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Den Baltiska skölden indelas med hänsyn
till berggrundens ålder och viktiga geologiska händelser. Skölden begränsas mot
sydväst av Tornquistzonen. Andra viktiga
rörelsezoner är Protoginzonen, som kan
faljas från Skåne till Värmland, och
Mylonitzonen som löper genom
Värmland och Västergötland tiU norra
Halland. (M2)

BERGGRUNDEN I SVERIGE

Sveriges berggrund består av tre stora
enheter: urberget, Kaledoniderna och
den sedimentära berggrunden utanför
Kaledoniderna.
Det svenska urberget bildades under prekambrisk tid och är alltså äldre
än 570 miljoner år. Urberget tillhör
den Baltiska skölden som sträcker sig
från Kolahalvön i nordost till sydvästra Norge.
Kaledoniderna är en ca 400 miljoner år gammal bergskedja med bergarter från prekambrium till devon.
Den sträcker sig längs den svensknorska fjällregionen och vidare till
Skottland och Irland.
Större delen av den sedimentära
berggrunden utanför Kaledoniderna
bildades i kambrisk-tertiär tid och
överlagrar urberget som flacka täcken. Den innehåller ofta fossil och
finns på Gotland och Öland, i Dalarna, Närke, Västergötland, Östergötland och Skåne.
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Sveriges urberg- en del av
den Baltiska skölden
Den Baltiska skölden är en av Jordens
många urbergssköldar. Dess berggrund har uppkommit genom flera
orogeneser, då sedimentära och vulkaniska bergarter veckats och omvandlats på olika djup i jordskorpan.
Stora mängder magma, framför allt
av granitisk sammansättning, trängde
in i samband med orogeneserna. Genom erosion har den berggrund blottlagts som vi i dag kan se.
Den Baltiska skölden delas in i olika provinser med hänsyn till ålder och
viktiga geologiska händelser.
ARKEISKA PROVINSEN

I den arkeiska provinsen i nordligaste
Sverige finns vår äldsta berggrund
som är mellan 2,5 och 3 miljarder år
gammal. Den består i själva verket av
isolerade utlöpare till större, sammanhängande komplex i Finland, Norge

TORNQUISTZONE N

Tornquistzonen, uppkallad efter en
tysk geolog (1868-1944), är en långlivad rörelsezon i kontinentalplattan. Zonen sträcker sig från
rumänska Svarta havskusten i sydost till Nordsjön i nordväst . Den
utgör gränsen mellan den östeuropeiska plattan med Baltiska skölden i nordost och ett stort
sänkningsområde i västra delen av
kontinentala Europa.
I Skåne syns Tornquistzonen som
förkastningar i nordvästlig-sydostlig riktning. Urbergshorstar-de
skånska bergåsarna - alternerar
med sänkor, där de yngre fossilförande lagren ofta når betydande
mäktigheter. I zonen förekommer
också talrika diabasgångar av permo-karbonisk ålder samt basalter
från jura-krita.

Diabas av Åsbytyp
samt yngre
diabasgångar
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och Ryssland . Hit hör främst Råstojaure och Kukkola gnejskomplex,
som i huvudsak består av olika gnejsiga och migmatitiserade djupbergarter,
t ex dioriter, granodioriter och graniter.

Hav

Rapakivigranit

Äldsta
graniter
(urgraniter)
Äldre gabbro

D

Basiska, vulkaniska
bergarter

D
D

Sura vulkaniska
bergarter

[ZJ

SVEKOKARELSKA PROVINSEN
Mantel

Jordskorpa av okänd
sammansättning

Mantel

Avsättning av vulkaniska och sedimentära bergarter (ytbergarter) på land och i havet. Intrusion av de
äldsta djupbergarterna (graniter och gabbro).
FÖR CA 1 850-1 800
MILJONER ÅR SEDAN

Gråvacka och
skiffer
Förkastning eller
överskjutn ing

Den svekokarelska provinsens berggrund är i huvudsak uppkommen före
och i samband med den svekokarelska orogenesen , som inträffade för ca
1850-1 800 miljoner år sedan .
Dess berggrund domineras av djupbergarter, vanligen graniter, som är
mellan l 900 och l 600 miljoner år
gamla. Dessa förekommer i hela provinsen och tillhör olika generationer.
De äldsta (tidigorogena) graniterna
t ex , har utsatts för omvandlingar och
deformationer, medan de yngre i stort
sett är opåverkade. Vidare finns
l 500-900 miljoner år gamla diabaser.
Provinsens ytbergarter indelas i lapponisk-jatuliska respektive svekofenniska.
Lapponisk-jatulisk berggrund

Veckning och bergskedjebildning under den svekokarelska orogenesen. Metamorfos som tilltar
i styrka mot djupet och ytterst leder till uppsmältning (migmatitisering). Förtjockning av jordskorpan.
Erosion av de uppstickande bergen.

