
LICE NTIATUPPSATS 1987:03L 

Bispbergs järnmalmsfält  
en  geologisk och  geokemisk  studie  

Olof  Martinsson 
Avdelningen för Ekonomisk Geologi 

HÖGSKOLAN I LULEÅ 



Licentiatsavhandling 1987:03L 

BISPBERGS JÄRNMALMSFÄLT  

en  geologisk och  geokemisk  studie 

av  

Olof  Martinsson 

Högskolan i Luleå,  Biblioteket 

il 	 11 	11  uni  u  
7070 018992 B9  

Avdelningen för Ekonomisk Geologi 

Tekniska Högskolan i Luleå  

5-951 87  Luleå,  Sverige  



FORORD  

Föreliggande geologiska och geokemiska undersökning av Bispbergs 
järnmalmsfält  har  huvudsakligen finansierats med medel från  Arne 

S.  Lundbergs  fond  och från Avdelningen för Ekonomisk Geologi, 
Högskolan i Luleå.  

Material  i  form  av gruvkartor, rapporter och diamantborrkärnor  

har  ställts till förfogande av Bispbergs  AB.  LKAB Prospektering  

har  givit sitt tillstånd för användandet av det flygmagnetiska 
kartbladet över området.  

L. Berglund,  R. Cedrenius,  L.  Larsson, B. Loberg, E. Martinsson  

m.  fl. som bidragit till projektets genomförande tackas för 
visat intresse.  

M. Vnuk som med stor skicklighet  har  färdigställt flertalet av 
figurerna tackas, liksom R. Frietsch, B. Loberg  samt L.  Widenfalk 

vilka  har  granskat och kommenterat manuskriptet. 

Luleå i januari  1987 

Olof  Martinsson 



INNEHÄLLSFORTECKNING  

Summary  

Sammanfattning  

sid.  
1  

9 

1  Bakgrund-målsättning  11 

2 Metoder 12 

2.1 Kartering 12 

2.2  Provtagning  12 

2.3  Provberedning  13 

2.4 Analyser 13 

3  Bergslagen  14 

3.1  Leptit  14 

3.2 Stratigrafi 14 

3.3  Djupbergarter  16 

3.4  Dateringar  17 

3.5  Metamorfos  17 

3.6 Tektonisk  miljö  17 

3.7  Malmförekomster  18 

3.7.1  Järnmalmer  18 

3.7.2  Sulfidmalmer  20 

3.7.3  Volfram-molybdenförekomster  20 

4  Säterområdet,  geologisk  översikt  22 

4.1  Granitoider  22 

4.2  Suprakrustalbergarter  25 

4.3  Malmförekomster  25 

4.3.1  Östra Silvberg  26 

4.3.2  Tomtebo  26 

4.3.3  Bispbergsfältets massiva magnetitmalmer  27 

4.3.4  Forsbo  27 

4.3.5  Kvartsrandmalmer  27  



4.4 	Stratigrafiska förhållanden 	 29 

5 	Bispbergsområdets geologi 	 30 

5.1 	Undre leptitzonen 	 30 

5.2 	Leptit inom malmzonen 	 34 

5.3 	Övre leptitzonen 	 34 

5.4 	Amfibolit 	 35 

5.5 	Granodiorit 	 35 

5.6 	Bispbergsgranit 	 38 

5.7 	Diabasgångar 	 38 

5.8 	Kvartsbreccior 	 38 

5.9 	Järnmalmer 	 39 

5.9.1 	Östra fältet 	 42 

5.9.1.1 	D-horisonten 	 43 

5.9.1.2 	B- och C-horisonterna 	 43 

5.9.1.3 	A-horisonten 	 44 

5.9.1.4 	Ao-horisonten 	 45 

5.9.2 	Västra fältet 	 45 

5.9.2.1 	D-horisonten 	 45 

5.9.2.2 	A-horisonten 	 47 

5.9.3 	Centrala fältet 	 48 

5.9.3.1 	Storgruvan 	 48 

5.9.3.2 	Gräsgruvan 	 52 

5.9.4 	Betzbergsfältet 	 52 

5.9.4.1 	D-horisonten 	 53 

5.9.4.2 	B- och C-horisonterna 	 53 

5.9.4.3 	A-horisonten 	 54 

6 	Geokemi 	 57 

6.1 	Sidoberg 	 57 

6.1.1 	Granitoider 	 57 

6.1.2 	Leptiter 	 61  



• 

6.2  Sidobergsomvandlingar  61 

6.2.1  Omvandlingstyper  63 

6.2.2  Stratigrafisk  profil  genom Betzbergsfältet  68 

6.3  Järnmalmer  70 

6.3.1  A-malmer  70 

6.3.2  D-malmer  74 

6.3.3  Cu-haltig  malm 74 

6.3.4  REE i malmerna  75 

6.4  Laterala malmprofiler  75 

6.4.1  A-horisonten, Bispbergsfältet  77 

6.4.2 D-horisonten,  Bispbergsfältet  77 

6.4.3  A-horisonten, Betzbergsfältet  80 

6.4.4 D-horisonten,  Betzbergsfältet  80 

6.5  Stratigrafiska malmprofiler  83 

6.5.1  Stratigrafisk profil i Storgruvan, Centrala 
Bispbergsfältet .  83 

6.5.2  Stratigrafisk profil i A-malmen, Bh  V10,  
Betzbergsfältet  83 

6.6  Fördelning  av F, W,  Mo,  Cu  och  Co  i  malm  och 
sidoberg  85 

7 Diskussion  och slutsatser  93 

7.1  Sidobergsomvandling  93 

7.2  Rikmalmsbildning i Centrala Bispbergsfältet  94 

7.3 Relation  rikmalm-kvartsrandmalm  96 

7.4  Järnmalmernas geokemi 97 

7.5 	'  Volfram och molybdenmineraliseringarna inom 
Bispbergsområdet  98 

7.6  Kopparmineraliseringar  101 

7.7  REE i malmbildning  102 

7.8  Malmbildningen i sammanfattning  105  

Referenser  106  



SUMMARY 

Introduction 

In order to study the formation of massive podif  orm  magnetite 
ores and their relation to quartz layered hematite-magnetite 
ores, an investigation has been undertaken in the Bispberg area,  
Bergslagen  ore province, south-central Sweden. The geochemistry 
of the ores and the ore-related alteration zones, and especially 
the stratigraphical and lateral zonation of different elements, 
has been emphasized. 

Detailed mapping in field as well as of drillcores, was needed 
in order to get a correct basis for the interpretation of strati-
graphy and geochemistry. The field mapping was guided by  aero-
magnetic maps and by a magnetic ground survey made by the author. 

The results show a well defined ore-zone with iron ores at four 
different stratigraphic levels within the upper part of the 
metavolcanic "Leptite-formation". 

The iron ores are stratabound and of a  hydrothermal,  exhalative 
origin. Rich magnetite ores are spatially related to  hydrothermal  
vent areas, and they are often enriched in W and  Mo,  with the 
latter deposited more proximally. Quartz-layered hematitic iron 
ores occur as a distal facies, and these have an lateral 
extention of more than 15 km. 

The ore-forming processes include deposition of iron-oxides as 
exhalative precipitates, and sulfides of iron and copper as meta-
somatic replacements of the earlier deposited iron ores. 

Alteration-zones were developed in the footwall during the ore 
formation. These have a pronounced depletion of sodium and an 
enrichment of ore related elements. The light rare earth elements 
are depleted in parts of the alteration zones and enriched in 
the iron ores. 

The  Bergslagen  ore  province  

Bergslagen  is an important mining area in south central Sweden. 
The geology of this ore province is characterized by an Early 
Proterozoic volcano-sedimentary complex, which is intruded by 
three generations of granitoids. The stratigraphy was first 
established in the  Grythyttan  area (Sundius 1923). Later inves-
tigations seem to confirm these results (Magnusson 1925, Van der 
Velden et al. 1982,  Lundström  1983). 

The lower part of the stratigraphy in the central and western  

Bergslagen  is dominated by felsic volcanics, "the Leptite 
formation", with intercalations of marble, iron- and sulfide 
ores. The upper part of the section consists of  metasediments,  
with minor mafic volcanics in the transition zone to the 
leptites. In general there is an alkali separation in the 
leptites, with a sodium-rich lower part and a potassium-rich 
or alkali-intermediate upper part. 
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In other parts of  Bergslagen  the stratigraphy is similar, but 
a lower sedimentary sequence has been found in some areas 
(Gorbatschev 1969,  Stålhös  1975,1982,  Gavelin  et al. 1976, 
Ambros 1984,  Kresten  1985). 

The supracrustals were intruded by primorogenic granitoids and 
gabbros between 1840 and 1890 Ma (Oen & Wiklander 1982, Oen et 
al. 1984,  Welin  &  Kähr  1980,  Åberg  et al. 1983a, 1983c,  Åberg  
&  Strömberg  1984). Serorogenic granites intruded about 1755 Ma 
ago  (Åberg  &  Strömberg  1984,  Åberg  & Bjurstedt 1986).  Postoro-
genic granitoids are mainly restricted to the  Småland-Värmland  
belt, bordering the  Bergslagen  province to the south west, and 
emplaced 1655 to 1735 Ma ago (Oen 1982, 1983,  Welin  et al. 
1977,  Åberg  1978,  Åberg  &  Fredriksson  1984). However, the 
earlier intrusives of the  Småland-Värmland  granitoids have U-Pb 
ages similar to the serorogenic granites (Gorbatschev 1986). 

The metamorphic grade reached in most areas the amfibolite 
facies and is of low pressure type (Levi et. al. 1980,  Lundström  
1983,  Lundqvist  1978,  Stålhös  1972, 1981, Vivallo 1985a). However 
a regional metamorphic gradient towards greenschist facies is 
evident in both east- and westward directions  (Lundström  & 
Papunen 1986). 

The mining activity started during the Middle Ages with produc-
tion of iron, copper and silver. Now the mines also produce 
zinc, lead and tungsten. All of the economically important ore 
deposits are restricted to the "leptite formation". Most of the 
iron and sulfide ores are syngenetic and of a volcanic affinity 
(Oftedahl 1958,  Koark  1962,1973, Henriques 1964, Berge 1978, 
Schermerhorn 1978,  Hedström  1980,1983,1984, Frietsch 1982a, 
1982c, Zakrzewski 1982, Baker & de Groot 1983b, Kieft &  Eriksson  
1984, Amcoff et al. 1985, Vivallo 1985b,1985c). The tungsten ores 
consist of hornblende-garnet-pyroxene  skarn  with scheelite and are 
related to granitoids (Hellingwerf & Baker 1985,  Hübner  1971,  

Ohlsson  1979). 

The  Säter area  

The Bispberg iron ores, close to the city of  Säter,  are situated 
in the northern part of a leptite belt, extending from south-
western  Bergslagen  and northwards (Fig. 1). 

The local stratigraphy in the  Säter  area is defined by a lower 
leptite sequence with a sodium-rich character, overlain by 
alkali intermediate to potash dominated leptites. Some massive 
sulfide ores occur in the transition zone to the potassic lep-
tites, which have intercalations of marble,  skarn,  iron ores 
and amfibolites. The uppermost part, consisting of mica schists, 
have a sedimentary origin and belong to the so called Larsbo 
formation (Hjelmqvist &  Lundqvist  1953). 

Several parallel layers of mostly quartz-banded iron ores (BIF), 
with 30-50 % Fe and a thickness of 1 to 10 m, occur in a 50 to 
200 m thick sequence. This horizon can be followed for more than 
15 km, thus being an excellent marker horizon (Fig. 2). Massive 
podiform magnetite ores, in the order of 0.1 to 2 M ton with 60 
to 70 % Fe, occur in close association with the BIF. They are 
located in the central part of the extensive iron ore horizon. 
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The main target for the mining activity in the  Säter  area have 
been the podiform iron ores, two of them,  Storgruvan  and  Gräs-
gruvan  in the Bispberg area, and a third, Forsbo noth-east of 
Bispberg. However, the BIF have in some periods contributed to 
the production of iron. 

The Bispberq area 

The local geology of the Bispberg area has been described by  
Lindroth  (1930, 1944) and Hjelmqvist &  Lundqvist  (1953). Since 
the present investigation required a more detailed stratigraphic 
knowledge, the area was remapped by the present author (Fig. 7). 

Only a restricted part of the leptite sequence is preserved in 
the Bispberg area, due to intrusions of granitoids (Figs. 4, 7). 
The oldest part is made up by alkali-intermediate leptites, 
consisting of reworked pyroclastic material with thin layers of 
marble and  skarn.  The overlying ore horizon is followed by 
sodium-rich leptites of pyroclastic origin, partly in the form 
of crystal tuffs and agglomerates. Amfibolites of extrusive and 
intrusive origin occur at different stratigraphic levels, but 
seem to be most frequent in the ore-zone. 

The leptites are intruded by a differentiated primorogenic 
granodiorite-granite in the north-west and a serorogenic granitic 
stock in the south-east. The contact of the leptites to the 
granodiorite in NW is rather diffuse in contrast to the sharp 
borders to the younger granite. The youngest geological events 
include diabase intrusions and the formation of quartz-breccias, 
the former with an age of 930 Ma (Patchett 1978). 

The ore-zone 

The Bispberg iron ores, including the Betzberg ores situated 1 
km south-east of Bispberg, occurs as several parallel layers 
within the ore-zone (Fig. 4). The iron ores occur at four 
different stratigraphic levels, named the  D, C, B  and A ores 
upwards in the sequence. The host rock is a sodic leptite, which 
close to the ores is altered to sericite- and chlorite-bearing 
quartz-rich rocks (Figs. 7 and 9). 

Magnetite is the only iron oxide mineral in the B,C and  D  ores. 
The mesobanding of these ores is not always distinct, but the 
distribution of quartz and magnetite usually give the rock a 
striped appearance. The  D  ores have often accessory pyrite and 
chalcopyrite. 

The A ores are quartz-layered hematite-magnetite ores (BIF), 
commonly with a well developed mesobanding with a layer-thickness 
of 1 to 7 mm and an iron content of 37-42 %. Scheelite is a 
accessory mineral and can sometimes be enriched in thin sheets 
within the quartz-layers or at the contact to the iron oxide 
layers. 

The massive podiform magnetite ores occur mainly in the central 
part of the Bispberg area, with  Storgruvan  and  Gräsgruvan  as 
the most important ones (Figs. 4, 10, 16 and 17). 
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These iron-rich ores usually change into BIF at the stratigraphic 
top and along strike. Pyrite, chalcopyrite and molybdenite are 
accessory minerals, but higher content of sulfides and semi-
massive pyrite ores occur in some places in the stratigraphically 
lower parts of the iron pods. 

Small bodies of fluorite- and chalcopyrite-bearing magnetite 
ore are located along the  D  horizon. These "Cu-spots" can also 
be found at higher stratigraphic levels in the eastern part of 
the Bispberg area. These ores have a content of 0.1-2 % Cu and 
0.2-2 % F. 

The Betzberq iron ores  

The Betzberg ores constitute a faulted part of the Bispberg 
ore-zone, and they have an upper limit at a depth of 450 m. 
These "blind" ores were discovered 1953 and investigated with  
stopes  and diamond drilling at 510, 655 and 810 m level (Fig. 8). 
These drillcores gives the opportunity to a more detailed study 
of the iron ores and their host rock. 

The A-zone is most important, and has a maximum thickness of 
10 m. The footwall consists of a felsic pyroclastic sequence 
with agglomerates and lapillituff. Up to 5 m thick interca-
lations of amfibolite are common and are supposed to have a 
mafic pyroclastic origin. 

The footwall rocks are partly altered to sericite- and chlorite-
bearing quartzites. This alteration is most pronounced in the 
northern part with a thickness of up to 30 m. To the south there 
is a gradual decrease in footwall alteration as well as in iron 
content and thickness of the iron ore (Fig. 18). 

The main part of the A-zone consists of a quartz-layered 
magnetite-hematite ore (BIF). Several cycles of ore deposition 
can be disting-uished, each having an iron-rich lower part and 
a quartz-rich upper part. To the north, in the area of greatest 
footwall alteration, a small massive magnetite lens occur in the 
footwall of the BIF. It consists of fragments of fine-grained 
dense ore in a more coarse-grained magnetite matrix. 

Geochemistry  

During the mapping some 100 samples of ores and host rocks were 
taken for analysis. The main elements for the ores was analysed 
by X-ray fluorescence, and for the silicate rocks by emission 
spectroscopy, using an inductively coupled plasma (ICP). Also 
the trace elements  Ba,  Cr, Cu,  Ni,  Sr, V,  Y,  Zn,  Zr and the 
rare earth elements were analysed by ICP. As, Au, Br, Co, La, 
Lu,  Mo,  Rb,  Sb, Sc, Sm,  Ta,  Th, U and W were determined by 
neutron activation, Be,  Bi  and  Sn  by optical emission spectro-
scopy, using a DC-arc emission source and F by ion selective 
electrode. S was analysed by combustion in a Leco-furnace. 
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The sodium-rich leptites may be divided into three groups. One 
type have an enrichment of Mg and are depleted in Fe, Ca,  Y  and 
W. The other two are distinguished by their different contents of 
Th,  Ta,  La, Zr and  Y  (Figs. 21 and 22). Leptites richer in these 
elements are found in the ore zone in the Betzberg area and may 
be related to a separate volcanic center to the south of Betzberg 

The leptites are more or less altered to quartzite close to the 
iron ores. The most extensive alteration is present in areas 
whit the thickest ore and highest iron content. The alteration 
starts with the breakedown of the albite and the formation of 
sericite. Geochemically this means a strong depletion of  Na,  and 
a smaller but significant depletion of the LREE. Fe,  Mn,  Mg,  K,  
S, F,  Ba,  Rb, Cs,  Mo,  Cu and Co show a pronunced enrichment (Fig. 
24a). 

In more intense altered areas the content of chlorite increase 
at the expense of sericite, and Fe,  Mn,  Mg, S, F, Cs,  Mo,  W,  Zn  
and Cu are further enriched (Fig. 24b). The end product is a 
magnetite bearing chloritite, found for example in the footwall 
of  Storgruvan.  It is strongly enriched in Fe, Mg, F, Br,  Ba,  Cs, 
W,  Mo, Sb,  As,  Zn,  Co and to some extent REE (Fig. 24c). 

Normalization of the altered rocks against the Na-leptite, indi-
cates that the most immobile elements are Al and Th. Also  Ta,  Ti 
and Zr have a restricted mobility. In the more central parts of 
the alteration zones the depletion of  Y  and LREE can be signi-
ficant, with losses of up to 70 % (Figs. 20d, 24d and 25). 

Compared to the leptites, the iron ores are enriched in most 
elements. The intermixing of volcano-clastic material as defined 
by the Al, Th and  Ta  contents, is usually less then 25 %. The A-
ores have an enrichment factor greater than 10 for Fe,  Mn,  Mg, S, 
F, Br,  Ba,  Rb, Cs, W,  Mo, Sb, Zn,  Cu, Co and V, as compared to 
average Na-leptite, and  Na  is strongly depleted (Fig. 28a). The  
D-ores are relative to the A-ores enriched in S, Be, Cu, Co and 
Au, but have lower contents of W,  Mo  and  Sb  (Fig. 28b). The B-
and  C-ores are geochemically similar to sulfide-poor  D-ores. 

The "Cu-spots" have a very strong enrichment of S, Be, Cu, Co and 
Au, they are also enriched in F, REE and  Y  (Fig. 28c). Geochemi-
cally the iron pods are rather heterogenous, but they are usu-
ally enriched in e.g. S, W,  Mo,  Cu, Co and Au. This ore type 
have also the lowest  P  content. 

The chemical zoning of the iron ores is most distinct close to 
the ore forming centers.- The stratigraphically lower parts have 
usually a pronounced enrichement of Fe, S, Br, Cu, Co,  Zn, Mo,  
Be and Au, while W,  Sb,  As,  Ba  and Si are enriched at the top 
(Fig. 34 and Tab. 5). 

The lateral zoning of the 
the more distal parts, is  
tive  vents. Most of these 
tion but they are severly 
the precipitated chemical 
proximal parts there is a 

ores, from the ore forming centers to 
often complicated by multiple exhala-
were insignificant for the ore deposi-
affecting the geochemical pattern in 
sediments. However, away from the 
general trend with increasing contents 

of  Ba,  P  and clastic material, usually accompanied by diminish-
ing amounts of Fe, S, F, Br, W,  Mo,  Cu, Co (Figs. 30, 31, 32 
and 33). 
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Enrichements of As and  Sb  in the hematite-bearing ores, may 
be due to the increased stability of arsenates and hydroxo-
antimonates or antimony oxides in this more oxidized enviroment. 
These phases are stable at  redox  potentials well above the phase 
boundary between magnetite and hematite, which may explain the 
20 to 200 times higher  Sb  content in the hematitic ores, as 
compared to the magnetite ores (fig 26). 

Conclusions  

1. The footwall to the Bispberg iron ores are altered to quartz-
rich sericite- and chlorite-bearing rocks, depleted in  Na  
and enriched in Fe,  Mn,  Mg,  K,  Ba,  Rb, Cs, F, Br, S, W,  Mo,  
As,  Zn,  Cu and Co. These rocks are similar to alteration 
zones in the footwall to massive sulfide deposits. 

2. There is a spatial relation between strong footwall alter-
ation and the occurence of massive magnetite ores (iron 
pods), sometimes contaning sulfides. 

3. The iron pods show transitions to more oxidized and silica-
rich facies, in the form of hematitic quartz-layered ores 
(BIF) along strike. 

4. A geochemical zonation is identified along the ore-horizons, 
with increasing contents of  Ba,  P  and volcano-clastic 
material away from the iron pods. The amounts of Fe, S, F, 
Br, W,  Mo,  Cu and Co is diminishing in the same direction.' 

5. Point 2 to 4 indicates the  existens  of oreforming centers 
during the ore formation, with the iron pods deposited in 
proximal parts, and the BIF deposited as a distal fades. 

6. The mineralogical and geochemical zoning of the iron ores 
and the altered footwall rocks as well as the distribution 
of ore types are belived to be the result of a syngenetic 
exhalative ore formation. 

7. The concentration of massive magnetite ore in the central 
part of the Bispberg area, indicates the location of a major 
exhalative center. However, smaller and more short-lived 
centers were active at several places simultaneously. 

8. The  Na-depleted footwall alteration zones are products of 
the reaction between rather high temperature  hydrothermal  
solutions and the leptites under a high water/ rock ratio. 

