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Abstract

STUDENT PER ERIKSSON
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Department of Chemical Engineering and Geo-sciences

Luleå University of Technology

A study of paleomagnetic remanence and anisotropy of magne-
tic susceptibility (AMS) has been performed on the Öje-Diabase
in Dalarna, Sweden, and on basic dikes associated with the alkali-
quartzsyenite/granite Noran-pluton in central Sweden. Based on isola-
tion of directions of characteristic magnetization in the basic rocks, a di-
vision into three different groups (A,B,C) has been made. GroupA con-
sists of dolerites of Jotnian origin, both dolerites from the Öje-Diabase
and dikes associated with the Noran-pluton are included in this group,
making them coeval. GroupB is suspected to show a re-magnetization
from the later part of the Svekonorwegian orogeny. GroupC belongs
to the Blekinge-Dalarna-Dolerites (BDD). Thermal demagnetization of
dolerites revealed two different types of demagnetization behaviours,
one where magnetite clearly was the source of the remanence, and an
other with a linear decrease in magnetization intensity. The measure-
ments of magnetic anisotropy reveals a magnetic fabric with an almost
horizontal foliation and a lineation that indicates a fairly uniform N-
NW/S-SE flow direction of the magma.

Keywords: jotnian lavas, dalarna, dalecarlia, central-north Sweden,
öjebasalt, öjediabase, paleomagnetism, magnetic susceptibility.
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I NTRODUKTION

Jotniska sediment så som ej metamorfoserade sandstenar, arkos, siltstenar, skif-
fer och konglomerat från Mesoproterozoikum finns spridda över ett stort området
på den Fennoskandiska skölden. Associerade med dessa bildningar ärsamtida ef-
fusiva basiska lavor och/eller flacka diabaser.

Efter den Jotniska successionen genomsättes den Fennoskandiska skölden in-
klusive de jotniska sedimenten och lavorna av ett flertal generationer basiska, flac-
ka eller branta lagergångar, de så kallade postjotniska gångkomplexen. Icentrala
Skandinavien intruderar Breven-Hällefors-doloriterna vid∼ 1,60Ga, Värmlands-
doloriterna vid∼ 1,57Ga, Tunagångarna/Gustavsporfyrerna/Noranplutonen vid
1,46Ga, Centrala Skandinaviens Dolorit-Grupp (CSDG) vid 1,26−1,27Ga, Pro-
toginzonens gångar vid 1,22Ga och Blekinge-Dalarna-Doloriterna (BDD) vid två
tillfällen mellan 0,97−0,94Ga (Söderlund m.f., 2005). Serier av basiska gångsy-
stem är ett uttryck för utvidgning av jordskorpan, där gångarna fungerar som ma-
tarkanaler till basaltiska magmaflöden från manteln. Den geologiska bakgrunden
till bildningarna är dock inte entydig. Gångkomplex kan bildas vid alla tektoniskt
aktiva plattgränser, till exempel vid divergens, subduktion, ö-bågebildning och kol-
lision. Spänningsförhållanden som tillåter gångar att bildas kan även uppstå vid
till exempel hotspots, större intrusioner eller vid vulkaner (Kearey & Vine,1990).
Tektoniska modeller vilka för närvarande ses som troliga föreslår att åtminstone
de 1,26Ma år gamla postjotniska gångkomplex skulle vara relaterade till en aktiv
plattektonisk gräns i en kollision mellan två plattor (subduktion), eller härstamma
från en så kallad “hotspot” (Söderlund m.f., 2006). Alternativt är de kopplade till
uppsprickningen av en superkontinent, där de sedemera kontinenternaBaltica och
Laurentiaskall ha rört sig från varandra (Elming & Mattsson, 2001).

Basiska gångar, flack och branta, samt lavaflöden har visat sig vara effektiva på att
bevara dåtida jordmagnetfält vilka avbildas i bergarten vid intrusionen/extrusionen.
Genom att beräkna och jämföra paleopoler kan utbredningen av ett komplex be-
stämmas. Teoretiska modeller har tagits fram för utseendet av kristalltextureri
magmaflöden. Dessa visar att lineationen av magnetiska mineralkorn är en bra
indikator på riktningen av lavaflödet, under vissa förutsättningar (Iezzy& Ven-
tura, 2002; Dragoni m.f., 1997). Genom att mäta anisotropin av den magnetiska
susceptibiliteten (AMS) kan den föredragna riktningen av de magnetiska mineral-
kornen bestämmas. Det finns för basiska gångar en relation mellan makroskopisk
flödesriktning och riktningen av maximal AMS (Knight & Walker, 1988). Absolut
flödesriktning i gången kan även bestämmas då mineralkorn imbrikeras längskon-
takten mot bergväggen (Tauxe m.f., 1998).

Med paleomagnetiska poler, AMS-data och exakta dateringar, kan de tekto-
niska plattornas lägen rekonstrueras och det plattektoniska spänningsförhållandet
under perioden bestämmas. Således kan den geologiska historien för denFennos-
kandiska skölden skrivas. Det har tidigare utförts en paleomagnetisk studie av Öje-
Diabasen, se (Piper & Smith, 1980).
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SYFTE MED STUDIUM

Syftet med denna examensavhandling är att söka göra en paleomagnetisk polbe-
stämning för den Fennoskandiska skölden vid tiden för bildandet av Öje-Diabasen.
Samt att undersöka nämnda lavas flytriktning, vilket kan ge en uppfattning om
spänningsförhållandet i skölden vid samma tidpunkt. Studien utföres med enpale-
omagnetisk undersökning och en undersökning av anisotropin hos den magnetiska
susceptibiliteten (AMS) för Öje-Diabasen. För att kunna jämföra de paleomag-
netiska resultaten inkluderas även en grupp basiska gångar, associerade (?) med
Noran-plutonen i västra Bergslagen. Gångarna skär genom själva plutonen ochkan
vara relaterade till denna även om en eventuell relation för närvarandevilar på nå-
got osäker grund (Claesson & Kresten, 1997). Gångarna tros varaungefär samtida
med Öje-Diabasen.
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GEOLOGISK UPPBYGGNAD AV DALECARLIA

Den geologiska uppbyggnaden av landskapet Dalarna i centrala Sverige sträcker
sig över betydande tidsrymder. De äldsta bergarterna härstammar från Paleoprote-
rozoikum och de yngsta från perioden Silur. Hjelmqvist (1966) indelade landskapet
i sex regioner så att det relativa åldersförhållandet kunde representeras. Dessa re-
gioner är benämda av Hjelmqvist (1966) som 1. Sydöstra Dalarnas leptit- och gra-
nitområde, 2. Gränszonen mot Värmland, 3. Mellersta Dalarnas porfyr- och granit-
område, 4. Över Dalarnas sandstensområde, 5. Fjällkedjan och 6. Den paleozoiska
ringen norr om Siljan. Allmänt uppträder en zonering från den äldsta berggrunden
och de lägsta altituderna i sydost, till den yngsta överskjutande skollberggrunden i
den Kaledonska fjällkedjan i nordväst.

GEOLOGISK SUCCESSION OCH ÅLDER

Den understa prekambriska berggrunden i den stratigrafiska successionen repre-
senteras av “Sydöstra Dalarnas leptit- och granitområde”. Regionen omfattar un-
gefär 1/4 av länets yta och består till ungefär lika delar av en leptit- intruderad av
en urgranitserie, samt yngre graniter, vilka särskilt uppträder i gränsområdena mot
väster. Leptit-granitområdet utgör en del av den centrala Svekofenniska provinsen
vilken sträcker sig i öst-västlig riktning från mellersta Sverige till södra Finland
(Hjelmqvist, 1966; Gaál & Gorbatschev, 1987). Efter den ursprungligabildningen
av Fennoskandiska skölden ombearbetades denna under den Svekofenniska oroge-
nesen 1.93−1.78Ga (Gaál & Gorbatschev, 1987).

De bergarter som tidsmässigt ligger mellan denna kraftigt veckade berggrund (Pa-
leoproterozoisk) och de kambriska bottenlagren indelades av Sederholm(1897)
först som “den Jotniska formationen” därefter i två underavdelningar: Övre och
Undre Jotnium. Till Undre Jotnium hör de bergarter som ligger under botten-
konglomeraten i den på rapakivi vilande Jotniska sandstensformationen. Detta in-
kluderar rapakivigraniter samt medföljande effusiva bergarter, ossipiter (äldsta ba-
siska eruptiva bergarter) (Sederholm, 1927).

Undre Jotnium representeras av Hjelmqvist (1966) som regionen “Mellersta Da-
larnas porfyr- och granitområde”. Regionen består av graniter och porfyrer med
inslag av rent klastiska såväl som pyroklastiska sedimentbergarter. Porfyr- och se-
dimentbergarterna uppdelades på basis av petro- och geografisk grund i en Undre
och Övre serie (Hjelmqvist, 1966). Den Undre Dalaserien bildar en yttre zon när-
mast den äldsta berggrunden samt några isolerade fält i norra Dalarna. Random-
rådena består nästan alltid av kvartsporfyrer medan sådana saknas i det centrala
porfyrområdet. Undre Dalaseriens Venjansporfyrit genomsättes av porfyrer ur öv-
re Dalaserien, och i ett konglomerat i övre Dalaserien ingår rikligt med bollar av
kvartsporfyrer. Däremot har någon större hiatus (tidsmässigt glapp) mellan övre
och undre Dalaserien har inte kunnat påvisas. Bägge Dalaserierna intruderas av
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yngre graniter (Hjelmqvist, 1966).
Bergartsdateringar (Rubidium, Strontium (Rb-Sr)) på Dalagraniter av Järna-

typ har givit en ålder på 1870Ma (Magnusson, 1960) och 1675± 12Ma samt
1734±14Ma (Åberg & Fredrikson, 1984). Minderaldatering av zirkon (Uran, Bly
(U-Pb)) från Järnatypens graniter gav en ålder på 1786±

14
12 Ma (Persson & Ripa,

1993). Bergartsdatering (Rb-Sr) på Dalagraniter av Rätantyp gav 1850Ma (Mag-
nusson, 1960) samt 1685± 25Ma (Welin & Lundqvist, 1977). Bergartsdatering
av porfyrisk metaryolit från Undre Dalaserien gav 1787±

34
24 Ma (Persson & Lun-

dqvist, 1993). Bergartsdateringar av Dalaporfyrer från östra Dalarna gav en ålder
på 1669±38Ma (Welin & Lundqvist, 1970).

Lundqvist och Persson (1999) har förfärdigat en ny kronostratigrafisk indel-
ning från U-Pb-datering av zirkon från 11 porfyrer, 2 porfyriter och 3 graniter
tillhörande Transskandinaviska Magmatiska Bältet (TMB) i Dalarna. Indelningen
innefattar två magmatiska episoder daterade till 1,8Ga respektive 1,7Ga. Denna
föreslås ersätta den tidigare litostratigrafiska indelningen, vilken inkluderade Go-
tiska porfyrer samt Undre och Övre Dalaserien. Enligt den nya kronostratigrafin
skulle bergarterna benämnas de Yngre respektive Äldre TMB-porfyrerna (Lun-
dqvist & Persson, 1999).

Undre Jotnium överlagras av bergarter från Övre Jotnium. Sederholm (1927) lät
Övre Jotnium innefatta Jotnisk sandsten (Dalasandsten) inklusive Öje-Diabasen,
Jotniska konglomerat och olivindiabas av Åsbytyp samt kvartsdiabas av Valamo-
och Svirtyp (Sederholm, 1927). Övre Jotnium representeras av Hjelmqvist (1966)
genom “Övre Dalarnas sandstensområde”. Regionen domineras av ett samman-
hängande täcke av Jotnisk sandsten, vilket täcker cirka 1/5 av länets yta. Maximal
mäktighet av sandstenen uppskattas till över 800m, täcket tunnar ut mot kanter-
na. Stratigrafin finns beskriven för södra delen av Törnebohm genom Hjelmqvist
(1966).

200−
300m

Rödaktig sandsten med röd skiffer
Särnadiabas
Rödaktig sandstem med röd skiffer

100m
Vitgrå kvartsitsandsten med röd skiffer
Ljus kvartsit med lager av röd skiffer

120m Rödbrun sandsten
15−90m Öje-Diabas

150−
250m

Rödaktig kvartsitsandsten med mörkare lager
Konglomerat

Sandstenen delas i en övre och en undre avdelning av den samtida Öje-Diabasen,
där den undre avdelningen karaktäriseras av bottenkonglomerat alternativt rivnings-
breccia och hårda finkorninga kvartsitsandstenar. Medan den övre avdelningen
består av hårdare kvartsitsandsten, skiffer, lösare sandsten samt gråvackor. Strax
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över och under Öje-Diabasen är inslag av grövre arkos och skiffer rikare. Texturen
hos den ofta rödlätta sandstenen innefattar diskordansskiktning, torksprickor, böl-
jeslagsmärken, droppmärken och strömlinjer (Hjelmqvist, 1966).

Basaltiska lavor från Mesoproterozoikum associerade med röda sandstenar och
konglomerat återfinnes i tre lokaler i Sverige: Dalarna, Mälaren och Gävle, varav
Dalarna utgör den volymmässigt största lämningen. De flackt liggande lavorna och
de sedimentära bergarterna benämnda som “Jotniska” (Sederholm, 1927) uppvisar
väl bevarade strukturer och texturer (Nyström, 2004). De Jotniska sedimentfor-
mationerna med doloriter och basaltiska mellanlagrningar är spridda över ett stort
område på den Fennoskandiska Skölden (Ramö m.f., 2004; Nyström, 2004).