Efter veckningen eroderas bergskedjan kraftigt och yngre graniter tränger in i jordskorpan. Dessa är,
till skillnad från de äldre graniterna, mestadels odeformerade och oomvandlade.

Den lapponisk-jatuliska berggrunden
i Sverige omfattar sedimentära och
vulkaniska bergarter. De lapponiska
skikten , som är mellan 2 500 och
2 200 miljoner år gamla, omfattar
i Sverige bl a en omvandlad sandsten
(Tjärrokvartsit), men framför allt basaltiska vulkaniska bergarter t ex i Kiruna- och Vittangiområdena. I många
fall har vulkanutbrotten skett på havsbottnen och då har basaltema bildat
kuddlavor.
De något yngre (2 200-2 000 miljoner år) jatutiska formationerna utgörs mest av kvartsiter med inslag av
skiffrar, dolomiter och basaltiska vulkaniter. De finns på flera ställen
i Norrbottens län. I jatuliska dolomiter i Kalix skärgård förekommer stromatoliter, som är ett slags fossila
alger.
Svekofennisk berggrund

Schematisk bild av hur
man tänker sig den
geologiska utvecklingen i Mellansveriges
svekokarelska urberg.
Längdskalan är ca tio
gånger mindre än
höjdskalan.

Rapakivigraniterna och deras gabbror bildas. Röda , jotniska sandstenar och konglomerat
sedimenterar i deltan i förkastningsbetingade sänkor. På sandstenarna utgjuts basaltlava, varefter
diabasmagmor av olika generationer tränger in i både flacka och branta sprickor. Det snitt vi i dag ser
i bergytan låg under den tidigare veckningen på 10-15 km djup.

I den svekofenniska berggrunden ingår metamorfa sedimentära och vulkaniska bergarter som vanligen är
mellan l 880 och l 870 miljoner år
gamla. Här kan också inkluderas de
kaleviska sedimentära formationerna ,
framför allt i Norrbottens län, som
troligen är något äldre.
Bland de svekofenniska sedimentbergarterna märks främst metamorfa
gråvackor och lerskiffrar. Vulkaniterna har dominerande kiselsyrarika (sura) sammansättningar, t ex ryoliter.
I många fall har metamorfosen gått så
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långt att ytbergarterna kommit att
delvis smälta upp , varvid det bildats
olika typer av migmatitiska gnejser.
Omvandlingarna har, i det snitt vi
i dag kan se, skett på 10-15 km djup
vid temperaturer på ca 500-650°C.
I samband därmed har den ursprungUgen horisontella skiktningen i ytbergarterna blivit mer eller mindre
brant upprest och veckad, oftast i flera omgångar.
Svekofenniska sedimentbergarter
förekommer särskilt rikligt i mellersta
N arrland och i Södermanland . Större

Överst. När lava rinner ut på havsbottnen bildar
den stora droppar vars yta stelnar snabbt och det
bildas kuddlavor. Viscaria, Kiruna.
Mitten. Stromatoliter har bildats vid kalkutfällning orsakad av algkolonier. Stromatoliter
i svekofennisk marmor. Dannemora, Uppland.
Nederst. Ljus Härnögranit med brottstycken av
grå, gnejsig granit med vita "ögon" av mikroklin.
Den gnejsiga graniten är äldre, Härnögraniten
yng1·e. Husum, Ångermanland.
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områden med sura vulkaniter finns
i ett område från Kiruna söderut mot
Arvidsjaur och vidare genom Skelleftefältet till Bottenvikskusten. Skelleftefältets berggrund tolkas som resterna
av en vulkanbåge, liknande den som
i dag bildar Japan. Ett annat område
där sura vulkaniter dominerar har sitt
centrum i Bergslagen med fortsättning mot öster och sydost. Där sura
vulkaniter förekommer finns ofta
betydande mineraltillgångar; i Kirunaområdet , Skelleftefältet och Bergslagen återfinns huvuddelen av

Överst. Brunaktig urkalksten med veckade skikt
av sur vulkanisk aska. De senare är mer svårvittrade än kalken och bildar därför ryggar
i hällytan. Usken, Lindesberg.