9. The breakdown of the feldspars to phyllosilicates in the 
alteration zones causes a zoning of  Ba,  Rb and Cs. In the 
proximal parts with the highest chlorite content the enrich-
ment of Cs is strongest. The highest content of  Ba  is present 
in the outher parts, in association with sericite, and Rb-
enrichment has an intermediate position. 
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10. Tungsten and molybdenum have a pronounced spatial relation 
to the ore-forming centers. They also shows a stratigraphic 
zoning, with  Mo  enriched in the lower part and W at the top 
of the iron ores. There is usually a strong enricment of F, 
W, Cu, La,  Y,  Au and Be in the "Cu-spots". This indicates a 
genetic connection between Fe, Cu, W, and  Mo  mineralizations 
and they are suggested to be related to the same ore-forming 
system. 

11. The "Cu-spots" and other sulfide bearing ore types are sup-
posed to be shallow subsurface replacement products in alredy 
deposited iron-rich chemical sediments. They were probably 
precipitated from the same  hydrothermal  solutions, which at 
the water-rock interface formed the syngenetic iron ores in 
a subaqueous enviroment. In most cases the supply of reduced 
sulfur was too small for the precipitation of more than 
subordinate amounts of pyrite and chalcopyrite. 

12. Fluorine ions seem to have been an important factor in the 
transport of several of the trace elements. This is indi-
cated by the high content of F, W, Cu, REE,  Y  and Au in the 
"Cu-spots". Fluorine is also enriched in the footwall alter-
ation zones and in some of the iron ores. 

13. The leaching of LREE is pronounced in some parts of the 
footwall alteration zones. To some extent the REE have been 
reprecipitated in chloritites and in the iron ores. The 
LREE-enriched Bispberg iron ores have a much higher total REE 
content than most Archean and Proterozoic iron formations. 

14. The molybdenite mineralization in the ser-orogenic Bispberg 
granite may be the result of anatexis of leptites from the 
Bispberg sequence, containing iron ores with syngenetic  Mo  
and W enrichmens. Epigenetic W and  Mo  mineralizations in  
Bergslagen,  related to the serorogenic granites, may have 
a similar origin. 

7 



SAMMANFATTNING  

En  kombinerad geologisk och  geokemisk  undersökning  har  utförts 
inom Bispbergs järnmalmsfält, nära Säter i Bergslagen. Järn-
malmsfältet omfattar Bispbergsfältets ytmalmer  samt  Betzbergs-
fältets djupmalmer, belägna  1 km SV  om Bispberg. Syftet  har  
varit att studera  de  genetiska relationerna mellan olika typer 
av järnmalm ,  samt  förekomsten av mineraliseringar med  sulfider  
och scheelit i anslutning till dessa.  

En  geologisk rekognosering, gjord med stöd av  den  flygmagnetiska 
kartan,  har  utgjort underlag för  den  geologiska tolkningen av 
Säterområdet. Dessutom  har en  detaljerad kartering genomförts 
inom Bispbergsfältet, vilken i kombination med  en  markmagnetisk 
profilmätning medförde  en  enhetlig stratigrafisk uppdelning av 
fältets malmer. Kartering av diamantborrkärnor från Betzbergs-
fältets djupmalmer, belägna  1 km SV  om Bispberg,  har  visat att 
dessa malmer stratigrafiskt motsvarar Bispbergsfältets olika 
malmhorisonter. 

Järnmalmerna inom Säterområdet är stratabundna och kan följas 
mer än  15 km  i strykningsriktningen.  De  utgörs mestadels av 
kvartsrandiga magnetit-hematitmalmer, vilka vanligtvis endast 
är någon  meter  mäktiga. Inom Bispbergsfältet och vid Forsbo 
uppträder dock linsformade massiva magnetitmalmer i anslutning 
till kvartsrandmalmerna. 

Inom Bispbergsområdet uppträder järnmalmerna i  Na-leptit, och  de  
förekommer  på  fyra stratigrafiska nivåer inom  en 50-200 m  mäktig  
horisont. Den  stratigrafiskt översta malmetagen utgörs  av  hema-
titförande malmer, medan magnetit är  den  enda järnoxiden i alla 
övriga malmer. 

Malmerna  har  ett syngenetiskt hydrotermalt-exhalativt ursprung 
och överlagrar  Na-utarmade, sericit-kloritförande, kvartsrika 
omvandlingsbergarter. Malmlösningarna  har vid passagen  upp  mot  
haysbotten  delvis  reagerat  med  tidigare bildade järnmalmer, 
särskilt  de  stratigrafiskt lägst belägna.  I  begränsad omfattning  
har  därvid järn- och kopparsulfider bildats genom ytnära  meta-
somatiska  reaktioner.  

Strukturellt, mineralogiskt och geokemiskt visar malmerna 
distinkta,  både  laterala och stratigrafiska zoneringar i 
förhållande  till  hydrotermala tillförselområden.  De  proximala 
malmerna utgörs  av delvis  sulfidförande massiva magnetitmalmer 
(rikmalmer), anrikade  på  bl.a.  W,  Mo,  Cu  och  Co.  Stratigrafiskt 
uppåt och i strykningsriktningen övergår  de  i kvartsrandiga 
hematitförande malmer (BIF), vilka utgör distala malmfacies. 
Flertalet  element  visar sjunkande  halter med  ökat aystånd från 
rikmalmerna, endast  Ba,  P  och inslaget  av  klastiskt  material  
(tuff-tuffit) visar ökande  halt.  

Bispbergsområdets malmer är  kraftigt  LREE-anrikade i förhållande 
till Proterozoiska och Arkäiska malmer  av  Superior-  och  Algoma-
typ, även totala REE  halten  är betydligt högre. 
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1. BAKGRUND-MUSAIIN1NG 

Vid  en  undersökning av insamlat stuffmaterial från Bispbergs 
järnmalmsfält i Bergslagen, upptäcktes scheelit i kvartsrandiga 
malmtyper. Detta hade inte tidigare beskrivits, och vid ett 
senare fältbesök konstaterades att scheelit är ett vanligt 
accessoriskt uppträdande  mineral  i flera av fältets malmer. 
Förekomsten av volfram och  de sedan  tidigare kända sulfid-
förekomsterna inom järnmalmerna väckte intresse för malmfältets 
geokemi och uppbyggnad.  

Den  geokemiska kännedomen om Bergslagens järnmalmer är ganska 
begränsad.  De  mest omfattande studierna  har  gjorts av Landergren  
(1936,1943,1948),  och  bland  övriga arbeten kan nämnas Geijer & 
Magnusson  (1944),  Björkstedt  (1972)  och Loberg & Horndal  (1983).  
Dessa undersökningar  har  främst  haft  till uppgift att geokemiskt 
gruppera olika malmtyper i samband med genetiska frågeställ-
ningar. 

Provtagningen  har  endast i något  fall  varit mera systematisk 
inom  en  enskild fyndighet (Landergren  1943),  och tyngdpunkten  
har  oftast lagts på spårelementen. Mer detaljerade geokemiska 
undersökningar av både huvud- och spårelement saknas sålunda för 
Bergslagens järnmalmer. Flera av  de  tidigare spårelementunder-
sökningarna är dessutom av  en  bristfällig kvalitet med bl.a. 
höga detektionsgränser för många  element.  

Även internationellt saknas  en  mer systematisk  geokemisk  under-
sökning av järnformationerna, trots  den  mycket omfattande litt-
eraturen om dessa malmers  genes.  Publicerade  analyser  omfattar 
sällan genomsnittshalter och spårelementdata är oftast mycket 
begränsade och i många  fall  inte jämförbara p.g.a. olika  element,  
varierande detektionsgräns och analyskvalitet. 

Stratigrafiska geokemiska  profiler har  endast upprättats i 
begränsad omfattning och  studier  över laterala  elementvaria-
tioner  saknas praktiskt  taget helt  (Davy  1983). Bland de  bäst 
undersökta järnmalmerna finns  Dales Gorge  Member,  Brockman  Iron  
Formation  i  Australien  (Ewers  &  Morris  1981)  och järnformation-
erna i Väyrylänkylä, i  Finland  (Laajoki & Saikkonen  1977).  
Geokemiska undersökningar  av  sidobergsomvandlingar till järn-
malmer  har  gjorts i endast  få  fall.  En av de mest  omfattande 
behandlar  Helen  Iron  Range  i  Kanada  (Goodwin  1964). 

Då Bispbergsområdet är relativt väl känt genom gruvdriften, 
och dessutom endast omfattar  en areal  av  1x3 km,  så bedömdes 
förutsättningarna för  en  mer detaljerad studie av malmfältet 
som goda. Ett arbete startades därför i aysikt att studera 
fältets geologiska uppbyggnad, och då särskilt malmtypernas 
uppträdande och fördelning.  Den  geologiska undersökningen 
kombinerades med  en geokemisk  studie av både  malm  och sidoberg. 
Materialet gav nya och värdefulla fakta för förståelsen av  
de  olika järnmalmstypernas  genes,  och  relation  till minerali-
seringar av scheelit och sulfidmineral. 
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2. MUMS 

2.1 Kartering  

Flera geologiska kartor omfattande Säterområdet, inom vilket 
Bispberg är beläget,  har  publicerats (Lundqvist & Hjelmqvist  
1941,  Lindroth  1944,  Hjelmqvist & Lundqvist  1953,  Hjelmqvist  
1966).  Dessa är dock  av  översiktskaraktär och saknar därför 
många  detaljer. En  rekognoserande  kartering  utfördes  av  detta 
skäl, och  med  stöd  av  flygmagnetiska  data gjordes en geologisk  
omtolkning  av området.  Själva Bispbergsfältet detaljkarterades 
dessutom. Huvudsyftet  var  att  få en god bild av den  strati-
grafiska uppbyggnaden och malmernas uppträdande.  

Den  geologiska  karteringen  kompletterades med detaljerade  mark-
magnetiska profilmätningar för att exakt lokalisera och sär-
skilja  de  olika malmhorisonterna inom jordtäckta områden. 
Mätningarna av det magnetiska vertikalfältet utfördes med  en 
analog  Fluxgate  magnetometer,  punktavståndet varierades mellan  
10  och  2 m  beroende på magnetfältets  gradient.  

Inom Betzbergsfältets djupmalmer, i sydvästra delen av Bispbergs-
området, karterades borrkärnor från  655  och  810 m  nivå. Dessa 
borrkärnor och ett urval från Sofiagruvan och Östra fältet inom 
Bispbergsfältet undersöktes dessutom med UV-ljus för att 
lokalisera förekomster av scheelit.  

2.2  Provtagningar 

Två  av de  karterade borrkärnorna inom Betzbergsfältet,  V10  och  
V11,  utvaldes för provtagning  av  malmernas sidoberg. Varje prov 
utgörs  av  ca.  20 cm  långa  sektioner av  kluven kärna.  De  är tagna 
i  en  ca  170 m  lång  profil  genom stratigrafin. Malmerna inom  Betz-
bergsfältet är provtagna i  både  stratigrafiska och laterala  
profiler,  och för dessa  har  arkiverat överskottsmaterial från 
provtagningen i samband  med  malmundersökningen utnyttjats. 

Inom Bispbergsfältet  har  prover från sidoberg tagits i häll, med  
en  provstorlek av ca  0.5-1 kg.  Malmerna  har  vanligtvis endast 
kunnat provtagas i kvarlämmnade malmhögar och varp. För att  er-
hälla så representativa prover som möjligt  har  provstorlekar på  
1-3 kg  eftersträvats. Totala antalet prov av sidoberg och  malm  
från Bispbergsområdet uppgår till drygt  100  st. 



2.3  Provberedning 

Två olika typer av provberedningar  har  använts.  Den  ena omfattar 
krossning med käftkross och malning i skivsvängkvarn med malfat 
av kolstål och  den  andra utgörs av manuell krossning och malning 
i agatkvarn. Metoderna visar ingen  signifikant  skillnad vad be-
träffar spärelementnivåerna.  Den  förstnämda metoden  har  främst 
använts för malmproverna, medan  den  andra huvudsakligen till-
ämpats på  de  silikatiska bergarterna.  

2.4 Analyser  

För  de  silikatiska proverna  har K  analyserats  med  atomabsortion 
och  de  övriga huvudelementen  med  ICP-teknik. Järnmalmerna  har  
däremot analyserats  med  röntgenfluorescens.  Av  spårelementen  
har  Ba,  Cr,  Cu,  Ni,  Sr,  V,  Zn  och Zr analyserats  med  ICP-teknik.  
Be,  Bi  och  Sn med optisk  emmisionsspektrografi  med en  DC-båge  
som  emmisionskälla,  samt As, Au,  Br, Co, Cs,  La,  Mo, Rb,  Sb, Sc, 
Sm,  Ta, Th,  U  och  W med neutronaktivering.  För  F har en jon-
selektiv  elektrod använts och  S har  bestämmts genom förbrän-
ning.  De mer  fullständiga REE-analyserna  har  gjorts  med  ICP-
teknik i  kombination med  föranrikning genom jonseparering. 
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3.  BERGSLAGEN 

Bergslagen utgör ett gammalt malmdistrikt i mellersta  Sverige  
där gruvdrift förekommit i minst tusen år.  Den  malmförande 
formationen utgörs av leptit, i vilken inslag av karbonat-
bergarter, järnmalmer och sulfidmalmer förekommer.  

3.1  Leptit  

Begreppet leptit introducerades av  Hummel  1875  i betydelsen 
finkornig sten och blev allmänt vedertagen vid Geologiska 
föreningens marsmöte  1908  i enlighet med Högboms  (1908)  rikt-
linjer. Det ersatte tidigare begrepp som granulit, eurit, 
hälleflintgnejs och felsitoid. 

Leptiterna  har  ett vulkanogent ursprung, vilket tidigt noterats 
(Nordenskjöld  1895,  Holmqvist  1907,  Geijer  1917,  Sundius  1923),  
även om  de  delvis ansetts omfatta  rent  klastiska  sediment  (Nord-
enskjöld  1895,  Holmqvist  1907,  Högbom  1908,  Lundqvist  1962,  
Gorbatschev  1969).  

Välbevarade vulkaniska strukturer som askfragment, litofyser, 
agglomerat, hyaloklastiter, strökorn, kristalltuffer  har  
observerats framförallt i Grythytteområdet (Sundius  1923, 
Van der  Velden  et al. 1982). 

3.2 Stratigrafi  

Något underlag till suprakrustalbergarterna  har  ännu ej på-
träffats (Geijer & Magnusson  1944,  Gorbatschev  1969,  Lundqvist  

1978).  Detritiska  zirkoner  i Västervikskvartsiten med  en  ålder 

på  2220-2465 M  år (Aberg  1978)  indikerar dock förekomsten av 
ett underlag söder om Bergslagen (Lundqvist  1978).  Även inom 

Bergslagen  har  förmodligen  en  äldre  kontinental  skorpa existerat 
(Lundström & Papunen  1986). 

Den  stratigrafiska uppbyggnaden är bäst känd i Grythytte-
området (Sundius  1923). De  stratigrafiskt lägsta delarna 
består av natriumleptiter med svagt utbildad lagring,  samt  
inslag av smärre kalkstenar och skarnjärnmalmer. 

Därefter följer kaliumbetonade bandade leptiter, ofta med  en  
tuffitisk prägel. Inlagrade i dessa finns karbonatbergarter och 
manganhaltiga järnmalmer. I övergångszonen mellan dessa två 
leptittyper,  samt  i undre delen av kalileptiterna finns dess-
utom kvartsbandade järnmalmer. 
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Leptiterna överlagras av  en  sedimentär svit bestående av grå-
vackor och skiffrar. I dessa finns inslag av basiska vulkaniter 
och till  dem  hörande lagergångar. Det stratigrafiskt sett 
översta ledet utgörs av ett diskordant liggande konglomerat 
med bollar av skiffer och leptit. 

Denna stratigrafi, som i stort sett bekräftats genom senare 
karteringsarbeten i Grythytteområdet,  har  dock visats vara 
betydligt mera komplex i detalj  (Van der  Velden  et al. 1982).  
Grythyttestratigrafin  har  även ansetts gälla i övriga,  mindre  
kända delar av Bergslagen och detta  har  delvis även kunnat 
bekräftas (Magnusson  1925,  Lundström  1983).  Ytterligare  en  
sedimentformation, belägen  under  leptiterna,  har  dock påvisats 
inom flera områden i Bergslagen (Gorbatschev  1969,  Stålhös  1975, 
1982,  Gavelin  et al. 1976,  Ambros  1983, Kresten 1985).  

Uppdelningen i  Na-  respektive  K-leptiter och deras inbördes  
relation anses  vara ganska allmängiltig  (Magnusson  1925,  Geijer 
&  Magnusson  1944,  Frietsch  1982b,  Lagerblad & Gorbatschev  1985).  
Alkaliuppdelningen är  dock  inte alltid särskilt framträdande, 
vilket särskilt gäller  de  östra områdena (Geijer  1917,  Lundegård  
1974,  Stålhös  1982). 

3.3 Diupbergarter 

Suprakrustalbergarterna intruderas av flera generationer av 
djupbergarter. Dessa  har sedan  gammalt indelats i urgranit och 
yngre granit på grundval av texturella och strukturella särdrag 
(Thörnebom  1881).  Urgraniterna, eller egentligare  de  primorogena 
granitoiderna utgör  en  differentierad svit från gabbro till 
granit (Högbom  1893).  

Kontakterna mot ytbergarterna är mestadels konforma , och utgörs 
delvis av diffusa övergångar eller porfyriska randfacies.  De  inre 
delarna av massiven kan vara massformiga,  men de  uppvisar van-
ligtvis  en  mer eller  mindre  tydlig sekundär förskiffring eller 
gnejsighet. 

Intrusionerna bildar ofta stora sammansatta batoliter där  de  
surare leden är yngst och  har  mer diskordanta kontakter mot 
omgivande bergarter (Högbom  1893,  Stefansson  1975).  Det mest 
omfattande området med primorogena graniter utgörs av Upplands-
batoliten, vilken dominerar större delen av nordöstra Bergslagen. 
Ytbergarterna uppträder där endast som smärre  rester  mellan 
intrusionerna.  De  primorogena granitoiderna intruderade före  
den  dominerande veckepoken (Wikström  1979,  Stålhös  1981). 

De  serorogena graniterna bildar diskordant uppträdande kroppar 
med huvudsakligen massformig struktur, och  de  är ofta associ-
erade med pegmatiter (Thörnebom  1881,  Geijer & Magnusson  1944).  
Graniterna visar  en  obetydlig kemisk  variation  och utgörs 
mestadels av typiska kaligraniter. 

Mot sydväst begränsas Bergslagen av  de  postorogena Värmlands-. 
Smålandsgraniterna vilka utgör  den  yngsta granitfasen. 



3.4  Dateringar 

Antalet radiometriska dateringar i Bergslagen är ganska få, 
särskilt vad beträffar leptiterna. Dessa  har  vid två dateringar 
gett åldrar på  1900 respektive 1862  Ma (Welin  et al 1980,  Åberg  
et al. 1983a). De  primorogena intrusiven  har  åldrar mellan  1841  
och  1886  Ma (Oen & Wiklander  1982,  Oen  et al. 1984,  Welin & Kähr  
1980,  Åberg  et al. 1983a, 1983c,  Åberg & Strömberg  1984)  medan  de  
serorogena graniterna varierar mellan  1755  och  1765  Ma (Åberg 
& Strömberg  1984,  Åberg & Bjurstedt  1986).  

Småland-Värmlandsgraniterna och Dalagraniterna visar åldrar 
mellan  1655  och  1734  Ma (Welin  et al.  1977,Aberg  1978,  Oen  
1982,1983,  Åberg & Fredriksson  1984). De  äldre intrusiven av 
Småland-Värmlandsgranit  har  dock visats vara åldersmässigt 
jämförbara med  de  serorogena graniterna (Gorbatschev  1986). 

3.5  Metamorfos  

Metamorfosgraden i Bergslagen  har  i allmänhet uppnått amfibolit-
facies och är av lågtryckstyp (Stålhös  1972,1981,  Lundqvist  1978,  
Levi  et al. 1980,  Lundström  1983,  Vivallo  1985a).  Regionalt finns 
dock  en  metamorf  gradient  med övergång till lägre amfibolit- och 
grönskifferfacies i öster och väster (Lundström & Papunen  1986).  
Tre metamorfa epoker kan urskiljas. Dessa är relaterade till  de  
djupmagmatiskt aktiva perioderna, varav  den  yngsta endast är 
märkbar i  SV  i nära anslutning till  de  postorogena intrusiven.  

3.6  Tektonisk miljö 

Bergslagen  har på  senare  tid  tolkats i plattektoniska  termer  
även  om  Gorbatschev  (1980)  ifrågasatt aktualitetsprincipen 
beträffande dessa  processer. De  flesta förespråkar  en  mot öster 
stupande subduktionszon i  form av en  öbåge (Hietanen  1975,  
Rickard  1978,1979,  Lundqvist  1978,  Löfgren  1979,  Loberg  1980) 
eller en kontinentrand  (Wilson  1980,1982,  Rickard  1981,  
Lundström  1983,  Vivallo &  Rickard  1984, Kresten 1985).  
Betydelsen  av  tensionskrafter  med  riftbildning  som  följd  har  
även betonats (Oen  et al 1982, Van der  Velden  et al. 1982,  
Vivallo &  Rickard  1984,  Wilson  et al 1986).  

Vulkaniterna  har en  kalkalkalin prägel (Löfgren 1979,Frietsch  
1982b,  Vivallo  1984). De har  ansetts bilda  en  differentierad  
serie  från  basalt  till ryolit (Löfgren  1979) men har  senare 
visats  ha en  bimodal  fördelning  (Van der  Velden  et al 1982,  
Vivallo &  Rickard  1984,  Lagerblad & Gorbatschev  1983, 1985).  
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3.7  Malmförekomster 

Bergslagen omfattar ett mycket stort antal malmförekomster 
som varit föremål för gruvdrift. Flertalet  har  dock varit 
små och är numera utbrutna eller saknar ekonomiskt värde. 
Järnmalmsgruvorna är  de  talrikaste och  de har  även produ-
cerat  de  största kvantiteten  malm. 1986  finns dock endast 
två järngruvor i produktion. 

Även sulfidmalmsproduktionen  har  varit omfattande  sedan  lång 
tid tillbaka, med  aktiv drift  i  5  gruvor  1986.  Volfram  har 
sedan  början av 1970-talet producerats i några fyndigheter, 
varav dock endast  en  varit av någon större betydelse.  

3.7.1  Järnmalmerna 

Ett mycket omfattande arbete om  de  mellansvenska järnmalmerna  
har  sammanställts av Geijer & Magnusson  (1944)  och sedermera 
uppdaterats av Magnusson  (1970).  Följande översikt av järn-
malmerna bygger på dessa verk där annat inte anges. 