Öje-Diabasen uppträder som mäktiga bäddar inlagrade i och ibland mellan-
lagrade av den Jotniska sandstenen, och består av ett flertal individuella flöden.
Diabasen ligger som en öppen slinga från sydost mot nordväst över regionen “Öv-
re Dalarnas sandstensområde” och har en sträckning på 110km. Diabastäcket ut-
göres av flera bäddar av tuff och lava vilket når en maximal mäktighet på över
100m. Texturen är starkt skiftande, ibland är basalten slaggig och tuffartad,ibland
utbildad som mandelsten med blåsrummen utfyllda av kalcedon eller agat. Kudd-
struktur, lavastruktur och massformighet finns representerad (Hjelmqvist, 1966).
Samtliga Jotniska komplex har utsatts för låggradig regionalmetamorfos (prehnit-
pumpellyit-facies) (Nyström, 1983). De Jotniska lavorna bröt fram i en kontinental
depositionsmiljö, vilket kan utläsas av de ofta förekommande sedimentära struktu-
rerna (tidigare nämnda). De indikierar en miljö med lågt vattenstånd och omväxlan-
de torrläggningsperioder. Flacka flodplan och/eller tidvattenspåverkade plan skulle
vara en möjlig sådan miljö (Nyström, 2004).

Datering av Övre Jotniums bildningar ger en mer komplex och motsägelse-
full bild av successionen. Övre Jotnium underlagras av Undre Jotniums porfyrer
och graniter, (nu inom gruppen: de Yngre TMB-Porfyrerna) på 1,7Ga (Lundqvist
& Persson, 1999). Datering av Dalasandsten nordöst omOrsa gav en ålder på
1185Ma (Magnusson, 1960), denna ålder ansåg Magnusson ej vara tillförlitlig ut-
an en produkt av “regeneration” av de ingående mineralen i sedimenten.Piper &
Smith (1980) gjorde en paleomagnetisk studie för att med hjälp av paleopoler kun-
na tillskriva de Jotniska sedimenten, lavorna och dibasgångarna i Dalarna en ålder.
Ingen säker ålder kunde fastslås för bildningarna (Piper & Smith, 1980). Bergarts-
dateringar (Kalium, Argon (K-Ar)) av Öje-Diabasen, porfyrer ur Övre Dalaserien
samt Garberggraniten utfördes av Priem m.f. (1968). Dessa bildningar erhöll åldern
745−931Ma samt 1405±30Ma. Priem kom dock fram till slutsatsen att alla de
daterade bergarterna måste ha utarmats på argon och därigenom erhållit en sken-
bart lägre ålder. Utarmningen av argon skall ha skett under den Svekonorvegiska
orogenesen (Priem m.f., 1968). Nyströms (2004) studie visar på en åldersom ligger
mellan 1,99−2,04Ga för åtta prover ur Öje-Diabasen. Samma studie daterande
de i Sverige övriga förekommande komplexen av basiska lavor i Jotniska sedi-
ment: Gävle och Mälaren. Dessa daterades till 1,82−1,86Ga respektive 2,0Ga.
Dateringen fastställdes med systemet Neodymium-Samarium (Nd-Sm) (Nyström,
2004).
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Både den Jotniska sandstenen och Öje-Diabasen genomsättes av yngre intrusi-
va diabasgångar vilka ofta är konforma mot sandstenen. Diabasgångarna genom-
tränger ej några kambriska bildningar varför deras ålder begränsasfrån Postjotnium
till Prekambrium (542Ma, Internationella Komissionen för Stratigrafi (ICS), 2004)
(Hjelmqvist, 1966).

Den Jotniska formationen i Satakunta, västra Finland, sträcker sig över en för-
kastningszon på 15×100km2 och innehar en mäktighet på mellan 600−1800m.
Formationen ska sträcka sig över Bottniska viken och anknyta till de Jotniskafor-
mationerna i Gävle och Nordingrå. Sandstenen har uppskattats till 1300−1400Ma.
Precis ålder av bassängen är inte möjlig att utröna, men sedimentationen kan hapå-
börjats redan vid avsättningen av rapakivigraniter och associerade basiska gångar
(subjotniska), daterade till 1570Ma respektive 1650Ma (Kohonen m.f., 1993). Be-
gränsning av övre ålder sättes av postjotniska lagergångar. En grupp av sådana la-
gergångar, av vilka några skär genom rapakivigraniten och den Jotniska sandstenen
i Satakunta är daterade till 1260±10Ma (se nedan) (Suominen, 1991).

GENERATIONER AV POSTJOTNISKA GÅNGAR

Den fennoskandiska berggrunden från Paleoproterozoikum (1,9− 1,6Ma) intru-
derades under Meso- och Neoproterozoikum av flera generationer av flacka och
branta lagergångar (Söderlund m.f., 2005). I Dalarna återfinnes tre, troligen fyra
eller fler generationer av postjotniska, basiska gångar.

Basiska gångar vidTuna och Gustavsporfyrernautgör en väldefinierad ansam-
ling brant stupande lagergångar. De är lokaliserade till södra Dalarna och har en
numerär på några hundratal. Tuna-gångarna stryker mot nordöst och har oftast
en bredd på< 1m, upp till 20m. Tunagångarna är finkorniga och innehåller rik-
ligt med strökorn av plagioklas (Söderlund m.f., 2005). Bergartsdateringar (Rb-Sr)
gav en ålder på 1371± 50Ma för Tunagångarna (Patchett, 1978). Dateringar av
baddeleyit (U-Pb) för tre lokaler:Bunkris, Glysjönoch Gällsjön gav en ålder på
1461,7±1,0; 1461±1,2 och 1461,2±1,4Ma (Söderlund m.f., 2005). Lokalerna
Bunkris och Glysjön skall tillhöra samma branta lagergång. Gången strykermot
nordväst och har en längd på minst 20km. LokalenBunkrishar tidigare daterats
(Rb-Sr) av Patchett (1978) till cirka 1530Ma, en ålder Patchett hade föga förtro-
ende för (gången ansågs då tillhöra gruppen BDD, se nedan). Samma diabasgång
har en paleopol vilken väl överstämmer med nämnda ålder (Bylund, 1985).Bylund
(1985) uppger att gången skall ha haft en ålder på mellan 1546−1216Ma. Ytter-
ligare en datering (U-Pb) av baddeleyit frånBunkrisgav en ålder på 1462±1Ma
(Söderlund m.f., 2004a). Nyström (2004) påpekar att gången vidBunkris inte di-
rekt är anknuten till Öje-Diabasen, men att gången kan ha varit en matargång till
basiska lavor i en nu eroderad del av det Jotniska komplexet (Nyström,2004).

De basiska gångarna är ibland sammanblandade med kvartsporfyrer “Gustavs-
porfyrerna”, blandsammansättningar existerar (Patchett, 1978). Datering av zirkon
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(U-Pb) från Gustavsporfyrerna kunde tolkas som intrusionsålder avdesamma på
1474±4Ma (Lundström m.f., 2002). Söderlund m.f. (2005) menar att de nära lig-
gande åldrarna indikerar ett genetiskt samband mellan Bunkris, Glysjön och Gäll-
sjön, de tidigare daterade Tunagångarna samt Gustavsporfyrerna (Söderlund m.f.,
2005). Paleomagnetiska studier av Bylund & Elming (1992) visar på en åldersmäs-
sigt överenstämmande paleopol för diabaser tillhörande Tunagångarnamen visar
också på existensen av ytterligare en äldre (?) grupp doloriter,D-gruppen. Bylund
& Elming (1992) lägger även fram hypotesen att Tuna-gångarna och D-gruppen
skall ha bildats under en långdragen intrusiv period där betydande polvandring
skall ha skett.

En yngre grupp basiska gångar benämnsCentrala Skandinaviens Dolorit-Grupp
(CSDG). Gruppen sträcker sig över norra till centrala Sverige och över västra Fin-
land. Gruppen indelades i fem komplex av Elming & Mattson (2000), Västerbot-
ten, Jämtland, Dala, Ulvö och Satakunta. Komplexen omfattar ett område på minst
100000km2. Paleomagnetiska data indikerar att intrusionen av de olika komplexen
skedde med små tidsskillnader (Elming & Mattsson, 2001). En paleomagnetisk stu-
die av Piper (1979) visar på att komplex från Satakunta, Ulvö och centralaSverige
har liknande polaritet och magnetiseringsrikting (Piper, 1979). Komplexenbildar
flacka, svagt sluttande lagergångar förutom i Dalarna där branta lagergångar domi-
nerar. De når mäktigheter på hundratals meter och mellanlagrar den Jotniskasand-
stenen och den prekambriska berggrunden. Formen av komplexen är ibland lopo-
litisk (Gorbatschev m.f., 1979). Bergartsdateringar (Rb-Sr) gav en ålder (isokron)
på 1245±20Ma (Welin & Lundqvist, 1975). Mineraldateringar (Rb-Sr) från åtta
lokaler med flacka lagergångar från området Dalarna-Jämtland gav en medelålder
på 1218±68Ma (Patchett, 1978). Mineraldatering (U-Pb) av zirkon från tre stör-
re komplex (Åland, Satakunta och Vaasa) i Finland gav en ålder på 1260±10Ma
(Suominen, 1991). Lagergången vidSorkkadaterad av Souminen (1991) datera-
des även av Söderlund m.f. (2004b), (baddeleyit, U-Pb) till 1256,2±1,4Ma (Sö-
derlund m.f., 2004b). En studie från CSDG-komplexet i Dalarna visar på en ålder
på 1264−1271Ma för prover tagna ur lokalerna Älvdalåsen och Ämån. Söderlund
m.f. (2005) påpekar även att en tidsskillnad på minst 13Ma föreligger mellan in-
trusionen av komplexet Dalarna och Satakunta i enlighet med Elming och Mattson
(2001) (Söderlund m.f., 2005). Bylund (1985) har även påvisat en distinkt grupp
vars paleopol avviker från den förväntade vid en paleomagnetisk studieav bland
annat Dalakomplexet (CSDG). Gruppen tillhör Dalakomplexet och producerar pa-
leopoler som faller inom tidsintervallet mellan 1600−1500Ma (Bylund, 1985).

Den senaste (2006) teorin om ursprunget avCentrala Skandinaviens Dolorit-
Grupp föreslår att komplexen skulle ha bildats i tre episoder. Episoderna skulle
ha ägt rum och bildat de olika komplexen vid: 1264−1271Ma Dalarna, 1256−
1259Ma Västerbotten-Ulvö-Satakunta och∽ 1247Ma Jämtland. Den tektoniska
miljön i vilken komplexen skall ha bildats är föreslaget vara:“protracted mafic
magmatism in association with mantle plume tail (hotspot) activity beneath the
Fennoscandian litosphere or discrete events of extensions behind an active margin
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(subduction)”(Söderlund m.f., 2006). Avsaknaden av en linjär avsättning av kom-
plexen i “hotspot”-teorin skulle förklaras av den närmast stationära polpositionen
(Elming & Mattsson, 2001) vid tidpunkten. Teorin binder även samman flacka ba-
siska lagergångar i Labrador (Kanada), Södra Grönland och centrala Skandinavien
i intervallet 1234−1284Ma. Dessa bildningar kan förklaras av en utdragen sub-
duktion längs kontakten mellan sköldarnaLaurentiaochBaltica (Söderlund m.f.,
2006).

Avsättningen av den Jotniska Dalasandstenen kan ges en minimumålder genom
att betrakta genomsättande gångsystem. För den undre delen av Dalasandstenen
ges en minimumålder för deposition av gången vidBunkris(1462±1Ma), då den-
na skär genom bildningen. Minimumålder för övre delen av Dalasandstenenges av
CSDG-komplexet vilket är cirka 1,26Ga (Söderlund m.f., 2004a).

Nästa identifierade grupp är benämndBlekinge-Dalarna-Doloriterna(BDD). Grup-
pen består av brant stupande diabasgångar som sträcker sig längs Protogina Zonen,
frontlinjen för den Svekonorvegiska orogenesen. Gruppen strykerfrån Blekinge
i söder upp mot och försvinner under de Kaledonska skollorna i norr.Gångar-
na har en bredd på upp till 100m och stryker nord, nordväst över ett område på
700×150km2. De följer marginalen öster om frontlinjen i den Protogina Zonen.
Gångarna genomsätter den Svekofenniska berggrunden och det Transskandinavis-
ka Magmatiska Bältet (TMB). Bergartsdateringar (Rb-Sr) från åtta lokaler ur grup-
pen har givit en ålder på mellan 850−1000Ma (Patchett, 1978). Mineraldatering
(Sm-Nd) av gångar från Blekinge har visat på en ålder av cirka 930Ma (Johans-
son & Johansson, 1990). Paleopoler framtagna för gruppen av Bylund & Elming
(1992) bekräftar ungefärlig ålder (Bylund & Elming, 1992). Datering avbaddeleyit
(U-Pb) av en gång vidKarlshamngav en ålder på 954,2±1,1Ma (Söderlund m.f.,
2004b). Mineraldateringar (U-Pb) av baddeleyit från åtta skiljda gångar (BDD)
längs den Protogina Zonen gav en ålder på 946−978Ma (Söderlund m.f., 2005).
Söderlund m.f. (2004a) menar att gruppen BDD innehåller basiska gångar från två
skiljda pulser vid 972−965Ma och 948−945Ma (Söderlund m.f., 2004a).

YNGRE BILDNINGAR

Fjällkedjan i det nordvästra hörnet av Dalarna utgör skollberggrund av främst spa-
ragmiter ur den övre röda sparagmitserien samt kvartsiter och glimmerskiffar. Skol-
lorna vilar på yngre kambriska bildningar och där dessa saknas direkt på Jotnisk
sandsten eller porfyr.