Sveriges malmer. Basiska vulkaniska
bergarter finns i flera områden, t ex
i provinsens sydöstra del.
I anslutning till den vulkaniska aktiviteten har ibland skikt av karbonatstenar avsatts. Sådana urkalkstenar
och dolomiter förekommer särskilt
i Bergslagen och angränsande områden. Karbonatstenarna har vid metamorfosen omvandlats till marmor. De
innehåller ibland fossil i form av stromatoliter, t ex i Sala, Dannemara och
Glanshammar.

Överst. Amfibolitiska bergarter, kraftigt
uppblandade med granit och veckade, är typiska
inslag i de sura vulkaniterna i nordöstra
Smålands och Östergötlands skärgårdar.
Städsholmen, Loftahammarområdet.

Mitten. Korsskiktning i Västervikskvartsit.
Denna typ av skiktning har bildats i strömmande
vatten. Tallskär, Västervik.

Mitten. Den typiska Revsundsgraniten är grå
eller rödaktig och innehåller upp till decimeterstora kristaller, "ögon", av kalifältspat.
Västnoret, Åsele.

Nederst. Konglomerat med bollar av granitiska
(ljusa) och vulkaniska (mörka) bergarter. Vallen,
Norrbotten.

Nederst. Granitporfyr med strökorn av skär
ortoklas och gråblå kvarts. Känningen,
Sundsvall.
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Denna Dalaporfyr är en ignimbrit, dvs bildad vid
ett hett askflöde. Den innehåiJer skära och gråvita strökorn av fältspat_ De skära strimmorna är
fragment av ursprunglig pimpsten. Rännåsarna,
Dalarna_
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Alds'ta svenska ber!!Jwunden i nordligaste Sv.erige

Torksprickor i lerskifferskikt i Dalasandsten.
Sprickorna är fyllda med sandsten. Mängsbodarna, Dalarna.

Äldsta lämningarna av liv på jorden

TRANSSKANDINAVISKA
GRANIT-PORFYRBÄLTET
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Äldsta kända b~rgarter11a [ilå jorden

Äldsta kända mineralet på jorden
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Jordklotets födelse

I gadolinitkristaller från Ytterby utanför Vaxholm hittades får fårsta
gången flera av de sällsyntajordartsmetallerna. En del av dessa har fått
namn efter fyndplatsen, t ex ytterbium, yttrium, terbium och erhium. De
svarta gadolinitkristallerna ligger inbäddade i ljus fåttspat omgiven av svart
glimmer i l 800 miljoner år gammal pegmatit.

Kvartsiter och arkoser är inte så
vanliga bland de svekofenniska ytbergarterna, men förekommer särskilt
i de södra och mellersta delarna av
delprovinsen.
En del konglomerat, sandstenar
och vulkaniter som förekornmer
i Skelleftefältet och i Norrbottens län
är något yngre än huvuddelen av de
svekofenniska ytbergarterna. Konglomeraten, som finns t ex i Skelleftefältet och nära Luleå, innehåller ett
karakteristiskt inslag av bollar av äldre, tidigorogena djupbergarter.