Bergslagens järnmalmer indelas vanligtvis i apatitrika och 
apatitfattiga  typer, de  senare uppdelas dessutom i manganhaltiga 
(>  1%  Mn)  och manganfattiga (<  1%  Mn).  Därefter  bygger klassi-
ficeringen på den  mineralogiska uppbyggnaden  med  indelning i 
kvarsbandade-kvartsrika,skarniga och kalkiga malmer. 

Apatitfattiga 

Mn-haltig 	 Mn-fattig  

Mn-oxid 	 Fe-oxid  rikmalm 

Mn-silikatskiktad 	KVartsbandad  

Fe-Ca  skarn 
Skarniga 	 Mg-Ca  skarn 

Mg skarn 

Kalkmalm 	 Kalkmalm 

Flera av järnmalmstyperna är knutna till olika typer av sido-
berg och belägna på skilda stratigrafiska nivåer, vilket redan 
tidigt hade noterats (Sjögren  1875,  Johansson  1907,  Sjögren  et 
al. 1915).  



Skarnjärnmalmerna uppträder  således på en  stratigrafiskt  låg  
nivå i  de  Na-dominerade leptiterna. Högre upp  ligger de kvarts-
randiga malmerna ofta nära övergången mellan  K  och Na-leptiterna  
De  Mn-haltiga malmern  har  alla ett stratigrafiskt högt läge och 
befinner  sig  i  de K-dominerade leptiterna  

De  största samlade järnförekomsterna utgörs av  de  apatitrika  
malmerna, som håller  45-63  %  Fe  och  0.5-1.3  % P. Malmerna antas 
uppträda på  en  stratigrafiskt låg nivå  under  övriga järnmalms-
typer.  De  bildar oftast konforma inlagringar i  form  av mer eller  
mindre  kompakta kroppar, dominerade av magnetit. Malmerna anses 
vara intrusivt bildade i anslutning till subvulkaniska processer. 

Kvartsrandmalmerna  har  alltid uppfattats  som  syngenetiska och 
bildade i anslutning  till  vulkanisk  aktivitet.  Mäktigheten  hos  
dessa  malmet  överstiger sällan  20 m men  genom inlagring  av  
leptitbankar  kan den  malmförande  zonen  uppgå  till  ca  100 m.  
Järnhalten varierar oftast mellan  40-55  % och manganhalten.  
är vanligtvis  mindre  än  0.25  %. 

Malmineralet utgörs av magnetit och hematit i växlande propor-
tioner. Magnetit är ganska ofta  den en  enda järnoxiden. Båda 
mineralen uppträder i växellagring med kvarts, eller i vissa  
fall  med leptit eller skarnmineral. Skikttjockleken varierar 
som regel mellan  0.5-7 mm, men  uppgår lokalt till  20 mm.  

Även skarniärnmalmerna anses vanligtvis  ha  ett syngenetiskt 
ursprung, där skarnbildningen är resultatet av  en  mer eller  
mindre  isokemisk metamorf process. Primära järnoxider,  karbo-
nater, silikater  chert reagerade på förändrade tryck- och 
temperaturförhållanden med bildandet av nya faser. Beroende på 
proportionerna mellan  de  primära faserna bildades skarnmassor 
med inslag av magnetit, kvarts och karbonat.  

De  mest magnesiumrika skarnen  har  dock setts som resultatet av 
metasomatiska processer kopplade till  de  primorogena granito-
iderna och jämställs med sulfidmalmsbildningen enligt  den  
magnesiummetasomatiska modellen (Geijer  1925,1959). 

De  Mn-haltiga iärnmalmerna uppträder nästan uteslutande i 
karbonatbergarter, oftast  med en  dolomitisk sammansättning. 
Manganhalten varierar mellan  3-5  %  Mn,  men kan  i någon fyndig-
het överstiga  10  %. Manganhalten är  till  stor del  knuten  till  
silikatmineral  som  knebelit,dannemorit och rodonit.  

På senare tid  har  försök gjorts att tolka Bergslagens järnmalm-
er med  en  bassängmodell enligt  James (1954)  (Frietsch  1982a, 
1982c,  Zakrzewski  1982). De  olika typerna av järnmalm är resul-
tatet av  en  aysättning på olika djup i  en  bassäng, med varierande  
Eh-  och pH-förhållande som styrande parametrar. 

Kvartsrandmalmerna är i denna  tolkning  strandnära bildningar i 
oxiderande miljö, medan Mn-haltiga  skarn-  och kalkmalmer är 
aysatta  på  större djup  under mer  reducerande förhållanden. 
Järnmalmerna  ses som  exhalativa bildningar och även  sulfid-
malmerna intergreras i samma modell. 
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3.7.2 Sulfidmalmerna  

Bergslagen utgör tillsammans med Skelleftefältet  den  viktigaste 
sulfidmalmsprovinsen i  Sverige.  I äldre tider bröts främst 
malmer med koppar och silver. Numera utgör zink och ädelmetaller  
de  viktigaste produkterna, medan koppar och bly är ekonomiskt  
mindre  betydelsefulla. 

Sulfidmalmerna i Bergslagen indelas vanligtvis i Falutyp och 
Ammebergstyp. Flertalet fyndigheter räknas till  den  förra typen 
och utgörs av mer eller  mindre  massiva malmkroppar.  De  känne-
tecknas av  en  omfattande sidobergsomvandling med glimmerskiffrar  
samt  kvartsiter med  mineral  som almandin, antofyllit, kordierit, 
andalusit, gedrit, biotit och spinell. Malmerna består av pynt 
och  magnetkis  med varierande inslag av kopparkis,zinkblände och 
blyglans (Magnusson  1948, 1953, 1960).  

Vanligtvis förekommer  en  mer eller  mindre  välutbildad metall-
zonering i Falutypens sulfidmalmer med kopparkis i  de  basala 
delarna och zink-bly i  de  stratigrafiskt övre delarna, ofta i 
skarnig och kalkig miljö (Amcoff  et al. 1985,  Vivallo  1985c).  
"Stringermineraliseringar" med kopparkis i kvartsitiska delar 
av omvandlingszonen är dessutom ganska vanliga (kopparhård-

malm).  

Ammebergstypen skiljer sig från Falutypen genom aysaknaden av 
sidobergsomvandlingar. Malmerna är dessutom utpräglade zink-
blymalmer och bildar utsträckta konforma inlagringar med  en  

begränsad mäktighet. Sidoberget  har  vanligtvis  en  tuffitisk 
prägel och kalkiga inlagringar är ganska vanliga  (Henriques 

1964). 

De  tidigare epigenetiskt tolkade sulfidmalmerna (t.ex. Eskola  

1914,  Magnusson  1948, 1953, 1960,  Geijer  1962, 1965), anses  
numera vara syngenetiskt bildade (Oftedahl  1958, Koark 1962,1973, 

Henriques 1964).  Malmerna  har  ett vulkanogent exhalativt ursprung 

och är analoga  med  sulfidmalmer i t.ex.  Kanada  och  Japan  (Berge  

1978,  Schermerhorn  1978,  Hedström  1980, 1983,1984,  Frietch  1982c,  

Kieft  & Eriksson  1984,  Vivallo  1985b, 1985c,  Amcoff  et al. 1985). 

3.7.3  Volfram-molvbdenförekomster 

Bergslagen utgör Sveriges viktigaste volframdistrikt med ett 
stort antal scheelitfyndigheter. Dessutom finns ett flertal 
små molybdenglansförekomster. Särskilt rikligt uppträder dessa 
fyndigheter med  W  och Mo i Ludvikaområdet. Trots det stora 
antalet fyndigheter,  har  dock endast  en  varit tillräckligt 
omfattande för att medge någon mer varaktig gruvdrift, 
nämligen Ysjöbergs scheelitfyndighet. 



Molybden  har  dock vissa tider utvunnits, främst  under  världs-
krigen, från ett knappt tiotal fyndigheter. Dessa utgörs av 
molybdenglansförande graniter, pegmatit-kvartsgångar och skarn-
fyndigheter. Dessutom  har  molybdenglans utvunnits som biprodukt 
ur några järnmalmer.  Ingen  fyndighet  har  dock producerat mer än 
några hundratusen  ton malm.  

Volfram  har  däremot brutits i större kvantiteter, huvudsakligen 
i Yxsjöbergsgruvan i nordvästra Västmanland.  Malmen  omfattar 
några miljoner  ton  och utgörs av  en  veckad och förskarnad kalk-
stenskropp, vilken genomslås av ett stort antal amfibolitgångar. 

Skarnet är flusspatrikt och utgörs huvudsakligen av hornblände, 
hedenbergit och granat. Scheelit bildar impregnationer, vilka 
delvis är anrikade i zoner parallella med lagringen.  Malmen,  som 
är sulfidrik med  magnetkis  och kopparkis, bröts ursprungligen 
som  en  kopparmalm. Som accessorier förekommer molybdenglans, 
volframit, zinkblände, vismutmineral och helvin (Ohlsson  1979).  

Scheelit  har  dessutom brutits i ytterligare några skarnfyndig-
heter i närheten av Yxsjöberg. Dessa  har  dock varit betydligt  
mindre  och av något annorlunda  slag. Till  skillnad från Yxsjö-
bergsfyndigheten saknas praktiskt  taget sulfider  och skarnet är  
mindre  järnrikt. 

Volfram-molybdenförekomsterna  anses  vanligtvis vara knutna  till  
de  serorogena graniterna (Geijer &  Magnusson  1944,  Hübner  1971,  
Ohlsson  1979). De har  dock  även satts i samband  med de  primoro-
gena granitoiderna (Lindroth  1922,  Magnusson  1940,  Geijer &  
Magnusson  1944,  Hellingwerf &  Baker  1985).  

Nyligen  har en  modell framförts  med en  utveckling från magmatisk 
till exhalativ malmbildning i samband  med de  primorogena granito-
iderna (Hellingwerf & Baker  1985).  Volfram och molybden uppträder  
dels  i intraplutoniska och  dels  i pegmatitiska fyndigheter. I  
direkt  anslutning till intrusionerna bildades dessutom kontakt-
metasaomatiska skarnfyndigheter. Genom hydrotermala  konvektions-
system,  genererade  omkring  intrusiven, mobiliserades  W  och  Mo  
till viss  del.  Metallerna aysattes  sedan  i  mer  ytnära hydro-
termala mineraliseringar och exhalativa bildningar. 
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4. SAIEREIHRADEL_GEOLOGISKJIYERSIKI 

De  geologiska förhållandena inom Säterområdet  har  tidigare 
översiktligt behandlats av Hjelmqvist & Lundqvist  (1941,1953).  
Bispbergsfältet  har  mera i detalj beskrivits av Lindroth  
(1930,1944, 1946b).  Berggrunden domineras av granitoider med 
visst inslag av suprakrustalbergarter, huvudsakligen i  form  av 
två separata leptitområden  (se  fig.  2).  Det södra, inom vilket 
Bispbergsområdet ligger, utgör  den  nordligaste utlöparen av det 
stora sammanhängande leptitområdet i västra Bergslagen.  

4.1 Granitoider 

De  granitoida bergarterna  har  indelats i yngre granit och ur-
granit (Hjelmqvist & Lundqvist  1941,1953),  motsvarande ser-
orogena och primorogena intrusiv. 

Strukturellt kan  de  primorogena intrusiven indelas i mass-
formiga  respektive  förskiffrade,stängliga eller gnejsiga. 
Inom Säterområdet tillhör  de  flesta  den  senare gruppen. 
Sammansättningsmässigt utgörs  de  av diorit, granodiorit och 
granit,  de  surare leden dominerar oftast. Genetiskt knutna 
till granitoiderna förekommer här och var även små gabbroida 
kroppar.  

De  icke massformiga granitoiderna varierar ofta strukturellt 
och mineralogiskt över korta aystånd och större homogena  
massiv  tycks vara ovanliga. Vanligtvis uppvisar  de en  tydligt 
sekundär textur genom omkristallisation i samband med  den  
tryckbetingade mineralorienteringen. 

Surare  led  utgörs vanligtvis av röda kvartsrika graniter med  
en  "stripig" fördelning av kvarts och fältspat. Inslaget av 
mörka  mineral  är obetydligt. 

I vissa gnejsiga typer förekommer diffusa leptitliknande 
inslag. I  mindre  blottningar kan det i sådana  fall  vara 
mycket svårt att avgöra om det är  en  djupmagmatisk bergart 
eller  en  granitiserad suprakrustalbergart. 

Massformiga granitoider förekommer främst i två  massiv  på 
ömse sidor av Bispbergsfältet. Intrusivet i  NV,  "Rybonäsgra-
niten", utgörs av  en  granodiorit med  en  mer granitisk kärna 
som lokalt uppvisar  en  svag stängliget.  

Den  granodioritiska ytterzonen består av plagioklas, kvarts 
kalifältspat,hornblände och biotit. Ofta är  den  ganska rik på 
apatit och titanit.  De  inre delarna är tämligen jämnkorniga 
och medel till grovkorniga. I kontakten mot Bispbergsfältet 
blir  den  däremot mer  inhomogen  och vanligtvis utpräglat 
porfyrisk. 
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Strökorn av hornblände och zonerad plagioklas uppträder i  en 
matrix  av kvarts, biotit och hornblände. Fältspaten är ofta 
sericitomvandlad och epidot  samt  klorit kan även finnas i  mindre  
mängd. I kontaktzonen bildas dessutom hybridbergarter av gran-
itiserad leptit med diffusa inslag av granodiorit. 

Centrala delen av Rybonäsmassivet är grovkornigt och  har en  
granitisk sammansättning. Kvartshalten är högre jämfört med  de  
yttre delarna och hornblände förekommer endast sporadiskt. Här 
och var uppträder kvartsen delvis som rundade upp till  1 cm  stora 
blåaktiga strökorn. 

öster om Bispbergsfältet finns Bispbergsgraniten, som i  form  
av Bispbergsklack bildar ett  markant  höjdområde i terrängen.  
Den  hänförs till  de  yngre graniterna och är  en  Fellingsbro-
granit av Enekullentyp (Hjelmqvist & Lundqvist  1941).  

Graniten är  en  rödaktig, medelkornig och ofta något porfyrisk.  
Den  består av kvarts, mikroklin, albit-oligoklas och något 
biotit. Som accessorier förekommer titanit, zirkon, ortit och 
magnetit (Hjelmqvist & Lundqvist  1941).  

Nära toppen av Bispbergsklack finns  en  molybdenmineralisering. 
Där  har under  andra världskriget  en mindre  kvantitet molybde-
malm brutits i Rödgruvan. Molybdenglans tillsammans med koppar-
kis och  en del  andra  sulfider  uppträder som impregnationer och i 
kvartsfyllda sprickor. Graniten är här ganska  inhomogen  och  har  
inslag av finkorniga och även kvartsfattiga albitrika varianter.  
Den  mineraliserade graniten är flusspathaltig och  har  dessutom 
muskovit, klorit, kalcit, titanit, apatit och  sulfider  som acce-
ssorier (Hjelmqvist & Lundqvist  1941).  

Något längre österut i massivet finns några smärre minerali-
serade kvartsgångar som förutom  sulfider  sporadiskt innehåller 
scheelit. Från  en  av dessa lär C.  W.  Scheele  ha  erhållit 
scheeliten ur vilken han  1781  framställde volframsyra (Lindroth  
1945).  Lindroth anser det dessutom som ganska sannolikt att 
molybdenglansen ur vilken  Scheele  1778  även framställde molybden-
densyra härstammar från Bispbergsområdet.  

Kontakten  mellan Bispbergsgraniten och leptiten i västra  kanten  
av massivet är endast blottad på ett ställe.  Den  är där mycket 
skarp och saknar praktiskt  taget  kontaktomvandling.  En  svag 
förgrovning kan skönjas några få  mm in  i leptiten och åtföljs av  
en  sericitisering av fältspaten och biotitomvandling av kloriten. 

Graniten uppvisar inte  heller  några större förändringar mot 
sidoberget, vilket indikerar att temperaturgradienten över 
kontakten vid intrusionstillfället varit mycket måttlig. 
Intrusionen kan därför antas  ha  skett på betydande djup. 
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4.2 Suprakrustalbergarter 

I leptitområdet norr om Säter är blottningsgraden mycket låg och  
den  tillgängliga informationen hänför sig till stor utsträckning 
från  de  gruvor och gruvförsök som här gjorts. Leptiten är där 
malmförande inom  en  kvartsitomvandlad zon. 

Pegmatiter förekommer här ganska allmänt, och i Österby pegma-
titbrott där  kvarts  och fältspat brutits  under  1800-talet och  
omkring 1940 har  ett  flertal  REE-haltiga  mineral  påträffats  
(Mason  &  Roberts 1949).  

Bättre känt är det södra leptitområdet, inom vilket Bispbers-
området är beläget. I  NE  delen finns endast  en  begränsad  del  av 
stratigrafin bevarad i  form  av  en mindre  än  1 km  mäktig lager-
packe.  SV  om Säter ökar dock mäktigheten och  en  betydligt större  
del  av leptitgruppen finns här representerad  (se  fig.  2).  

Närmast  granitområdet  väster  om  Säter och  delvis som rester  inuti 
detta finns leptiter  av  varierande  slag.  Inom kvartsitomvandlade  
zoner  i leptiterna förekommer några sulfidmalmer. Mot söder 
följer  sedan en  zon  med  växellagring  av  amfibolit och leptit. 
Amfiboliterna utgörs i  stor  utsträckning  av  basiska metavulka-
niter i  form av tuffer, agglomerat  och lavor (Hjelmqvist & 
Lundqvist  1953,  Geijer  1965).  

Amfibolitinslaget minskar därefter längre söderut. I stället 
utgör karbonatbergarter och skarnbandade tuffitiska leptiter 
ett karakteristiskt inslag, ofta med utpräglad skiktning. 
Kalkstensinlagringarna strax väster om Säter  har en  mäktighet 
på upp till  30 m.  

Längst i söder uppträder kvarts- och sericitrika glimmer-
skiffriga leptiter, av Hjelmqvist & Lundqvist  (1953)  tolkade 
som sedimentbergarter tillhörande Larsboformationen. Vissa  
strata  hos dessa leptiter är magnetitimpregnerade, vilket 
föranlett fruktlösa gruvförsök. 

Leptiterna i  det  södra leptitområdet förefaller att  ha en  viss  
regional  alkaliuppdelning  med  Na-dominanta leptiter längst i norr 
och för övrigt mestadels  mer K-betonade leptiter (Hjelmqvist & 
Lundqvist  1953). 

4.3  Malmförekomster 

Förutom ett flertal järnmalmer, finns det två massiva sulfid-
malmer inom Säterområdet, nämligen Östra Silberg i det södra 
leptitområdet och Tomtebo i det norra  (se  fig  2). De  vikti-
gaste järnmalmerna, Bispbergs Storgruva, Gräsgruvan och 
Forsbogruvan utgörs av linsformade kroppar av  massiv  magnetit-
malm  (rikmalm). Flertalet av områdets järnmalmer består dock av 
kvartsrandmalmer, vilka bildar  en  stratigrafiskt väl definierad 
ledhorisont. Denna kan genom flygmagnetiska indikationer och 
ett flertal små gruvor och skärpningar följas på  en  sträcka av 
minst  15 km.  
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4.3.1  Östra Silvbera 

Östra Silvberg ligger  9 km  väster om Säter. Gruvan är upptagen 
på  en  bly-zinkmalm som  under 1400-  och 1500-talen producerat  
en  betydande mängd silver. Provbrytning skedde senast  1918-1920  
av  AB  Pyritgruvor och Boliden undersökte fyndigheten med diamant-
borrning  1940-1941. Malmen  visade sig dock till stor  del  vara 
utbruten och endast smärre malmrester återfanns på djupare 
nivåer.  

Malmen  stupar brant mot söder och hängväggen utgörs av kali-
leptit. I liggväggen finns  en bred  zon med glimmerskiffer 
och muskovit-andalusitkvartsit (Geijer  1965). Malmen  utgörs 
av  en massiv  till bandad sulfidkropp. Dominerande malmtyper 
är blyglansrik  malm  med höga silverhalter, zinkblände-
pyritmalm och basmetallfattig pyritmalm. Malmmineralen tycks 
delvis  ha haft en  bandformig fördelning med bl.a. upp till  10 
cm  breda flusspatrika inlagringar(Geijer  1965). Den  maximala 
mäktigheten uppgår till ca  10 m  och  malmen  kan följas  150 m  i 
strykningsriktningen.  

Malmen,  som av Geijer  (1965)  tolkats som  en  metasomatisk sulfid-
malm av Falutyp, utgör egentligen ett vackert exempel på  en  
stratiform, vulkanogen  massiv  sulfidmalm.  Den har en  karaktäri: 
stisk och omfattande liggväggsomvandling. Omedelbart  under 
malmen  finns dessutom  en  kvartsrik bergart med impregnationer 
och sliror av pynt.  

4.3.2  Tomtebo 

Tomtebomalmen i det norra leptitområdet  har  ett med Östra 
Silvberg genetiskt likartat ursprung.  Den  är  en  koppar-zink-
blymalm känd  sedan  åtminstone 1600-talet.  Malmen  ligger i ett 
område med kvartsitomvandlad leptit, innehållande flera sulfid-
och järnmalmsförekomster. 

Närmast sulfidmalmen finns kvartsit med kordierit, andalusit, 
biotit och antofyllit (Tegengren  1924). Den  centrala delen av 
malmzonen utgörs av koppar- och pyritmalm, delvis i  form  av . 
kopparhårdmalm i kvartsit. Mot flankerna dominerar bly-zinkmalm, 
som ofta  har en  betydande silverhalter.  De  mest distala delarna 
utgörs av sulfidförande skarn- och karbonatbergarter med inslag 
av smärre järnmalmer. 

På lite större aystånd från Tomtebomalmen finns vid Österby  
(1 km  mot  SV  om Tomtebo) några amfibolskarniga magnetitmalmer 
i kvartsitomvandlad leptit. Även dessa förefaller att  ha  ett 
med sulfidmalmen stratigrafiskt likartat läge. 



4.3.3  Bispberqsfältets massiva maqnetitmalmer  

Den  största fyndigheten av högvärdig järnmalm inom Säterområdet 
finns inom Bispbergsfältet. På denna rikmalm  har  Bispbergs 
Storgruva upptagits och brutits i närmafe  600  år fram till början 
av 1900-talet. Arean var i dagen  5700 m men malmen  spetsade ut 
redan på  200 m  nivå  (se  fig.  16).  Totalt  har  ca  1.7 M ton  rikmalm 
med  60% Fe  utvunnits (Lindroth  1930). 