Den yngsta berggrunden återfinnes i Siljansringen, där Ordoviciska och Siluris-
ka avlagringar finns bevarade. Dessa bildningar genomsättes inte av de basiska
gångbergarterna vilka genomsätter de Jotniska formationerna (Hjelmqvist, 1966).
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TEKTONISK STÖRNING AV STRATIGRAFIN

Både till öster och väster i Dalarna har porfyrer från den Undre Dalaserien och
de Jotniska bergarterna blivit utsatta för deformation. Betydande skjuvzoner vilka
stryker NNW till SSÖ återfinnes i de metasedimentära bergarterna (konglomerat
och kvartsiter ur den Undre Dalaserien (Hjelmqvist, 1966)), vilka ligger mellan
Smålands-Värmlandsgraniterna (TMB) till väster och porfyrer ur den Undre Da-
laserien till öster. Skjuvzonerna ökar i antal och magnitud västerut där de vid det
Transskandinaviska Magmatiska Bältet (TMB) utvecklar cirka 0,5m vida klyftor
där sekundär glimmer (muskovit) bildats. Till väster har de granitoida bergarterna
utsatts för skjuvning och veckning. Magnor m.f. (1996) visar preliminärt på en allt
mer elastisk deformation till väster med kompressionsriktningen i sydvästlig led.
Till öster har skjuvzoner i Undre Dalaseriens porfyrer och de sedimentära bergar-
terna liknande riktning, men deformerades i sprött tillstånd. Övergången från spröd
till elastisk deformation samt västligt stupande foliation indikerar att västra Dalar-
na varit relativt lyft över den östra delen. Detta påstående stöds av indikatorer för
skjuvspänningar i de Jotniska bottenkonglomeraten (ej entydig tolkning).

Bottenkonglomeraten ytterst i väster har komprimerats vertikalt. Deformatio-
nen är mycket större i bottenkonglomeraten än i den överliggande Jotniskasandste-
nen (Dalasandsten). Preliminärt visas på en sydvästlig till nordöstlig kompressions-
rikting (Magnor m.f., 1996). Dalasandstenen har i sin västra del störts såatt av-
lagringsplanen stupar. Vid Mångsbodarna återfinnes öppen veckning. Detaljerade
strukturella studier av Dalasandsten som stratigrafiskt överlagras av Öje-Diabasen
visar på en nordvästligt strykande, svagt stupande antiform med en våglängd på
minst 250m. Orienteringen av skjuvzoner i de Jotniska bergarterna och porfyrerna
till väster sammanfaller.

Studierna indikerar endast en deformationperiod, antingen under den Sveko-
norvegiska eller Kaledonska orogenesen. (Magnor m.f., 1996).

PLUTONEN I NORAN OCH GUSTAVSPORFYRERNA

Bergarterna som utgör plutonen Noran i Västra Bergsslagen är rosa eller brunrö-
da, medelkorniga och massformiga. Plagioklas existerar endast som perthit och
bergarterna domineras av alkalifältspater med amfibol eller kvarts som mellanmas-
sa. Kvarts varierar från 7-34vol% vilket placerar bergarterna mellan alkalikvarts-
syenit och alkaligranit. Variationen i kvarts påverkar inte texturen. Kvarts verkar ha
tillkommit sent i sammansättningen och saknas ibland. Biotit och muskovit saknas
helt. Plutonen innehåller xenoliter av Malingsbogranit, ibland inkluderat porfyrit-
gångar. Andra xenoliter består av porfyriter eller kvartsporfyrer.

Alkaligraniterna och kvartssyeniterna vid Noran täcker en yta på cirka 1×

1,5 km2 och uppträder som en intrusion i Malingsbograniten, en sen paleoprotero-
zoisk bildning under den Svekokarelska orogenesen. Malingsbogranit bildar även
en kalott ovanpå plutonen. Intrusionen vid Noran kan inte knytas till någonoro-
genes och är yngre än alla identifierade tektoniska rörelser av betydelsei området.
Geokemiska och petrografiska egenskaper hos intrusionen indikerar att den tillhör
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de Fennoskandiska rapakivikomplexen (Mesoproterozoikum). Datering av zirkon
(U-Pb) ger en ålder på 1469±10Ma (Claesson & Kresten, 1997).

Gustavsporfyrerna utgör en nordöstligt strykande ansamling gångar vilka lokalt
kan utgöra upp till hälften av moderbergarten. Gustavsporfyrerna är sammanblan-
dade med Tuna-gångarna vilka har samma strykning men återfinnes i ett större om-
råde. Gustavsporfyrerna och Tuna-gångarna tros vara samtida. Bergartsdatering av
Patchett (1978) gav en ålder på 1371±50Ma (Rb-Rr) för Tuna-gångarna och date-
ring av zirkon (U-Pb) av gustavsporfyrerna kunde tolkas som en intrusionsålder av
desamma på 1474±4Ma. Lundström m.f. (2002) drog slutsatsen att gustavspor-
fyrerna och intrusionen vid Noran hörde till samma magmatiska generation. De
bägge bildningarna har dessutom många kemiska likheter (Lundström m.f., 2002).
Kemiska analyser av tre Gustavsporfyrer har dock indikerat att två skiljda typer
av porfyrer kan existera inom benämningen Gustavsporfyrer (Claesson & Kresten,
1997).

PETROGRAFISK BESKRIVNING AV ÖJE-DIABASEN

Lavaflödet innehar en egenartat strukturell sammansättning. Mäktighetenpå bäd-
darna kan nå 130m men är likväl alltid täta och finkorniga (aphanitic) i mitten
av flödet, medan den övre och undre ytan är grovkornigare. Mot bådeden övre
och undre ytan sker en ansamling av basiska fältspats-fenokrister, något som har
föreslagits indikera att extrusionen skett helt, delvis eller tillfälligt under vatten.
Geokemiskt ökar andelen CaO med djupet som en följd av ansamlingen av ba-
siska fältspats-fenokristaller medan andelen alkalier, speciellt Na2O, P2O2 stiger
mot ytan, vilket kan förklaras med en stigande andel lättflyktiga ämnen i denna
riktning. Fördelningen av MgO förblir opåverkad av differentationen, intressant är
dock omflyttning av TiO2, FeO och Fe2O3. Samtliga ämnen verkar vara förskjutna
mot den övre ytan av flödet, tvärt emot vad man kunnat förvänta sig av tunga ferro-
magnetiska mineral och metaller. Mineralogiskt uttrycks detta som en ökad haltav
titan/järnhaltiga mineral mot ytan. Samma fenomen uppträder i basiska Jotniska
magmor i Nordingråregionen. Antigorit finns representerad som mellanmassa i al-
la typer av Öje-Diabas. Det finns däremot ingen indikering på att antigoritenskulle
vara en auto-metamorf omvandlingsprodukt av tidigare kristalliserad olivin så som
normen förutsätter.

Ingen exakt petrografisk definition på vilken typ av bergart Öje-Diabasen består
av har ännu kunnat göras. Det existerar däremot ett petrografiskt samband mellan
Öje-Diabasens, Åsby-Dibasens och Dalaporfyritens sammansättning. Nedan följer
beskrivningar av mineralogin i prover ur Öje-Diabasen (von Eckermann, 1939).

Bergart I Blåsformig Öje-Diabas från Hormundsjö:Texturen är ofitisk och
delvis blåsformig. Fältspaterna är listformiga, kristalltillväxt har skett enligt albit-
lagen. Fältspaterna är ibland omvandlade till muskovit och prehnit. Antigorit åter-
finnes som mellanmassa till fältspaten eller sfärulitisk innuti blåsrummen. Pyroxe-
ner förekommer i rundade former huvudsakligen omvandlade till bastit. Malmmi-
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neral förekommer oregelbundet i form av små korn av ilmenitisk eller magnetitisk
sammansättning. Omvandling till leucoxene (titanit) förekommer. Apatit förekom-
mer talrikt i små prismor.

Bergart II Porfyrisk Öje-Diabas från huvudvägen norr om Sälen:Texturen är
porfyrisk med ofitisk grundmassa. Fältspat förekommer som fenokrister,obetydligt
omvandlade till prehnit. Pyroxener återfinnes som mellanmassa mellan fältspaterna
och är omvandlade till bastit. Antigorit förekommer som mellanmassa till fältspa-
ten. Kvarts förekommer som granulära kristaller med väl bevarad bipyramidal kri-
stallmorfologi. Malmmineral och apatit som i bergart I.

Bergart III Öje-Diabas från Norrsäter vid huvudvägen norr om Sälen:Tex-
turen är porfyrisk med ofitisk grundmassa. Fältspat förekommer som fenokrister,
kristalltillväxt har skett enligt albite- och periclin-lagen. Pyroxen upptar hålrum
mellan fältspaten. Antigorit förekommer som mellanmassa. Malmineral förekom-
mer i form av små kristaller av ilmenit och magnetit eller som runda korn. Apatit
förekommer i små prismor (von Eckermann, 1939).

I denna studie ligger tre provtagna lokaler (se nästa kapitel) nära von Eckermans
fyndlokaler. Dessa lokaler är Osanden, Tuben/Järnvägen/Bäcken och Völsjön, alla
ligger söder om Sälen, (0−10Km).

I Nyströms (2004) arbete om geokemin, ursprunget och den tektoniska miljön
för de Jotniska basalterna så sammanfaller några av fyndplatserna väl med loka-
ler ur denna studie (se figur?? och figur 2 i (Nyström, 2004)). Lokalerna Sivallen
och Strupforsen sammanfaller med NyströmsÖ-B12ochÖ-Fu3, där Strupforsen
och Ö-Fu3 troligen är samma berghäll. Nyström (2004) beskriver grundmassan i
Ö-Fu3som grovkornigt porfyritisk-’intersertal’, innehållande plagioklas, klinopy-
roxen, magnetit/titanomagnetit, korn av Fe-oxider, ilmenit och som rik på klorit.
Förekomsten av fenokrister (plagioklas) av dimensionen 1− 4cm är riklig. Lo-
kalerna Völsjön, Tuben/Järnvägen/Bäcken och Osanden sammanfaller mycket väl
medÖ-Sp2, Ö-B3PochÖ-B3AN. Lokalen Gimån sammanfaller medÖ-Oe9,10,11.
Lokalerna Firiberg och Firiberg Västra sammanfaller medÖ-TaochÖ-To. En be-
skrivning av petrografin för samtliga av Nyströms (2004) nämnda fyndplatser blir
för ingående för detta arbete, istället hänvisas till Nyströms, (2004) översiktliga
beskrivning, se ((Nyström, 2004) ; table 1).

Nyström (2004) rapporterar att många berghällar av Jotniska basalter är massi-
va och relativt grovkorniga, detta skulle känneteckna innandömet av flödet. Att
basalterna innandömen skulle vara grovkorniga står i motsatsförhållandetill von
Eckermans (1939) observationer. Övre och undre delar av flödena tenderar att vara
rika på blåsrum. Dessa bildningar skulle inte vara flacka lagergångar (eng.sills).
De Jotniska basalterna skall även ha många petrografiska, mineralogiska och ke-
miska likheter så som frånvaro av, eller fåtaliga plagioklas-fenokrister, överflöd av
kristalliserat glas och tecken på oblandbarhet. Tunnslip visar på förekomsten av
milimeterstora mandlar i nu kristalliserat (eng.devitrified) glas, vilket skulle indi-
kerar men ej fastställa en effusiv karaktär av bergarten (Nyström, 2004).
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De flesta basalterna är finkorniga och innehar endast ett fåtal fenokrister av
plagioklas. De finkorniga och porfyritiska basalternas grundmassa består av pla-
gioklas, klinopyroxen och Fe-Ti-oxider. Pseudomorf olivin påfanns.Plagioklas
återfinns i fyra generationer, som kristaller med sikttextur, fenokrister,listformig
grundmassa och dendriter. Pyroxen förekommer inte som fenokrister, dock i mer
än en generation. Mineralet utgör en större del av grundmassan där det kristalliserat
tillsammans med den listformiga plagioklasen. I övrigt förekommer pyroxen bland
annat som skelettkristaller och sammanväxt med dendtritisk plagioklas. Oxidmine-
ralen Fe-Ti består av magnetit inklusive titanomagnetit, ilmenit samt deras oxida-
tionsprodukter. Klorit är vanligt i lavorna. Diffraktion med röntgenstrålar visar på
betydande mängder kvarts i basalterna, kvartsen fanns dock osynlig itunnslipen.
Övriga omvandlingsmineral vilka återfinns i små mängder är titanit, epidot, pum-
pellyit och kalcit. Förekomst av små mängder pyrit är vitt utbredd. Bevis försnabb
avkylning fanns allstädes och indikerar eruption vid höga temperaturer. Kristaller
i skelettstruktur av pyroxen, magnetit och även plagioklas är karaktärisktiskt för
Öje- och Gävle-Diabaserna.

Öje-Diabasen har utsatts för metamorfism vilket producerat sekundära mineral
vilka motsvarar metamorfos i phrenit-pumpellyit-facies (Nyström, 1983). Sekun-
dära mineral från zeolitefacies (föregånde facies) är frånvarande förutom i genom-
skärande ådror. En isolerad förekomst av sandsten och grönskiffer finns cirka 70km
syd-sydost om Öjsberget. Förekomsten är deformerad och verkar vara en lämning
av högre metamorfosgrad (grönskifferfacies). De Jotniska komplexenavsattes un-
der storskaliga rörelser i bassänger med sjunkande bottnar. Extensionoch sättning
krävs för att förklara de tecken på pålagringsmetamorfos som finns i deJotnis-
ka bergarterna. För att åstadkomma phrenit-pumpellyit-facies krävs flerakilometer
av nu eroderad berggrund inklusive berggrund omvandlad i zeolitfacies (Nyström,
2004).

Mönstret av element ingående i de Jotniska basalterna, speciellt Ta-Nb överen-
stämmer med en ö-bågesignatur (eng.arc) och ett kalk-alkalint släktskap. Kemin i
lavorna liknar ocenaiska ö-bågebasalter relaterade till subduktion. En sådan tolk-
ning är dock ej trolig då den är oförenlig med den avsättningsmiljö som de sedi-
mentära bergarterna uppvisar. Flerelementsmönstret och spårelementsratior visar
även på att ett ursprung från inom en tektonisk platta ej vore trolig. De jotnis-
ka basalterna visar prov på utveckling av magman, föregående eruptionstillfället.
Den tidiga evolutionen har involverat storskalig fraktionering av olivin (Nyström,
2004).

