samma författare menade att 
detta är en indikation på att det fanns kontinental jord-
skorpa över havsvattennivå, eftersom kontinuerlig 
tillförsel av karbonatjoner antyder att det trots allt fö-
rekom en hel del vittring av just kalkhaltiga mineral på 
land.  

 

2.2 Geologisk bakgrund  
 
2.2.1  Prekambrisk berggrund i Siljanområdet 
De paleozoiska sedimentära bergarterna kring Siljans-
ringen ligger inbäddade i veck i urbergsskölden. 
Sköldbergarterna tillhör framför allt det transskandina-
viska magmatiska bältet, och utgörs exempelvis av 
”siljansgranit” och ”dalaporfyr” med åldrar omkring 
1,8 Ga, men här finns även prekambriska sedimentära 
bergarter såsom den jotniska ”dalasandstenen” 
(Lundqvist et al. 2011). 
 
2.2.2 Meteoritnedslag i yngre devon  
Att det överhuvudtaget finns paleozoiska sedimentära 
bergarter bevarade i Siljansringen är motsägelsefullt 
nog på grund av meteoritnedslaget vid ca 380 Ma, i 
yngre devon (Holm-Alwmark et al. 2017). Den kraf-
tiga kollisionen resulterade i en komplex krater där 
den centrala kupolen består av kristallin, prekambrisk 
berggrund (Fig. 1a, b; Reimold et al. 2005). 

På botten av den ursprungliga fördjupningen runt 
kupolen har sedimentära bergarter från ordovicium 
och silur skyddats från erosion (Fig. 1b). Det är på 
grund av kratermorfologin som den sedimentära lager-
följden är snedställd och lutar in mot den cirkulära 
nedsänkning som bildar bland annat Siljan och Or-
sasjön (Fig. 1a, b). 

Den ursprungliga kratern var sannolikt omkring 65 
kilometer i diameter, den största i västra Europa, och 
trots kraften i nedslaget är den mellanordoviciska kalk-
stenen som idag blottas vid Kårgärdeprofilen så gott 
som intakt (Ebbestad 2007). Bergarten skyddades tro-
ligen av ett omkring 3 km tjockt lager av sediment, 

vittringsprodukter från den kaledoniska orogenesen, 
och sedan nedslaget har minst fyra kilometer berg ero-
derat från Siljansringen (Holm-Alwmark et al. 2017).  
 
2.2.3 Paleozoiska sedimentära bergarter i  

Siljansringen 
Den sedimentära stratigrafin kring Siljankratern omfat-
tar äldre ordovicium till yngre devon Jaanusson 1982). 
De äldsta avlagringarna är från tremadoc och direkt 
mot den prekambriska berggrunden ligger ställvis ett 
polymikt konglomerat som kallas obolusgruskalk 
(Ebbestad 2007). Det finns inga tecken på att det nå-
gonsin funnits alunskiffer i området, eller andra kam-
briska sediment (Ahmed et al. 2014). Genom den or-
doviciska lagerföljden dominerar kallvattenskarbona-
ter och från yngsta ordovicium till äldre silur finns 
framför allt skiffer (Ebbestad 2007). Den yngsta delen 
av den paleozoiska lagerföljden som bevarats är 
”orsasandstenen”, vilken sannolikt avsattes under både 
silur och devon (Lehnert et al. 2012 och referenser 
däri). 

 

2.3 ”Furudalkalkstenen” 
Vid Kårgärdeprofilen öster om Orsasjön är 
”furudalkalkstenen” blottad (Fig. 5). Mellanordovicisk 
sedimentär berggrund finns utöver Siljansringen även 
bevarad på flera andra platser i Sverige, vid ytan  
huvudsakligen i Västergötlands platåberg, kring 
horstformationerna i Tornquistzonen i östra delen av 
Skåne och på Öland (Lindskog et al. 2019).  

Eftersom den studerade lagerföljden tillhör just 
balticas ordovicium är en majoritet av enheterna döpta 
enligt den topostratigrafiska metoden – en kombinat-
ion av lito- och biostratigrafi som inte tillämpas i res-
ten av världen eller övriga tidsintervall (Kumpulainen 
2016). Formationer vars namn är topostratigrafiska 
skrivs därför inom citationstecken och med liten bok-
stav.  

I östra Skåne består de ordoviciska avlagringarna 
huvudsakligen av skiffer och slamsten, men där finns 
även ”komstadkalkstenen”, som tillhör ”ortoceratit-
kalkstenen”. Den sistnämnda är en vida utbredd berg-
artsenhet som är något äldre än 

Fig. 5. Vid Kårgärdeprofilen finns en nästintill vertikal 

lagerföljd från ”latorpkalkstenen” (underordovicium, nedre 

högra hörnet) till yngre ”dalbykalkstenen” (överordovicium, 

övre vänstra hörnet). Samtliga enheter är på platsen utmark-

erade med skyltar och denna illustration finns numera i färg 

på en skylt vid lokalen (något modifierad efter Shaikh et al. 

1989, fig. 40).  
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”furudalkalkstenen” (Erlström et al. 2005). ”Furudal-
kalkstenen” finns beskriven från flera delar av landet: i 
Borenshult i Östergötland är enheten omkring 15 me-
ter mäktig (Bergström et al. 2012) och på Öland går 
den i dagen tillsammans med underliggande 
”folkeslundakalkstenen” och överliggande ”dalby-
kalkstenen” (Stouge 2004). På Billingen i Västergöt-
land benämns lager från samma tidsintervall gull-
högenformationen och ”rydkalkstenen”, vilka tillsam-
mans är omkring 20 meter tjocka (Jaanusson 1982; 
Gleisner 2021). I Osloregionen finns den mellan 30 
och 90 meter mäktiga elnesformationen från samma 
tidsperiod, bergarten beskrivs där snarare som en 
mörkt grå märgel- och lersten (Hansen et al. 2011). 