Den  närbelägna Gräsgruv9 som upptäcktes  1907  hade i dagen  en  
malmarea av en5last  100 m  . Arean ökade dock mot djupet till 
maximalt  900 m  på  375 m  nivå  (se  fig.  16  och  17). Malmen  är 
känd till  515 m  nivå där mäktigheten märkbart minskat och  
malmen  mer får karaktären av kvartsrandmalm. Huvuddelen utgörs 
dock av  massiv  magnetitmalm som  har  omfattat ca  1 M ton. Malmen  
var ställvis molybdenglansförande och  under  andra världskriget 
utförde flotationsförsök, vilket dock gav dåligt utbyte då  
malmen  endast höll  0.04%  Mo i genomsnitt (Lindroth  1946a). 

4.3.4 Forsbo 

Den  tredje större järnmalmsfyndigheten är Forsbo  4 km  NO  om 
Storgruvan, även det  en massiv  magnetitmalm som  under  åren  1953-
1972  producerat ca  1 M ton malm  med  60% Fe. Malmen  upptäcktes 
på 1940-talet genom magnetiska mätningar.  Den  saknar utgående , 
och överytan ligger på  75 m  nivå.  Den  maximala arean var  3100 m4  
fördelad på två linser  (se  fig.  3). Malmen  var något sulfid-
haltig och innehöll så pass mycket kopparkis att  en  kopparslig  
under de  sista åren utvanns ur avfallet genom  flotation. 

4.3.5 Kvartsrandmalmer 

De  kvartsrandiga hematit-magnetitmalmerna  har  stor utbredning 
och kan praktiskt  taget  följas över hela Säterområdet. Mäktig-
heten är vanligtvis högst  3-5 m, men  kan lokalt överstiga  10 m.  
På grund av  den  begränsade storleken och  en  järnhalt på bara  
30-55% har  dessa malmer ekonomiskt spelat  en mindre roll.  

Endast smärre gruvor och skärpningar  har  upptagits på dessa 
i äldre tid.  De har  dock brutits i mer organiserad  form  inom 
Betzbergsfältet i  mitten  av 1900-talet då rikmalmen var  slut,  
och i Säters stad i början av seklet. 
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4.4  Stratigrafiska förhållanden 

Lagerföljden inom Bispbergsfältet  har  på grundval av alkali-
fördelningen inom fältets leptiter ansetts vara överstjälpt, 
med yngre  strata  mot  NV  (Hjelmqvist & Lundqvist  1941).  

Uppdelningen i  Na-  och K-leptiter är generellt  sett strati- 
grafiskt betingad inom Bergslagen.  I  mer lokal skala kan  dock  
fördelningen  av  dessa leptiter vara mycket oregelbunden 
(Frietsch  1982b,  Lagerblad & Gorbatschev  1985). En  lagerföljd 
grundad enbart  på  leptiternas alkalikaraktär är därför mycket 
osäker.  

Då lagerföljden är av stor vikt för tolkningen av malmfältet, 
gjordes försök att finna  en  säkrare bedömningsgrund.  Den  tämligen 
höga metamorfosgraden och aysaknaden av egentliga klastiska  
sediment  medför dock att få primärstrukturer finns bevarade. 

Diskordansskiktning påträffades på några få  lokaler,  nämligen 
inom malmzonen i Östra Bispbersfältet och inom tuffitiska 
horisonter, sydväst om Säter. Dessa strukturer gav emellertid 
inget entydigt resultat,  men  flertalet indikerade  en  rättvänd 
lagerserie med uppåtriktningen mot  SO.  

Förekomsten  av  syngenetiska sulfidmalmer inom leptitserien  
SV om  Säter  ger  dock möjlighet till  en helt  annan typ  av  
uppåtbestämmning.  Den  asymmetriska sidobergsomvandlingen  som  
exhalativa malmer uppvisar,  med en  mycket  karakteristisk  
kvartsitomvandling  på malmens  stratigrafiska undersida, utgör 
ett utmärkt  kriterium på  stratigrafisk uppåtriktning  (Sangster  
1972).  

Östra Silvberg uppvisar  just en  sådan asymmetrisk omvandlings-
zon och ger därmed  en  mycket säker stratigrafisk uppåtriktning 
mot sydost. Detta överensstämmer med  de  oberoende, strukturella 
indikationerna.  

Den  allmänna geologiska uppbyggnaden  av området med  Na-dominanta 
leptiter i nordväst och därefter tuffitiska K-leptiter  med  in-
slag  av skarn, kalksten  och amfiboliter och längst i  sydost  
sedimentliknande inlagringar,  styrker  ytterligare denna  tolkning.  
Stratigrafin visar  då  stora likheter  med den  generella upp-
byggnaden  av  Bergslagen. 

Leptiterna kan utan avbrott följas från östra Silvberg i  SV, 
via  Säter över Bispbergsområdet och vidare mot  NO.  Den  järn-
malmsförande horisonten utgör i dessa ett kontinuerligt och 
mycket distinkt ledlager.  Den  stratigrafiska uppåtriktningen 
måste därför även inom Bispbergsområdet vara mot  SO,  till 
skillnad från tidigare uppfattning (Hjelmqvist & Lundqvist  
(1941).  
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5. BISEBERGSOMALEIS_GEOLOGI 

Bispbergsområdetligger  3 km  NO  om Säter och omfattar Bispbergs 
fältet och dess närmaste omgivning.  Hit  räknas även Betzbergs-
fältets djupmalmer, belägna mellan Säter och Bispbergsfältet. 
Bispbergsområdets centrala delar utgörs av  en  järnmalmsförande 
leptitsekvens med  en  NO-lig  strykningsriktning och stupning 
brant mot  SO.  I områdets norra  del  är strykningen NNV-lig i  en 
lokal  synklinal, betingad av  en  granodioritintrusion i norr  
(se  fig.  4  och  7).  

Litologiskt  kan  suprakrustalsekvensen indelas i  tre delzoner. 
Den  stratigrafiskt  undre består av  alkaliintermediär leptit  med  
inlagringar  av skarn  och  kalksten. Den  överlagras  av  malmzonen  
med  flera järnmalmsinlagringar i  Na-leptit.  På  hängsidan  av  
malmzonen följer ytterligare  Na-leptit  som delvis har  pyro-
klastisk  struktur  och inslag  av  magnetitmineraliseringar. 

Inom malmzonen  kan  fyra  mer  uthålliga järnmalmshorisonter ur-
skiljas.  De  benäms A,B,C och  D,  där A-horisonten är  den  strati-
grafiskt översta och belägen  längst  mot  sydost.  

I sydvästra delen av området ligger Betzbergsfältet,  en  djupmalm 
som utgör  en  förkastad  del  av Västra Bispbergsfältet. Det  har 
sin  övre begränsning på ca  450 m  nivå. 

I Bispbergsfältets förlängning mot  SV  finns Säterfältet med dess 
kvartsrandmalmer. I  NO  kan malmzonen mer eller  mindre  kontinuer-
ligt följas förbi Forsbofyndigheten (fig.  2).  

Bispbergsområdet är delvis väl blottat, främst inom  de  delar som 
ligger på eller strax  under  högsta kustlinjen  (se  fig.  5). Den  
geologiska  karteringen har  dock inte medgett  en  tillräckligt 
säker korrelation av  de  olika malmhorisonterna inom själva 
malmzonen.  En  detaljerad markgeofysisk mätning eliminerade detta  
problem  och visade tydligt  de  enskilda horisonternas läge och 
utbredning  (se  fig.  6). 

5.1 Undre leptitzonen 

På  malmzonens liggsida utgörs leptiterna  av  finkorniga och en-
dast sporadiskt strökornsförande tuffitiska  typer med  gråbrun, 
skär  eller  rödaktig färg.  De  uppvisar vanligtvis  en  välutvecklad  
lagring med  inslag  av skarn,  skarnhaltig leptit och sporadiskt  
kalksten.  Skikttjockleken  ligger  oftast inom  intervallet 0.5-
5 cm.  Mäktigheten  hos de  skarniga zonerna  kan  uppgå  till  några  
meter  och  hos  kalkstenarna ca.  1 m. Skarnet består  huvudsakligen  
av  ett finkornigt  kvartsigt  epidotskarn  eller granat-  pyroxen-
skarn.  Lokalt  finns ett  Mn-rikt  skarn med  spessartin i mikroklin-
haltig  kvartsmatrix.  



Diabas 

Bispbergsgranit 

Rybonäsgranit  

Fig.  4 
 Geologisk karta över Bispbergsområdet. 
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Fig.  5  Hällkarta över Bispbergsfältet. 

Fig.  6  Magnetisk vertikalfältsanomali inom Bispbergsfältet. 
Markmätning med  analog  Fluxgate  magnetometer.  
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I  stort  är leptiten alkaliintermediär,  men  enskilda skikt  kan ha  
starkt varierande sammansättning, och skikt  med  över  12% K20  
förekommer (Hjelmqvist & Lundqvist  1941). Lokalt  förekommer  dock  
en  utpräglad  Na-leptit,  men  dess  relation  till  omgivningen är 
inte känd.  

5.2  Leptit inom malmzonen  

Den  malmförande  zonen har en  mäktighet  på 30-200 m,  och  den  
största  bredden  återfinns inom Betzbergsfältet. Bispbergsfältets 
malmzon är dåligt blottad, leptiten tycks  dock  utgöras  av en  Na-
extrem typ  med  rödaktig  till  gråskär färg. Kornstorleken är  
0.05-0.1 mm  och strökorn  av  albit förekommer ganska allmänt, 
typiskt är även  en svag  finkornig magnetitimpregnation.  

I  Betzbergsfältet är  sekvensen  bättre känd genom diamantborrning  
på 655  och  810 m  nivå  (se  fig  8  och  9).  Även här  har  leptiterna  
en  Na-extrem karaktär och utgörs  till  stor del av en  gråröd 
tämligen massformig strökornsfattig typ  bestående av kvarts  och 
albit  med en  granoblastisk textur. Magnetit i  en  finkornig  
impregnation  finns också här liksom i Bispbergspbergsfältet. 
Något klorit och  spår av pynt  uppträder dessutom sporadiskt.  

På flera stratigrafiska nivåer inom Betzbergsfältet påträffas 
horisonter med  en  pyroklastisk struktur i  form  av lapillituff 
och agglomerat.  De  består av oregelbundna leptitfragment med  1-3 
cm diameter,  vilka ligger i  en  glimmerrik  matrix  med sericit och 
klorit.  Den  mäktigaste horisonten på upp till  20 m  finns  under  
A-horisontens järnmalm, övriga uppgår till högst  10 m (se  fig.9) 

Både inom Bispberg- och Betzbergsfältet övergår leptiten vanligt-
vis i sericit- och kloritförande kvartsit närmast järnmalmerna. 
Inom Betzbergsfältet finns dessutm diskordanta kvartsitiska zoner 
upp till  30 m  från  malm. 

5.3  Övre leptitzonen 

Malmzonens hängsida domineras  av en  ljusgrå  till  ljusröd  Na-
leptit. Strökorn  av  albit och i  mindre  omfattning  kvarts  är 
ganska vanliga.  Matrixen  utgörs  av  granoblastisk  kvarts  och 
albit  med en  kornstorlek  av  ca  0.05 mm.  I  västra Bispbergs-
fältet övergår denna leptittyp  diffust  i malmzonens leptit.  

Lokalt förekommer mycket strökornsrika inlagringar i  form  av 
kristalltuffer med  25-30%  strökorn av albit och kvarts i  en  
oftast kloritrik  matrix.  Kornstorleken varierar mellan  0.5-4 
mm  och albitströkornen är vanligtvis  de  större.  Den  pyroklast-
iska karaktären märks även genom förekomsten av agglomeratiska 
zoner på samma stratigrafiska nivå. Fragmenten är vanligtvis  
mindre  än någon dm och ligger i  en  glimmerrikare  matrix  med 
biotit och klorit. 



I  den  sydöstligaste delen är agglomeraten delvis magnetitmine-
raliserade.  Matrixen  till  de  omvandlade blåsiga vulkanitf  rag-
ment består av kvarts, magnetit, amfibol, epidot, sericit och 
något klorit. Smärre inslag av stratiforma delvis bandade 
amfibolskarniga eller kvartsiga magnetitmalmer finns även. 
Längst i sydöst får leptiten  en  annan karaktär och  den  är mer 
finkornig och  har  grå till rödaktig färg.  Den  skiljer sig även 
genom  en  viss biotithalt och aysaknaden av strökorn, förmodligen  
har den en  mer kalibetonad sammansättning. 

Särskilt i östra Bispbergsfältet  men  även i  den  centrala delen  
har  hängväggsleptiten  en  något annorlunda  natur. Den  är vanligt-
vis strökornsfattigare och  har  gråvit färg. Karakteristiskt är 
även förekomsten av kloritrika fläckar och sliror i  en  för övrig 
enbart av kvarts och albit bestående bergart. Som  en  mycket typ-
isk accessorie uppträder rutil i  form  av små korn och aggregat.  

5.4 Amfibolit  

Inom hela Bispbergsområdet förekommer amfiboliter, dels i  form  av 
konforma linsformade kroppar och diskordanta gångar,  men  även 
som konforma inlagringar.  Den  förra typen utgörs av gabbroida 
mer eller  mindre  ytliga intrusioner.  De  större intrusionerna 
med  en  storlek på upp till  200x50 m  är i sina centrala delar 
medelkorniga och  en  relikt textur kan ofta skönjas. Mineralog-
iskt består  de  av  50-60%  hornblände,sericitomvandlad plagioklas 
och ibland något epidot. Ytterkanterna och  de mindre  intrusiven 
är mestadels helt omkristalliserade till amfiboliter med nema-
toblastisk textur och saknar därmed primära mineralogiska  drag. 

De  konforma amfib'olitinlagringarna med  en  mäktighet sällan över-
stigande  5 m  utgörs huvudsakligen av vulkaniter i  form  av tuff-
er och möjligen även lavor. Vissa kan även  ha  varit lagergångar. 
I  sin  nuvarande metamorfa prägel är det dock vanligtvis omöjligt 
att i enskilda  fall  avgöra vilket ursprunget varit. Dessa amfi-
boliter  har en  nematoblastisk textur och består av  50-60  % horn-
blände, och  40-50  % plagioklas. Iakttagbara  rester  av sericit 
och epidotomvandlade plagioklasströkorn ses ibland och accessor-
iskt förekommer magnetit och titanit.  

De  stratiformt inlagrade amfiboliterna uppträder möjligen 
rikligast inom malmzonen. I Betzbergsfältet finns t.ex. ett 
10-tal inlagringar mellan  A  och B-horisonterna.  

5.5 Granodiorit 

Granodioriten i väster (Rybonäsgraniten)  har  orsakat  en  om-
fattande  assimilering  och  infiltrering av den undre  leptitzonen 
i Bispbergsfältet.  Mer eller mindre  diffusa fläckar  av  grano-
diorit uppträder i granitiserad och hybridartad leptit. Ofta 
finns  en kaotisk  blandning mellan dessa bergarter och  mer 
homogen  leptit. 
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Granodioriten är i vissa  fall  utpräglat porfyrisk med strökorn 
av zonerad fältspat och hornblände i  en  finkornig kvartsrik  
matrix.  Även hybridbergarterna är ofta fältspatporfyriska. 
Särskilt rikligt uppträder dessa porfyriska bergarter väster 
om Bispbergs Storgruva i Centrala fältet.  

5.6 Bispberqsgranit  

Inom Bispbergsfältet finns Bispbergsgraniten representerad genom 
granitgångar med  en  bredd på upp till några  meter  i  den  sydöstra 
delen.  De har en  orientering ungefär vinkelrät mot granit-leptit 
kontakten. I mycket underordnad mängd finns även pegmatitiska 
sliror inom delar av fältet.  

5.7 Diabascancrar  

Två gångsystem  med  Asbydiabas påträffas inom Bispbergsområdet 
(Hjelmqvist & Lundqvist  1941). De har  riktningarna  N 30 V 
respektive N 70 V,  varav  den  förra sammanfaller  med  riktningen 
flera  av de  stora diabasgångarna i Bergslagen  (Patchett  1978).  
När diabaserna passerar Bispbergsfältet avlänkas  de lokalt  i 
leptiternas strykningsriktning..Mäktigheten uppgår till ca  50 m  
för  den  bredaste gången. 

Mineralogiskt  består  diabaserna  av labrador,  olivin,  hypersten,  
ilmenit, apatit och något biotit,  kvarts samt  alkalifältspat.  
Texturen  är tydligt ofitisk och gångarna uppvisar ofta  en  
finkornig avkylningskontakt (Hjelmqvist & Lundqvist  1941). Den  
NNV-liga gången är daterad till  930 M år  (Patchett  1978). 

5.8 Kvarts breccior  

Inom Bispbergsområdet finns två förekomster av kvartsbreccia.  
Den  ena  har en  mäktighet på  2-5 m  och är närmast parallell med  
den  NNV-liga diabasgången.  Den  andra breccian vilken  har  större 
dimensioner med  en  bredd av  50 m  löper i riktning N  75 0. 

De  utgörs av kvartsdränkta breccior i leptit med mer eller  
mindre  kraftigt silificierade brottstycken av sidoberget. Inom  
de  kraftigast förkislade partierna överstiger kvartshalten ofta  
90  % och smärre försök att utvinna kvarts  har  även gjorts på 
några ställen  under  slutet av 1800-talet (Lindroth  1946b).  

Stupningen hos  den  större kvartsbreccian anges vara  40-45  mot 
NNV och betydande förskjutningar anses  ha  ägt  rum  efter denna 
zon (Lindroth  1946b).  



Södra delen av Sofiagruvans malmer i Västra Bispbergsfältet är 
uppsplittrade genom flera förkastningar  (se  fig.  4).  Då området 
ligger i förlängningen av  den  stora kvartsbreccian mot väster, 
så kan  de  vara betingade av samma tektoniska rörelse. Möjligen  
har  även Betzbergsfältets djupmalmer blivit förkastade längs 
dessa svaghetsplan.  

5.9  Järnmalmer  

Bispbergsfältet  har sedan  gammalt indelats i Östra-, Centrala-
och Västra fältet, därtill kommer djupmalmerna inom Betzbergs-
fältet. Karakteristiskt för Bispbergsområdet är lateralt mer 
eller  mindre  uthålliga kvartsbandade malmer med inslag av 
linsformade massiva magnetitmalmer med  60-65  %  Fe  (rikmalmer). 
Malmer finns på fyra stratigrafiskt följbara nivåer  A-,B-,C-
och D-horisonterna, där  A  är  den  stratigrafiskt översta (fig.  7  
och  9).  

Mineralogiskt finns vissa distinkta skillnader mellan malm-
horisonterna. A-malmerna är mestadels hematitförande, medan  de  
övriga utgörs av hematitfria magnetitmalmer, av vilka särskilt 
D-malmerna är sulfidförande (fig.  10  och  11).  

A-horisonten omfattar typiska kvartsrandmalmer, ofta med hematit 
som dominerande järnoxid. Mäktigheten varierar vanligtvis mellan  
0.5-5 m men  uppgår lokalt till över  10 m. Malmen har en  oftast 
välutvecklad mesobandning med  en  skikttjocklek på  1-7 mm.  Antydan 
till mikrobandning kan även förekommma. Sådan  har  bl.a. på-
träffats i Gräsgruvan (Lindroth  1944).  

B- och C-horisonterna är inte särskilt väl utvecklade inom Bisp-
bergsfältet till skillnad från förhållandena inom Betzbersfältet.  
De  utgörs av kvartsiga magnetitmalmer med mer eller  mindre  tydlig 
mesobandning och  en  mäktighet som oftast understiger  3 m.  

D-horisonten är lateralt uthållig inom hela fältet och  har sin  
största mäktighet i Betzbergsfältet med upp till  5 m. Den  be-
står av kvartsig lokalt skarnig magnetitmalm med måttligt väl-
utvecklad mesobandning.  Till  skillnad från övriga malmhori-
sonter finns inom D-horisonten  en  allmän och svag sulfidimpreg-
nering av pynt och något kopparkis. 

Rikmalmsbildning återfinns huvudsakligen i Centrala- och Östra 
Bispbergsfältet. Främsta exemplet  på  dessa utgörs  av  Storgruve-
malmen,  men  Gräsgruvan, Forsbackagruvan m.fl. tillhör också 
denna grupp. Dessutom finns  lokalt  Cu-haltiga magnetitmalmer  
med  upp till någon  procent  koppar.  De  är inte kopplade till 
någon  specifik  stratigrafisk nivå  men  saknas inom A-horisonten. 
Flera exempel  på  dessa Cu-haltiga malmer finns i Östra fältet 
där  de  bildar smärre magnetitmalmslinser inom för övrigt 
järnfattiga  horisonter.  
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Fig.  10  Fördelning av olika typer av järnmalm inom 
Bispbergsfältet. 

Fig.  11  Fördelning av sulfidförande och sulfidfri 
järnmalm inom Bispbergsfältet.  

- Fig.  12  Fördelning av scheelit med blå  respektive  gul 
fluorescensfärg inom Bispbergsfältet. 
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Scheelit är  en  ganska vanlig accessorie i malmerna och finns 
särskilt anrikad i Storgruvan och i vissa av fältets A-malmer. 
Mineralet uppträder mestadels i  form  av mycket finkorniga 
impregnationer, delvis som skiktvisa anrikningar. Oftast sitter 
scheeliten i kvartsskikten och vanligtvis då nära kontakten till 
järnoxidskikten. Kornstorleken är vanligtvis  mindre  än  5m um  
och scheeliten kan ibland vara innesluten i kvartskorn bildade 
ur rekristalliserad chert. 

Fluorescensfärgen är inom A-malmerna genomgående gulaktig vilket 
indikerar  en  Mo-halt  >  1  % i kristallstrukturen (McLaren  1943).  
Inom övriga malmhorisonter där scheeliten uppträder mer spora-
diskt  har den  oftast  en  blåaktig fluorescensfärg  (se  fig  12).  
Detta gäller särskilt för  de  sulfidförande malmtyperna där lo-
kalt även små mängder molybdenglans  har  påträfats. Inom Centrala 
fältet finns dock molybdenglans i större omfattning, främst inom 
Gräsgruvan  men  även på Storgruvans liggsida.  

5.9.1  Östra fältet  

A-  och D-horisonterna bildar tämligen uthålliga  strata  inom 
östra fältet, varav  den  senare kan följas mer eller  mindre  kon-
tinuerligt över ca.  700 m.  Mellan dessa horisonter finns ytter-
ligare ett antal med oftast begränsad längdutsträckning och obe-
tydlig mäktighet  (se  fig  14).  
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Fig.  14  Gruvor och skärpningar inom Östra Bispbergsfältet. 