Geokemiskt liknar de Jotniska basalterna kontinentalaplatåbasalter(eng.pla-
teau basalts, syn. flood basalts. Släktskapet till kontinentala platåbasalter överens-
stämmer med morfologin och associationen med de röda sandstenarna. Nyström
nämner även att den rikliga tillgången av branta basiska gångar i norra Dalarna, av
vilka några, gången vid Bunkris och två lokaler från Åsbydiabasen somligger vid
den norra änden av Öje-Diabasen, visar på kemiska likheter med Öje-Diabasen, se
(Nyström, 2004). Och att dessa kan vara relaterade till en eruption styrdav sprickor
och klyftor så som är fallet för en platåbasalt. Geografiska skillnader mellan olika
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geokemiska populationerna (A,B, se (Nyström, 2004)) av Öje-Diabas indikerar att
eruptionen skall ha skett från mer än en magmakammare. PopulationA återfinnes i
väster och söder medan populationB återfinnes mellan den östra, västra och södra
delen av Öje-Diabasen, se (Nyström, 2004).

PETROGRAFISK BESKRIVNING AV NORAN-PLUTONEN

Alkalifältspaten är en mesoperthit med lameller av näst intill renK-fältspat (0.3%
Na2O) och albit (0.1% K2O). Kvarts uppträder i varierande mängd och har tro-
ligen kristalliserat efter mesoperthiten. Mafiska faser består av enstaka pyroxener
(hedenbergit, järnkisel, troligen fayalit), och amfiboler som dominerande inslag.
Amfibolerna är antingen kalkrika (edenit) eller rika på Na,Ca (katophorit och ferro-
winchit(tachylit, basaltglas)/barroisit)), vanligtvis som mellanmassa till mesopert-
hiten men förekommer också som väl utkristalliserade mineral. Små blågröna nå-
lar av sekundära amfiboler (richterit eller arfvedsonit) förekommer ofta utbredda
på tidigare kristalliserade amfiboler eller buntvis i kvarts. Accessoariska mineral
inkluderar magnetit nästan helt ren från TiO2, ilmenit med lite eller ingen Fe2O3,
leucoxen och zirkon. Bergarterna som utgör Noran är peralkalina, kiselrika och
kraftigt berikade på järn (Fe) (Claesson & Kresten, 1997).
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I NSAMLING AV PROVER OCH ANALYSMETODIK

Provtagningen för analyser av anisotropi hos magnetisk susceptibilitet (AMS)
och paleomagnetisk remanensriktning utfördes av professor Sten-Åke Elming vid
Luleå tekniska universitet och docent Göran Bylund vid Lunds Universitet under
sommaren 2001 och 2003.

Proven insamlades från blottlagda hällar av Öje-Diabasen och Noran-instru-
sionen med hjälp av portabel borrutrustning. De jotniska formationerna är dock till
stor del täckta av glaciala avlagringar varför den stratigrafiska successionen är svår
att fastställa. Orientering av borrkärnorna utfördes med solkompass, när detta var
möjligt samt med magnetisk kompass. Varje borrkärna ger 2−3 enskilda provbi-
tar. Totalt omfattar studien 114 prov uppdelade på 13 skiljda lokaler, där varje lokal
representerar ett område på cirka 20m2. Diabaser och alkalikvartssyeniter från Öje-
Diabasen och Noran-plutonen omfattar 100 prov, Malingsbogranit 10 prov. Jotnisk
sandsten från kontaktzonen, med eller utan inblandad Öje-Diabas utgör 4 prov. Lo-
kalerna har åskådliggjorts i figur 1 på nästa sida.

L ABORATORIEANALYS AV MAGNETISK REMANENS

Proven avmagnetiserades genom konventionell växelfältsavmagnetisering (AF), ett
fåtal prover avmagnetiserades även termiskt. Den remanenta magnetiseringen i
bergarterna mättes med en kryogen magnetometer av typen2G-DC SQUID(2G-
Enterprize). Komponterna hos remanensen bestämdes med principiell komponen-
tanalys (Kirschvink, 1980). Vektorerna bestämdes med ett vinkelfel på mindre än
6◦. Medelriktningar för lokaler och grupperingar definierades med hjälp avstatis-
tisk metodik av Físher, (Fischer, 1953), genom datorverktyg av Torsvikm.f., (Tor-
svik, 1986; Torsvik m.f., 1996). Termisk avmagnetisering utfördes för attutröna
vilket mineral som var bärare av remanensen, samt som verifiering av växelfälts-
avmagnetiseringarnas riktighet.

Magnetisering i en bergart består av vektorsumman av två eller flera kompo-
nenter:

~J =~Ji + ~JNRM

Där ~Ji är den inducerade magnetiseringen och~JNRM är den naturliga remanenta
magnetismen (bestående över geologisk tid). Huvudsakliga susceptibilitetenκ är
nettosusceptibiliteten från samtliga mineral, vanligtvis dominerad av ferrimagne-
tiska mineral. Närvaron av ett magnetfält, idealiskt jordmagnetfältet~H, skapar in-
ducerad magnetisering~Ji = κ ·~H. Naturlig remanent magnetisering är till skillnad
från inducerad, oberoende av yttre magnetfält och bestående över viss tid beroende
på mineralens beskaffenhet. Remanent magnetisering består oftast av flera kom-
ponenter därprimär syftar på remanent magnetisering erhållen vid skapandet av
bergarten ochsekundärär magnetisering erhållen senare. För magmatiska bergar-
ter erhålls primär magnetisering vid avsvalning från höga temperaturer till curie-
temperaturen (termoremanent magnetisering,~JTRM), eller vid kristalltillväxt under
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Figur 1:Geologisk karta över delar av Dalarna med lokalnamn för provtagna lo-
kaler. Öje-Diabasens utsträckning i den jotniska sandstenen visas av den samman-
hängande diagonalrutiga slingan.

Curie-temperaturen (kemisk remanent magnetisering,~JCRM). Sekundär magnetise-
ring kan erhållas som ett resultat av uppvärming, kemiska förändringar ibergar-
ten, ommagnetisering vid åsknedslag eller vid långvarig kontakt med magnetfält.
Denna magnetisering är tidsberoende, och den komponenten betecknas därför som
viskös,~JVRM.

~JNRM = ~JTRM+ ~JCRM+~JVRM

Idealiskt brukar primär remanent magnetisering kunna härledas till högstabila kom-
ponenter och sekundära till lågstabila (t.ex viskösa) vid stegvis avmagnetisering.
Så är dock inte alltid fallet. Den stabilaste komponenten benämnskaraktäristisk
magnetisering. Ytterligare information krävs för att försäkra sig om att denna mag-
netisering är den naturliga remanenta magnetiseringen, bildad vid den ursprunliga
avsvalningen och skapandet av den geologiska bildningen (Butler, 1998). Det är
denna magnetiseringsriktning man är intreserad av vid paleomagnetisk forskning
då den kan kopplas till en datering av bergarten.
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L ABORATORIEANALYS AV MAGNETISK SUSCEPTIBILITET

Anisotropi av magnetisk susceptibilitet (AMS) mäts för att definera de geologis-
ka bildningarnas textur. AMS beskrivs av en tensor av andra ordningen (Hrouda,
1982). Tensorn kan visualiseras med en ellipsoid vars tre ortogonala axlar beskri-
ver susceptibiliteten (mottaglighet för magnetisering), maximal:K1, intermediär:
K2 och minimal:K3 i ett kartesiskt koordinatsystem. Formen på ellipsioden be-
skrivs av parameternT (Jelínek, 1981)

T =
2ln(K2

K3
)

ln(K1
K3

)
−1

För −1 < T < 0 är formen prolat, för 0< T < 1 är formen oblat,T = 0 repre-
senterar en sfär. En prolat ellipsoid kan bäst liknas vid en cigarrform (cylindrisk,
tjock på mitten och smalare mot ändarna) och en oblat ellipsoid vid en konvex
lins (en cirkel med obetydligt buktande centrum). Graden av anisotropi beskrivs av
parameterPJ (Jelínek, 1981)

PJ = exp
√

2[(η1−ηm)2 +(η2−ηm)2 +(η3−ηm)2]

där η1,2,3 = ln(K1,2,3) och ηm = ln(K1+K2+K3
3 ). Är andelen magnetit eller hema-

tit över 0,1vol% kommer dessa mineral att dominera susceptibiliteten (Tarling &
Hrouda, 1993a). För magnetitkorn med fler än tre magnetiska domäner motsvarar
K1,K2,K3 väl partikelns längsta, mellanliggade och kortaste axel. Prolata, eller
ellipsoida partiklar orienterar sig efter flödesriktningen och kortaste axelnbildar
normal mot flödesplanet (magnetisk foliation) (Knight & Walker, 1988; Iezzy &
Ventura, 2002). Således beskriver susceptibiliteten väl flödesriktningen hos flac-
ka lagergångar, undantaget är lokaler nära matargångar och vid ytterkanterna där
ogynsamma spänningsförhållanden råder (Tarling & Hrouda, 1993a).

Samtliga provers magnetiska textur utvärderades från i medeltal 8 prover per
lokal. Susceptibiliteten mättes med enKappabridge KLY-3(AGICO, Brno) och
datan behandlades statistiskt med metodik från Jelínek (Jelínek, 1978).
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RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

Lokalerna är uppdelade efter bergart, där (Db) står för basisk gång,(Gr) för granit
och (Sst) för sandsten. Lokalerna är benämda efter geografiska lokalnamn, och be-
tecknas som Tuben (Db, Db+Sst, Sst) [1,2], Järnvägen (Db) [3], Bäcken (Db) [4],
Völsjön (Db) [5], Firiberg (Db) [6], Firiberg Västra (Db) [7], Hisåsen (Db) [8+9],
Osanden (Db) [10], Strupforsen (Db) [11], Siavallen (Db) [12], Gimån (Db) [13],
Noran Östra (Db, Gr) [14,15] och Noran (Db, Gr) [16,17], totalt trettonlokaler.
Lokaler namngivna ’Noran’ härstammar från intrusionen i Noran samt den intillig-
gande Malingsbograniten (Gr). Övriga lokaler är från Öje-basalten ochkontaktzo-
nen mot den Jotniska sandstenen. Ytterligare två lokaler tillkommer, Noran1 (Db)
[18] och Noran2 (Db) [19], dessa lokaler är provtagna år 2001, och karaktäristisk
remanent magnetiseringsriktning är redan definierad för dessa provserier (ej publi-
cerade data, muntligt kommunikation med professor Sten-Åke Elming (2006)).

RESULTAT VÄXELFÄLTSAVMAGNETISERINGAR

Karaktäristisk magnetisering har definierats, förutom i de basiska gångarna även i
graniterna från Noran (Malingsbogranit) och sandstenen från Tuben(Jotnisk sand-
sten).

Tre typer av avmagnetiseringsbeteenden uppvisas. Alla bergarter är magneti-
serade med två komponenter, vilka gradvis övergår i varandra. Övergången mellan
de två remanensvektorerna sker i en båge istället för i en strikt vinkel. Orsaken
till detta är överlappande koercivitetsspektra mellan de magnetiska korn sombär
respektive komponent (Butler, 1998). Typ 1 har en mjuk komponent vilken om-
magnetiseras i fältstyrkor på upp till 20mT, därefter följer en hårt magnetiserad
komponent vilken definieras vid fältstyrkor mellan 20− 120mT. Den linje som
den senare vektorn definieras utifrån, härrör från den hårt magnetiserade kom-
ponenten och kan ofta translateras genom origo. Intensiteten av magnetiseringen
ökar ofta initialt eller är konstant under det att den mjuka komponenten definie-
ras (0−25mT), för att sedan övergå i den hårda komponenten vilken oftast avtar
rent linjärt. Linjärt sjunkande intensiteter (∆y

∆x < 0) för den hårda komponenten och
höga halveringsfält (MDF (Dunlop & Özdemir, 1997)) indikerar att remanensen
huvudsakligen bärs av magnetit- och titanomagnetitkorn med magnetiska domäner
i singeldomäns- (SD) eller psudeosingeldomän-storlek (PSD) (Butler, 1998; Tar-
ling & Hrouda, 1993b; Brownlow, 1996). Den hårda komponenten kan ofta spå-
ras under avmagnetiseringen vid fältstyrkor över 120mT. Fältstyrkor för vilka den
magnetiska intensiteten halveras (MDF) ligger mellan 20−120mT, ofta på höga
fältstyrkor (40−100mT). Typ 1 omfattar lokalerna: Tuben (Db±Sst) [1], Järnvä-
gen (Db) [3], Noran Östra (Db,Gr) [14,15], Noran (Db,Gr) [16,17],Firiberg (Db)
[6], Firiberg Västra (Db) [7] (till 50%), Hisåsen (Db) [8+9] och Osanden (Db) [10].
Typ 2 har en mjuk komponent som raderas vid 5−15mT och där efter en närmast
konstant mycket svagt magnetiserad komponent vilken definieras vid fältstyrkor
mellan 20−70mT. Halveringsfältet (MDF) ligger oftast på 5mT. Typ 2 omfattar
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Typfall 3
Typfall 2
Typfall 1

Typexempel på avmagnetiseringsbeteenden

Fältstyrka(B) mT

(J
)

e
m

u/
cm

3
M

ag
ne

tis
er

in
gs

in
te

ns
ite

t

0 5 10152025303540 50 60 70 8090 100 110 120

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Figur 2:Exempel på växelfältsavmagnetiseringskurvor

lokalerna: Bäcken (Db) [4], Völsjön (Db) [5], Firiberg Västra (Db) [7] (till 50%),
Strupforsen (Db) [11], Siavallen (Db) [12] och Gimån (Db) [13]. Typ3 utgör ett
mellanting, den mjuka komponenten definieras vid fältstyrkor av 0−15mT, halve-
ringsfältet (MDF) ligger ofta på 10−15mT. Den efterföljande hårda komponenten
beter sig på samma sätt som i typ 1 men med den skillnaden att den isoleras på läg-
re fältstyrkor (20−70mT). Enskilda prov av typ 3 finns spridda bland lokalerna.
Grafiska representationer av typexempel på de olika typerna av avmagnetiserings-
beteenden (typ 1,2,3) kan beskådas i figur 2. Figuren visar normeradevärden för
magnetiseringsintensiteten (J).