Vid Kårgärdeprofilen utanför Orsa (Fig. 1a) blottas 
kalksten från sen tremadoc till tidig sandby-tid. Stra-
tigrafiskt omfattar dessa ”latorpkalkstenen”, genom 

överliggande lagerenheter, till de yngsta partierna av 
”dalbykalkstenen” (Shaikh et al. 1989). ”Furudal-
kalkstenen” överlagrar här ”folkeslundakalkstenen” 
och överlagras av ”dalbykalkstenen”. ”Furudal-
kalkstenen” stupar omkring 70 grader i nordvästlig 
riktning och den totala lagerföljden vid Kårgärde är ca 
50 meter mäktig (Fig. 1b, 5; Shaikh et al. 1989). 
”Folkeslundakalkstenen” är den yngsta delen av den så 
kallade ortoceratitkalkstenen, ”dalbykalkstenen” be-
gränsas nedåt av den så kallade dalbyfaunans första 
förekomst och har tolkats som en grundare vattenmiljö 
(Jaanusson 1982).  

Förutom vid Kårgärdeprofilen har ”furudal-
kalkstenen” i Dalarna även beskrivits vid lokalerna 
Vikarbyn och Fjäcka och enhetens mäktighet varierar i 
Siljanområdet från 5,5 till 9,2 meter (Jaanusson 1963, 
Holmer 1989).  

Fig. 6. Litostratigrafisk logg över ”furudalkalkstenen” och den understa metern av ”dalbykalkstenen” visar hur andelen korn i 

relation till cement och matrix förändras genom lagerföljden samt fördelningen av fauna. Utöver det understa provet (KÅR19-

100), som ej är representativt för den delen av lagerföljden, finns det inga stora förändringar eller tydliga trender genom 

”furudalkalken”. Logg tillverkad i Adobe Illustrator med layout av Anders Lindskog,. Biostratigrafi enligt Ebbestad et al. (2007).  
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3 Material och metod 
 

3.1 Fältbesök vid Kårgärdeprofilen 
Lokalen besöktes den 30 mars 2021. Koordinater:  
61 083436 N, 14 630507 E (Fig. 1c). Mätningar utför-
des med hjälp av måttband, tumstock samt kompass 
med klinometer. Lagerföljden beskrevs och makro-
fossil observerades in situ (Tabell 1). 

 

3.2 Tunnslipstudier 
Proverna vid Kårgärdeprofilen insamlades i juni 2019 
(av handledarna) och minst ett tunnslip per prov till-
verkades. För denna studie utvaldes ett intervall som 
sträcker sig från undre–mellersta ”furudalkalkstenen” 
till undre ”dalbykalkstenen”, i conodontzonerna Pygo-
dos serra och Pygodus anserinus (Fig. 6; Bergström 
2007). Sex slip med omkring en till två meters mellan-
rum valdes ut för mikroskopstudier och punkträkning.  

Tunnslipens karbonattexturer klassificerades enligt 
Dunham (1962). Punkträkningsmetodik finns utförligt 
beskriven i tidigare liknande studier (Lindskog et al. 
2014;  Lindskog & Eriksson 2017). Relationen mellan 

korn, matrix och cement analyserades genom räkning 
av 600 (300×2) punkter per prov från högupplösta 
fotografier (2400 dpi). Faciesbeskrivningar gjordes 
med understöd av mikroskop. Den relativa mängden 
fossilgrupper räknades i mikroskop, även här 600 
(300×2) punkter, då alla korn i synfältet identifierades 
och noterades; huvudhandledaren räknade hälften av 
totalmängden för kontroll. Taxa som noterades var 
Trilobita, Echinodermata, Gastropoda, Mollusca 
(andra än igenkännbara gastropoder), Ostracoda, 
Brachiopoda, ”andra” och ”oidentifierbart”. Insamlad 
data sammanställdes numerärt i Microsoft Excel och 
därefter visuellt i Adobe Illustrator.  

 

4  Resultat 
 

4.1  Fältobservationer  
Vid Kårgärdeprofilen mättes ”furudalkalkstenens” 
stupning till ca 70 grader i huvudsakligen västlig rikt-
ning (Fig. 7a). Utöver enstaka oidentifierbara skalfrag-
ment gjordes nästan inga fynd av makrofossil, däremot 
observerades rikligt med ichnofossil i form av kalcit-

Fig. 7.  Fältfoton från Kårgärdeprofilen (foto A–C: David Svensson; D: eget). A. Berggrunden stupar omkring 70 grader och 

lagren på fotografiet motsvarar de äldsta i ”furudalkalkstenen”. B. Närbild på ”furudalkalkstenen” vid Kårgärdeprofilen från 

ca 2,5 m upp i enheten, visar jämntjocka grågula kalkstenslager som skiljs åt med tunna lerlager; ungefär vid provnivån 

KÅR19-100. C. Visande tjockleksvariationer mellan lager (ca 5–10 cm), cirka 6 meter upp i ”furudalkalkstenen”. D. Fynd av 

cephalopodfossil i den äldre, distinkt röda, ”vikarbykalkstenen” (se huvudtext).    
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fyllda grävgångar.  
Den generella tjockleken på kalkstenslagren (eller 

”beds”) uppmättes till omkring 5–10 cm (Fig. 7b) me-
dan ett par lager omkring 10 meter upp i furudalkalken 
mättes till uppemot 30 cm (Tabell 1).  

Furudalkalkstenen är över lag grå till gulgrå i fär-
gen (Fig. 6) och liknar de direkt under- och ovanlig-
gande (topo-)formationerna ”folkeslundakalkstenen” 
respektive ”dalbykalkstenen” (Fig. 7c). Däremot skil-
jer den sig markant från exempelvis den något äldre, 
röda, ”vikarbykalkstenen” som befinner sig omkring 

15 meter under ”furudalkalkstenen”. Förutom skillnad 
i färg har ”vikarbykalkstenen” ett helt annat och märk-
bart mycket rikare innehåll av makrofossil (Fig. 7d). 

 

4.2  Petrografi  
 
4.2.1  Mikrofaciesbeskrivningar  
Nedan beskrivs proverna i Fig. 8 i stratigrafiskt sti-
gande ordning. Proverna KÅR19-100 till 111 är förde-
lade genom ”furudalkalkstenen”, medan KÅR19-113 
är från överliggande ”dalbykalkstenen”.  