Mot  norr  sker en lateral  faciesförändring och malmhorisonterna 
övergår i  skarn, delvis med små  mängder magnetit.  Skarnet  bildar 
ibland  mer  massiva inlagringar  med  upp  till  10 m  mäktighet,  men 
det  förekommer mestadels  som  skarnbandad leptit. Mineralogiskt 
domineras  det av  epidot och  granat, lokalt  förekommer även 
hornblände och pyroxen. Faciesförändringen tycks även medföra 
att malmzonens  Na-leptit  får en mer K-betonad sammansättning.  

5.9.1.1 D-horisonten 

D-horisonten är delvis dubblerad med  en  parallellmalm omedel-
bart  under  huvudhorisonten. Genom ett 10-tal skärpningar är  
den  ganska bra känd. Gruvdrift  har  dock bara förekommit på 
ett ställe, nämligen i Sandviksgruvan. Huvudsakligen utgörs 
horisonten av mer eller  mindre  magnetitrika  lager  på  2-20 cm,  
inlagrade i kvartsitomvandlad leptit.  Den  totala mäktigheten 
överstiger sällan  1 m. 

Malmen  är ofta skarnhaltig med hornblände,klorit och ibland 
biotit  samt  granat. Endast undantagsvis förekommer egentlig 
mesobandning och rena kvartsskikt är ovanliga.  Mindre  mängder 
pynt och något kopparkis förekommer allmänt inom hela hori-
sonten. 

Sidoberget utgörs av  en  oftast klorithaltig kvartsitomvandlad 
leptit, lokalt med inslag av almandinförande kloritrikare 
varianter.  En  viss bandning kan ofta ses genom  en  varierande 
mineralsammansättning. 

Sandviksgruvan är upptagen på  en kort,  något järnrikare para-
llellhorisont som ligger stratigrafiskt omedelbart  under  D-
horisonten.  Malmen  utgörs av magnetitinlagringar och impregna-
tioner i kvartsitisk leptit med viss tendens till kvartsrand-
utbildning. Sulfidhalten är här något högre och kopparkis domi-
nerar över pynt. Dessutom förekommer något scheelit i mer 
kompakta magnetitlager. Sidobergsomvandlingen  har  här  en  större 
omfattning än normalt och bildar  en 30 m bred  zon omkring malm-
horisonterna.  

5.9.1.2  B- och C-horisonterna  

De  mellan  A-  och D-horisonterna belägna malmerna  har  dålig  
lateral kontinuitet  och vanligtvis mycket obetydligt järninne-
håll.  C-horisonten  är blottad i  en  större skärpning  den  s.k. 
kisskärpningen.  Det  är  en  Cu-haltig  malm som består av sulfid-
förande magnetitmalm  med  övergångar till kvartsig  delvis  
otydligt mesobandad  malm.  Förutom kopparkis och något  pynt  
innehåller  malmen  ofta även klorit,ortit och  flusspat. Små  
mängder scheelit och molybdenglans finns  lokalt  i kvartsrikare  
malm.  
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Sidoberget utgörs av klorithaltig kvartsit, delvis i  form  av 
metachert. Kvartsiten innehåller förutom kvarts och klorit, 
varierande mängd kopparkis, pynt, magnetit, ortit och sericit. 
I tunnslip  har en  stylolitstruktur påträffats i metacherten, 
vilken uppvisar  en  anrikning av pynt i kontaktytan.  

Aver  i B-horisonten finns  en  Cu-haltig magnetitlins.  Den har  
varit föremål för gruvdrift  både  i  dagen  och  under jord  i 
Biskopsgruvan.  Malmen  är bruten till  47 m  djup och fältstupar 
ca  50  mot  NO.  

Två typer av  malm  kan urskiljas,  den  ena utgörs av rik magne-
titmalm med flusspat, något klorit och små mängder pynt och 
kopparkis. Vanligare är dock kvartsig magnetitmalm med mer 
eller  mindre  tydlig mesobandning.  Den  är ganska sulfidrik med 
kopparkis och något pynt, dessutom finns något klorit och små 
mängder scheelit. Magnetitfattig kvartsrandmalm kan vara ganska 
kopparrik och kopparkisen  har  då  en  tendens att uppträda som 
konforma skiktvisa anrikningar. Sidoberget består av kloritrik 
kvartsit med något granat, pynt och spår av kopparkis. 

Östra fältets största samlade malmkropp utgörs av  en  rikmalm 
på vilken Forsbackagruvan är upptagen.  Den  bröts huvudsakligen  
under  1700-talet och är ca,55  m  djup. Malmarean bör i dagen  ha  
varit mellan  100  och  200 m`  och det totala tonnaget ca.  0.1 M 
ton. 

Malmen,  som utgörs av sulfidhaltig  massiv  magnetitmalm med  60-65% 
Fe  och  2-4% S,  är finkornig och innehåller förutom pynt små 
mängder kvarts, klorit och kopparkis. Pynten uppträder ofta som 
porfyroblaster, fläckar eller sliror. Magnetiten är inte sällan 
något förgrovad i sulfidrikare partier.  Malmen  omges delvis av  en  
kopparkisrik skölzon, vilken även återfinns i  en  liten skärp-
ning med liknande magnetitmalm strax norr om Forsbackagruvan.  

5.9.1.3  A-horisonten  

Den  mest omfattande gruvdriften inom Östra fältets A-horisont 
förekom  under  slutet av 1800-talet. Malmbrytning  har  dock 
sporadiskt förekommit långt tidigare, förmodligen redan  under  
medeltiden (Lindroth  1926). Den  är till stor  del  utbildad som  
en  dubbelhorisont, med Stielk- och Furubergsgruvorna på  den  
stratigrafiskt lägre horisonten och Komminister-,Präst- och 
Swabsgruvan på  den  övre  (se  fig.  14).  

Gruvorna, som är brutna till  50-60 m  djup, är upptagna på 
boudinerade linser  20-40 m  långa och upp till  5 m  breda.  
De  fältstupar  50-80  mot  NO.  Genom undersökningsarbeten som  
under mitten  av 1900-talet utfördes på  200 m  nivå blev A-
horisonten känd även på större djup. Smärre mängder  malm  
påträffades och  en mindre  malmkvantitet utvanns från 
Furubergsgruvans malmlins mellan  80  och  200 m  nivå. 
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Den  övre etagen av A-horisontens malmer utgörs av utpräglade 
kvartsrandmalmer med väl utbildad mesobandning. Skikttjockleken 
varierar mellan  0.5-5 mm  och är vanligtvis  1-3 mm.  Både hematit 
och magnetit förekommer och järnhalten uppgår till ca.  40  %  Fe.  
Magnetiten är ofta förgrovad och bildar porfyroblaster på upp 
till  2 mm,  vilket delvis förstör skiktningen. Fattigare  malm  
bildar impregnationer i kloritrik kvartsit.  Malmen  för delvis 
något scheelit som företrädelsvis uppträder i  de  mer typiska 
kvartsrandmalmerna.  Den  stratigrafiskt lägre delhorisonten 
består av magnetitmalm som skall  ha haft  karaktären av 
rikmalm (Lindroth  1930).  

Sidoberget är inte lika kraftigt omvandlat som vid  de  andra 
lägre malmhorisonterna  men  består av något förgrovad mer eller  
mindre  kvartsitomvandlad leptit. Kvartsiten  har  varierande 
klorithalt och kan ibland vara sericitrik, sporadiskt förekommer 
något granat och spår av pynt.  

5.9.1.4 Ao-horisonten  

20-30 m  stratigrafiskt ovanför A-horisonten finns  en  svag  men  
ganska uthållig magnetitinpregnation i något kvartsitisk leptit. 
Tendens till mer samlade magnetitskikt finns här och var vilket 
lett till två smärre skärpningsförsök. I  den  nordöstra skärp-
ningen är zonen svagt scheelitimpregnerad.  

5.9.2  Västra fältet 

Malmzonens enskilda horisonter kan genom  den  markmagnetiska 
mätningen följas i fältets hela längdriktning. Mellan Västra 
Bispbergsgruvan och Steffenburgsgruvan  har de  dock förskjutits 
ett 40-tal  meter  genom  en  nordvästlig förkastning. Liksom i 
Östra fältet är  A  och D-horisonterna  de  dominerande och mellan-
liggande malmstrata tycks här helt saknas  (se  fig  7  och  15).  

Malmzonens mäktighet minskar från  60 m  närmast Storgruvan  till  
ca  20 m vid  Tägtgruvan-Västra Bispbergsgruvan.  I  södra  delen av  
Sofiagruvan ökar  dock  mäktigheten upp  till  50 m igen.  Närmast 
Centrala fältet är hela malmzonen  mer eller mindre  kvartsitom-
vandlad  ach  delvis kraftigt  förkislad.  

5.9.2.1 D-horisonten  

I Västra fältet  har  D-horisonten bearbetats i närheten av Stor-
gruvan och i Sofiagruvan. Strax  SV  om Storguvan finns några små 
gruvhål och skärpningar nämligen Silvergruvan, Smörgruvan och 
Norbergsguvan (fig.  15).  
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Malmerna utgörs här av relativt kompakta magnetitinlagringar 
och impregnationer i kvartsit och metachert. Antydan till 
kvartsrandbildning finns här och var. Förutom klorit, inne-
håller  malmen en del  pynt och något kopparkis. 

Norbergsgruvan utgörs dock  av en  påtagligt Cu-haltig  malm med  
över  1  %  Cu  i sulfidrikare  partier. Det  är  en lokal  förekomst  
av massiv  till otydligt kvartsrandad magnetitmalm  med  kopparkis,  
flusspat  och något  pynt  i  form av  impregnationer, fläckar  eller  
konforma ansamlingar. 

Sidoberget består av kvartsitomvandlad leptit och metachert. 
Dessa är svagt klorithaltiga kvartsrika bergarter med varierande 
mängder magnetit,pyrit och kopparkis. Vid Steffensburgsgruvan 
finns dessutom flusspat och vid Silvergruvan spår av blyglans 
och molybdenglans vilket förmodligen gett  den  dess namn. 

D-horisonten kan magnetiskt följas vidare mot  SV  till ett vatten-
fyllt gruvhål intill Västra Bispbergsgruvan. Inga uppgifter om 
malmens beskaffenhet finns dock, dessutom saknas både varp och 
blottat berg. 

I Sofiagruvan  har  två malmhorisonter brutits och  den  stratigra-
fiskt lägre kan magnetiskt korreleras med D-malmerna.  Den  utgörs 
dock enligt gruvkartan av hematithaltig kvartsrandmalm, vilket  
skulle  betyda att  en lateral  faciesförändring  har  skett mot  SV. 

5.9.2.2  A-horisonten 

Från Storgruvan räknat finns på Västra fältets A-horisont Bock-
gruvan,Elfsburgsguvan,Västra Bispbergsgruvan, Tägtgruvan och 
Sofiagruvan (fig  4  och  15).  I Bockgruvan  har  i äldre tid rika 
magnetitmalmslinser brutits (Lindroth  1926) men nu  återstår 
endast fattig magnetitmalm som impregnationer eller diffusa 
kvartsrandlager med spår av pynt i kloritrik kvartsit. 

För övrigt utgörs fältets A-malmer av mer eller  mindre  hematit-
betonade kvartsrandmalmer med oftast välutvecklad mesobandning. 
Elfsburgsgruvan innehåller kvartsbandad hematitmalm med  2-7 mm  
tjocka skikt, dessutom finns inslag av mäktigare zoner med svagt 
malmhaltig metachert. 

Västra Bispbergsguvan och Tägtguvan är två närbelägna gruvor som 
är sammanbrutna på djupet. Gruvorna upptogs  1826 respektive 1830  
och  driften  pågick till  1890  då gruvorna var  140 m  djupa. 

Tägtgruvan utgjordes av  en  rik hematit-magnetitmalm med  60-65  %  
Fe,  Västra Bispbergsguvan däremot bröts på  en  kvartsrandig hema-
titbetonad  malm  med ca  50  %  Fe. Den  kvartsrandiga  malmen har en  
tydlig mesobandning med  2-6 mm  tjocka skikt, lokalt kan  de  dock 
nå upp till  5 cm.  I  mindre  utsträckning finns även skarninlag-
ringar i  malmen  med granat,aktinolit, epidot och något flusspat. 
Enligt gruvkartebeskrivningar från  1887  skall  malmen ha  begrän-
sats av  en  klorit-talksköl mot sidoberget. 
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Sofiagruvans  malm  upptäcktes genom magnetiska mätningar och 
borrning  1874  och åren  1875-1890  bröts  malmen  till  95 m  djup 
(Lindroth  1926).  Gruvan återupptogs  sedan under mitten  av 1900-
talet och mellan  1957-1967  uttogs  malm  till  120 m  nivå. Tillred-
ningsarbeten utfördes dock ända ner till  170 m  nivå.  

Den  sydostliga av Sofiaguvans två större malmhorisonter tillhör 
A-malmerna, i  SV  är dessa sönderstyckade och inbördes förskjutna 
av flera parallella förkastningar. Malmerna är av kvartsrandtyp 
med varierande hematit-magnetitförhållande och  har en  mäktighet 
på  3-5 m  med ca  50  %  Fe.  Stratigrafiskt något högre upp finns 
några smärre magnetitmalmslinser i glimmerskiffrig leptit (Lind-
roth  1926).  A-malmen är lokalt ganska rikt scheelitimpregnerad 
i vissa  strata.  Det gäller särskilt kvartsskikten,  samt  i kon-
takten mellan dessa och oxidskikten.  

5.9.3  Centrala fältet  

Den  mest omfattande gruvdriften i Bispbergsområdet  har  skett i 
det centrala fältet och totalt  har  ca  3 M ton  högvärdig  malm  
utvunnits.  De  enskilda malmhorisonterna, som här är kraftigt 
förtjockade, upptar större delen av malmzonen. Endast smärre 
inlagringar av leptit förekommer mellan malmerna. 

Liggsidan utgörs av alkaliintermediär ofta skarnförande leptit 
som längre ner i stratigrafin innehåller  ker  samlade skarn-
och kalkstensinlagringar  (se  fig  15).  Smärre magnetitansamlingar 
finns dessutom på flera stratigrafiska nivåer i skarniga zoner. 
Leptiterna är rikligt genomsatta av granodiorit, delvis med 
utpräglat porfyrisk utbildning. Leptiten är i viss utsträckning 
kraftigt granitiserad. 

Hängväggen  består av Mg-anrikad  variant av  Na-leptit,  den  karak-
teriseras  av sin vita  färg och förekomsten  av små  kloritrika  
aggregat.  Mellan Gräsgruvan och Storgruvan skär  en  ca.  10 m bred  
diabasgång snett över fältet.  I  höjd  med den undre delen av  
malmzonen löper  den  dock  parallellt  med lagringen  och åter-
finns utefter Storgruvans hela liggsida.  

5.9.3.1  Storgruvan  

Malmen  som brutits  sedan  1300-talet fram till ungefär  1930 har  
producerat  1.7  M,ton rik järnmalm med  60-65  %  Fe.  I dagen var 
malmarean  5790 m4  fördelad på fem mapplinser, nämligen Kis;  
malmen 110 m  , Fredfiksmalmen  1500 m  , Ulrikamalmen  1300 m4,  
Eggertzmalmen  200 T  och stratigrafiskt överst Karlsmalmen  den  
största med  2700 m  (Lindroth  1930).  



Malmkropparna stupar brant mot sydost och spetsar ut på ca.  200 
m  djup, i  de  djupare delarna dominerar Karlsmalmen helt  (se  fig.  
16  och  17).  

Eftersom  malmen  till stor  del  blev utbruten redan i slutet av 
förra seklet är  den  geologiskt dåligt dokumenterad. På grund av 
det stora  raset 1889  finns dessutom endast smärre malmrester 
kvar i dagbrottets väggar.  Men  med hjälp av dessa, äldre be-
skrivningar och kvarlämmnad varp kan dock  en  viss rekonstruk-
tion ske.  

De  tidigast brutna delarna av gruvan anges i dokument från  1656 
ha  utgjorts av torrstenar (Lindroth  1926),  detta är  en  äldre 
metallurgisk benämning på kvartsrandmalm.  Rester  av hematitisk 
kvartsrandmalm finns också bevarad i dagbrottets södra gavel i  
form  av  en  meterbred  bank  som förmodligen tillhör Karlsmalmen. 
Dylik  malm  påträffas dessutom i ganska riklig mängd på varp-
högarna och  har en  tydlig mesobandning med  2-6 mm  tjocka skikt.  
Den  stratigrafiskt övre malmlinsen bör därför åtminstone delvis  
ha  utgjorts av kvartsrandmalm som på flankerna varit hematit-
dominerad.  

De  tre mellersta malmlinserna är av  mindre  storlek och  har  an-
tagligen  haft en  ganska likartad karaktär och till stor  del  ut-
gjorts av högvärdig magnetitmalm.  Rester  av rikmalm finns på 
varphögarna och  den  består av relativt finkornig magnetitmalm 
med endast smärre fläckar eller strimmor av kvarts. Praktiskt  
taget  monomineralisk magnetitmalm finns även. I  mindre  ut-
sträckning  har malmen  varit skarnig med aktinolit och klorit 
som impregnationer, sliror och inlagringar.  

Rester  av Fredriks- och Eggertzmalmerna finns bevarade i dag-
brottets sydvästra  del  i  form  av magnetitansamlingar i kloritrik 
kvartsit. På liggsidan till Fredriksmalmen finns här  en  klorit-
rik zon på upp till någon  meters  bredd, innehållande något pynt, 
flusspat och magnetit. 

Lokalt är kloritskiffern rikt impregnerad med molybdenglans och 
powellit och håller upp till  1  % Mo. Texturen är lepidoblastisk 
och molybdenglansen, vilken sitter inreglerad i försiffrings-
riktningen, visar samma  deformation  som omgivande kloritmineral.  
Den  av Hisinger  1790  påtalade blyglansen i  en  klorit-talkbergart 
på norra sidan av Storgruvemalmen (Lindroth  1945),  var förmod-
ligen i själva verket molybdenglans. 

Kismalmen,  den  stratigrafiskt understa malmlinsen, är  en  sulfid-
rik magnetitmalm med inslag av ganska ren pyritmalm. Malmtypen 
är väl representerad i delar av varpen och utgörs av relativt 
grovkornig pynt som förtränger eller breccierar magnetitmalmen, . 
som då delvis övergår i ren pyritmalm.  En del  grövre kvarts-
sliror, klorit och molybdenglans utgör ett typiskt inslag i 
malmtypen, vilken håller ca.  0.13  % Mo. 

Magnetitmalmen utgörs  bland  annat av deformerade och omvandlade  
fragment  av kvartsrandmalm, vilka ger intryck av prediagenetisk  
deformation.  Utbredningen av Kismalmen är ofullständigt känd, 
liksom dess  relation  till omgivningen. Malmarean visar jämfört 
med dagen ingen tendens att avtaga på  50 m  nivå. Malmtypen bör 
därför  ha en  rätt betydande utbredning. 
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Inom ett begränsat  område på  varphögen finns  block  av  ett man-
ganrikt  skarn med 11-12  %  Mn  och förhöjda  halter av arsenik  och  
antimon. Det  utgörs  av  ett  gulbrunt  finskiktat och hematitför-
ande spessartinskarn  med  chertartade bariumhaltiga inlagringar.  

Skarnet  har  inte påträffats i  fast  klyft i dagbrottet, och det 
är därför svårt att fastställa dess ursprung. På grund av 
hematitinnehållet och  den  finskiktade uppbyggnaden kan det dock 
antas  ha  ett samband med kvartsrandmalmen. Möjligen  har  skarnet 
utgjort  den  stratigrafiskt översta delen av malmzonen. 

Frånsett Kismalmen är  de  övriga malmlinserna mer eller  mindre  
scheelitförande.  Den  rikaste impregnationen förekommer i rikmalm 
och kvartsrandmalm. I  den  senare bildar mineralet delvis skikt-
visa  anrikningar av mycket finkornig scheelit. Skarniga och 
kloritrika malmtyper är däremot sällan mineraliserade. 

Kvartsitomvandlingen i sidoberget tycks vara ganska begränsad 
och endast sträcka sig några  meter  ner i liggväggen. Vid Kis-
malmen  finns dock inga blottningar och det är möjligt att  en  
mer omfattande omvandlingszon finns i  den  delen av fyndigheten. 
Inom  de  närliggande delarna av Västra fältets D-malmer är 
kvartsitomvandlingen betydande.  

5.9.3.2 Gräsqruvan 

I äldre tider bröts Gräsgruvan i 51ågra  mindre  dagöppningar, 
malmarean var där  mindre  än  100 m  . Det var därför  en  stor 
överraskning när  man 1907  bröt  en  ort från Storgruvan genom 
diabasgången mellan gruvorna och påträffade rik  malm  i Gräs-
gruvans förlängning mot djupet.  Malmen har  lcunnat följas till  
515 m  djup och  har en  största area av  900 m  på  375 m  nivå  
(se  fig.  16  och  17).  

Fyndigheten är delvis uppdelad på några parallella malmlinser 
och utgörs till stor  del  av rik magnetitmalm med  mindre  inslag 
av hematit. Kvartsrandmalm förekommer också i rätt stor ut-
sträckning och  den  övergår i rikmalm genom att järnoxidskikten 
ökar i mäktighet på kvartsskiktens bekostnad (Lindroth  1930). 
En  pyritrik zon och klorit-talkinlagringar  har  även funnits.  
Malmen  var delvis molybdenglansimpregnerad och  malm  som uttogs 
för flotationsförsök på molybdenglans innehöll  0.04  % Mo.  

5.9.4 Betzberqsfältet  

Djupmalmen inom Betzbergsfältet indikerades genom magnetiska 
mätningar  1953  och undersöktes med underjordsarbeten fram till  
1967. Under den  tiden utvanns några hundra tusen  ton  järnmalm 
mellan  445  och  500 m  nivå. 
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Fältet består av fyra större malmhorisonter, vilka påvisats 
genom ortdrivning och diamantborrning på  510, 655  och  810 m  
nivå  (se  fig.  8).  Det djupaste borrhålet skär  malmen  på ca.  
900 m  nivå.  

Den  kända längden  av  hela fältet uppgår till  800 m.  Malmzonens 
bredd minskar från  150 m  i söder till  120 m  i norr.  Det  totala 
malmtonnaget i  de  fyra malmerna mellan  450-900 m  nivå i  den  
undersökta  delen av  fältet beräknas omfatta  15-20 M ton med  ca.  
35  %  Fe.  Närmare hälften  av  järninnehållet finns i  den  strati-
grafiskt översta A-malmen. 

Malmerna utgörs huvudsakligen av kvartsrandiga magnetitmalmer, 
A-malmen  har  dock  har  ett betydande inslag av hematit. Scheelit 
förekommer framför allt i A-malmen, medan D-malmen är mer eller  
mindre  sulfidhaltig. 