I lokalen Hisåsen (Db) [8+9] fanns det två distinkt skiljda riktningar på karak-
täristisk magnetisering. I lokalen Osanden (Db) [10] var det ej möjligt att definiera
någon karaktäristisk remanensriktning för något prov inom 6◦ vinkelfel.

I tre lokaler, Tuben [1+2], Noran östra [14+15] och Noran [16+17], är bergarten
från kontaktzonen mot den basiska gången provtagen. För Tuben (Ba± Sst, Sst)
innefattar detta Jotnisk sandsten (Sst) [Tuben [2]] samt den breccierade kontakten
med Jotnisk sandsten och xenoliter av Öje-basalt (Ba+ Sst) [Tuben [1]]. För No-
ran Östra (Db,Gr) innefattar detta den intilliggande Malingsbograniten (Gr) [No-
ran Östra [14]]. För Noran (Db,Gr) gäller samma sak [Noran [16,17]].I lokalen
Tuben [1+2] uppvisar Öje-Diabasen och den breccierade kontaktzonen samma typ
av avmagnetiseringsmönster. Tuben [1] sorteras under typfall 1 enligt figur 2, ty-
pen omfattar 4 av 5 prov ochMDF ligger mellan 50−100mT. I sandstenen från
Tuben [2] (2 st) har ett prov avmagnetiseringmönster av typ 2 och det andra ett ej
definierbart mönster. Noran Östras (Db) [15] avmagnetiseringsmönsterär av typ
1 ochMDF ligger på 20−60mT. Graniterna från Noran Östra (Gr) [14] (3st) är
av typ 1 förutom ett prov som troligen utsatts för kemisk omvandling. Samtliga är
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hårt magnetiserade med ettMDF på cirka 80mT. Noran (Db) [16] innefattar åtta
prov varav två är av typfall 3 och resten av typfall 1.MDF ligger på 40−100mT
för typfall 1 och på 10mT för typfall 3. Graniterna i Noran (Gr) [17] är av typfall 1
förutom ett prov som är av typfall 2.MDF ligger på runt 20mT för typ 1, provet av
typ 2 har ettMDF på 5mT. Noterbart är att den karaktäristiska remanensriktningen
i alla tre lokaler (Tuben [1+2], Noran Östra [14+15] och Noran [16+17]) skiljer sig
distinkt inom lokalen beroende av bergart.

Den karaktäristiska remanensvektorn för var lokal är beräknad frånde prov som är
angivna i tabell 6 (appendix) där vektoranalyserna för de individuella proven finns
att beskåda. Osäkerheten i medelriktningen av den karaktäristiska remanensvek-
torn definieras av parametrarnaα95 ochk (Fischer, 1953), därα95 är radien till den
ellips där medelriktningen till 95% sannolikhet fås att finna. Parameternk beskri-
ver graden av ansamling av remanensriktningarna från de enskilda proven, ett högt
k betyder att remanensriktningarna är väl samlade vilket görα95 litet. Precisions-
parameternk för lokalerna kan uppdelas i två grupper. En grupp med precision
15 > k > 30 och en annan grupp medk ? 40. Numeriska värden påα95 för var
lokal finns grafiskt återgivna i figur 3 och sammanställda i tabell 1 och tabell 2
tillsammans med parameternk.

Ur figur 3 kan ett mönster av fyra grupper karaktärisktiska remanensriktningar
skönjas. En gruppering av remanensriktningar har deklinationer runt~Ngeo. och flac-
ka inklinationer. De lokaler som delar den första remanensriktning grupperas som
’A’. Därefter kommer en gruppering med deklinationer mellan 100−150◦ och me-
delhöga inklinationer (40−60◦), gruppen benämns som ’B’ (lokalerna 5 och 7).
Lokalerna Strupforsen (Db) [11], Siavallen (Db) [12] och Gimån (Db)[13] åter-
finnes tätt samlade runt en inklination som liknar men är högre än det nuvarande
jordmagnetsfältet, deklinationen varierar dock kraftigt. Detta kan bero på att små
förändringar av branta inklinationer ger stora utslag på deklinationen vid analys av
remanensriktningen. Lokalerna tillhör samma grupp och grupperas som ’C’. Gra-
niterna från Noran (Noran Östra (Gr) [15] och Noran (Gr) [17]) ligger samlade
med en deklination på runt 20◦ och en inklination på 40−60◦, grupperingen be-
nämns som ’D’. Remanensriktningar för lokalerna Tuben (Sst) [2] och Hisåsen1

[8] avviker från de övriga. Grupperingarna finns förutom åskådliggjorda i figur 3,
inskrivna i tabell 1 och 2.
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INDEX ÖVER LOKALER: [1]: Tuben (Db, Db+Sst). [2]: Tuben (Sst). [3]: Järnvägen.[4]: Bäcken. [5]: Völsjön.

[6]: Firiberg. [7]: Firberg Västra. [8-9]: Hisåsen. [10]: Osanden. [11]: Strupforsen. [12]: Siavallen. [13]: Gimån.

[14,15]: Noran Östra (Db,Gr). [16,17]: Noran (Db, Gr). [18,19]: Noran1,2 (Db).

Figur 3: Medelriktningar med sannolikhetsradienα95 för karaktäristiska rema-
nensvektorer hos samtliga lokaler utom Osanden (Db) [10].
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PALEOMAGNETISKA RIKTNINGAR OCH POLPOSITIONER: Lat./Long.: Nutida geografiskt läge.N/n: Antal lokaler respektive prover, “.” betecknar beräkningsgrunden för medelvärdet.
Dekl./Inkl.: Uppmätt riktning på karaktäristisk remanensvektor.k: Fischers (1953) precisionsparameter.α95: Vinkeln för ellipsen av 95% sannolikhet att medelriktningen finnes däri.
Plat./long.: Position av paleopol.Dp/Dm: Precisionsparametrar.A95: A95 =

√

Dp ·Dm. G: Grupptillhörighet.

Lokal Lat./Long. N/n Dekl. Inkl. k α95 Plat. Plong. Dp Dm A95 G
[1] Tuben (Db±Sst)a 61,10◦/13,33◦ 1/5. 359,4 12,2 62,8 9,7 35,1 194,1 5,0 9,9 7,0 A

[2] Tuben (Sst) 61,10◦/13,33◦ 1/2. 296,1 -55,5 – – 20,1 64,0 – – – –
[3] Järnvägen 61,10◦/13,33◦ 1/3. 358,9 -20,9 89,0 13,1 -18,1 14,5 7,2 13,8 10,0 A

[4] Bäcken 61,10◦/13,33◦ 1/6. 354,2 -11,6 15,2 17,7 -22,9 19,6 9,1 18,0 12,8 A

[5] Völsjön 61,13◦/13,38◦ 1/5. 108,5 61,5 20,4 17,4 28,7 66,1 20,7 26,8 23,6 B

[6] Firiberg 61,05◦/13,12◦ 1/9. 352,4 19,4 31,3 9,3 38,6 202,7 5,1 9,7 7,0 A

[7] Firiberg Västra 61,05◦/13,12◦ 1/5. 140,7 38,3 15,1 20,3 -1,5 49,2 14,3 24,1 18,6 B

[8] Hisåsen1 60,91◦/13,50◦ 1/4. 61,7 5,3 16,4 23,4 15,7 127,5 11,8 23,5 16,7 –
[9] Hisåsen2 60,91◦/13,50◦ 1/3. 354,1 3,6 46,9 18,2 30,7 200,4 9,1 18,2 12,9 A

[10] Osanden 61,19◦/13,25◦ 1/9 – – – – – – – – – –
[11] Strupforsen 61,56◦/12,80◦ 1/6. 80,0 80,0 37,4 11,1 59,0 52,4 20,4 21,3 20,8 C

[12] Siavallen 61,60◦/13,01◦ 1/4. 55,8 76,0 195,7 6,6 65,0 74,0 11,2 12,2 11,7 C

[13] Gimån 60,81◦/13,59◦ 1/4. 4,9 82,7 69,6 11,1 75,1 18,3 21,2 21,7 18,0 C

GruppA 61,15◦/13,27◦ 5./26 355,8 0,6 23,1 16,3 29,1 198,1 8,2 16,3 11,6
GruppB 61,15◦/13,27◦ 2./10 128,6 51,0 – – 11,8 56,1 – – –
GruppC 61,15◦/13,27◦ 3./14 52,5 80,7 143,2 10,3 67,5 53,4 19,1 19,8 19,4

Tabell 1: Paleomagnetiska remanensriktningar och polpositioner för Öje-
Diabasen.

Lokal Lat./Long. N/n Dekl. Inkl. k α95 Plat. Plong. Dp Dm A95 G
[14] Noran Östra (Db) 60,45◦/15,14◦ 1/7. 19,8 9,6 44,3 9,2 32,4 171,6 4,7 9,3 6,6 A

[15] Noran Östra (Gr) 60,45◦/15,14◦ 1/3. 20,1 40,6 21,2 27,5 50,2 165,5 20,2 33,3 25,9 D

[16] Noran (Db) 60,45◦/15,14◦ 1/7. 13,3 -23,0 55,6 8,2 -16,8 1,5 4,6 8,7 6,3 A

[17] Noran (Gr) 60,45◦/15,14◦ 1/3. 18,8 62,3 68,9 15,0 69,7 152,8 18,2 23,4 20,6 D

[18] Noran 1 (Db) 60,45◦/15,14◦ 1/8. 8,3 -7,4 24,3 11,5 -25,5 6,0 5,8 11,6 8,2 A

[19] Noran 2 (Db) 60,45◦/15,14◦ 1/9. 19,2 9,3 14,2 14,2 32,4 172,3 7,2 14,3 10,1 A

GruppA 60,45◦/15,14◦ 4./31 15,2 -2,8 24,3 19,0 -27,0 358,0 9,5 19,0 13,4
GruppD 60,45◦/15,14◦ 2./6 19,6 51,5 – – 58,9 161,8 – – –

Tabell 2: Paleomagnetiska remanensriktningar och polpositioner för basiska
gångar i Noran samt från intilliggande Malingsbogranit (Gr).

aDiabas med eller utan breccierad sandsten
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RESULTAT TERMISK AVMAGNETISERING

ANALYSER AV REMANENSVEKTORER: G: Typ av termiskt avmagnetiseringsmönster.D/I : Deklination och in-
klination på remanensvektorn i◦. T,B: Intervall där vektorn definierats i °C respektivemT. ε: Vinkelfel i ◦.
LOKALER: s13.02: Järnvägen (Db) [3], s18.02: Noran (Db) [16], s31.02: Völsjön (Db) [5], s53.02: Firiberg Väst-
ra (Db) [12], s59.03: Noran Östra (Db) [15], s72.02: Osanden(Db) [10], s86.02: Siavallen (Db) [12].

Vektoranalyser från avmagnetiseringar
Termiska avmagnetiseringar Växelfältsavmagnetiseringar

G Prov D/I T0 →T1 ε D/I B0 →B1 ε
I s13.03 341,7 /-26,9 500→O 5,5 355,0 /-29,3 25→60. 3,2
I s18.02 13,9 / -7,1 400→O 1,6 12,6 /-10,5 20→~O 4,1
II s31.02 124,7 / 47,7 400→O 2,6 108,5 / 74,0 20→~O 2,4
II s53.02 66,1 / 39,6 400→590 9,8 141,6 / 55,0 60→80. 4,4
I s59.03 221,4 / -1,2 500→O 3,0 26,4 / 11,8 35→80 2,1
- s72.02 125,6 / 54,0 80→~O 7,6

(I) s86.02 47,2 / 75,1 40→~O 2,4
Tabell 3: Jämförelse av karaktäristisk remanensvektor beroende påavmagnetise-
ringsmetod.

Totalt sju prover avmagnetiserades termiskt för att mäta naturlig remanent mag-
netisering (NRM) och definiera karaktäristisk remanensriktning. Representerade
lokaler är, Järnvägen (Db) [3], Noran (Db) [16], Völsjön (Db) [5], Firiberg Västra
(Db) [7], Noran Östra (Db) [14], Osanden (Db) [10], och Siavallen(Db) [12]. Spe-
cifikt rör det proven (i samma ordning) S13.03, S18.02. S31.02, S53.02,S59.03,
S72.02 och S86.02. Vid avmagnetiseringen kunde två typer av avmagnetiserings-
mönster utläsas. Typ ett (I), omfattar Järnvägen (Db) [3], Noran (Db)[16], Noran
Östra (Db) [14] och möjligen Siavallen (Db) [12]. Termisk avblockering avde mag-
netiska domänerna är begränsad till temperaturer mellan 560−590 °C. Det snäva
intervallet runt curietemperaturen för magnetitTc = 578 °C indikerar att remanen-
sen huvudsakligen bärs av magnetit eller titanomagnetit. Remanensvektorn består
av två komponenter varav den första avmagnetiseras helt först vid temperaturer upp
till 560 °C och därefter en komponent vilken avmagnetiseras vid temperaturer över
560 °C. Karaktäristisk magnetisering definieras från temperaturer på 400−500 °C
och högre. Det andra typfallet (II), omfattar Völsjön (Db) [5] och Firiberg Västra
(Db) [7]. Avblockeringstemperatur är här jämnt fördelad över temperaturspektru-
met varför magnetisk intensitet avtar linjärt med temperaturen. Remanensvektorn
verkar bestå av endast en komponent och den karaktäristiska magnetiseringen defi-
nieras från temperaturer på 400 °C. Provet från Osanden (Db) [10](S72.02) skiljer
sig från de tidigare typerna och verkar vara ett mellanting av de två nämda typerna.
Intensiteten är först konstant, för att sedan sjunka och till sist stiga i detsista av-
magnetiseringssteget (590 °C). Exempel på termiska avmagnetiseringskurvor finns
åskådliggjorda i figur 4. Grafen visar remanensens magnetiseringsintensitet vid
stegvis ökande temperatur. Magnetiseringsintensiteten(J) är normerad.