Denna berggrund domineras av graniter och porfyrer. Djupbergarter som
gabbro och diorit förekommer också.
Graniterna är vanligen ca 1800-1 700
miljoner år gamla, dvs till sin huvuddel yngre än den svekokarelska orogenesen. En del små granitmassiv
i östra Småland (Götemaren m fl) är
ännu yngre, ca 1400 miljoner år.
Granitbergarterna i områdets södra
och mellersta delar tillhör de s k Smålands-Värmlandsgraniterna. I dessa
finns större inneslutna områden av
porfyriska vulkaniter som kallas Smålandsporfyrer. Dessa är något äldre
än graniterna, ca 1850-1 800 miljoner
år. Andra inneslutna äldre bergarter
tillhör de svekofenniska bildningarna.
I mellersta och norra delarna av
området förekornmer Dalagraniter,
t ex Garbergsgranit, samt Dalaporfyrer och mer basiska Dalaporfyriter.
Hit hör också den l 700-1 680 miljoner år gamla Rätangraniten med stora
"ögon" av fältspat. Dalaporfyrerna,
med en ålder av ca l 690 miljoner år,
utgörs, liksom Smålandsporfyrerna,
till stor del av ignimbrit, en speciell
typ av vulkanisk bergart som uppkommit vid heta s k askflöden.
På en erosionsyta, inskuren i främst
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Dalaporfyrer och -graniter, vilar den
ca 800 m mäktiga röda jotniska Dalasandstenen med inlagrade bäddar av
basalt, Öjebasalt. Liknande sandstenar finns i Småland och på några ställen i den svekokarelska provinsen .
Ännu yngre sandstenar, i Visingsögruppen, finns i och kring Vättern.
Två generationer diabas har trängt
in i porfyrer och sandstenar: de ofta
flackliggande ca l 250-1 200 miljoner
år gamla Åsby- och Särnadiabaserna
och de brant lutande , ca 900 miljoner
år gamla Blekinge-Daladiabaserna.
SYDV ÄSTSKANDINAVISKA

40 + -----------------------------

PROVINSEN

Denna berggrund bildades för l 800900 miljoner år sedan och består hu50 ~--------------------------------'

60 J-__________________________________________
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I Stora Le-Marstrandsgruppens gråvaekor finns inlagrade
sura (ljusa) och basiska (mörka) vulkaniska
bergarter. Dessa har
veckats i vackra mönster som tydligt framträder i strandhällar.
Stigfjorden, Bohuslän.

Då basisk och sur
magma samtidigt
tränger in i jordskorpan kan den förra
ibland bilda "droppar" i den senare.
Magmorna bar trängt
in i Stora Le-Marstrandsgruppens gråvackor. T h en gång av
yngre, ljus granit.
Norra Testholmen,
Marstrand.
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Diagrammet visar vid vilka temperaturer och på
vilka djup Mellansveriges urberg respektive
Kaledoniderna fått sin nuvarande mineralsammansättning och struktur. Stora delar av
fjällens berggrund bar varit nedsänkta till större
djup än urberget.

vudsakligen av gnejser. Av dessa är
de flesta s k ortognejser, bildade ur
kvartsförande djupbergarter (granit,
granodiorit, tonalit). Liksom i den
svekokarelska provinsen är stora delar migmatitiserade, med ådror av
granitmateriaL En mindre del av
berggrunden utgörs av omvandlade
sedimentära och vulkaniska bergarter.
Provinsen begränsas i öster av en
zon som kan följas från Skåne till
Värmland, den s k Protoginzonen.
Längs denna kan man på flera håll,
t ex i sydöstra Värmland, se gradvisa
övergångar mellan provinsens gnejse
och graniter i det transskandinaviska
granit-porfyrbältet.
Längs Pratoginzonen söder om
Vättern förekommer flera generatio
ner av ca l 200-900 miljoner år gaml
gång- och djupbergarter. Hit hör
monzoniter och syeniter samt s k
hyperitdia baser.
I söder dyker provinsens gnejser
ned under den yngre, fossilförande
sedimentära berggrunden. Gränszonen är här kraftigt uppstyckad av för
kastningar längs Tornquistzonen som
går i nordväst-sydostlig riktning. Här
alternerar urbergshorstar - de skåns·
ka åsarna- med sänkor, där de yngr
fossilförande lagren ofta når betydan
de mäktighet .
Mylonitzonen , som går från norsk
gränsen i Värmland söderut via
Värmlandsnäs östra strand till Varbergstrakten, är en viktig rörelsezon
i den sydvästskandinaviska provinsen
Där har skett en kraftig deformation
av berggrunden vid den svekonorve·
giska orogenesen för ca l 000 miljon
år sedan. Öster om Mylonitzonen ,
i det s k östra gnejssegmentet, domineras berggrunden helt av ortognejser. Ett betydande inslag av basiska
gång- och djupbergarter finns också,
t ex de l 550-1500 miljoner år gamla
Värmlandshyperiterna. En speciell
typ av djupbergart är Varbergscharnockiten. Den har bildats vid höga
tryck och temperaturer i jordskorpan
Ytbergarter förekommer sparsamt,
men ett exempel är en märklig kvart·
sit med mineralen kyanit, lazulit och
rutil i norra Värmland.
Också väster om Mylonitzonen
uppträder ortognejser, men ytbergarter är här mer utbredda. I norramellersta delarna av det s k Åmålskomplexet är förgnejsningen svag,
och både yt- och djupbergarter relativt väl bevarade. Exempel är den ca
l 650 miljoner år gamla Åmålsgraniten samt porfyrer och kvartsiter.
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Bohusgranitens form, sedd i profil mellan havet
utanför Hunnebostrand och Frändefors i Dalsland, har tolkats utifrån tyngdkraftsmätningar.