Fig. 8. Foton av samtliga prover som studerats i mikroskop, här i planpolariserat ljus. Varje tunnslip är 29x48 mm stort. 

Kvadratiska och cirkulära markeringar i vitt visar var förstoringar till figurerna 9–12 tagits: A. Större kvadraten motsvarar Fig. 

9a, mindre kvadraten Fig. 9b och cirkeln Fig. 9c. B. Större kvadraten motsvarar Fig. 10 a, mindre Fig. 10 b. C. Övre kvadraten 

motsvarar Fig. 10 c, mindre Fig. 10 d. D. Cirkeln motsvarar Fig. 11 a, den nedre kvadraten Fig. 11 b och den övre Fig. 11 c.  

E. Kvadraten motsvarar Fig. 12 a, cirkeln Fig. 12 b. F. Den övre kvadraten motsvarar Fig. 12 c, den undre Fig. 12 d.  
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KÅR19-100  
Bioturberad packstone alternerande med wackestone 

Färgintrycket i denna studies äldsta prov är heterogent, 
då mängden skalfragment inte är jämnt fördelad över 
slipet. I de centrala delarna är sedimentet över lag klas-
terstött (Fig. 9a) men i övre och nedre delen är det mer 
matrix än korn, dvs. packstone respektive wackestone. 
Olika partier av provet avdelas av distinkta upplös-
ningssömmar (styloliter, stylokumulat dvs. olösligt 
material som ansamlats längs horisonter med tryck-
lösning (Flügel 2010)), finare nätverk av sömmar finns 
framför allt i slipets nedre halva. Det finns enstaka 
utfällningar av hematit varav vissa i hålrum inuti korn 
(intergranulära; Fig. 9b). Kalcitfyllda grävgångar, om-
kring 0,5–1,0 mm i diameter, är koncentrerade till 
wackestone-partierna av slipet snarare än områden 
med packstone (Fig. 9a). Det finns även enstaka, 
tunna, kalcitfyllda sprickor. 

Det finns en variation i kornstorlek men generellt 
är skaldelarna relativt stora, ibland uppåt 3–4 mm, 
speciellt i de klasterstödda partierna (Fig 9c). Det finns 
en del korn som delvis lösts upp samt vissa tecken på 
omkristallisation. Bland de mindre skaldelarna finns 
det hela kroppsfossil (framför allt ostrakoder och 
gastropoder), medan större djurgrupper representeras 
av fragment (främst trilobiter). Utöver dessa tre fossil-
grupper förekommer även echinodermer och brakiopo-
der (Fig. 9c). Punkträkning gav 39,8 % korn och 2,2 % 
cement (resterande matrix). 

Avsättningsmiljö och diagenes: Stabil subtidal miljö 
med varierande vattenrörelser vid botten. Packstone-
partierna tyder på relativ högenergimiljö, alternativt 
skalansamling vid minskad sedimentationstakt. En tro-
lig förklaring till att stora partier av tunnslipet är leri-
gare, och gradvis övergår i wackestone, är att provet är 
väl bioturberat: dvs. en ursprungligen välordnad pack-
stone har omvandlats genom att djur grävt sig genom 
sedimentet och resulterat i grävgångar fyllda av 
wackestone. Då de kalcitfyllda grävgångarnas cirkulära 
form har bevarats måste substratet varit relativt hårt 
redan då bioturbationen ägde rum och initial cemente-
ring har skett innan sedimentet överlagrades och kom-
pakterades (se avsnitt 5.2.1).   
 
KÅR19-103  
Trilobit-wackestone med kalcitfyllda grävgångar 

Matrix är grått till grågult, förhållandevis mörkt, fin-
kornigt och utan några direkta variationer i färg eller 
faunainnehåll genom slipet. Det finns måttligt med 
upplösningssömmar. Sprickor med olika orientering 
syns i form av relativt långa, omkring 3–4 mm, kalcit-
fyllda sliror (Fig. 10a). Även tvärs slipet löpande 
sprickor förekommer, vilka delar slipet horisontellt. 
Det finns rikligt med grävgångar som är mer eller 
mindre cirkulära, varav vissa förutom kalcit även inne-
håller bruna “pellets” i storleksordningen 100 μm (Fig. 
10b). 
 

Fig. 9. Detaljer ur tunnslip KÅR19-100, skalstreck 1 mm i horisontalled. A. Skalfragmenten är ojämnt fördelade i provet och 

kalcitfyllda grävgångar förekommer snarare i wackestone- än packstonepartierna. B. Vissa områden av matrix har impregnerats 

av hematit, här koncentrerat till insidan av ihåliga skalfragment. C. Typiska faunafynd i de klasterstödda delarna av provet är 

brakiopoder (B), trilobiter (T), echinodermer (E) och ostrakoder (O).  
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Kornstorleken på bioklasterna är generellt liten, 0,1
–0,5 mm, och generellt mindre än de kalcitfyllda 
grävgångarna (som är 0,5–3 mm i diameter). 
Fördelningen av korn är inte jämn slipet igenom, utan 
koncentrerat till vissa partier som åtskiljs av mer leriga 
områden. Fossilinnehållet representeras främst av frag-
ment som generellt är väldefinierade gentemot matrix, 
men det har skett en del omkristallisation till kalcit. 
Faunan består till största delen av trilobiter samt 
måttligt med ostrakoder och gastropoder. Utöver detta 
förekommer enstaka bryozoer och brakiopoder. Punkt-
räkning gav 10,3 % korn, 2,0 % cement. 
 
Avsättningsmiljö och diagenes: Stabil subtidal miljö 
med begränsade vattenrörelser vid botten. Kalcitfyllda 
grävgångar indikerar initial cementering och stabiliser-
ing av sedimentet innan överlagring. ”Pellets” i 
grävgångarna är sannolikt mikrokoproliter och även de 
indikerar en relativt snabb litifiering och cementering. 
 