Mäktigheten  hos  malmhorisonterna varierar mellan  2-12 m  varav 
A-malmen är  den  bredaste. Smärre magnetitinlagringar finns 
dessutom här och  var men  dessa  når  sällan någon större  lateral  
uthållighet.  De  största malmhorisonterna omges i allmänhet  av  
kvartsitomvandlad leptit. För övrigt utgörs sidoberget  av  Na-
leptit  med  ganska talrika amfibolitinlagringar, vilka är upp  
till  5 m  mäktiga  (se  fig  9). 

5.9.4.1 D-horisonten 

Den  stratigrafiskt lägst liggande D-malmen är undersökt med 
ortdrivning på  655 m  nivå och diamantborrning på  810 m. Malmen  
utgörs huvudsakligen av kvartsrandig magnetitmalm med  en  mäktig-
het på  1.5-6 m  och  30-50  %  Fe. Den  är pyritimpregnerad och håller  
0.5-3  %  S,  lokalt dock ända upp till  8  %.  Mindre  mängder av 
kopparkis och spår av scheelit finns även. Inom större delen av 
D-malmens utbredning finns  en  kraftig kloritomvandlad ca.  1 m 
bred  amfibolitinlagring. 

Malmhorisonten omges av  en  ca.  20 m bred  kvartsitomvandlad zon 
med magnetitimpregnationer och något pynt. Kvartsiten är klorit-
eller klorit-sericithaltig och övergår gradvis i omgivande 
leptit.  

5.9.4.2  B och C-horisonterna 

Liksom D-malmen är B och C-malmerna undersökta med ortdrivning 
på  655 m  nivå och diamantborrning på  810 m. De  utgör egentligen  
en  dubbelhorisont med C-malmen som  en  tunnare och  mindre  ut-
hållig parallell. Båda består av kvartsrandiga magnetitmalmer, 
vilka ibland övergår i magnetitimpregnerad kvartsit. 
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Mesobandningen är delvis välutvecklad med  1-6 mm  tjocka skikt. 
Mot norr blir horisonterna  mindre  sammanhängande och övergår 
delvis i hematitmalm, C-malmen tenderar dessutom att upphöra. 

Mäktigheten på malmerna överstiger sällan  3 m,  och järnhalten 
uppgår maximalt till  40  %  Fe.  Malmerna är klorithaltiga och 
innehåller ofta något pynt, kopparkis däremot är sällsynt. 
Kalcithaltig  malm  finns även i viss utsträckning och helt 
lokalt uppträder impregnationer av scheelit. 

I söder mellanlagras malmerna av amfibolit som mot norr övergår 
i lapilliartad leptit. Sidoberget är till stor  del  kvartsitom-
vandlat och zonen mellan D och C-malmen utgörs av leptit med mer 
eller  mindre  omfattande omvandlingar till klorit och sericit-
förande kvartsiter. Något pynt och magnetit förekommer ganska 
allmänt i dessa bergarter.  De  sericitdominerade typerna utgör 
oftast övergångar till icke omvandlad leptit. Strax  under  C-
horisonten finns  en  uthållig inlagring av klorit-sericitkvart-
sit innehållande blåaktiga kvartströkorn med ca.  1 mm diameter. 

5.9.4.3  A-horisonten 

Genom ortdrivning på  510  och  810 m  nivå, diamantborrning på  
655 m  nivå,  samt  malmbrytning mellan  455  och  500 m  nivå, är 
A-malmen  den  bäst kända.  Den  är även mäktigast med  en  bredd 
varierande mellan  4  och  12m.  Medelbredden är  7.3 m  och järn-
halten  35  %. Både mäktigheten och järnhalten är störst i norra 
delen för att gradvis minska söderut.  

Malmen  utgörs till största delen av kvartsrandig magnetit-
hematitmalm med inslag av magnetitimpregnerad metachert och 
kvartsitomvandlad leptit. I norra delen finns  en  amfibolit-
inlagring i  den  undre delen av malmhorisonten och  en  diabas-
gäng skär med liten vinkel över lagringen  (se  fig.  18).  

A-horisonten  har en  oftast ganska skarp begränsning neråt och 
underlagras av av  en  ca.  20 m  mäktig lapilli-agglomeratzon. I 
norra delen och särskilt i ett borrhål  (V 10)  är liggväggen 
kraftigt kvartsitomvandlad ner till  30 m under malmen.  Mot 
söder blir omvandlingszonen smalare för att längst i söder 
endast uppgå till några  meter  närmast  under malmen.  

Omvandlingen  har  resulterat i mer eller  mindre  kloritrika 
kvartsiter, ofta med  en  viss magnetitimpregnation och ibland 
något pynt. I  den  södra icke omvandlade delen av lapillituff-
zonen finns smärre magnetitanrikningar på flera stratigrafiska 
nivåer. 

Malmzonen byggs upp av flera cykler med järn-kiselutfällning, 
där varje cykel vanligtvis börjar med kvartsrandmalm med  40-50  
%  Fe.  Stratigrafiskt uppåt övergår  den  i fattigare och  mindre  
tydligt skiktad  malm  och slutligen järnoxidimpregnerad metachert. 
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I norra delen kan  6-7  cykler urskiljas  men en  säker korrelation 
mellan borrhålen av enskilda cykler låter sig inte alltid göras. 
Som  god  ledhorisont fungerar dock  en  sekvens med hematitbetonad  
malm,  vilken kan följas längs hela malmzonen. 

A-malmen visar  en  tämligen distinkt både  lateral  och stratigraf-
isk zonering från borrhål  V 10  och söderut.  Den  understa delen 
av  malmen  utgörs i norr av  en  några  meter  mäktig rik, magnetit-
malm  med  68  %  Fe.  Rikmalmen  har  delvis  en  fragmentartad karaktär 
med  cm-stora brottstycken av finkornig  massiv  magnetitmalm i  en  
något grövre  matrix.  

Stratigrafiskt över rikmalmen följer kvartsrandmalmer i flera 
cykler, med  en  hematitdominerad undre  del. Den  sekvensen breder 
lateralt ut sig över hela A-horisonten med  en  gradvis minskande 
mäktighet och järnhalt söderut. I borrhål  V 5  är dock inslaget 
av mer samlad  malm  obetydligt och malmzonen utgörs praktiskt  
taget  helt av magnetitimpregnerad kvartsit. 

Högre upp i stratigrafin finns smärre magnetitmalmsinlagringar 
i  form  av kvartsrandmalm och magnetitimpregnerad kvartsit. På 
toppen av malmzonen,  5-10 m  över  den  mer samlade  malmen,  åter-
finns upp till  1 m  mäktiga skarninlagringar med amfibol och 
granat. Längst i söder  har en  meterbred albitit påträffats 
ytterligare något högre upp i stratigrafin. Det är  en  ljusröd, 
massformig och mycket finkornig bergart med ca.  12  % Na, 0, 
antagligen bildad genom albitisering av  en  sur vulkanie.  

Den  övre delen av malmzonen  har  ett betydande inslag av kvart-
sitomvandlad leptit, rena kemiska  sediment  är däremot under-
ordnade. Lokalt finns här zoner med  1-2 mm  stora, gråblå 
kvartsströkorn. Stratigrafiskt uppåt minskar omvandlingen och  
en  gradvis övergång till hängväggsleptit sker. 

Kvartsrandmalmen är mestadels tydligt mesobandad  med en  skikt-
tjocklek  på 2-5 mm.  I  mindre  mängd innehåller  den  scheelit,  
flusspat  och i någon mån kalcit.  Spår av pynt  och molybdenglans  
har  även påträffats.  Flusspaten  bildar i vissa  fall  närmast 
momominerala inlagringar i  malmen,  ibland tillsammans  med 
accessorisk  ortit. 

Även scheeliten kan  visa  konforma anrikningar i vissa skikt.  
Den  sitter då oftast på kontakten mellan kvarts- och oxidskikten 
eller inuti  de  förra. Största scheelitmängden finns i eller 
strax över zonen med hematitmalm, och mineralet är då anrikat 
i  de  järnrikare delarna av varje cykel. 
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6. GEOKEMI 

6.1 Sidoberq 

I första  hand  har  leptiterna inom Bispbergsområdet provtagits,  
men  även granitoider, amfiboliter och skarnbergarter finns 
representerade. Avsikten  har  varit att få  en  uppfattning om  den  
geokemiska karaktären av malmfältets sidoberg för att bättre 
kunna tolka elementförändringarna i och omkring järnmalmerna.  

6.1.1 Granitoider  

Ett fåtal prover av  de  granitoida bergarter  har  analyserats, 
dessutom  har analyser  av Bispbergsgranit från Drake  (1981)  
utnyttjats. Rybonäsgraniten utgör ett differentierat intrusiv 
varierar från granodiorit till granit.  Den  yngre Bispbergs-
graniten  har  däremot  en  begränsad  variation  vad beträffar 
huvudelementen.  

De  surare  leden av  Rybonäsgraniten  har en  Si02-halt  som  nära 
överensstämmer  med  Bispbergsgraniten  men  flera  av  huvudelementen 
och särskilt flertalet  av  spårelementen uppvisar mycket markanta 
skillnader  (se  fig.  19a).  Bispbergsgraniten är påtagligt anrikad  
på  flera  av de  typiska "granitelementen" tex. Rb, Zr, Th,  U,  Ta,  
La, 	Sm,  Y, W  och framförallt Mo. TiO,, Fe ,0 , MnO, MgO, CaO,  Ba  
samt  Sr  uppvisar däremot lägre  haltel.  Bna3bergarterna  har  lik-
artad  S10,-, A1,0,-  och alkalihalt. Skillnaden i övriga  element  
är därför inte  enart  betingad  av differentiation,  utan åter-
speglar graniternas olika karaktärer. 

Bispbergsgraniten  har  även  en  mer påtaglig LREE-anrikning,  
samt en  högre  total  nivå av REE jämfört med Rybonäsgraniten. 
Graniternas REE-halter överenstämmer väl med primorogena  
respektive  serorogena granitoider i Bergslagen  (se  fig.  20  a,b). 

Bispbergsgraniten är i centrala  delen  molybdenglansminerali-
serad och  den  är där  kraftigt  anrikad  på S, F,  Br,  Mo  och  Cu  
(se  fig.  19b)  Lantanoiderna visar dessutom  en  påtaglig för-
ändring i  den  mineraliserade graniten  med en  stark  utarmning  av  
LREE och  en  anrikning  av  HREE. Mineraliseringen anges uppträda 
i  en  albitisk zon i graniten (Hjelmqvist & Lundqvist  1941),  
vilket dock inte framkommer i  den  här gjorda undersökningen, 
där i stället  en svag  K-anrikning är märkbar. 
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A: Bispbergsgranit  (7  st.) normerad mot Rybonäsgranit  (1  st.). 
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Fig.  20  REE-mönster för granitoider och leptiter inom Bispbergs-

området.  

A: WB5 Bispbergsgranit jämförd  med  serorogena graniter 

från Falunområdet  (Kresten 1985). 

B: BKP12 Granodioritisk Rybonäsgranit jämförd  med  prim-

orogena granitoider från Falunområdet  (Kresten 1985). 

C: WBV  11:23  Na-leptit från Betzbergsfältet jämförd  med  

leptiter från Bergslagen (Arvanitidis &  Rickard  1981,  

Baker &  de  Groot  1983a,  Karlsson  1981). 

D: WBV  10:9  sericitkvartsit från Betzbergsfältet normerad 

mot stratigrafiskt motsvarande opåverkad leptit. 
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6.1.2 Leptiter  

Huvuddelen  av  Bispbergsområdets leptiter  har en  utpräglad  
Na-karaktär. Endast i  den  stratigrafiskt lägsta  delen,  och 
eventuellt i begränsad utsträckning i norra och sydöstra kant-
erna  av  Bispbergsfältet finns alkaliintermediära leptittyper. 
Dessa utgörs  till  stor del av  omlagrat vulkaniskt  material  och 
är därför mycket heterogena.  Lagringen  är utpräglad  med  skarniga 
och kalkiga inslag. Dessa inhomogena leptiter  kommer  därför inte 
att närmare behandlas i detta aysnitt. 

Huvudelementen visar  en  begränsad  variation  i Na-leptiterna, 
särskilt gäller detta halten  av aluminium som  endast visar  
en  obetydligt spridning kring  12%. Bland  spårelementen märks  dock  
en  större spridning och för  de mer  immobila, tex. Th, Ta och Zr,  
kan en gruppering  i två  typer  urskiljas  (se  fig.  21).  Typ  1 
har  lägre Th- och Zr-halt, och är  den  dominerande bergarten inom 
malmfältet. Typ  2  återfinns endast inom vissa  strata  i  Betz-
bergsfältet. 

Förutom Th och Zr  har  typ  2  högre  halter av  tex  U,  Ta, REE och  Y, 
(se  fig.  22a).  Vissa andra  element med  förhöjda  halter, som Fe, 
S, F,  Mo,  As  och  Zn  orsakas antagligen  av  närheten  till  malmerna 
i Betzbergsfältet och återspeglar  ingen  ursprunglig samman-
sättningsskillnad 

Förmodligen  har  dessa två leptittyper sitt ursprung i två skilda 
vulkancentrum med något olika magmatyper. Typ  2  härstammar an-
tagligen från ett eruptionscentrum beläget i söder, vilket tidvis 
bidragit med material inom Betzbergsfältet. 

På  sydöstra sidan  av  Centrala och Östra fälten finns  en  vit  
Mg-anrikad  variant av  Na-leptiten.  Den  visar  en  påtaglig  Fe-
utarmning och även  Y  och  W-halterna är lägre än  normalt 
(se  fig.  22b). 

6.2 Sidobergsomvandlingar  

Prover med  god  geologisk kontroll  har  endast varit möjliga att 
erhålla från Betzbergsfältet, där lämpligt material utvalts 
från borrkärnor. I övriga delen av Bispbergsområdet  har  prov-
tagningen varit hänvisad av förekomsten av gruvor och skärpningar 
där varp av sidoberget utnyttjats. Dessa prov saknar därför 
stratigrafisk kontroll, varför deras  relation  till själva  malmen  
inte kunnat fastställas i detalj. Stratigrafiska  profiler har  
därför inte varit möjliga att upprättas inom Bispbergsfältet. 
Framställningen kommer därför i stor utsträckning att grunda sig 
på förhållandena inom Betzbergsfältet. 
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Fig.  22  Normerad kemisk sammansättning av leptiter inom 

Bispbergsområdet.  

A: Na-leptit typ  2  normerad  mot  Na-leptit typ  1. 

B: Mg-anrikad leptit  (3  st.) normerad  mot  Na-leptit 

typ  1 (6  st.). 



6.2.1 Omvandlincistyper  

Tre huvudtyper av omvandlingsbergarter kan mineralogiskt ur-
skiljas, nämligen sericitkvartsit, kloritkvartsit och kloritfels.  
Den  senare och i viss mån även kloritkvartsiten påminner makro-
skopiskt om kloritiserade amfiboliter. Ett AFM-diagram ger  en  
relativt  god  separering av omvandlingsbergarterna från leptiterna 
och amfiboliterna(se fig.  23a).  Kvartsitomvandlingen medför 
nämligen stora haltförändringar av flera av  de  i diagrammet in-
gående elementen.  En  liknande uppdelning i leptit, sericitkvart-
sit och kloritkvartsit kan även erhållas med trekomponentdia-
grammet Na20-K20-Mg0. Kloritkvartsiterna  faller  dock till stor  
del  inom samma område som amfiboliterna (  se  fig.  23a).  

Samma  resultat  uppnås i ett trekomponentdiagram  med  Rb,  Ba  och  
Cs,  där leptiterna är  Cs-fattiga, sericitkvartsiterna  Ba-
dominanta, och kloritkvartsiten  Cs-dominant.  Även  de  klorit-
omvandlade amfiboliterna  har  dock  en  Cs-rik prägel, vilket 
indikerar att cesium främst  binds  i kloritfasen. 

Genom att utnyttja lämpliga kombinationer av  de  mer immobila 
elementen som  A1,0,,  TiO2, Th, Ta, Zr och  V,  kan dock  en  full-
ständig separation av leptiterna och deras omvandlingsbergarter 
från  de  basiska bergarterna uppnås  (se  fig.  23b). 

Den  låga  mobiliteten av  dessa  element  åskådliggörs i dessa  
diagram, då  omvandlingsbergarterna  helt faller  inom fältet 
för Na-leptiterna. Även i  fig.  21 syns  detta förhållande.  Den  
enda förändringen  som sker  är  en  spädning  med  oförändrade rela-
tiva  halter av de  immobila elementen. 

Normerade  mot  fältets Na-leptiter visar omvandlingsbergarterna 
betydande elementförändringar  (se  fig.  24). Det mest  karaktärist-
iska  draget  är förlusten  av  Na  och i  mindre  omfattning även  Sr.  
Detta är orsakat  av  albitens nedbrytning  till  kvarts  och fyllo-
silikat.  Även  Y  är utarmat i  de  kloritförande omvandlingstyperna  

De  immobila elementen Al
2 
 0 , Th och Ta avviker obetydligt från 

nollnivån. Även inbördes visar  de  mycket liten  variation. 
Det betyder  att omvandlingsbergarterna ursprungligen  hade en 
med  Na-leptiterna  identisk  karaktär. Även TiO2  och Zr följer  
de mest  immobila elementen  men  visar  dock  en  något större sprid- 
ning. 

Sidobergsomvandlingen resulterar i  en mer eller mindre kraftig  
anrikning  på  ett  flertal element,  särskilt  då Fe,  Mn,  Mg, K, S,  
F,Br,  Ba,  Rb,  Cs,  W,  Mo,  As,  Zn,  Cu  och  Co.  Vissa skillnader 
finns  dock  mellan  de  olika omvandlingstyperna, tex  så  visar 
Fe2  03 

 , MnO, MgO, och "malmelementen"  en  ökande anrikning från 
sericitkvartsit  via  kloritkvartsit  till  kloritfels.  En svag men 
signifikant  skillnad  syns  även  på  REE, där LREE är  svagt  utarmad 
i sericitkvartsiterna medan  de  i kloritfelsen uppvisar  en  
anrikning. 
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Fig.  23A  Gruppering av metavulkaniter i trekomponentdiagram med mobila  element.  



Fig.  23B Gruppering av metavulkaniter i trekomponentdiagram med immobila element. 
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Fig.  24  Normerad kemisk sammansättning av omvandlingsbergarter 

inom Bispbergsområdet.  

A: Sericitkvartsit  (11  st.) normerad  mot  Na-leptit  (12  st.).  

B: Kloritkvartsit  (8  st.) normerad  mot  Na-leptit  (12  st.). 
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C: Kloritfels  (4  st.) normerad  mot  Na-leptit  (12  st.).  

D: Sericitkvartsitomvandlad leptit från Betzbergs-

fältet,  Bh V10,  normerad  mot  stratigrafiskt 
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6.2.2  Stratigrafisk profil genom Betzbergsfältet  

Profilen  utgör  en  kombination av två borrhål för att täcka hela 
malmzonen  (se  fig  8).  Borrhål  V11  är beläget på  810 m  nivå, det 
börjar på A-malmens liggsida och slutar på D-horisontens liggsida. 
Det andra borrhålet,  V10  finns på  655 m  nivå och är förskjutet 
ca.  400 m  i sidled. Det utgår från B-malmen och passerar A-hori-
sonten för att sluta på malmzonens hängväggsida. 

Stratigrafiskt överlappar borrhålen varandra mellan  A-  och B-
malmerna. Detta möjliggör  en  direkt jämförelse av  den  kemiska 
sammansättningen i omvandligszonen  under  A-malmen i borrhål  V10  
med motsvarande icke påverkade bergartsenhet i borrhål  V11.  

Ett flertal  element  visar karaktäristiska förändringar i  de  
kvartsitomvandlade zonerna omkring malmerna, medan några andra  
element har  i det närmaste oförändrade  halter (se  fig.  25). 
Bland de  mer immobila elementen återfinns  A1,0,,  Th, Ta och Zr, 
vilka huvudsakligen endast passivt förändras 	utspädning 
genom tillskott av främst  Fe. 

Bland  huvudelementen är förändringen för Na,0  mest dramatisk med 
en kraftig  utarmning inom omvandlingszonerna.  Samtidigt sker 
en  K-anrikning och  vid  A-malmen även  Mg-förhöjning. Fyllosili-
katbildningen  som  förutom  K  även  binder  Rb,  Ba  och  Cs  visar på-
tagliga skillnader mellan  B  och D-malmerna jämfört  med  A-malmen.  
I  de  stratigrafiskt lägre malmhorisonterna är  Ba  kraftigt  an-
rikad  men  Cs  visar endast  en  obetydlig förhöjning i omvandlings-
bergarterna,  vid  A-malmen är förhållandet däremot  det  motsatta. 

Flera malmelement anrikas även i omvandlingszonerna. Förutom  
Fe,  märks inom  B-D  horisonterna särskilt  As,  Co  och  Cu.  Zn  är  
svagt  anrikad i själva järnmalmerna  men  visar annars  ingen  
direkt förändring. Mo och  W  är  kraftigt  anrikade i A-malmen och 
svaga  eller  oregelbundna förhöjningar  av  dessa  element  finns 
även inom  de  kvartsitiska områdena.  

Y och  La  visar  en  betydande mobilitet i A-horisontens omvand-
lingszon och är där kraftigt urlakade. Detta syns tydligt i fig  
24d,  där omvandlat sidoberg normerats mot icke omvandlat från 
samma  strata. De  enda  element  som utarmats är Na

2
0 LREE och Y.  

Den  obetydliga skillnaden i nivå mellan A1,0,,Th och Ta i fig  
24d  visar att kvartsiten och leptiten  primar?  hade hade  en  identisk 
karaktär.  Den  svaga förskjutningen mot negativa värden för dessa  
element  indikerar  en  svag utspädning, huvudsakligen genom 
tillskottet av  Fe.  

Mobiliteten av  REE  har  närmare studerats genom  mer  fullständiga 
lantanoidanalyser  av  omvandlat  respektive  "opåverkat" sidoberg  
på  A-malmens liggsida. Bispbergsområdets  Na-leptit  har en  REE-
halter  som  nära överenstämmer  med  andra leptiter i Bergslagen  
(se  fig.  20c).  