Ytbergarter i Åmålskomplexet
Migmatitomvandlad gråvacka
i Stora le-Marstrandsgruppen

Blekinge kustgnejs, en grå granitisk gnejs, här med skära ådror. Den har bl a använts till gatsten.
Listershuvud, Blekinge.

Det finns även yngre graniter, t ex
Askimsgraniten (ca 1400 miljoner år)
och graniter i Dalsland (drygt l 200
miljoner år). Norra delen av Åmålskomplexet bildar skollor på den underliggande gnejsberggrunden.
Ovanpå komplexet vilar yngre , mäktiga, genom veckningar och förkastningar störda lager av skiffrar,
kvartsiter och spiliter i den drygt l 050
miljoner år gamla Dalslandsgruppen .
Längre västerut finns Stora LeMarstrandsgruppens gnejsiga och
rnigmatitiserade gråvackor. I dessa
förekommer basiska vulkaniska lager
samt djup- och gångbergarter som tillhör fyra olika generationer. Till de
yngsta hör massivet av Bohusgranit,
som med sina 920 miljoner år är urbergets yngsta granit. Likåldriga pegmatiter finns både i själva massivet
och längre därifrån.
BLEKINGEREGIONEN

Berggrunden i regionen omfattar
kvartsiter, sura och basiska vulkaniter, vidare Blekinge "kustgnejs" ,
Tvingsgraniten samt Smålandsgraniter. Åldrarna varierar mellan ca l 800
ocJJ l 700 miljoner år. Yngre är den
mikroklinporfyriska Karlshamnsgraniten och den besläktade Spinkamålagraniten. Hit räknas också den
stenindustriellt använda , gnejsiga
Vångagraniten i nordöstra Skåne .
Dessa graniter och tillhörande pegmatiter är mellan l 400 och 1350 miljoner år gamla.
Yngst i Blekinge är de nord-sydliga
Blekinge-Daladiabaserna med en ålder av ca 900 miljoner år. De kan
med avbrott följas upp till norra Dalarna.
Bland de märkliga bergarter som ingår i det alkalina Alnömassivet utanför Sundsvall finns en vit
magmatisk kalksten som i detta fall trängt in i en svart, pyroxenrik bergart.

ALKALINA KOMPLEX OCH GÅNGAR

På några platser i Sverige förekommer de speciella magmatiska bergartstyper som kallas alkalina . Dessa
kännetecknas av mineral med hög
halt av alkali (natrium och kalium)
i förhållande till kisel och aluminium.
Exempel på sådana mineral är nefelin , kankrinit, alkalipyroxen och alkaliamfibol. Förekomsterna finns vid
Norra Kärr nära Gränna, Almunge
i Uppland (massiv), Särna i Dalarna
och på Alnön utanför Sundsvall (massiv och gångar) samt i Kalix skärgård
i Norrbotten (enbart gångar). På
Alnön och i Kalix skärgård följs de
alkalina bergarterna av magmatiska
karbonatbergarter, s k karbonatiter.
Hithörande bergarter är ofta rika på
sällsynta grundämnen och mineraL
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Yngre bergskedjebildningar

Kaledoniderna

Kaledoniderna

I Skandinavien sträcker sig den kaledoniska bergskedjan i ett 2 000 km
långt och 100-200 km brett bälte från
Nordkap i norr till Stavanger i söder.
Området hängde tidigare samman
med kaledonisk berggrund i t ex östra
Grönland, Irland, Storbritannien och
östra Nordamerika, innan hela bergskedjan splittrades då den nuvarande
Nordatlanten öppnades för ca 65 miljoner år sedan. Kaledoniderna i Sverige motsvarar i princip fjällkedjan.
Kaledoniderna bildades för mellan
510 och 400 miljoner år sedan när
Iapetusoceanen, som låg mellan kontinenterna Baltica (nuvarande Nordeuropa) och Laurentia (nuvarande
Nordamerika och Grönland), började
krympa och slutligen slöts . Vid kolli-