KÅR19-106   
Trilobit-wackestone, delvis hematitimpregnerad 

Matrix är i grunden gråaktigt, likt underliggande prov, 
men med distinkt avgränsade områden med mörkt 

rödbrun färg. De senare områdena är generellt krypto-
kristallina och vissa har tydliga kanter bestående av 
kalcit (Fig. 10c, d). Fördelningen av upplösningssöm-
mar är ojämn och mer koncentrerad till provets nedre 
partier. Dessa sömmar är inte lika tydliga som i vissa 
andra slip, exempelvis KÅR19-111 och KÅR19-113, 
utan tunna och sammanvävda. Ett fåtal delvis kalcit-
fyllda grävgångar tyder på bioturbation. Det förekom-
mer även sprickor med kalcitfyllnader samt enstaka 
inslag av petroleum.  

Kornstorleksfördelningen är mer heterogen än i 
äldre strata, dessutom är frekvensen av korn ojämnt 
fördelad över slipets yta. Många korn är ersatta av rela-
tivt grovkornig kalcit; framför allt är molluskdelarna 
omkristalliserade. Provet innehåller rikligt med frag-
ment av ostrakoder och trilobiter. Det finns även en hel 
del fragment av echinodermer, brakiopodskal samt 
enstaka förmodade kalkalger (räknas som ”övrigt”) 
och svampspikler. I slipet finns även bryozoer samt en 
välbevarad cephalopod i genomskärning (Fig. 10c). 
Akritarker förekommer, samtliga utan ornament 
(”processer”). Punkträkning gav 8,2 % korn, 1,7 % 
cement. 
 

Figur 10. Detaljer ur proverna KÅR19-103 och KÅR19-106, skalstreck 1 mm. A. Tunna sprickor i form av kalcitsliror.  
B. ”Pellets” inuti kalcitifierade grävgångar är troligen koproliter. C. Hematitimpregnerade partier med markanta kanter tolkas 
som sedan tidigare litifierade bergartsfragment. Även en välbevarad bryozo (Bz) samt en möjlig cephalopodbebis (C).  
D. Exempel på samma typ av omlagrade intraklaster som föregående bild samt skal av tr ilobit (T).  
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Avsättningsmiljö och diagenes: Stabil subtidal miljö, 
med varierande vattenrörelser vid botten. Medan fynd 
av kalkalger möjligen är tecken på goda ljusförhållan-
den så indikerar svampspiklerna snarare god beva-
ringspotential. En förklaring till de kalcitkantade, he-
matitimpregnerade partierna är att de bildats som litifi-
erade bergartsfragment (intraklaster) som utsatts för 
hematitimpregnering innan de inkorporerades i denna 
bergart. Dessa har sedan omlagrats vid ”hög-
energievents”. 
 
KÅR19-109  
Bioturberad wackestone-packstone med petroleum och 
hematitimpregnering 

Matrix är generellt mörkt med inslag av ljusare områ-
den samt vissa mörkt röda delar. Korn–matrix-
fördelningen är ojämn i provet; i vissa partier av slipet 
är det endast små matrixstödda fragment medan det i 
andra finns klasterstödda mer eller mindre intakta 
skal- och skelettdelar. De mörkröda områdena av 
matrix är troligen hematitimpregnering.  

I slipet finns miniatyrförkastningar där skalfrag-
ment har delats vid sprickor och förskjutits i förhål-
lande till varandra (Fig. 11a). Här finns även rikligt 
med upplösningssömmar varav majoriteten har hori-
sontell orientering. En del av dessa sömmar har likt 
matrix impregnerats av hematit (Fig. 11b). Här finns 
en hel del mindre kalcitfyllda sprickor samt rikligt 
med kalcitfyllda grävgångar. En av dessa grävgångar, 
markant större än de övriga, är förutom kalcit även 
fylld av petroleum (Fig. 11c).  

Fossilinnehållet utgörs huvudsakligen av trilobiter 
men även en stor mängd ostrakoder och echinodermer. 
Framför allt ostrakodskal är förhållandevis välbeva-
rade. I slipet finns även enstaka välbevarade bryozoer 
samt en del brakiopoder. Punkträkning gav 10,2 % 
korn, 1,5 % cement.  
 
Avsättningsmiljö och diagenes: Stabil subtidal miljö 
med begränsade vattenrörelser vid botten. Den ojämna 
fördelningen av korn är troligen en effekt av hur väl 
bioturberat sedimentet är. Ifall bildningen av petro-
leum är samtida indikerar det eventuellt att det vid 
överlagring funnits mycket organiskt material i sedi-
mentet. Det är dock även möjligt att kolväten migrerat 
från äldre eller yngre (om det skett efter nedslaget i 
devon) lager och ansamlats i större porer. Med tanke 
på att det förekommer sprickor i form av miniatyrför-
kastningar är det senare scenariot troligt eftersom det 
funnits migrationsvägar. Förkastningarna är sannolikt 
spår efter meteoritnedslaget i devon.  
 
KÅR19-111  
Wackestone med inslag av packstone och mudstone 

I vissa partier av detta slip är mängden korn i förhål-
lande till matrix hög. Även om en stor del av dessa 
fragment är mycket små ger detta ett ljusare intryck än 
majoriteten av de undersökta proverna, då vissa partier 
till mindre del består av mörkt slam. I andra partier är 
skalfragmenten färre, så pass att matrix dominerar 
över korn, vilket ger ett generellt färgintryck av mörk-
grått med ljusare inslag. 

Figur 11. Detaljer ur slip KÅR19-109, skalstreck 1 mm. A. Mikroförkastningar, troligen kopplade till meteoritnedslaget under 
devon, syns i form av avbrutna och i sidled förskjutna skalfragment (markerade med pilar). B.  Hematitimpregnering i anslut-
ning till upplösningssömmar. C. Grävgång delvis fylld av petroleum och kalcit samt en välbevarad bryozo (Bz).  



16 

 

I provet finns enstaka markanta upplösningssömmar 
vilka huvudsakligen är horisontellt orienterade, en-
staka har dock annan orientering (Fig. 12a). De kal-
citfyllda grävgångarna är både färre i antal och 
mindre i storlek än i föregående slip.  