42,7 

0 

6  
Na  0  %  2 0  

6 
K20 

0  

MgO 
 4 

°A,  
0 

20 
Fe 0 °A,  2 3 0  

15 
Al 0  %  2 3 0  

80 
Si 02  %  

60  

Mo  

\  

BhV11  

A 
SV  

Bh V10 

Y 

Zr  

Ta 

Th  

As 

Co  

Zn  

Cu  

Cs 

Rb 

Ba  

La 

D B 

1 	II 

 

D B A 
NO  

Bh V11 1111111111MIN  

 

4 

10 

80 

0 

80 

0 

100 

0 

10 

0 

20 

0 

801 0 

100 

0 

2 000 

0 

80 

0  

Bh V 10  

Be tzbergsf älte t  

Leptit  

Kvartsit  

Jär  n  maim  

Bh V 10 

Bh Vil 

100 	200m 

Fig.  25  Stratigrafisk  geokemisk  profil genom Betzbergsfältets malmzon. 
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Normering av den  kvartsitomvandlade  zonen  mot  icke omvandlad  
Na-leptit från samma  strata  visar  på en kraftig  utarmning  av  LREE  
med en  förlust  av La,  Ce, Nd och  Sm  på 70%. En svag  anrikning  av 
Dy  och  Ho kan ha  skett, medan däremot HREE i  stort  sett  är 
oförändrade  (se  fig.  20d). 

6.3  Järnmalmer 

Geokemiskt och även mineralogiskt  kan tre  väldefinierade malm-
typer urskiljas, nämligen A-horisontens kvartsrandiga och  delvis  
hematitbetonade malmer,  D-horisontens svagt  sulfidhaltiga mag-
netitmalmer och  de  Cu-haltiga linsformade magnetitmalmerna. 
Dessutom förekommer magnetitmalmer inom  B-  och C-horisonterna  
men de  är  kvantitativt  underordnade och geokemiskt ganska het-
erogena. Rikmalmsbildningarna i framförallt Centrala fältet 
bildar  en  speciell grupp  med  komplex  geokemi.  Material  från 
dessa saknas dock i  stor  utsträckning, varför någon  mer  
omfattande  studie av  dessa tyvärr inte kunnat göras.  

6.3.1  A-malmer 

A-malmerna utgörs ofta av typiska kvartsrandmalmer med  en  ganska 
likartad sammansättning vad beträffar järn och kisel, med  en 
variation mella 37-42%  för  Fe  och  37-39%  för SiO, Inblandningen 
av klastiskt material, i  form  av tuff-tuffit, är ganskamåttligt, 
utom i södra delen av Betzbergsfältet, och Al

2
0
3
-halten uppgår 

vanligtvis till några procent. 

Fig.  26  Antimonhalten i Bispbergsområdets järnmalmer, som 

funktion av malmernas magnetit/hematitförhållande. 
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Fig.  27 Halter  av Th, Zr och Ta i järnmalmer inom Bispbergsområdet. 
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Bispbergsomrädet.  

A: A-malm  (10  st.) normerad  mot  Na-leptit  (12  st.).  

B: D-malm (12  st.) normerad  mot  A-malm  (10  st.). 
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C: Cu-haltig  malm (5  st.)  normerad mot 

A-malm  (10  st.).  

D: A-malm från  Betzbergsfältet  (5  st.)  normerad  

mot  Dales Gorge  Member, Brockman Iron  Formation, 

Australien  (Ewers & Morris  1981,  Davy  1983).  
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Malmernas Th- och Ta-förhållande är identiskt  med  Na-leptiterna  
(se  fig.  27b),  vilket visar dessa  elements  immobila karaktär. 
Halterna  av  Th och Ta i järnmalmerna är därför enbart  beroende 
av  mängden inblandat leptitmaterial, i  form av en  klastisk  
komponent.  Zr saknar denna  relation  och uppvisar ofta  en  
anrikning i malmerna  (se  fig.  27a).  

Järnmalmerna är relativtleptiterna anrikade  på  ett  stort 
antal element (se  fig  28a).  Halten för  de  immobila elementen 
motsvarar  en  leptitinblandning  av  ca.  30%, av  elementkvoterna 
att dömma.  Med  hänsyn  till  detta är malmerna anrikade  på  alla  
element  utom  Na  0.  Flera spårelement visar större relativa 
anrikningar än  Fe  och  Si  tex  W,  Mo och  Sb.  

Antimon har  dock  förhöjda  halter  endast i hematithaltiga  prover  
och  en  viss  korrelation  finns mellan  Sb-halten och och förhåll-
andet hematit/magnetit.  De  hematithaltiga  proven  har  alla  mer  än  
10 ppm  Sb  medan fältets alla magnetitmalmer  har halter  lägre än  
0.5 ppm (se  fig.  26). 

6.3.2  D-malmer 

Dessa malmer är uteslutande magnetitmalmer och  har  järn och 
kiselhalter  som  nära överensstämmer  med  A-malmernas.  Den  klast-
iska inblandningen är  dock  oftast något större vilket åskådlig-
görs  av  högre  halt av  A1203,Th och Ta  (se  fig.  28b).  

Genom sitt sulfidinnehåll är  de  rikare  på S,  Cu, Co,  As  och  
Au relativt  A-malmerna. Halterna  av  W,Mo och  Sb  är däremot 
väsentligt lägre. D-malmerna  har  dessutom något lägre  Ba-halt  
och  en svag  förhöjning i Rb och  Cs.  

6.3.3 Cu-haltiq  malm  

Malmtypen finns inom D-horisonten på några ställen  samt  mellan  
A  och D-horisonterna inom Östra fältet.  Den  karakteriseras av 
förekomsten av kopparkis, flusspat och i vissa  fall  ortit. 

Geokemiskt visar  den en kraftig  anrikning  av F, S,  Cu  och  Au 
(se  fig  28c).  Dessutom är REE,  Be,  Y, As  och  Co  påtagligt 
förhöjda, medan halterna  av  Mo,  Sb, Ba  och  1:),0  är lägre än i 
A-malmerna.  De  i  form av  klastiskt  material  tillförda elementen 
indikerar ett  mindre  inslag  av  tuffmaterial än i  de  övriga 
malmtyperna. 



6.3.4  REE i malmerna 

Endast  tre mer  fullständiga REE-analyser  har  gjorts, dessa 
omfattar kvartsrandig hematitmalm från Västra fältet, pyritrik 
magnetitmalm från Storgruvan och  Cu-anrikad magnetitmalm från 
Östra fältet. Dessa  prover  visar likartade REE-mönster  med 
negativ  Eu-anomali  och  kraftigt  anrikning  av  LREE. Nivåerna 
varierar  dock  en hel del med den  högsta totalhalten i  den  
Cu-anrikade malmtypen  (se  fig.  29). Totalt har 29  malmprover 
analyserats  på F, La  och  Sm,  dessa visar inte  på  någon direkt  
korrelation  mellan REE-halten och fluorinnehållet i malmerna.  

6.4  Laterala malmprofiler 

Endast  A  och D-horisonterna  har  varit möjliga att provta inom 
Bispbergsfältets ytmalmer. Profilerna omfattar Västra fältet, 
Storgruvan och Östra fältet,  en  sträcka på ca  1500 m.  D-hori-
sonten  har  dessutom kunnat följas vidare över faciesförändring-
en från magnetitmalm till skarn i norra delen. 

Profilerna överlappar varandra i stor utsträckning vilket 
möjliggör direkta jämförelser mellan  de  två malmhorisonterna. 
Provtagningen  har  begränsats av förekomsten av gruvhål och 
skärpningar, där material tagits från malmhögar och varp. Det 
medför att punkttätheten i profilerna variera ganska mycket. 

Även inom Betzbergsfältet är  A  och D-horisonterna provtagna, 
A-malmerna på  655 m  nivå i  en 800 m  lång profil, omfattande  5  
borrhål och D-malmerna på  810 m  nivå i  en  drygt  300 m  lång 
profil, omfattande  3  borrhål  (se  fig  8).  

Flertalet analyserade  element har  sammanställts i  diagram  där 
halterna är aysatta längs malmhorisonterna. Elementen är in-
delade i tre grupper. Först  element  vars  halter  helt betingas 
klastiskt material, i  form  av inblandat leptitmaterial, i 
malmerna (K-typ). Därefter  element,  vilka kan  ha  ett blandat 
klastiskt och hydrotermalt ursprung. Dessa  element  är delvis 
bundna i omvandlingsprodukter, bildade vid  de  hydrotermala 
lösningarnas reaktion med vulkaniterna (K-H typ). Slutligen  
element  av ett huvudsakligen  rent  hydrotermalt ursprung, 
erhållna genom kemisk utfällning (H-typ). 

Några  element  tex. SiO, och Zr är i vissa  fall  av H-typ medan  
de  i andra kan vara av`K-H typ. För  kisels del  beror det på att 
ett stort inslag av tuffmaterial tillför så mycket SiO att  den  
hydrotermala komponenten blir underordnad. Zirkoniumhaiten 
däremot är i vissa  fall  rent  klastiskt betingad,  men  visar 
förhöjningar indikerande ett hydrotermalt tillskott. 
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Fig.  29  REE-mönster i järnmalmer från Bispbergsfältet.  

A: WB  115  Cu-haltig  malm  från Östra fältet,  

WB  134:F  pyritrik  malm  från Storgruvan,  

WB  33A  hematithaltig kvartsrandmalm från 

Västra fältet.  

B: Järnmalmer från Bispbergsfältet jämförda  med  

Colebrook  tenn-magnetkismalm, Tasmanien 

(Hutchinson  1979). 

C: Järnmalmer från Bispbergsfältet jämförda  med 

Fe-Mn  rika kemiska  sediment,  bildade i anslut-

ning  till  hydrotermal  aktivitet  i  ocean  miljö  

(Bender  et al. 1971, Piper  & Graef  1974, Piper 

et al. 1975,  Robertson  &  Fleet  1976). 

D: Järnmalmer från Bispbergsfältet jämförda  med  

arkäiska och proterozoiska BIF  (Appel 1980,  

Fryer  1977,  Laajoki  1975,  Tugarinov  et al. 

1973,  Wildeman &  Haskins  1973).  
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6.4.1  A-horisonten, Bispbergsfältet 

Malmerna är huvudsakligen utpräglade kvartsrandmalmer med  en  
mycket obetydlig  variation  i  Fe-  och Si02-halten längs stryk-
ningsriktningen  (se  fig.  30).  Halterna  for  båda dessa elementen 
ligger nära  40  % , längst i  NO  finns dock  en  rikmalm med ca.  
60  %  Fe  som ligger stratigrafiskt omedelbart  under  A-malmen. 

Det  klastiska inslaget är ganska begränsat, särskilt i Västra 
fältet där A1203  -haltenendast är ca.  0.5  %. Dessa hematitdomi-
nerade malmer visar dessutom  en  betydande anrikning  av  Sb  och 
i viss mån  Ba.  F  och  W  visar  en god korrelation  och  har de  
högsta halterna  vid  Storgruvan och  en mindre  anrikning intill 
Forsbackagruvan i öster. Själva rikmalmen i Forsbackagruvan  har  
förutom  Fe-anrikning även förhöjda  halter av S,  Cu  och Mo.  

6.4.2 D-horisonten, Bispbergsfältet  

Inom  profilen  finns två Cu-haltiga malmlinser (Norbergsgruvan 
och Sandviksgruvan),  samt  pyritmalmen i Storgruvan. För övrigt 
utgörs  D-horisonten av svagt  sulfidhaltiga magnetitmalmer. 
I  den  nordostliga  delen har  dock  en  faciesövergång till 
epidot-diopsid-granatskarn skett.  

Fe-  och SiO-halten visar  en  betydligt större  variation  inom 
D-malmerna  an  i A-malmerna. Inslaget  av  klastiskt material är 
även  mer  omfattande, och  det  ökar mot  NO.  I  skarnet  över-
stiger  A1203-halten  10  %.  

Till  skillnad från övriga  profiler  är här Zr-halten tydligt 
relaterad till  det  klastiska inslaget. Annars visar Zr  en mer 
eller mindre  påtaglig anrikning i järnmalmerna och sällan någon 
tydlig  korrelation med A1203  och Th.  

De  Cu-haltiga malmerna och pyritmalmen  vid  Storgruvan präglar 
starkt spårelementen inom  profilen (se  fig.  31).  Dessa malmer 
är anrikade  på F, S,  Cu,  W,  Be,  Au, La  och  Y.  Särskilt i Sand-
viksgruvan är denna  elementassociation  mycket påtaglig och  
korrelationen  mellan  F,  Cu,  W,  Be och  Au  är mycket  god.  

Storgruvans pyritmalm avviker delvis från mönstret genom  den  
höga svavelhalten och avsaknaden av F,Cu,W och Y förhöjning.  
Den  är dessutom kraftigt molybdenanrikad med ca  0.13  % Mo, 
till skillnad från övriga D-malmer som  har mindre  än  10 ppm  Mo. 

Även i D-horisonten uppträder  de  högsta bariumhalterna i Västra 
fältet  men  nivån är betydligt lägre än hos A-malmerna. 
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6.4.3  A-horisonten, Betzberqsfältet  

Malmen  utgörs huvudsakligen av kvartsrandmalm, i borrhål  V10  
finns dock  en mindre  rikmalm i  den  stratigrafiskt undre delen 
av horisonten  (se  fig.  18).  

Järnhalten är högst i norra delen av profilen med ca.  40  %  Fe.  
Från och med Bh  V5  blir det klastiska inslaget betydande och 
utgör volymmässigt mer än  50  % av malmzonen, järnhalten är 
därför endast  20-30  %  Fe  i södra delen  (se  fig.  32). 

Bland  spårelementen märks bla.  en gradvis  ökning  av  Ba  mot  söder  
samtidigt som F  och  S  minskar.  Cu,  W  och Mo är  kraftigt  anrikade 
i  Bh V5  och särskilt  W  är koncentrerat  till  den  norra  delen av 
profilen.  Sb  ä'r  helt  förknippat  med  hematitmalmen i norra  delen. 
De  tunna hematitinlagringarna i södra  delen  saknar påvisbara  Sb  
anrikningar. Rb är  till  stor del  fixerat i  den  klastiska  fasen, 
men  visar ett  svagt  maxima  i  Bh V5. 

6.4.4  D-horisonten, Betzberqs fältet 

I södra  delen  är  D-malmen  ganska mäktig och  relativt  sulfidrik,  
den har  där karaktären  av  Cu-haltig  malm.  Mot norr minskar 
mäktigheten och sulfidinnehållet och  malmen  övergår i  normal 
D-malm. Samtidigt  minskar järnhalten något vilket  beror på en  
utspädning  av den  kemiskt utfällda  fasen  genom ökat inslag  av  
klastiskt material. 

Endast några få spårelement visar ökande  halter  mot norr, 
nämligen Ba,Rb och P,0c  (se  fig.  33).  Detta kan delvis vara 
klastiskt betingat  men  ökningen är ungefär dubbelt så stor 
som tex. för 

Al203 
och Th, vilket indikerar ett verkligt 

tillskott.  

De  flesta andra spårelement visar sjunkande  halter  mot  norr. 
Två  trender  märks,  den  ena  med  snabbt sjunkande  halt  redan 
från  Bh V7  och  den  andra  med  påtagligt avtagande  halt  först 
från  Bh V20. Till de element som  följer  den  förstnämda  trenden  
hör  S, F,  Br,  W,  Co,  Au, La  och  Y,  medan  Cu,  As  och  Zn  hör  till  
den  andra. Anmärkningsvärt är att  de  sulfidrelaterade elementen  
Zn,  As  och Cu,inte följer svaveltrenden.  Det kan  möjligen  bero 
på  ett högt  S`- /metallförhållande.  Pynt  är också  det  dominer-
ande sulfidmineralet i  Bh V7.  
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6.5  Stratigrafiska malmprofiler  

Två stratigrafiska  profiler har  upprättats.  Den  ena omfattar 
hela malmzonen i Storgruvan och  den  andra endast A-malmen 
i Betzbergsfältet. Båda profilerna visar likartade trender för 
flera  element,  vilket indikerar  en geokemisk  utveckling som är 
giltig för såväl hela malmfältet som enskilda malmhorisonter.  

6.5.1  Stratigrafisk profil i Storgruvan, centrala Bispbergsfältet 

Provtagningen av malmerna i Storgruvan  har  försvårats av att 
dessa är praktiskt  taget  helt utbrutna.  Rester  av några av 
malmlinserna finns dock bevarade i dagbrottets södra  del  och 
dessa, liksom varp av Kismalmen,  har  utnyttjats för upprättandet 
av profilen. 

Malmproverna utgörs  av  pyritrik magnetitmalm från  den  stra-
tigrafiskt understa malmlinsen, klorit-amfibolhaltig magnetit-
malm  från  de  mellersta linserna och kvartsrandig hematitmalm 
från  den  stratigrafiskt övre  delen. Varp av  spessartinrikt  skarn  
inom gruvområdet  kan  möjligen härstamma från malmzonens allra 
översta  del,  indikerande  en kraftig  Mn-anrikning i malmbild-
ningens slutskede. 

Flera  element  visar  en  utpräglat zonerad fördelning inom Stor-
gruvan.  S,  Br,  Mo,  Co, Cu,  Au,  och  Be  är  mer eller mindre 
kraftigt  anrikade i  den  pyrithaltiga  malmen,  medan  W,  Sb, Ba,  
Si  och  Ca  har de  högsta halterna i  den  översta  delen (se tab. 
5). As, La  och  Y  är anrikade  både  i  den  översta och  den  understa  
delen av  malmzonen och  Fe samt F har den  högsta halten i  den  
understa magnetitmalmslinsen. Mo visar dessutom  en delvis  
mycket  kraftig  anrikning i kloritfelsen  på  undersidan  av den  
rika magnetitmalmen.  

6.5.2  Stratigrafisk profil i A-malmen, Bh  V10  Betzbergsfältet 

För analyserna utnyttjades äldre, krossat och arkiverat material 
från borrkärnor sektionerade i samband med gruvundersökningen. 
Detta medförde att provlägena inte blev helt anpassade för 
undersökningens ändamål.  De  ger dock  en  acceptabel bild av 
förhållandena, även om detaljupplösningen inte är  den  önskvärda.  

Malmen  är drygt  10 m  mäktig och innehåller  en  amfibolitinlagring. 
I  den  stratigrafiskt understa delen finns  en  starkt klastiskt 
uppblandad magnetitmalm.  Den  överlagras av  en  rikmalm övergående 
i delvis hematitbetonad kvartsrandmalm.  Den  stratigrafiskt över-
sta delen utgörs av kvartsitisk magnetitmalm med låg järnhalt. 

83 



E  

P 

Il 	 
—3 

80 15 m  7.5 

Stratigrafiskt uppat  

	r-- 

••••••. 1  

4- 

Il 	 

• ••••••  

n 
H  

75 

2 , 

0 

, 
ri 	 

10  I  

60 
Si 02  V

(
3 

S 	
5 

	

3 	 
60 

Rb 
	1 

0 
300 

0 

80 
La  

Y 
 50 

0 

400 
Zr 

o I  
15 

0 

0 % 
10 

At 	
1 

	

2 3 0 	 

80]  
Sb  

	

0 	 

150 1  
Zn  

o 

As 
5 

0  I  

30] 
CO 

	

0 	 

160 1 
W 

o	 

100  I  
M0 

o	 

201  
Cu  

o 	 

	

F 	241 	0  

Br 

Fe  

BO 	 m 

Ii  

fl  

KliBa 

Ih 

K 

1  

Bh V10 	
:•:•:.:•:•:•:- 

Bh V10 

            

Massiv magnetitmalm 

  

Fattig magnetitmalm 

       

Kvartsrandig magnetit-
hematitmatm 

           

  

Kvartsitomvandlad 
teptit  

  

Amfibotit 

     

Fig.  34  Stratigrafisk  geokemisk  profil genom A-malmen,  655 m  nivå, Bh  V10,  Betzbergsfältet. 



Ett  flertal element  är starkt relaterade  till  det  klastiska 
inslaget och särskilt  Cs,  Rb,  Ba  och  La  är tydligt korrelerade  
till  Al 0  och Th  (se  fig  34).  Zr  har  däremot  den  högsta halten 
i rikmaimen och även  Y  visar ett från  den  klastiska  komponenten  
avvikande mönster.  

I  de  stratigrafiskt lägre delarna är  Br, Cu, Co,  Mo och  Zn  
anrikade, medan  F, As, W  och  Sb  har de  högsta halterna i  kvarts-
randmalmen. Fosfor  visar  en tendens  till  anrikning  mot  den  
stratigrafiskt övre  delen.  Molybden är  till  stor del  associerat  
med W, men har de  allra högsta halterna i  den  basala  delen. 

Arsenik  följer alltså inte  de  andra sulfidrelaterade elementen 
utan är tillsammans  med  Sb  anrikad i  den  hematithaltiga  kvarts-
randmalmen. 

6.6  Fördelning  av F, W,  Mo,  Cu  och  Co  i  malm  och sidoberg 

Ett femtiotal prover  har  analyserats för att studera fördel-
ningen av några ur genetisk synpunkt viktiga  element  i olika 
typer av sidoberg och  malm  inom Västa-Centrala-östra fälten. 
Detta för att lokalisera områden som  har  förhöjda  halter  av 
dessa  element  i syfte att bättre förstå  de  malmbildande 
processerna. 

I fig  35  framgår tydligt  den  starka  association av  Co, Cu,  W,  
Mo  och  F med  järnmalmerna. Endast några  få  förhöjda värden  
ligger  utanför malmzonen. Elementfördelningen inom malmzonen  
har  ett stratigrafiskt  beroende  såväl  som en relation  till 
malmtyp. 

Amfiboliterna inom Bispbergsfältet innehåller ca.  30 ppm  Co.  
Leptiterna däremot är mycket fattiga på detta  element (tab. 2).  
Ett prov av amfibolit i södra delen av området ger därför upphov 
till  en  påtaglig  Co-anomali utan anknytning till malmzonen. 

Övriga koboltförhöjningar är  helt  begränsade till D-malmerna,  
de  Cu-haltiga malmerna och rikmalmerna. Motsvarande förhållande 
gäller även  Cu.  

W  och Mo är förhöjda på flera ställen inom malmzonen,  men  är 
särskilt anrikade vid Storgruvan. Även  de  små magnetitmalmerna i 
södra delen är kraftig Mo och  W  förhöjda, däremot finns ingen 
tendens till anriknig i skarnhorisonterna mellan malmzonen och 
granitoiderna i norr.  En  svagt  anomal  punkt finns dock i  en  
granodioritisk hybridbergart på malmzonens liggsida. 