Äldre sköldområden

Kaledoniderna - efter Caledonia, det latinska
namnet på Skottland- i en rekonstruktion av bur
det nordatlantiska området såg ut för ca 250 miljoner år sedan. Då hade storkontinenten Pangea
bildats men nuvarande Atlanten ännu ej öppnats.
(M3)

Profilen visar de skandinaviska kaledoniderna i genomskärning längs en linje från Lofoten till Kvikkjokk (A- B på kartan t v).
Den Baltiska skölden ocb sediment avsatta i ett grundhav som täckte denna, går långt in under den överskjutna kaledoniska
berggrunden. Denna innehåller i sin undre del bland annat hopskjutna rester av randzonen till kontinenten Baltica. (M4, MS)

KALEDONIDE RNA
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SKOLLOR OCH ÖVERSK J UTNINGAR

Den dominerande strukturen i Kaledoniderna är stora berggrundssjok,
skollor, och flacka överskjutningar,
som skiljer dessa från varandra. Under hela skallpaketet ligger en tunn
zon med senprekambriska-ordoviciska autoktona bergarter, dvs bergarter
som bildats på platsen.
Skollorna har transporterats flera
hundratals kilometer åt ost-sydost
upp på varandra och in över Baltica.
De indelas i undre, mellersta, övre
och översta skollberggrunden. Ju högre upp i sekvensen man kommer desto längre har skollorna transporterats.
Den övre skallberggrunden indelas
i sin tur i en undre och en övre del ,
Seve respektive Köli .
Metamorfosgraden ökar uppåt
i Kaledoniderna. I de understa
enheterna ingår knappt påverkade
sedimentbergarter, högre upp ,
i Seven, är omvandlingsgraden medelhög till hög . I Kölin och den översta
skallberggrunden varierar dock metamorfosgraden kraftigt. I den mån
man kan följa en enhets utbredning
stiger metamorfosgraden också
västerut. Mineralen i skallbergarterna
visar att dessa i extrema fall har bildats vid temperaturer upp till ca
780°C och tryck på upp till 18 kbar.
Detta antyder att dessa eklogiter en
gång befunnit sig ca 60 km ner i jordskorpan .

Yngre bergarter

Skollkomplex

W
D
D

sionen pressades Balticas randzon ner
under Laurentia. Genom överskjutningar kom avsättningar från Tapetusoceanen och kontinentalsocklarna att
skjutas upp och in över Baltica, på
samma sätt som Himalaya bildats
i modern tid genom kollisionen mellan Indien och den asiatiska kontinenten.

Baltiska skölden

BERGARTER

Den undre skallberggrunden utgörs
huvudsakligen av föga omvandlad
fältspatssandsten, kvartsit, gråvacka,
kalksten och skiffer som avsatts under
senprekambrium-silur på randen av
kontinenten Baltica.
Den mellersta skallberggrunden har
ett stort inslag av deformerade och
omvandlade, sura, intrusiva och vulkaniska, prekambriska bergarter. Här
ingår också de äldre delarna av det
sedimentära täcket, också detta avsatt
på randen av Baltica, såsom fältspatsandsten, konglomerat och dolomit.
I den översta delskollan, Särvskollan,
är sedimenten genomsatta av 600 miljoner år gamla diabasgångar.

TEKTONISK INDELNING

Översta skallberggrunden

Övre
Köliskollorna
skol! berggrunden
Seveskollorna

Mellersta skallberggrunden

URSPRUNG

METAMORFOSGRAD

Främmande
berggrund
från områden
utanför
Baltica

Medelhög och hög
metamorfosgrad

Baltic as
tektoniskt
hopskjutna
och veckade
randzon

Låg till hög metamorfosgrad
Medell1ög och hög metamorfosgrad, ställvis högtrycksmetamorfos
Låg metamorfosgrad
Låg metamorfosgrad