Fossilinnehållet representeras av flera olika korn-
storlekar men även i olika grad av fragmentering. Det 
finns flertalet mer eller mindre intakta skal av såväl 
gastropoder som brakiopoder (Fig. 12b). Även ostra-
koder har i många fall fått behålla sin ursprungliga 
morfologi. I provet finns även mycket trilobiter och 
echinodermer men dessa är generellt kraftigt frag-
menterade (Fig. 12b). Punkträkning gav 10,0 % korn, 
1,5 % cement. 
 
Avsättningsmiljö och diagenes: Stabil subtidal miljö 
med varierande vattenrörelser vid botten, alternativt 
tydligt varierande sedimentationstakt innan senare 
överlagring. Den spridda fördelningen av litologier 

inbördes är antingen tecken på att energinivån vid bot-
ten ändrats över tid, alternativt en faktor av att organ-
ismer grävt och lämnat efter sig olika leriga partier.  
 
KÅR19-113  
Wackestone med partier av packstone 

Matrix ger ett ”flammigt” intryck på grund av flera 
olika faktorer: den första att relationen korn–matrix är 
ojämnt fördelad över slipet och den andra att mängden 
mikrokristallin kalcit är olika stor i olika delar av 
matrixet (Fig. 12c). Ytterligare en anledning är att 
vissa delar av slipet blivit infärgade av hematit eller 
andra järnoxider, framför allt omkring upplösnings-
sömmar. Dessutom innehåller provet även en relativt 
stor mängd akritarker. 

I provet finns markanta upplösningssömmar i både 
vertikal och horisontell riktning, varav vissa i anslut-
ning till större grävgångar (Fig 12d). Både grävgångar 

Figur 12. Detaljer ur proverna KÅR19-111 och KÅR19-113, skalstreck 1 mm. A. Upplösningssömmar i flera riktningar, de 
~icke-horisontella bildades troligen efter att lagerföljden snedställts i samband med meteoritnedslaget i devon. B. Exempel på 
fossilkorn i den yngsta delen av furudalkalken: gastropod (G), brakiopod (B), echinoderm (E) och trilobit (T). C. 
”Flammigheten” hos matrix beror på mikrokristallin kalcit och hematitimpregnering, även enstaka akritarker. Här är även skill-
naden i bevaring mellan taxa stor: delvis upplösta gastropodskal (G) jämte välbevarade fragment av trilobiter (T). D. Exempel 
på sprickor/upplösningssömmar i fler än en orientering, här relaterade till en större (ca 2 mm i diameter) kalcitfylld grävgång. 
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och enstaka ihåliga korn har fyllts till ungefär hälften 
av matrix och resten av cement. Det finns även kalcit-
fyllda sprickor. Fossilinnehållet domineras av trilobi-
ter men här förekommer även gott om ostrakoder och 
gastropoder (ofta i form av delvis upplösta 
”spökfossil”, jmf. Lindskog et al. 2015) samt echino-
dermer. Punkträkning gav 9,0 % korn, 1,3 % cement.  
 
Avsättningsmiljö och diagenes: Stabil subtidal miljö 
med begränsade vattenrörelser vid bot-
ten. Järnoxiderna är troligen sekundära och inte en 
indikation på att provet är genomoxiderat; detta var 
troligen snarare en reducerande bottenmiljö. Att fram-
för allt gastropodskal oftare än tidigare förekommer i 
form av ”spöken” kan bero på att miljön gått mot att 
mindre kalcit mättad, dvs. att pH-värdet sjunkit när 
denna del av lagerföljden avsattes. Gällande tolkning 
av kraftiga upplösningssömmar se KÅR19-111. Detta 
slip tillhör ”dalbykalkstenen” men det finns inga tyd-
liga skillnader på mikrofaciesnivå som skiljer den 
undre delen av denna enhet från övre delen av 
”furudalkalkstenen” (jmf. Jaanusson 1982). 

 
4.2.2  Karbonattextur 
Punkträkning visar att det, med undantag för det allra 
äldsta provet, inte sker någon nämnvärd förändring 
gällande relationen korn–matrix–cement uppåt genom 
”furudalkalkstenen” (Fig. 6, Tabell 2, 3). KÅR19-100 
är också det enda provet som till stor del kan klassi-
ficeras som packstone (dvs. klasterstött). Under mik-
rofaciesanalysen har mellanliggande provnivåer 
(KÅR19-101 och KÅR19-102; ej analyserade i detalj 
häri) jämförts för att reda ut huruvida övergången till 
tydlig wackestone uppåt (i KÅR19-103) är gradvis 
eller distinkt. Dessa två mellanliggande slip innehåller 
inga tydliga partier av packstone, så litologin i 
KÅR19-100 tycks inte vara representativ för sitt lager-
intervall över lag.  
   
4.2.3  Faunafördelning  
Samma slip som analyserats för karbonattexturer har 
även studerats baserat på innehållet av fossila korn 
(Fig. 6, Tabell 4). Samtliga prover visar skalfragment 
utan inbördes riktigt tydliga trender. Sett till den stu-
derade lagerföljden i sin helhet syns en minskande 
mängd trilobiter, främst till följd av en markant  
ökning av mängden ostrakoder. Det sker även en  
försiktig ökning i mängden gastropoder och andra 
mollusker.  

 
 

5 Diskussion 
 

5.1  “Furudalkalkstenens”  
sammansättning 

 

5.1.1  Karbonattexturer och fauna 
Varken makroskopiskt eller mikroskopiskt syns några 
större förändringar i egenskaper genom 
”furudalkalkstenen”. Inte ens på detaljnivå sker sär-
skilt stora förändringar och det verkar som att 
avsättningsmiljön varit förhållandevis stabil över tid 
(se nedan). Insamlad data visar dock en svag trend 

mot en något mer varierad fauna uppåt genom for-
mationen (Fig. 6), med mindre tydlig dominans av 
trilobiter. Detta antyder att vattendjupet långsamt min-
skade. 