Karaktäristisk remanensriktning var möjlig att definiera i fem av de sju proven. Re-
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Typfall II
Typfall I

Typexempel på termiska avmagnetiseringar
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Figur 4:Exempel på termiska avmagnetiseringskurvor

manensriktningarna mellan termisk- och växelfältsavmagnetisering överenstäm-
mer väl för lokalerna Järnvägen (Db) [3] och Noran (Db) [16] (s13.02, s18.02).
För Völsjön (Db) [5] (s31.02) överenstämmer resultaten till viss del, deklination
och inklination liknar varandra med en vinkeldifferens på∼ 20◦. För de övriga
lokalerna (Firiberg Västra (Db) [7], Noran Östra (Db) [14] (s53.02,s59.03) över-
enstämmer inklinationen med en vinkeldifferens på 10−15◦ medan deklinationen
skiljer sig kraftigt. Resultat från vektoranalysen av både den termiska- och växel-
fältsavmagnetiseringen har åskådliggjorts i tabell 3.
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ANISOTROPI HOS DEN MAGNETISKA SUSCEPTIBILITETEN

Den magnetiska susceptibiliteten och anisotropin mättes på prov från lokalernaTu-
ben (Ba, Ba+Sst, Sst) [1,2], Järnvägen (Db) [3], Bäcken (Db) [4], Völsjön (Db) [5],
Firiberg (Db) [6], Firiberg Västra (Db) [7], Hisåsen (Db) [8-9], Osanden (Db) [10],
Strupforsen (Db) [11], Siavallen (Db) [12], Gimån (Db) [13], NoranÖstra (Db,Gr)
[14,15] och Noran (Db,Gr) [16,17]. Resultaten behandlades statistiskt för alla loka-
ler utom Tuben (Ba, Ba+Sst, Sst) [1,2], Järnvägen (Db) [3] och Noran Östra (Gr)
[15] där provserierna var för små, minst fem prover krävs för statistisk säkerhet.
Metodik av Jelínek (1978) användes. Graden av anisiotropi för lokalerna från Öje-
Diabasen och Noran-plutonen ligger under 6%,PJ = 1.036 respektivePJ = 1.027
i medeltal. Anisotropigraden för enskilda lokaler finns representerad i figur 5. Låg
anisotropigrad är typiskt för vulkaniska och magmatiska bergarter vars magnetis-
ka textur bildats av och representerar flödesriktningen (Tarling & Hrouda, 1993b).
Formen av susceptibilitetsellipsoiden varierar. Lokalerna Osanden (Db) [10], No-
ran (Gr) [17] och Hisåsen (Db) [8-9] uppvisar en sfärisk ellipsoid. Firiberg (Db)
[6] och Firiberg Västra (Db) [7] uppvisar prolata ellipsoider. Resterande lokaler har
oblata susceptibilitetsellipsoider. Form och anisotropigrad för analyserbara lokaler
kan beskådas i figur 5.

Massusceptibilitet för samtliga lokaler
Lokal n Km

[15] Noran Östra (Gr) 8 2,151E-05
[10] Osanden (Ba) 9 6,032E-04
[16] Noran (Db) 8 6,810E-04

[2] Tuben (Sst) 2 2,678E-03
[17] Noran (Gr) 3 6,211E-03
[13] Gimån (Ba) 9 7,537E-03

[6] Firiberg (Ba) 9 1,142E-02
[7] Firiberg Västra (Ba) 8 1,864E-02
[1] Tuben (Ba+Sst) 2 2,190E-02
[1] Tuben (Ba) 3 2,287E-02
[11] Strupforsen (Ba) 9 2,857E-02
[8-9] Hisåsen (Ba) 9 3,042E-02
[14] Noran Östra (Db) 8 3,094E-02
[5] Völsjön (Ba) 9 3,232E-02

[12] Siavallen (Ba) 9 4,309E-02
[4] Bäcken (Ba) 6 4,564E-02
[3] Järnvägen (Ba) 3 6,084E-02

Tabell 4: Massusceptibilitet sorterad efter stigande grad.Ba står för Öje-
Basalt/Diabas,Db för basisk gång(dolerite dyke)och Sst för Jotnisk sandsten.
Tuben (Ba+Sst) innefattar basalt samt breccierad sandsten.
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Figur 5:Form på susceptibilitetsellipsoiden

Medelsusceptibiliteten (Km) för lokalerna från Öje-Diabasen är 2,745·10−2SI och
varierar från 6,032·10−4SI till 6 ,084·10−2SI. Inordnas susceptibiliteterna efter
stigande ordning framträder följande mönster, Låga och medellåga (2E-5 -6E-4,
2E-3 - 7E-3) susceptibiliteter har de första sex lokalerna, se tabell 4. I denna grupp
inordnas graniter och sandstenar vilket är att förvänta då denna typ avbergarter har
ett betydligt lägre järninnehåll än basalter och diabaser (Brownlow, 1996). Noter-
bart är även att lokalerna Osanden [10], Noran (Db) [16] och Gimån [13] ingår i
denna grupp. Låg susceptibilitet där hög förväntas kan vara ett teckenpå omvand-
ling av bergarten. Vid konventionell oxidering omvandlas magnetit till hematit,
eller mineral som har betydligt lägre susceptibilitet, skillnad är i storleksordning-
en: 103 (Tarling & Hrouda, 1993b). Omvandling från biotit till titanomagnetit kan
även ske, vilket åstadkommer en höjning av susceptibiliteten. Susceptibiliteter i
storleksordningen 1E-2 - 3E-2 (i enlighet med susceptibilitet för magnetit) har de
basiska bergarterna (inklusive breccierad Jotnisk sandsten) från lokalerna Tuben,
Völsjön, Firiberg, Firiberg Västra, Hisåsen, Strupforsen och Noran Östra, se ta-
bell 4. Massusceptibiliteten visar att diabasen i blandbergartsprovernafrån Tuben
(Ba+Sst) dominerar de magnetiska egenskaperna. Högst susceptibilitet (4E-2 - 6E-
2) har lokalerna Siavallen (Ba), Bäcken (Ba) och Järnvägen (Ba), se tabell 4.
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M EDELRIKTNINGAR AV SUSCEPTIBILITETSAXLAR

Susceptibilitetsellipsoiden formas av de tre olika axlarna för medelsusceptibiliteti
x,y och z-led i ett kartesiskt koordinatsystem. Storleken (maximal, intermediäroch
minimal) på dessa axlar bestämmer formen av ellipsoiden. I de fall då den maxima-
la och intermediära axeln blir sammablandade (“gördeldistribution” av de enkilda
axlarna) sänks tillförlitligheten på den uppvisade lineationen. Konfidensintervallet
för medelvärdet är satt till 95% och konfidenskonen för medelriktningen varierar
oftast under 30◦. Bredare intervall på konfidenskonen har Siavallen (Db) [12] och
Hisåsen (Db) [8-9], här på grund av gördeldistributionen av axlarna,samt Osanden
(Db) [10] men här på grund av illa definierad magnetisk anisotropi. Medelriktning-
ar och konfidenskonens utforming för analyserbara lokalerna kan beskådas i tabell
5 och grafiska representationer av maximal och minimal medelaxel finns i figur 6.

Mönstret som bildas av de enskilda susceptibilitetsaxlarna förväntas skilja sig be-
roende på vilken geologisk formation som undersökts. Graden av anisotropi för
basaltiska lavaflöden, flacka och branta lagergångar understiger i regel 10%. Mag-
netiska texturer för lavaflöden och lagergångar tenderar att vara mer folierade än
lineerade. Foliationsplanet ligger nära flödesplanet och axeln för minimal suscepti-
bilitet ligger vinkelrätt mot detta. Tendensen till foliation innebär också att axlarna
för maximal och intermediär susceptibilitet i ibland bildar gördeldistribution. För
en lava sammanfaller foliationen med flödesplanet och lineationen med flödesrikt-
ningen, dock enbart på avstånd från både matargången och änden avflödet där
anisotropin är illa definierad (Iezzy & Ventura, 2002; Tarling & Hrouda,1993b).
Ett flackt lavaflöde eller en flack lagergång bör därför uppvisa en textur där den
minimala susceptibilitetsaxeln är nära vertikal. Riktningen av de maximala och in-
termediära susceptibilitetsaxlarna bör uppvisa antingen en gördeldistributioneller
klart definierade ansamlingar av axlar vilka bildar ett flackt plan. I en stereografisk
projektion ligger dessa axlar mot ytterkanten medan minimal susceptibilitet ligger
i centrum (Dragoni m.f., 1997; Tarling & Hrouda, 1993b). Det har föreslagits att
den magnetiska texturen för basaltiska lavaflöden sprungna under luft respektive
vatten skiljer sig åt. Landbasalter ska ha konsistenta texturer medan marina basal-
ter har mer oordnade texturer, troligen relaterade till avgång av gaser eller kemiska
förändringar i den marina miljön (Tarling & Hrouda, 1993b).

I ytnära branta lagergångar är den magnetiska texturen folierad. Anisotropin är
i regel låg varför riktningen av de maximala och intermediära axlarna ofta överlap-
par (gördeldistribution). Texturen är folierad nära kontakten men ocksåimbrikerad
från flödesplanet. I en stereografisk projektion bör den storcirkel som beskriver
magnetisk foliation för lokalen falla nära lagergångens strykning. Minimal suscep-
tibilitet bör ligga vinkelrätt från detta plan, i en stereografisk projektion mot flacka
inklinationer (Hrouda, 1982; Knight & Walker, 1988; Tauxe m.f., 1998).

Analyser av flödesriktningar från Öje-Diabasen inbegriper lokalerna Bäcken [4],
Völsjön [5], Firiberg [6], Firiberg Västra [7], Hisåsen [8-9], Osanden [10], Strup-
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K1 K2 K3
Lokal n DK1 IK1 Dα95 Iα95 DK2 IK2 Dα95 Iα95 DK3 IK3 Dα95 Iα95 Km

[1] Tuben (Db) 3 2.287E-2
[1] Tuben (Db+Sst) 2 2.190E-2
[2] Tuben (Sst) 2 2.678E-3
[3] Järnvägen 3 6.084E-2
[4] Bäcken 6 171.9 1.0 26.0 1.9 262.2 16.6 25.6 5.6 78.5 73.4 5.9 5.6 4.564E-2
[5] Völsjön 9 358.0 4.9 20.9 6.0 267.4 7.1 21.7 7.8 122.3 81.3 10.3 5.8 3.232E-2
[6] Firiberg 9 321.9 4.6 7.6 3.5 220.9 67.1 6.6 5.8 53.8 22.4 7.2 4.7 1.142E-2
[7] Firiberg Västra 8 22.8 17.7 28.4 8.3 292.6 0.6 28.4 16.0 200.7 72.3 16.5 8.2 1.864E-2
[8−9] Hisåsen 9 332.8 11.1 41.8 20.2 232.9 41.0 57.3 33.1 74.9 46.8 56.8 27.6 3.042E-2
[10] Osanden 9 311.5 66.4 64.4 28.7 141.5 23.2 64.4 53.2 49.9 3.7 56.0 22.6 6.032E-4
[11] Strupforsen 9 269.5 8.6 11.9 4.1 0.7 7.9 11.9 4.9 132.9 78.3 5.9 3.3 2.857E-2
[12] Siavallen 9 351.6 0.4 51.9 4.8 261.6 5.1 51.9 8.1 86.3 84.9 9.5 6.1 4.309E-2
[13] Gimån 9 343.6 4.4 19.8 12.3 245.6 60.7 24.0 15.8 76.0 28.9 26.4 7.8 7.537E-3

[14] Noran Östra (Db) 8 352 56.2 30.9 7.1 209.9 27.8 31.1 12.1 110.3 17.6 14.2 4.8 3.094E-2
[15] Noran Östra (Gr) 3 2.151E-5
[16] Noran (Db) 8 201.5 49.3 41.0 16.9 38.4 39.5 41.0 8.7 301.4 8.4 17.7 8.4 6.810E-4
[17] Noran (Gr) 7 222.5 3.4 28.2 9.0 113.3 79.8 28.1 22.6 313.0 9.6 24.0 7.5 6.211E-3

Tabell 5: Medelriktningar, konfidensintervall och medelvärden för magnetisk susceptibilitet. K1: maximal susceptibilitet, K2: intermediär
susceptibilitet, K3: minimal susceptibilitet.
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INDEX ÖVER LOKALER: [4]: Bäcken. [5]: Völsjön. [6]: Firiberg. [7]: Firberg Västra. [8,9]: Hisåsen. [10]:

Osanden. [11]: Strupforsen. [12]: Siavallen. [13]: Gimån.

Figur 6: Grafisk representation av riktningen hos den magnetiska anisotropin för
axlarna för maximal och minimal magnetisk susceptibilitet (K1 ochK3)

forsen [11], Siavallen [12] och Gimån [13]. Lokalen Osanden [10] uppvisar ett
kaotiskt beteende där riktningen av de individuella provens suscetibilitetsaxlar är
slumpmässigt spridda över hela rymden. Detta betyder att de dominerande mag-
netiska mineralen saknar orientering, eller att sekundär mineraltillväxt sketti god-
tycklig riktning. Medelriktningar för axlarnaK1 och K3 för lokalerna från Öje-
Diabasen (nämnda ovan) finns åskådliggjorda i figur 6. Susceptibilitetsaxeln som
representerar minimal susceptibilitet (K3), ligger väl definierad runt den vertikala
rymdaxeln för lokalerna (4,5,7,11,12), se figur 6, bild K3. Några undantag finns
dock, Hisåsen [8-9] uppvisar en gördeldistribution av axlarnaK2 ochK3 och folia-
tionsplanet för Firiberg [6] samt Gimån [13] lutar.