Undre skollberggrunden

Baltiska skölden och pålagrade sediment = Kontinenten Baltica

I övre skoltberggrunden representerar Seven den allra yttersta delen av
kontinenten Baltica, med övergången
mellan kontinentskorpa och nybildad
oceanskorpa. Amfiboliter och
eklogiter, som representerar starkt
omvandlade basalter och basiska intrusivbergarter, samt ultrabasiska
bergarter Ligger växelvis lagrade med
glimmerskiffer, gnejs, kvartsit och
marmor. I Kö lin , den övre delen av
övre skallberggrunden , återfinns
rester av bergarter avsatta i den nu
försvunna Iapetusoceanen. Här avlagrades stora mängder sedimentära
bergarter, senare omvandlade till olika slags fylliter, glimmerskiffer och
marmor, samt kvartskeratofyr, grönskiffer och grönsten som representerar starkt omvandlade sura och
basiska vulkaniska bergarter. Dessa
bergarter bildades under ordoviciumsilur i en miljö med bassänger i anslutning tiU öbågar liknande den vi
för närvarande har i västra Stilla
havet.
I den översta skallberggrunden
finns rester av en annan kontinent än
Baltica, förmodligen Laurentia. Denna enhet, som innehåller glimmerskiffer, gnejs , marmor samt graniter,
uppträder huvudsakligen i Norge.

Flygbild över Funäsdalen- de markanta bergryggarna norr om samhället är 600 miljoner år gamla
diabasgångar i Särvskollan.
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LAGERFÖLJDER

På en berggrundskarta kan man se
hur olika bergarter fördelar sig.
I vissa områden återfinns bergartsleden fortfarande i den ordningsföljd de avsattes och man kan då
rekonstruera lagerföljden (stratigrafin). De tre kolumnerna visar lageliöljden för bergartsled avsatta
på randzonen till kontinenten Baltica under senprekambrisk-silurisk
tid samt på havsbottnen i anslutning till öbågesystem i Iapetusoceanen under ordovicisk-silurisk tid.
Balticasekvensen är baserad på förhållanden i undre skallberggrunden. Tapetussekvenserna bygger på
två olika Köliskollor i övre skallberggrunden .
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Akkamassivet i Stora
Sjöfallets nationalpark består av Sevebergarter som tillhör
den övre skollberggrunden. De har skjutits fram mot öster
minst80 km på sitt underlag som består av
mellersta skollberggrunden.

Tvärsnitt genom jordskorpan och manteln då Kaledoniderna
bildades. Kloten till vänster visar kontinenternas läge på .Jorden vid
de olika tidpunkterna.

BERGBYGGNADsCYKELN

l. Uppsprickningsfasen
Den kaledoniska bergbyggnadscykeln inleddes med att en storkonti·
nent för ca 800 miljoner år sedan
började spräckas upp . Denna kontinent befann sig då på södra halvklotet. Uppspräckningen av
kontinenten fortsatte med att diabas trängde in i vertikala sprickor
för ca 600 miljoner år sedan. Så
småningom utbildades en kontinentrand med övergång till oceanskorpa (Iapetusoceanen).

2. De första komsionerna
I slutet av kambrium började Iapetusoceanen krympa då den åldrande, tunga oceanskorpan drogs ned
i subduktionszoner. Balticas "västra" kontinentrand kolliderade med
en öbåge och yttersta kanten pressades ned , ställvis till ca 60 km
djup , varvid bl a eklogiterna i Se-

veskollorna bildades. Berggrunden
metamorfoserades , veckades och
sköts ihop.
Kölibergarterna visar att vidsträckta sedimentationsbassänger
fu!lllits i anslutning till vulkaniska
öbågar i början av ordovicium. Huvuddelen av dessa avsä ttningar
skedde på andra sidan av Iapetus-

3. Kontinentkollision - och
efterföljande kollaps
I silur befann sig Baltica vid ekvatorn. Subduktionszonerna hade
konsumerat all oceankrusta mellan
Laurentia och Baltica och en kontinentkollision resulterade i att Baltica sköts in under Laurentia .
Skollor sköts ihop och pressades
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oceanen och kolliderade där med
en kontinental landmassa, förmodligen Laurentia, för ca 470 miljoner
år sedan . Senare under ordovicium
utbildades en ny subduktionzon under Laurentias kontinentrand , en
situation liknande den i Anderna
i modern tid.

upp över kontinentranden. För ca
400 miljoner år sedan, medan överskjutningar fortfarande ägde rum
i öster, kollapsade bergskedjan
under sin egen tyngd i de centrala
delarna och började glida isär.
Den kaledoniska bergskedjebildningen är första ledet i uppbyggnaden av storkontinenten Pangea ,
som avslutades för ca 280 miljoner
år sedan och som ledde till att
samtliga kontinenter då bildade en
sammanhängande landmassa.