De taxa som ökar då andelen trilobiter minskar är 
huvudsakligen ostrakoder. Med tanke på att trilobiter 
och ostrakoder båda tycks (eller tycktes) föredra mju-
kare substrat och ofta följs åt i relativ abundans i 
liknande studier (se Lindskog & Eriksson 2017, och 
referenser däri), antyder detta någon typ av trend, 
möjligen en förändring i inflödet av siliciklastiskt ma-
terial och/eller förändrade substratförhållanden. Ostra-
koder är över lag snabba att ta sig an nya nischer och 
kan ha varit de som gynnats först då miljön i botten-
substratet ändrades (se Smith et al. 2015). Utöver den 
markanta ökningen av ostrakoder finns det även en 
något större andel gastropoder och andra mollusker i 
de yngre lagren av ”furudalkalkstenen”. 

Morfologin hos vissa skalbärande organismer kan 
tolkas som tecken på ett allt mjukare substrat uppåt 
genom lagerföljden. Bland annat är en stor andel av 
gastropoderna “hög– eller långskaliga” (Fig. 13), och 
de tenderar att vara grävare (”burrowers”; Stanley 
1988).  
 

5.1.2  Jämförelser med tidigare studier  

Tidigare studier har beskrivit en uppgrundningstrend 

när darriwil- övergår i sandby-tid (Nielsen 2011), 

ungefär motsvarande övergången mellan ”furudal-

kalkstenen” och ”dalbykalkstenen”. Baserat på en 

riklig förekomst av skalsand har den yngre ber-

genheten tolkats som representerande en grundare 

vattenmiljö; lagren innehåller mycket cystoidéer och 

kallades tidigare för ”cystoidékalk” (Jaanusson 1982). 

Samma trend kan skönjas i denna studie, främst uti-

från förändringarna i bioklasternas sammansättning.  

Övergången mellan ”furudalkalkstenen” och den 
yngre ”dalbykalkstenen” har i tidigare studier  

Figur 13. En så kallad ”högskalig” gastropod (ca 1 mm 
hög) fotograferad i mikroskop (PPL), prov KÅR19-111.  
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beskrivits som gradvis (Jaanusson 1963, 1982) vilket 
även det överensstämmer med denna studies resultat – 
det finns inga markanta skillnader mellan proverna 
KÅR19-111 och KÅR19-113.  
 

5.2  Avsättningsmiljö och diagenes  

 

5.2.1 Kalcitfyllda grävgångar 
I samtliga prov finns tydliga tecken på bioturbation, 

huvudsakligen i form av kalcitfyllda grävgångar av 

olika storlek. Här förekommer även skarpa gränser 

mellan mikrofacies som vittnar om att sedimentet bliv-

it genomgrävt (ex. KÅR19-100, Fig. 9a). Bottensub-

stratet har således utgjort en förhållandevis god 

livsmiljö för flertalet organismer och varit tillräckligt 

syresatt för en aktiv endobentisk fauna. Förekomsten 

av ”pellets” i grävgångar antyder relativt snabb litifi-

ering/överlagring efter bildningen, vilket förhindrade 

att dessa små och ömtåliga objekt förstördes. 

Baserat på att grävgångarna fått behålla en relativt 
cirkulär form är det troligt att bottensubstratet var rela-
tivt hårt då det genomgrävdes – dessa hade annars ra-
sat in eller omedelbart fyllts igen med slam. 
Håligheterna har fyllts ut av kalcitkristaller innan ber-
garten överlagrades och kompakterades, även detta 
baserat på att deras form annars hade varit elliptiska 
istället för cirkulära. 

Möjligen visar de kalcitfyllda grävgångarna även 
på en gradvis förändring i substratets hårdhet genom 
lagerföljden: mängden kompetenta gångar minskar 
något i den yngre delen av ”furudalkalkstenen”. Detta 
korrelerar med den ökade mängden ostrakoder (se 
avsnitt 5.1.1). Med tanke på att dessa organismer trivs 
bra i mjukare substrat kan korrelationen peka på att 
bottensubstratet över lag faktiskt var mjukare då den 
senare delen av ”furudalkalkstenen” avsattes, och att 
en större andel av grävgångarna fylldes igen eller ra-
sade samman istället för att bevaras.  
 

5.2.2  Syreförhållanden 

I flera av proverna förekommer hematitimpregnering i 

form av fläckvis krypto- och mikrokristallin infärgning 

av matrix och upplösningssömmar. Med tanke på att 

akritarker är relativt vanligt förekommande i några av 

slipen (nämnvärt i KÅR19-106 och KÅR19-113) var 

miljön under diagenesen inte alltför starkt oxiderande. 

Vid en starkt oxiderande diagenetisk miljö hade dessa 

organiska mikrofossil inte haft samma möjlighet att 

bevaras, vilket innebär att järnutfällning skett sekun-

därt snarare än primärt. 

Utifrån mängden bioturbation förefaller bottenmil-
jön ha varit tillräckligt syrerik för en aktiv endobentisk 
fauna. Baserat på förekomsten av akritarker verkar den 
geokemiska miljön däremot ha varit reducerande redan 
innan slutgiltig litifiering.  
 

5.2.3  Flera generationer av upplösningssömmar 

I samtliga prov finns upplösningssömmar men inga 

typiska (taggiga, ~lerfria) styloliter. Istället har up-

plösningen lämnat efter sig mjukt formade sömmar. 

”Furudalkalkstenens” ursprungssediment var med 

andra ord inte ”rent” med avseende på karbon-

atinnehåll utan innehöll en nämnvärd andel siliciklas-

tiskt material, såsom lerpartiklar som inte kunnat lösas 

upp och därför blivit kvar i upplösningssömmarna.  

Tjockleken på upplösningssömmarna skiljer sig åt 
mellan olika prover. Det är troligt att packningsgrad, 
mängden lera och med vilken tid substratet haft på sig 
att kompakteras är faktorer som bidragit till denna 
skillnad. De mer rejäla upplösningssömmarna i den 
yngre delen av enheten (ex. KÅR19-111) beror even-
tuellt på att substratet i dessa partier var lösare packat 
före diagenes, och att det under denna process 
kompakterats mer än underliggande strata. Sömmar-
nas storlek kan också ha ökat på grund av att det i 
denna miljö funnits en relativt stor mängd siliciklas-
tisk lera, dvs. att kalkstenen här är något ”oren”. 