Firiberg [6] och Gimån [13] samt Hisåsen [8-9] (?) uppvisar väldefinierade
axlar (K1/K3) på liknande positioner. Polen till foliationsplanet stupar mot öst-
nordöst, se figur 6. Själva foliationsplanet stupar mellan 44−68◦ mot syd-sydost.
Hos basalter förväntas flödesplanet ligga horisontellt och representeras av det mag-
netiska foliationsplanet. Så är helt klart inte fallet här, såvida inte lokalernautgör
en del av eller befinner sig i direkt närhet till en matargång. Då magman är minst
viskös vid matargången och och rör sig i rent skjuvtillstånd bildas väldefinierade
magnetiska texturer (Iezzy & Ventura, 2002). Om magman avsätts som en basalt
avgörs avståndet till dess att plant flöde uppnås av en kon vilken har höjden av
det specifika basaltlagret och vars sidor lutar cirka 45◦ ut från matargången. Den
uttalade gördeldistributionen av susceptibilitetsaxlarna i lokalerna Gimån [13]och
Hisåsen [8-9] skulle bättre stämma in på mönstret av en brant lagergång (eng.dyke)
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(Tarling & Hrouda, 1993b). I annat fall skulle tektonisk störning av stratigrafin för
Firiberg [6] och Gimån [13] skulle kunna misstänkas. Att korrigera foliationsplanet
till ett stratigrafiskt horisontalplan gör dock inte att paleopolerna för dessa lokaler-
na grupperar sig bland paleopoler för övriga lokaler från Öje-Diabasen eller Noran.
Orsaken till detta kan antingen vara att dessa lokaler är provtagna ur en annan geo-
logisk bildning, tidsmässigt och/eller morfologiskt skiljd från ett flackt lavaflöde.
Bergarten kan vara ommagnetiserad (omvandlad, kristalltillväxt). För resterande
lokaler stupar foliationsplanet< 18% vilket är i enlighet med uppmätta lutningar
på stratigrafi ur Jotnisk sandsten (Hjelmqvist, 1966).

LineationsindikatorK1, axeln för maximal susceptibilitet, ligger hos lokalerna Bäc-
ken [4], Völsjön [5], Firiberg Västra [7], Hisåsen [8-9] och Siavallen[12] väl de-
finerad i nord-nordvästlig riktning. Firiberg Västras [7]K1 − axel avviker dock
mot nord-nordöst och Siavallen [12] uppvisar en gördeldistribution avK1 ochK2.
Lokalen Strupforsen [11], är en typisk flack lagergång, definierad med konfiden-
svinklar på mindre än 12◦. Maximal susceptibilitetsaxel avviker här genom att ligga
i rakt västlig led till skillnad från de övriga som ligger i nord-nordvästlig riktning.
Grafiska representationer av axlarnaK1 ochK3 finns i figur 6, lineationsindikatorn
K1 finns även utritad över en geologiska karta, se figur 7.

Analyser av flödesriktningar från övriga lokaler, Noran (Db, Gr) [16,17] samt
Noran Östra (Db) [14] är utförda, antalet prov av granit i Noran Östra [15] var för
få för statistisk behandling. Graniten i Noran (Gr) [17] uppvisar varken klar gördel-
distribution av några axlar eller klart definierade ansamlingar. Median susceptibi-
litetsaxel ligger rakt vertikalt medan maximal och minimal ligger mycket flackt
(< 10◦). Hos Noran (Db) [16] och Noran Östra (Db) [14] syns en viss gördeldis-
tribution av K1/K2 medan minimal susceptibilitet är klart ansamlad på inklinatio-
ner av mindre än 20◦. Foliationsplanet ligger alltså nära vertikalt vilket stämmer
in på det förväntade mönstret för en brant basisk lagergång. Strykningen av den
storcirkel som utgöres av K1 och K2 är i bägge fall nord-nordöstlig. Den magne-
tiska texturen visar på spegelvända ansamlingar av medelaxlar för den magnetiska
suscetibiliteten (AMS).
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Figur 7: Geologisk karta över delar av Dalarna med lokalnamn och riktning på
maximal susceptibilitet (K1) utritad för respektive lokal.
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DISKUSSION & SLUTSATSER

DISKUSSION

I lokalerna Tuben (Db± Sst, Sst) [1,2], Noran Östra (Db,Gr) [14,15] och Noran
(Db,Gr) [16,17] provtogs kontaktzonen mot de basiska gångarna. Analysen av me-
delriktningarna för den karaktäristiska remanensen visade på klart skiljda rema-
nensriktningar mellan bergarterna inom samma lokal. Detta har innebörden atting-
en av kontakzonens bergarter har erhållit sin karaktäristiska magnetisering i samma
magnetfält som den basiska gången i samma lokal. Diabaser förväntas ommagne-
tisera kontaktbergarten, detta är emellertid inte fallet här. Växelfälstavmagnetise-
ringarna av den Jotniska sandstenen visade på mycket hög koercivitet(> 120mT)
vilket antyder att hematit troligen är remanensbärare. Hematit är en oxiderings-
produkt av magnetit varför kemisk remanent magnetisering (CRM) skulle kunna
misstänkas. Fritt syre bör ha varit tillgängligt i den mer porösa sandstenenvilket
inte kan ha varit fallet i basalten. En annan möjlighet är att den Jotniska sandste-
nen behållit sin ursprunliga magnetisering. Då hematit har en hög koercivitet och
om lokalen placerats där Öje-Basalten består av mycket tunna flak (Hjelmqvist,
1966) och depositionen skett under vatten så som von Eckerman (1939)noterat
bör kylningen varit effektiv, varför curietemperaturen aldrig uppnåtts. Varför även
graniterna uppvisar samma beteende är problematiskt. Noran-plutonen harinte ut-
satts för metamorfos, remanensen verkar bäras av hematit (med hög korecivitet),
berget bör vara friskt då det framskrapats av den sista istiden, varför jag inte vågar
göra något antagande om just detta förhållande.

De skiljda magnetiseringarna betyder, att om den karaktäristiska magnetise-
ringen i basalterna är den ursprungliga så är inte bildningarna från sammatid. En
senare överskrivning av magnetiseringen bör ha påverkat bägge bergarter. Det höga
halveringsfältet (MDF) på mellan 20−120mT för basalterna indikerar att rema-
nensbärarna är stabila över geologisk tid. Den termiska avmagnetiseringen av den
till Tuben (Db) [1,2] närliggande lokalen Järnvägen (Db) [3] visar att magnetit el-
ler titanomagnetit huvudsakligen bär remanensen. Samma gäller för lokalen Noran
(Db) [14] och Noran Östra (Db) [16].

De termiska avmagnetiseringarna av sju utvalda prover av basaltisk komposition
visade på två klart skiljda typer av avmagnetiseringsbeteenden. I den första ty-
pen var det tydligt att remanensen bars av magnetit då den magnetiska intensite-
ten fanns konstant under curietemperaturen för magnetit. I det andra fallet avtog
intensiteten linjärt med temperaturen. Hos bägge typer kunde karaktäristisk re-
manensriktning definieras. Remanensriktningarna överenstämde oberoende av ter-
miskt avmagnetiseringsmönster, mellan termisk- och växelfältsavmagnetisering i
vissa fall. Varför vi inte har skäl att ifrågasätta riktigheten av resultaten från växel-
fältsavmangetiseringarna. Det skiljda termiska avmangetiseringsmönstret indike-
rar att den mineralogiska sammansättningen hos basalterna av termisk typ I ochII
skiljer sig markant åt. Termisk typ I omfattar lokalerna Järnvägen [3], Noran (Db)
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[16], Noran Östra (Db) [14] och Siavallen [12]. Termisk typ II omfattar Völsjön
[5] och Firiberg Västra [7]. Termisk avmagnetisering av typ II sammanfallermed
grupperingenB av de karaktäristiska remanensriktningarna. Medan typ I innefat-
tar grupperingarnaA och C. GruppB kommer i diskussionen nedan misstänkas
vara en överskrivning av tidigare magnetisering medan gruppA ochC troligast är
ursprungliga konsistenta magnetiseringar. Omfattningen av de termiska avmagne-
tiseringarna är dock för liten för att några säkra slutsatser skall kunnagöras. Helst
skulle flera prov ur samtliga lokaler vara representerade i en sådan studie.

Den termiska avmagnetiseringen av provet från lokalen Osanden (Db) [10] vi-
sar på kemisk omvandlig på grundval av den magnetiska intensitetens beteende
under avmagnetiseringsproceduren. Dessutom är massusceptibiliteten mycket låg
hos lokalen, se tabell 4, vilket indikerar omvandling, då en basalt förväntas ha högt
innehåll av magnetiska mineral. Inte heller kunde någon karaktäristisk magneti-
seringsriktning definieras vare sig i det termiska eller de växelfältsavmagnetise-
rade provet/en. Avmagnetiseringarna var i många fall obenägna att reducera den
magnetiska intensiteten mer än 20% varför inga vektorer tydligt kunde definieras.
Remanensen kan även misstänkas bestå av tre eller fler komponenter då magnetise-
ringsintensiteten i vissa fall varierade upp och ned under hela avmagnetiseringen.
Vektorerna för anisotropin hos den magnetiska susceptibiliteten (AMS) är även
vitt spridda, detta indikerar att omvandling/mineraltillväxt under olika tidpunkter
ägt rum. Det kan med säkerhet sägas, även om inga tunnfilmsslip studerats, att de
magnetiska mineralen i lokalen Osanden [10] omvandlats en eller flera gånger se-
dan ursprunglig tillväxt.

Medelaxeln för maximal susceptibilitet (K1) visar på ett övergripande mönster för
lokalerna från Öje-Diabasen. Lokalerna i den västra skänkeln, Firiberg [6], Firi-
berg Västra [7], Hisåsen [8-9] och Gimån [13] uppvisar en riktning av maximal
susceptibilitet (K1) som är närmast parallell men brantare än skänkeln (veckax-
eln), se figur 7. Firiberg Västra [7] avviker genom att K1 avviker cirka45◦ från
den tidigare riktningen. Hisåsens [8-9] K1 är dåligt definierad (α95 = 20,2◦), detta
på grund av sammanblandade axlar av K1/K2 (gördeldistribution).

Firiberg [6] har ett foliationsplan som stupar cirka 68◦, även Gimån [13] har ett
brant foliationsplan med ungefär den lutningen. Ett försök att korreleratexturen till
ett stratigrafisk horisontalplan gjorde dock inte att remanensriktningarna för dessa
lokaler grupperade sig i några tidagre kända grupper, varför det ej vore troligt att
dessa lokaler störts tektoniskt. Hisåsens [8-9] foliationsplan lutar även det, om än
betydligt mindre än hos de övriga två lokalerna, detta är dock troligast relaterat
till gördelfördelningen av axlarna. Lokalerna Hisåsen [8-9] och Gimån [13] har
en AMS-textur som bättre stämmer in på en lagergång än en basalt. Firiberg [6]
har mycket konsistenta texturer och Firiberg Västra [7] har en AMS-textur typisk
för en basalt. Jämföres AMS-textur med remanensriktningar så faller Firiberg [6]
och Hisåsen [8-9] inom gruppA Firiberg Västra [7] inom gruppB och Gimån [13]
inom gruppC. Gimån [13] har låg massusceptibiliteten vilket indikerar att omvand-
ling kan ha skett.
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Hos lokalerna i huvudskänkeln, Bäcken [4], Völsjön [5], (Osanden[10]), Strup-
forsen [11] och Siavallen [12], är maximal susceptibilitet, hos lokalerna Bäcken
[4], Völsjön [5] och Siavallen [12] närmast parallell men brantare (nästan rakt
nordlig) med huvudskänkelns utsträckning, se figur 7. Strupforsens [11] riktning
på K1 är närmast vinkelrät mot de övriga lokalernas. Lokalen Osanden [10] av-
viker med en vertikal maximal susceptibilitet då de övriga är flacka. Dock kan
Osandens [10] mineralogi inte antas vara ursprunglig och K1 är dåligt definierad
(α95 = 28◦). Jämföres riktning av K1 med remanensgrupperingar för huvudskän-
keln, faller Siavallen [12] och Strupforsen [11] inom gruppC, Völsjön [5] i grupp
B och Bäcken [4] i gruppA. Minimal susceptibilitetsaxel är centrerad vertikalt i
samtliga fall för huvudskänkelns lokaler.

Susceptibilitetsellipsoiden utseende för de basiska bergarterna är oblat isamt-
liga fall utom, (Osanden [10]), Hisåsen [8-9] och Firiberg Västra [7] där den är
sfärisk och Firiberg [6] där den är prolat. Av totalt 9 lokaler från Öje-Diabasen har
5 en magnetisk textur som överenstämmer med förväntad textur för ett flackt la-
vaflöde. Det kan också konstateras att det finns en föredragen riktning av maximal
susceptibilitet, i NNW/SSÖ-riktning.

Intrusioner av lagergångar i den storleken och spridningen som de Jotniska och
postjotinska gångsystemen har, är tecken på utvidning av jordskorpan i regional
skala. En smälta flödar parallellt med sprickan, vinkelrätt mot uppsprickningen.
Det skulle alltså finnas antingen skjuvpåkänningar i riktningen NNW/SSÖ eller
dragspänningar vinkelrätt mot detta plan. Då sprickan är utfylld eller hållfastheten
i det omgivande berget är lägre horisontalt än vertikalt så börjar smältanvandra ra-
diellt. Detta skulle kunna vara förklaringen till att lokalen Strupforsen [11]har en
maximal susceptibilitet som avviker. Susceptibilitetsellipsoidens utseende (oblat)
och AMS-texturen överenstämmer mycket väl med ett mönster för ett flackt mag-
maflöde. Detta gäller inte för den andra lokalen där maximal susceptibilitet (K1)
avvek, Firiberg Västra [7].