Upplösningssömmarna är generellt horisontella 
(dvs. längsmed den ursprungliga lagringen), men vis-
sa har närmare vertikal orientering. Medan de 
horisontella sömmarna bildats vid kompaktion av nor-
mal överlagring har övriga bildats av tryck från sidan. 
Då lokalen inte befinner sig nära kaledoniderna lär det 
inte vara skjuvkrafter som kan kopplas till orogena 
processer. Dessa sömmar lär istället ha bildats under 
eller efter det att lagerföljden snedställdes i samband 
med meteoritnedslaget i devon, då riktningen på kraft-
er ändrades i relation till lagringen.  

Det är intressant att styloliter tydligen har bildats 
både innan och efter meteoritnedslaget i slutet av dev-
on. För det första att överlagringen av dariwil-
kalksten varit så pass omfattande redan innan yngre 
devon, det säger något om de paleozoiska (idag 
eroderade) avlagringarnas mäktighet på platsen. För 
det andra har diagenetiska upplösningsprocesser kun-
nat fortsätta/återupptas mer än 80 miljoner år efter att 
bergarten avsattes, nya generationer diagenetiska 
effekter verkar kunna påbörjas efter mycket stora 
tidsintervall. 
 

5.3  Mikroskopiska impaktstrukturer 

En intressant aspekt av denna studie är att tidigare 

detaljstudier av ”furudalkalkstenen” gjordes innan 

meteoritnedslaget i devon var väl belagt. Jaanusson 

(1963), som studerade enheten närmare, ägnade 

varken mikroförkastningar eller förekomsten av petro-

leum någon vidare uppmärksamhet. Det finns prakti-

skt taget inga observationer publicerade kring dessa 

egenskaper. 

I prov KÅR19-109 är det möjligt att se tektoniska 
störningar i form av ”mikroförkastningar” (Fig. 11a). 
Eftersom skalfragment brutits av och där bitarna des-
sutom förflyttats i sidled i relation till varandra är det 
inte uteslutet att denna tektonik på mikroskopisk skala 
orsakades då berggrunden deformerades i och med 
meteoritnedslaget i devon. Liknande strukturer finns i 
flera andra prover, som ej analyserats i detalj häri. 
Gällande fynden av petroleum (ex. KÅR19-109, 

Fig. 11c) finns det flera förslag på varifrån det kom-

mer. Geokemiska analyser pekar på att det är ”seep 

oil” och bitumen som härstammar från den överordo-

viciska fjäckaskiffern eller den siluriska skiffern i 
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kallholnformationen (Ahmed et al. 2014). Dessa ber-

genheter har båda högt innehåll av organiskt kol (Total 

Organic Carbon, TOC, mellan ~2 och 10 %). Att de är 

yngre än furudalkalkstenen gör det mer sannolikt att 

migrationen skett efter nedslaget än innan, efter att 

lagerföljden snedställdes då Siljankratern bildades. Det 

finns även teorier om att det var värmen vid nedslaget 

som orsakat processen, och Ahmed et al. (2014) 

beskrev fenomenet som “geologiskt omedelbar 

kolvätemognad”. 

Att ”furudalkalkstenen”, trots placeringen nära 
mitten av kratern, klarat sig undan alltför destruktiv 
påverkan av meteoritnedslaget har kopplats till över-
lagringen av ett par tusen meter sediment och sedi-
mentära bergarter. Här finns eventuellt en motsättning 
i att kalkstenen borde visa på mer tydlig geotermisk 
påverkan ifall den varit överlagrad av ett par kilometer 
sediment, men mina prover visar inga sådana effekter. 
 

5.4  Regional jämförelse 
  

5.4.1  Avsaknad av distinkta övergångar mellan 
bergenheter 

Medan ”furudalkalkstenens” gränser mot under- och 

ovanliggande enheter inte är uppenbara är övergångar-

na mellan den likåldriga gullhögenformationen och 

omgivande bergenheter i Västergötland tydligt ex-

ponerade (Fig. 14a, b); såväl skillnad i färg som skarpa 

erosionsytor visar på en förändring. Gränserna mellan 

enheterna kring ”furudalkalkstenen” baseras nedåt på 

gradvisa litologiska egenskaper och uppåt på 

förekomst av makrofossil och mikropaleontologiska 

skillnader (Jaanusson 1960, 1963, 1982).  

Precis som i andra delar av Sverige finns det i 
Siljansområdet tydligt färgade bergenheter som sticker 
ut i de lokala lagerföljderna. Dessa nyanser förekom-
mer däremot inte tydligt varken i 
”folkeslundakalkstenen”, ”furudalkalkstenen” eller 
”dalbykalkstenen”. Skyltarna vid Kårgärdeprofilen är 
praktiskt taget nödvändiga för att på plats kunna förstå 
var dessa stratigrafiska enheter börjar och slutar. Färg 
är dock över lag av tveksamt värde för noggranna kor-
relationer (se Lindskog et al. 2014). 

Det är troligt att en modern litostratigrafisk revi-
dering inte hade resulterat i samma indelning mellan 
bergenheter i Dalarna (eller i Sverige generellt). 
”Dalbykalkstenen” börjar där den så kallade 
”dalbyfaunan” först dyker upp (Jaanusson 1963, 1982) 
vilket är en metod som ter sig opraktisk jämfört med 
dagens syn på stratigrafiska indelningar. Idag anses 
(mikro-)paleontologiska skillnader vara opraktiska för 
indelning av bergarter. En nyare indelning skulle troli-
gen resultera i att ”furudalkalkstenen” och åtminstone 
yngre ”dalbykalkstenen” utgöra en del av samma sedi-
mentationscykel, där två partier av packstone omger 
en längre succession av wackestone. 

 

Figur 14. I Gullhögenbrottet på Billingen, Västergötland, syns distinkta övergångar mellan underliggande skövdekalkstenen 
(rödaktig) och gullhögenformationen (grå med inslag av rött, till stor del likåldrig med ”furudalkalkstenen”). Luppen i den 
vänstra bilden är 10x23 mm i diameter och personen i bilden till höger är omkring 175 cm lång.  
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5.4.2  Stabilitet över tid 

Genom ”furudalkalkstenen” syns en svag trend mot en 

grundare och mer varierad miljö. Direkt jämförbar 

data från ett antal studier i södra Sverige, i Västergöt-

land och Närke omkring 350 kilometer söder om 

Siljansringen, påvisar en mycket större variation (eg. 

Lindskog et al. 2014, 2018; Gleisner 2021). Såväl fau-

na- som karbonattexturanalys av gullhögenformatio-

nen på Billingen visar en större variation genom 

stratigrafin än i ”furudalkalkstenen” (Gleisner 2021). 

Baserat på förekomsten av onkoider och stromatoliter 

har den äldre ”lannakalkstenen” och överlagrande 

”holenkalkstenen” tolkats som till viss del avsatta i en 

relativt grund miljö, möjligen maximalt några tiotals 

meter djupt vatten (Lindskog 2014). Detaljstudier av 

föregående nämnda intervall visade tydliga variationer 

genom bergenheter (Lindskog & Eriksson 2017). 

Avsaknaden av större förändringar genom 
”furudalkalkstenen” tyder på att miljön var mer stabil i 
Dalarna än i södra Sverige vid samma tidpunkt. Detta 
stämmer med Jaanussons (1982) uppfattning, som 
knyter denna förhållandevis stabila period i det cen-
trala faciesbältet till en fråga om ökat vattendjup, dvs. 
att Siljanområdet kan ha befunnit sig mer distalt än 
Västergötland.  

Gällande de generaliserade ordoviciska facies-
bälten som beskrivits i den baltoskandiska bassängen 
hör både Dalarna och Västergötland till det centrala 
bältet (Fig. 5). Västergötland skulle enligt Jaanusson 
(1982) befinna sig närmare det djupare faciesbälte som 
bland annat Skåne tillhör, med andra ord en lugnare 
miljö. Jämförelser mellan denna studie och Gleisner 
(2021) antyder att gullhögenformationen framför allt 
avsattes i en mer varierande och av havsnivåförän-
dringar mer lättpåverkad miljö än ”furudalkalkstenen”.   

En annan förklaring till ”furudalkalkstenens”  
homogena litologi är att den del av bassängen där Da-
larna befann sig i hade bättre kontakt med Iapetusha-
vet, och därmed hade mer stabila oceaniska 
förhållanden, än t.ex. Västergötland. Bättre cirkulation 
och flöden kan gett upphov till en mer stabil salinitet, 
temperatur, mm., vilket lett till få distinkta skillnader i 
bottenförhållanden över tid. 
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8 Appendix 
 
Tabell 1.  Fältobservationer vid Kårgärdeprofilen, understa delen av lagerföljden är äldst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2. Data från korn–matrix–cement-räkning. 300 punkter per dataset, korn och cement räknades vilket gav  
antalet punkter i matrix. För varje prov representerar kolumn ”a” den övre delen av slipet och ”b” den nedre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av lagerföljden (meter 
från ”folkeslundakalken”) 

Generell tjocklek 
per lager 

Noteringar samt eventuella fynd Korrelerar 
mot prov # 

10,75–11,75 5 – 8  m Jämn cyklicitet KÅR19-111 

9,75–10,75 Ca 5 cm, två lager 
ca 30 cm 

Jämn cyklicitet med undantag för 
två partier av tjockare kalklager. 
Fynd: kalcitfylld grävgång samt 
gastropod och ev. trilobit 

KÅR19-109 

8,75–9,75 Ca 5 cm Jämn cyklicitet   

7,75–8,75 Ca 5 cm Rätt jämn cyklicitet? Foto 12:33 
(31 mars 2021). Fynd av kalcit-
klump. 

KÅR19-106 

6,75–7,75 Ca 12 cm Finns något som ser ut som 
“hardgrounds” mitt i kalklager, 
inget lerlager men tryckupplös-
ningssömmar. 

  

5,75–6,75 Ca 8 cm Lerigare, småttigt och skiffrigt   

4,75–5,75 Ca 10 cm Enstaka skiffriga lervarv KÅR19-103 

3,75–4,75 Ca 7 cm Jämn cyklicitet och lervarven är 
tunnare än föregående. Förhål-
landevis “kompetenta” kalklager, 
känns stabil. 

  

2,75–3,75 

  

Ca 8 – 10 cm, max 
15 cm 

Rätt kalkigt och varvat med flera 
cm tjocka lerlager. 

KÅR19-100 

Slip  Korn  Cement Matrix 

100 a 72 14 214 

100 b 55 7 238 

103 a 38 10 252 

103 b 28 22 250 

106 a 46 2 252 

106 b 35 11 254 

109 a 38 6 256 

109 b 27 15 258 

111 a 45 6 249 

111 b 37 2 261 

113 a 34 12 254 

113 b 34 7 259 



Tabell 3. Tabell 2 omräknad till procent, summan av  övre och nedre halvan av varje slip.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Faunaräkning, 300 punkter per prov. Samtliga andelar redovisade i procent. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prov Matrix % Cement % Grain % Total 

KÅR19-113 89,6 1,3 9,0 100,0 

KÅR19-111 88,5 1,5 10,0 100,0 

KÅR19-109 88,3 1,5 10,2 100,0 

KÅR19-106 90,2 1,7 8,2 100,0 

KÅR19-103 87,7 2,0 10,3 100,0 

KÅR19-100 58,0 2,2 39,8 100,0 

Trilobita Ostrakoda Brakiopoda Other Molluska Gastropoda Echinodermata Total % 

40,0 33,0 0,3 2,5 2,7 3,8 17,7 100,0 

53,5 15,3 1,8 2,3 5,0 1,0 21,0 100,0 

53,2 17,3 2,3 1,7 2,3 4,8 18,3 100,0 

67,5 4,5 1,5 4,0 2,8 1,5 18,2 100,0 

54,5 11,2 2,2 4,7 2,7 2,7 22,2 100,0 

58,3 8,0 3,8 5,0 3,3 1,3 20,2 100,0 
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