Vid en studie av driften av den Fennoskandiska och Ukrainska skölden fram-
kom det att under tiden 1,90− 1,35Ma fanns en konstant, låg hastighet i kon-
tinentaldriften (Elming m.f., 1993), som sedan ändrades abrubt vid 1,35Ma då
drifthastigheten blev märkbart högre och också fluktuerade kraftig. Denna period
ska ha sammanfallit med den Jotniska uppsprickningen och den senare intrusionen
av gångkomplex vid 1,25Ma. Dessa förändringar är tecken på förändringar i tek-
toniska plattors relativa konfiguration.

De pollägen som identifierats från de karaktäristiska remanensriktningarna över-
enstämmer i vissa fall med andra studier. GruppA har en paleolatitud (◦N) och
-longitud (◦E) på 29/198 för Öje-Diabasen respektive 27/178 för Noran. Detta
överenstämmer med resultaten från Piper och Smith (1980) vilka ger ett pollägeav
27/198 för “Jotniska lavor” från Dalarna. Även i Elming m.f. (1993) överenstäm-
mer angivna paleopositioner med perioden för den Jotniska uppsprickningen. Att
de bägge polerna från gruppA (Öje och Noran) i denna studie sammanfaller så väl
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innebär sannolikt att Öje-Diabasen och de basiska gångarna vid Noranär samtida.
GruppC (−68/233) överenstämmer väl med paleopostitionen för Skandinavien
vid bildandet av Blekinge-Dala-Doloriterna (BDD; se Elming m.f. (1993)) vilket
betyder att prover tagna av vad som tros vara och karterats som Öje-Diabas i själva
verket kan vara gångar bildade långt senare (1000− 900Ma). En annan möjlig-
het är att Öje-Diabasen ommagnetiserats av dessa och erhållit nya riktningar. Den
oblata susceptibilitetsellipsoiden hos dessa lokaler och den typiska diabas-AMS-
texturen för Siavallen [12] och Strupforsen [11] talar för det senarealternativet,
medan Gimån [13] har en AMS-textur som liknar den av en brant lagergång. Lo-
kalen Osanden [10] som så tydligt visar tecken på omvandling kan vara ett tecken
på detta. Magnetiseringen i gruppB (−12/236) kan misstänkas vara en överskriv-
ning av tidigare magnetisering då paleopolen faller bland positioner för den senare
delen av den Svekonorvegiska orogenesen, se (Elming m.f., 1993), vilken oundvik-
ligen måste ha påverkat området i någon mån. GruppD tillhör graniterna i Noran
och avviker från andra kända paleopoler för Skandinavien.

Att flera klart skiljda pollägena framträder betyder, då alla lokaler är provtagna
geografisk nära varandra, att de inte kan ha erhållit sin karaktäristiskamagneti-
sering vid samma tidpunkt. Den geomagnetiska polen håller ett närmast konstant
läge i förhållande till jordens rotationsaxel, även om denna byter polaritet.Alltså
föreligger det betydande tidsrymder av kontinental drift mellan intrusionstillfälle-
na av de olika geologiska bildningarna.

Vi förväntar oss en oblat susceptibilitetsellipsoid, ett AMS-mönster från endia-
bas eller lava och sammanfallade remanensriktningar från lokaler ur Öje-Diabasen.
Den verkliga situationen har under diskussionens gång visat sig vara långt mer
komplex. Några av dessa avvikelser bör ändå kunna förklaras på ett tillfredsstäl-
lande sätt.

I grupp A avviker Firiberg [6] och Hisåsen [8-9]. Den till Firiberg [6] direkt
närliggande lokalen Firiberg Västra [7] faller i gruppB med Völsjön [5]. Bäg-
ge lokalerna är av termisk typ II, har typiska basaltiska AMS-texturer. Detskulle
vara berättigat att fråga sig om dessa lokaler kommer från en annan puls av mag-
ma (Nyström, 2004) och att flödet till lokalen Firiberg [6] påverkats så att AMS-
texturen blivit prolat. Firiberg Västra [7] och Völsjön [5] skall sedemeraha blivit
ommagnetiserade (?) medan Firiberg [6] (med annan komposition) skall ha förbli-
vit opåverkad. För gruppC ser det ut som att Siavallen [12] och Strupforsen [11]
skall vara av BDD-gruppen, ommagnetiserad Öje-Diabas, då både AMS-texturen
och susceptibilitetsellipsoiden talar för detta. Den avvikande maximala susceptibi-
liteten hos Strupforsen [11] kan vara ett resultat av radiell vandring som beskrivet
ovan. Medan Gimån [13] skall tillhöra BDD-gruppen då den har en AMS-textur
typisk för en brant lagergång. En annan möjlighet är att de närliggande lokalerna
Hisåsen [8-9] och Gimån [13] skall tillhöra eller vara i närhet till en matargång för
Öje-Diabasen då AMS-texturen i bägge fall överenstämmer med den hos enbrant
lagergång. Gimån [13] skall sedemera ha blivit ommagnetiserad av en BDD-gång.

Det är av de sistnämnda och skäl beskrivna tidigare, föga troligt att lokal tek-
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toniska störningar av stratigrafin skulle ha gett upphov till anomalierna.

SLUTSATSER

1. Det finns en föredragen lineation hos den magnetiska texturen från lokaler ur
Öje-Diabasen. Lineationen indikerar en NNW/SSÖ flödesriktning av mag-
man. Tillhörande spänningspåkänningar skall ha varit skjuvning längs detta
plan eller tension vinkelrätt mot det.

2. GruppA har paleopoler som uppvisar Jotnisk ålder. Att både lokaler från
Öje-Diabasen och Noran är representerade gör det sannolikt att de bägge
bildningarna är samtida.

3. GruppB består av lokaler med annan komposition av diabas än de övriga
lokalerna. Paleopolen för denna grupp faller bland paleopoler för densenare
delen av Svekonorvegiska orogenesen.

4. GruppC är troligast ommagnetiserade av de basiska Blekinge-Dalarna-Dolorit-
erna eller tillhör dessa.

5. Basalten i Osanden [10] visar tydligt tecken på omvandling.

6. Kontaktbergarterna har en remanensriktning klart skiljd från den intruderan-
de basiska bergartens, i samtliga fall där detta förhållande kunnat provtas (3
lokaler).

7. Två typer av termiska avmagnetiseringsmönster kunde konstateras. I typI
bars remanensen huvudsakligen av magnetit. I typ II är det oklart vilka mi-
neral som bär remanensen. GruppB sammanfaller med avmagnetisering-
ensmönster av typ II.

8. Susceptibilitetsellipsoiden för lokaler från Öje-Diabasen är i 5 av 9 fall oblat.
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BILAGA A - V EKTORANALYSER AV ENSKILDA PROV

Lokal D/I B0 →B1 ε
Tuben (7)
s06.03 353,1 / 17,4 30→~O 2,9 Ba
s07.03 354,9 / 9,4 50→~O 2,8 Ba
s08.03 4,4 / 13,0 20→~O 2,4 Ba+sst
s09.03 × 277,5 /-49,5 20→~O 1,5 Sst
s10.03 354,4 / 1,6 80→~O 3,3 Ba+sst
s11.03 10,8 / 19,0 35→50 4,0 Ba
s12.03 × 319,0 /-58,0 20→50. 2,3 Sst

Järnvägen (3)
s13.03 355,0 /-29,3 25→60. 3,2 Ba
s14.03 4,2 /-16,7 30→60. 1,9 Ba
s15.03 357,2 /-16,5 30→50. 1,2 Ba

Bäcken (7)
s16.03 358,7 /-5,5 35→60. 1,5 Ba
s17.03 351,2 / 2,3 25→~O 2,4 Ba
s18.03 352,9 /-12,8 40→60. 5,0 Ba
s19.03 358,4 /-35,8 40→60. 2,9 Ba
s20.032 × 138,0 / 43,9 100→~O 5,6 Ba
s20.031 352,3 /-34,3 35→50. 5,9 Ba
s21.03 352,1 / 16,8 90→~O 2,9 Ba

Noran Östra (11)
s51.03 13,6 / -0,4 25→~O 1,2 Do
s52.03 × 206,4 /-22,5 40→80 5,4 Gr
s53.03 25,4 / 7,5 20→60 2,0 Do
s54.03 × 11,1 / 43,3 90→~O 5,2 Gr
s55.03 × 21,4 / 55,3 100→~O 3,6 Gr
s56.03 23,7 / 22,1 35→~O 3,4 Do
s57.03 Do
s58.03 22,6 / 10,1 90→120 4,7 Do
s59.03 26,4 / 11,8 35→80 2,1 Do
s60.03 25,5 / 0,4 25→40. 1,1 Do
s61.03 0,7 / 15,2 50→~O 2,1 Do

Noran (16)
s15.02 0,1 /-30,9 20→50 5,8 Do
s16.02 Do
s17.02 17,8 /-25,0 70→90. 4,0 Do
s18.02 12,6 /-10,5 20→~O 4,1 Do
s19.02 19,4 /-35,2 100→120 2,2 Do
s20.02 14,0/-20,9 90→120 2,6 Do
s21.02 21,7 /-16,0 80→120 4,3 Do
s22.02 6,7 /-21,3 50→80. 5,0 Do
s23.02 8,5 / 58,4 20→~O 4,2 Gr
s24.02 16,8 / 71,4 20→~O 2,3 Gr
s25.02 29,7 / 56,3 20→~O 5,7 Gr
s26.02 Gr
s27.02 20,1 / 16,4 40→80 5,9 Gr
s28.02 Gr
s29.02 Gr



Völsjön (9)
s30.02 Ba
s31.02 108,5 / 74,0 20→~O 2,4 Ba
s32.02 105,7 / 57,9 20→~O 5,7 Ba
s33.02 108,9 / 38,2 20→~O 3,1 Ba
s34.02 130,0 / 83,7 30→40. 3,1 Ba
s35.02 106,7 / 53,1 20→30. 5,0 Ba
s36.02 × 57,5 / 74,7 20→40. 2,8 Ba
s37.02 Ba
s38.02 × 35,1 / 84,3 20→50 3,0 Ba

Firiberg (9)
s39.02 358,7 / 14,0 100→~O 3,5 Ba
s40.02 355,6 / 17,9 80→~O 4,0 Ba
s41.02 1,4 / 39,8 20→~O 2,3 Ba
s42.02 358,3 / 14,5 60→~O 5,6 Ba
s43.02 343,9 / 14,8 90→~O 5,0 Ba
s44.02 347,0 / 13,9 100→~O 5,6 Ba
s45.02 357,9 / 42,9 60→~O 5,2 Ba
s46.02 342,3 / 12,1 20→~O 1,8 Ba
s47.02 349,6 / 4,9 20→~O 4,1 Ba

Firiberg Västra (8)
s48.02 × 123,0 /-37,3 25→40. 4,3 Ba
s49.02 122,6 / 34,6 40→70 5,0 Ba
s50.02 × 72,4 / 39,2 35→50 3,5 Ba
s51.02 134,6 / 16,6 80→~O 4,5 Ba
s52.02 176,1 / 43,2 50→~O 1,3 Ba
s53.02 141,6 / 55,0 60→80. 4,4 Ba
s54.02 135,7 / 35,3 25→50 2,7 Ba
s55.02 × 132,1 /-20,7 25→~O 5,0 Ba

Hisåsen (9)
s56.02 + 74,3 / 0,5 20→~O 1,6 Ba
s57.02 + 36,2 / 5,4 20→~O 2,5 Ba
s58.02 ◦ 1,8 / -2,3 20→~O 2,1 Ba
s59.02 + 79,1 / 2,2 20→~O 1,5 Ba
s60.02 ◦ 356,4 / 12,3 20→~O 1,5 Ba
s61.02 Ba
s62.02 ◦ 164,2 / -0,8 50→~O 5,2 Ba
s63.02 + 56,5 / 12,3 20→~O 1,8 Ba
s64.02 Ba
× Osanden (9)
s65.02 Ba
s66.02 39,5 /-33,0 70→90. 6,7 Ba
s67.02 189,0 /-62,4 90→110. 6,1 Ba
s68.02 44,8 /-41,3 30→70. 9,2 Ba
s69.02 179,8 /-62,7 30→50. 6,7 Ba
s70.02 78,1 / 26,4 0→40. 10 Ba
s71.02 Ba
s72.02 125,6 / 54,0 80→~O 7,6 Ba
s73.03 158,4 /-73,9 50→80 2,1 Ba



Strupforsen (9)
s74.02 21,5 / 85,2 50→90 3,8 Ba
s75.02 Ba
s76.02 148,9 / 70,4 20→~O 3,1 Ba
s77.02 Ba
s78.02 83,4 / 83,9 20→~O 4,0 Ba

(s79.02) Ba
s80.02 94,6 / 71,4 35→50. 5,9 Ba
s81.02 12,9 / 71,6 20→40. 2,5 Ba
s82.02 73,4 / 71,4 20→50 4,3 Ba

Siavallen (9)
s83.02 × 15,0 / 41,3 20→30 5,7 Ba
s84.02 Ba
s85.02 36,2 / 71,8 20→~O 1,8 Ba
s86.02 47,2 / 75,1 40→~O 2,4 Ba
s87.02 Ba
s88.02 65,7 / 77,7 30→~O 1,7 Ba
s89.02 262,9 /-76,5 35→60 2,4 Ba
s90.02 Ba
s91.02 Ba

Gimån (9)
s92.02 Ba
s93.02 Ba
s94.02 57,2 / 80,2 20→~O 1,7 Ba
s95.02 × 152,1 / 16,6 25→~O 5,0 Ba
s96.02 41,1 / 80,2 25→60 1,2 Ba
s97.02 357,6 / 77,9 70→90 1,2 Ba
s98.02 Ba
s99.02 288,4 / 77,6 30→~O 3,7 Ba
s100.02 Ba

Tabell 6: Vektoranalys av NRM (2003,2002)