Endast ett  av de fåtal  prover utanför malmzonen analyserade  
på F,  visar  en svagt  förhöjd  halt.  Detta prov är från 
Storgruvans liggsida. Inom malmzonen är Storgruvan, D-malmerna 
och  de  Cu-haltiga malmerna  mer eller mindre F-anrikade. 
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Tabell  1:  Granitoider 

Antal 

Rvbonäseranit Bispbervseranit 

Granodiorit Granit Granit 	Mo-Granit 

2 1 7 

SiO
2  

64.08 74.40 73.30 70.60 

TiO
2 

0.44 0.27 0.19 0.10 

Al
2
0
2 

15.54 13.00 13.13 14.40 

Fe
2
0
2 

5.93 3.33 2.38 1.14 

MnO 0.14 0.07 0.04 0.02 

MgO 0.96 0.69 0.39 0.17 

CaO 3.18 1.63 1.03 1.23 

Na
2 
 0 4.41 3.02 2.86 3.07 

K20 2.70 3.96 5.25 8.24 

LOI 1.12 1.07 1.07 0.71 

S 0.01 ED ED 0.18 

Summa 

ppm 

98.48 101.44 99.64 99.68 

F 380.0 490.0 400.0 3600.0  

Br  0.3 0.5 0.1 25.5  

Ba  1335.0 1340.0 376.0 420.0  

Sr  396.0 190.0 88.8 52.0  

Rb  63.3 109.0 245.3 370.0  

Cs  1.1 0.7 1.2 1.9  

Zr  209.0 170.0 320.0 160.0  

Th  5.5 12.7 64.5 24.4 

U 2.1 3.1 24.6 26.1  

Ta  0.6 1.3 2.8 5.0 

La 23.8 25.0 73.3 14.9  

Sm  5.9 4.6 12.3 8.1  

Lu  0.5 0.5 1.2 3.0 

Y 32.0 24.0 43.7 69.0  

Sc  15.3 8.7 6.B 3.1 

W 0.3 ED 2.4 3.0  

Mo  ED ED 13.1 3900.0  

Sb  0.3 0.2 0.1 0.1 

As 1.5 1.1 0.3 0.5  

Zn  101.0 72.0 70.0 33.0  

Cu  9.5 2.5 2.1 150.0  

Co  8.1 4.0 1.6 4.4 

Ni 15.5 12.0 26.0 13.0  

Cr  68.0 ED 24.5 ED 
V 35.0 31.0 26.0 13.0 

ED  =  ej  detekterat  

EA  =  ej  analyserat 
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Tabell  2:  Suprakrustalbergarter  

Na-leptit  1  Na-leptit  2  Mo-leptit  Na-K  leptit Amfibolit  

Antal 6 6 3 3 2  

% 

SiO
2  

78.12 78.70 78.15 72.68 47.93 

TiO2 
0.14 0.16 0.22 0.28 0.84 

Al207 
11.46 11.38 10.79 12.88 13.98 

Fe203 
1,79 2.81 0.78 2.79 11.13 

MnO 0.02 0.01 0.02 0.10 0.17 

MgO 0.20 0.07 1.22 0.53 8.76 

CaO 0,32 0.35 0.25 3.26 10.00 

Na
2
0 6.39 6.25 5.45 3.52 1.32 

1(2
0 0.21 0.32 0.35 3.79 1.83 

LOI 0.25 0.23 0.77 0.73 1.67 

S ED 0.01 ED ED ED 

Summa 

ppm 

98.90 100.29 98.00 100.56 97.60 

F 76.7 100.0 95.0 ED ED  

Br  ED ED ED 0.2 ED  

Ba  35.5 31.5 43.0 876.0 167.0  

Sr  22.5 27.8 28.0 86.0 139.5  

Rb  4.4 5.9 7.4 109.0 63.4  

Cs  0.1 ED ED 1.4 1.0  

Zr  201.0 257.0 216.0 188.0 56.5  

Th  12.7 18.2 14.7 12.5 1.7 

U 4.7 7.0 3.3 3.2 0.8  

Ta  1.3 1.7 1.2 1,0 0.2 

La 34.1 52.7 47.6 31.9 6.7  

Sm  7.5 10.3 8.9 5.4 2.6  

Lu  0.6 1.3 0.5 0.5 0.1 

Y 29.0 47.0 12.5 28.0 12.0  

Sc  4.4 4.9 5.1 10.7 31.7 

W 1.8 2.0 1.2 0.4 0.6  

Mo  0.3 0.5 0.7 0.3 ED  

Sb  0.2 0.1 0.1 0.9 1.3 

As 0.5 1.0 0.6 1.3 1.1  

Zn  11.3 13.9 26.6 86.5 45.5  

Cu  9.9 1.4 15.2 11.2 17.0  

Co  ED ED 1.2 2.0 31.5 

Ni 17.2 19.7 22.3 23.0 103.0  

Cr  24.8 30.6 34.0 60.5 447.5 

V 9.7 6.2 8.0 28.0 267.0 

ED  =  ej  detekterat  

EA  =  ej  analyserat 
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Tabell  3:  Omvandlingsbergarter 

Sericit- 

kvartsit 

Klorit- 

kvartsit 

Klorit- 

fels 

Kloritisk 

amtibolit 

Albitit Skarn 

Antal 11 	- 8 4 4 1 3 

SiO
2 

74.64 70.14 51.33 50.98 67.70 49.23 

TiO2 
0.13 0.14 0.21 0.74 0.14 0.30 

Al203 
11.16 9.20 9.16 14.60 19.80 9.79 

Fe202 6.48 11.96 28.36 12.69 0.17 13.33 
MnO 0.03 0.05 0.06 0.16  ED  0.43 

MgO 0.98 3.63 5.50 6.75  ED  2.88 
CaO 0.42 0.23 0.64 5.96 0.19 21.53 
Na20 0.41 0.47 0.39 1.33 11.80 0.16 
K20 3.95 1.18 1.59 2.63 0.21 0.30 
LOI 1.69 1.94 2.04 3.99 0.21 1.77 

S 0.03 0.26 0.01 0.04 EA 0.01  

Summa 

ppm 

99.92 99.20 99.29 99.82 100.22 99.71 

F 1150.0 1400.0 3900.0 4700.0  EA  700.0  

Br  ED 0.1 0.2 ED ED 0.2  

Ba  827.0 163.0 782.0 422.0 62.0 67.0  

Sr  15.8 16.0 22.3 132.0 27.0 310.0  

Rb  80.0 43.5 66.8 87.6 ED 7.0  

Cs  1.6 2.7 2.9 2.1 ED ED  

Zr  211.0 181.0 221.0 54.5 220.0 141.0  

Th  16.9 13.5 13.9 3.1 17.0 7.3 

U 7.1 5.9 8.0 2.2 6.0 2.4  

Ta  1.6 1.2 1.7 0.2 1.6 0.7 

La 34.9 46.3 83.2 14.1 4.4 21.8  

Sm  7.6 7.5 13.0 4.3 ED 4.6  

Lu  1.0 1.1 1.8 0.6 ED 0.5 

Y 40.9 11.1 22.7 25.6 31.0 34.5  

Sc  6.2 5.8 6.8 38.6 3.3 11.3 

W 3.3 5.2 15.4 5.0 ED 1.2  

Mo  2.5 5.1 4,3 6.0 ED ED  

Sb  0.1 002 1.4 1.8 0.1 0.7 

As 2.1 1.0 16.8 3.2 ED 2.6  

Zn  25.4 39.7 61.5 58.3 15.0 76.3  

Cu  73.6 376.0 5.5 20.1 2.1 12.8  

Co  19.5 18.6 24.9 23.3 1.8 7.9 

Ni 19.6 24.9 24.7 40.5 31.0 23.0  

Cr  10.4 15.2 50.8 172.0 4.6 59.3 

V 7.8 10.5 20.0 248.0 ED 49.0 

ED  =  ej  detekterat  
EA  =  ej  analyserat 
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Tabell  4:  Malmtyper 

A-malm  D-malm  Cu-haltig 

malm  

Rikmalm 

Forsbacka 

Rikmalm  

Betzbera  

Antal 10 9 6 1 1  

% 

SiO
2 

41.58 38.99 28.77 6.23 4.88 

TiO
2 

0.09 0.08 0.05 ED ED 

Al
2
0
3 

3.79 4.77 2.68 0.47 0.76 

Fe
3
0
4 

51.35 51.62 61.99 84.37 92.87 

FeS
2 

0.03 0.28 1.19 6.55 ED 

MnO 0.04 0.09 0.09 0.05 0.12 

MgO 1.48 1.22 0.99 0.26 0.50 

CaO 0.82 0.81 1.35 ED 0.32 

Na
2
0 0.22 0.28 0.10 0.03 ED 

1(2
0 0.73 0.67 0.43 ED ED 

P
2
0
5 

0.032 0.026 0.012 0.016 ED 

LOI 1.36 1.46 1.49 0.85 0.51 

Summa 

ppm 

101.52 100.27 98.93 99.83 99.97 

F 1030.0 676.0 6700.0 110.0 100.0 

Br 0.6 0.1 0.6 0.5 0.3  

Ba  985.0 359.0 311.0 180.0 16.0 

Sr 35.1 22.7 16.9 5.3 12.0 

Rb 21.2 31.6 19.1  ED ED  

Cs 0.6 0.7 0.5  ED ED  

Zr 153.0 187.0 202.0 34.0 410.0 

Th 4.1 7.8 3.2 0.7 0.3 

U 2.9 2.6 2.9 1.6 0.7  

Ta  0.4 0.7 0.2  ED ED  

La 37.1 40.4 265.9 37.6 10.5  

Sm  6.1 6.6 31.7 5.7 2.9 

Lu 0.4 0.7 0.6  ED  0.3  

Y  28.0 27.9 116.7 10.0 19.0  

Sc  3.4 3.7 4.3 1.0 1.1  

Sn ED  6.0 32.0  ED  EA 

Be 1.8 3.7 23.0 2.0 EA 

W 94.3 5.1 35.2 2.1 44.0  

Mo  47.2 2.1 6.4 35.0  ED  

Si  ED ED  97.0  ED  EA  

Sb  25.4 0.2 0.3 0.3 0.3 

As 1.7 4.4 4.6 3.3 0.4  

Zn  83.5 100.0 169.0 120.0 110.0 

Cu 18.2 360.4 5255.0 2160.0 14.0 

Co 10.0 29.3 62.8 242.0 24.9  

Ni  35.8 28.9 45.0 41.0 58.0 

Cr 40.3 25.5 35.8 16.0 26.0 

V 47.5 35.5 54.3 94.0 78.0 

Au  ED  0.01 0.20 0.04  ED 

ED  =  ej  detekterat  

EA  =  ej  analyserat 
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Tabell  5:  Storgruvans malmer 

Stratigrafiskt uppåt 

Pyritrik 

malm 

Magnetit- 

malm 

Magnetit- 

malm 

Hematit-  

malm 

Mn-skarn 

med  hematit  

Antal 1 1 1 1 1 

SiO
2 

14.70 21.80 25.80 37.20 61.00 

TiO
2 0.02 0.03 0.02 0.03 0.23 

Al
2
0
3 

1.57 1.29 0.74 1.98 6.33 

Fe
3
0
4 

43.57 72.55 70.34 57.35 11.60 

FeS2 
35.17 0.07 0.01 0.02 EA 

MnO 0.07 0.04 0.14 0.06 7.83 

MgO 1.52 2.55 2.06 1.56 0.60 

CaO 0.30 0.32 0.13 0.82 6.10 

Na
2
0 0.04 0.04 0.08 0.42 0.10 

1(2
0 0.05 0.06  ED  0.06 1.59 

P
2 
 0
S 

0.030 0.023 0.021 0.016 EA 

LOI 2.78 1.49 0.88 1.90 EA  

Summa 99.82 100.26 100.22 101.42 95.38 

Kam 

F 660.0 1400.0 480.0 480.0 EA 

Br 11.9 3.7 0.5  ED  EA  

Ba  24.0 10.0 7.5 1700.0 2340.0 

Sr 7.9 1.4 2.1 36.0 EA 

Rb  ED  20.2 5.4 7.4 43.7 

Zr 80.0 130.0 74.0 190.0 76.7 

Th 1.8 0.9 1.0 3.6 4.7 

U 1.6 1.1 2.4 8.2 3.1  

Ta  ED  0.1 0.1 0.2 0.8 

La 114.0 12.6 57.0 73.1 18.1  

Sm  14.3 2.1 5.0 13.5 5.3 

Lu 0.2 0.4 0.5 0.6  ED 

Y  20.0 10.0 6.6 35.0 EA  

Sc  1.5 2.6 1.5 1.7 5.7 

Be 15.0 3.0 1.0 4.0 EA 

W 3.2 108.0 71.6 203.0 1.2  

Mo  1280.0 395.0 8.8 6.3  ED  

Sb  0.4 0.2 0.4 28.0 10.1 

As 53.9  ED  1.3 6.5 289.0  

Zn  64.0 76.0 70.0 51.0  ED  

Cu 200.0 39.0 17.0 13.0 EA 
Co 149.0 29.7 14.7 6.6 2.9  

Ni  45.0 30.0 23.0 29.0 EA 

Cr 25.0 9.2 12.0 14.3 EA 
V 35.0 40.0 30.0 51.0 EA 

Au 0.02  ED ED ED ED 

ED  =  ej  detekterat  

EA  -4 ej  analyserat 
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7. DISKLESION_OCILSLUISATSER 

7.1 Sidoberqsomvandlinq  

Inom Bispbergsområdet finns inslag av leptit som omvandlats 
till klorit- sericitförande kvartsiter. Dessa  har  vid  karter-
ingen  av borrkärnor och hällar visats vara helt knutna till 
järnmalmerna och inte på något ställe påträffats utanför  den  
malmförande sekvensen. 

På grund av låg blottningsgrad inom malmzonen kan sambandet 
mellan  malm  och omvandlingar inte studeras i detalj inom 
Bispergsfältet. Undersökningsarbetena i Betzbergsfältet, med 
bl.a. diamantborrning, medger dock att  en god  bild kan erhållas 
här av omvandlingsbergarterna omkring  de  olika malmhorisonterna. 

Mest illustrativa är förhållandena vid A-malmen, även om 
kvartsitomvandlingar är associerade med alla fyra horisont-
erna. A-horisonten  har  även  den  fördelen att  den  inte över-
präglas av någon senare malmbildningsfas, och därför på ett 
säkrare sätt speglar  de  primära förhållandena. 

A-malmens liggvägg utgörs  av relativt  grova, pyroklastiska vulka-
niter  med  smärre inlagringar  av  basiska  tuffer eller  lagergångar.  
Malmen består  huvudsakligen  av  kvartsrandmalm,  med  avtagande 
järnhalt och mäktighet mot söder.  Vid  borrhål  V 10  finns dock  en  
smärre  massiv  magnetitmalm (rikmalm) närmast liggväggen och malm-
zonen  har  även  sin  största mäktighet här  (se  fig.  18).  

Inom samma  del  av malmhorisonten som järnhalten och malmmäktig-
heten är störst (Bh  V 10)  återfinns även  den  mest omfattande 
liggväggsomvandlingen. Klorit- och sericitkvartsiter når här 
ned till  30 m  stratigrafiskt  under  A-malmen. Mot söder minskar 
omvandlingen snabbt och omfattar i  den  sydligaste delen endast 
några  meter  omedelbart  under malmen.  Även i malmzonens hängvägg 
finns liknande omvandlingar, vilka dock inte  har  lika stor om-
fattning.  De  upphör gradvis stratigrafiskt uppåt i samband med 
att inslaget av skarn och magnetit försvinner. 

Omvandlingarna karaktäriseras av  en  nedbrytning av leptiternas 
fältspater till fyllosilikater, vilket resulterar i fältspatfria 
kvartsrika bergarter med klorit och sericit. Magnetit och pynt 
förekommer ofta som accessorier. 

Övergången från Na-leptiten  till  utpräglade kvartsiter  sker 
gradvis, men  ofta inom ett aystånd  av mindre  än  10 m.  Geokemiskt 
karaktäriseras omvandlingsbergarterna  av  Na-utarmning och till-
skott  av Fe,  Mn,  Mg, K, S, F,  Ba,  Rb,  Cs,  W,  Mo,  Cu,  As,  Zn  
och  Co.  
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Omvandlingen inleds  med en  fullständig nedbrytning  av  leptitens 
albit genom sericitbildning, vilket medför att K,O/K,O+Na  0- 
kvoten  ökar från  0.05  till  0.95. Samtidigt med  K`binäs även  Ba,  
Rb och  Cs  i sericiten. Ökad omvandling medför att klorit bildas  
på  bekostnad  av  sericiten,  en reaktion  beskriven även från 
Hjulsjöområdets Mg-metasomatiter (Baker &  de  Groot  1983a).  
Kloritkvartsiterna  har en  högre MgO/K20-kvot och ett högre 
Cs/Ba-förhållande i jämförelse  med  seiicitkvartsiterna.  

Den  kraftigaste omvandlingen  sker  i  direkt  anslutning till malm-
utfällningen och resulterar i  mer eller mindre  magnetitrika 
kloritfelser (tex. Storgruvans liggvägg). Dessa  har  ofta anomala  
halter av  Br,  LREE,  Mo  m.fl. 

Fördelningen  av  Ba,  Rb och  Cs  visar vissa karakteristiska  drag  i 
omvandlingszonerna.  Ba  är kraftigast anrikat i  de  perifera del-
arna och  Cs  i  den  centrala i direkt anslutning  till  den mest  om-
fattande malmbildningen. Rb intar  en  mellanställning och är  mer  
allmänt anrikat i omvandlingszonerna. 

Mineralogiskt och geokemiskt visar omvandlingarna  omkring Bisp-
bergsfältets järnmalmer stora likheter  med  liggväggsomvandling-
arna till massiva sulfidmalmer.  De  malmbildande hydrotermal-
systemen orsakar i dessa  en typisk  Na-utarmning förknippad  med  
anrikning  av  tex.  Fe, Mg, K, S, F,  Cu,  As  och  Zn  (Franklin et 
al. 1975,  Izawa  1980,  Riverin &  Hodgson  1980, Urabe et al. 1983,  
Vivallo  1985b).  Anrikning  av Mg  förekommer även i anslutning till 
exhalativt bildade järnmalmer i Hjulsjöområdet (Baker &  de  Groot  
1983b).  

Kvartsitbildningen i Bispbergsfältet  har  satts i sambänd med  de  
primorogena granitoiderna (Lindroth  1930, 1944, 1946b,  Lundqvist 
& Hjelmqvist  1941).  Uppträdandet  samt den  mineralogiska och 
kemiska karaktären av omvandlingszonerna tyder dock på att dessa 
orsakats av hydrotermala lösningar förknippade med bildandet av 
järnmalmerna.  

7.2  Rikmalmsbildninq i Centrala Bispberqsfältet  

Till  skillnad från Bispbergsområdets övriga malmer, vilka 
vanligtvis håller  30-50  %  Fe,  så finns i Centrala Bispbergsfältet 
två större kroppar av  massiv  magnetitmalm med  60-65  %  Fe.  Stor-
gruvans och Gräsgruvans rikmalmer består båda av flera parallella 
linser. Detta  har  ansetts vara tektoniskt betingat genom veckning 
hopskjutning av ett och samma malmlager. Liknande förhållanden 
återfinns även i Västra och Östra fälten med parallella och 
delvis i sidled förskjutna malmlinser (Lindroth  1930,1944,  
Lundqvist & Hjelmqvist  1941).  

Storgruvemalmen ligger centralt inom malmzonen i Bispbergsfältet 
och kan geologiskt och magnetiskt följas ut i Östra och Västra 
fälten. Genom detaljerade magnetiska mätningar  har  tex Stor-
gruvans A-horisont direkt kunnat korreleras med Västra fältets 
A-malmer och motsvarande gäller även för D-horisonten. 
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Litologiskt och geokemiskt  har  Storgruvans malmer dessutom  en  
utpräglad stratigrafisk zonering, med pyritrik  malm  mot ligg-
väggen och hematitbetonad kvartsrandmalm mot hängväggen. Däre-
mellan uppträder mer eller  mindre  massiva magnetitmalmer. Denna 
uppdelning överenstämmer helt med förhållandena inom övriga delar 
av fältet där D-horisontens malmer oftast är sulfidförande och 
A-horisonten utgörs av hematithaltiga kvartsrandmalmer. 

Förekomsten av flera parallella malmlinser utgör därför ingen 
repetering genom  deformation  utan är primärt betingad. I likhet 
med fältets övriga uppbyggnad  har  även vid Storgruvan malmbild-
ning skett på flera stratigrafiska nivåer. Malmzonens mäktighet 
minskar dessutom kraftigt vid övergången från Östra till Centrala 
fältet, vilket knappast  skulle  vara fallet vid  en  sammanveckning 
av malmstrata. 

Enligt Lindroth  (1930)  är  den  massiva magnetitmalmen  en  primär 
bildning, uppkommen i anslutning till vulkanisk verksamhet. I 
Gräsgruvan noterade han hur kvartsrandmalmen övergick i rikmalm 
genom att järnoxidskikten ökade i mäktighet samtidigt som kvarts-
skikten tenderade att försvinna. Senare angav han dock att rik-
malmsbildningen delvis var av sekundär  natur,  orsakad av  en 
selektiv  utlösning av kvarts och apatit från kvartsrandmalmerna  
under  metamorfa förhållanden.  De  metasomatiska processerna  skulle  
dock  ha  varit tidigare än "urgraniterna", då brottstycken av 
rikmalm påträffats i dessa (Lindroth  1944, 1946a).  

Kvartsrandmalmerna inom Bispbergsfältet håller i genomsnitt ca.  
55-60  % Fe,O, och  40  % SiO, Mäktigheten är högst  10 m  och van-
ligtvis  mindre  än  5 m.  Stolgruvans malmer innehåller ca.  85  % 
Fe3  0  och 

 10  % SiO .  En selektiv  borttransport av kvarts ur  
4  

kvartsrandmalmerna
2för att erhålla Storgruvemalmens samman-

sättning  skulle  därför medföra  en  volymreduktion på  40-50%.  

Då Storgruvans malmlinser är upp till  25 m  breda, måste  den  
ursprungliga kvartsrandmalmen  ha  varit ca  50 m  mäktig före 
omvandlingen. Det är  en  tiopotens större än befintliga malmer 
av denna typ inom fältet. För att åstadkomma  en  rikmalm på 
nära två miljoner  ton  med  85  % magnetit, måste dessutom 
närmare  en  miljon  ton  Si02  borttransporteras. 

Leptiterna i malmens omedelbara närhet saknar tecken på kisel-
förlust. Urlakningen måste därför selektivt  ha  drabbat järn-
malmerna inom ett rumsligt starkt begränsat område.  En  sådan 
omfattande  selektiv  kiselutlösning och  transport under  meta-
morfa  förhållanden  har  inte kunnat påvisas.  

En  supergen  Fe-anrikning av malmformationen utgör  en  rimligare 
bildningsprocess.  Den  stratigrafiska uppbyggnaden med rikmalm 
överlagrad av typisk kvartsrandmalm inom tex. Storgruvan och 
Betzbergsfältet (bh  V 10)  kan dock svårligen förklaras med  en  
pretektonisk anrikning efter ayslutad malmbildning. Då rikmalm-
erna inte är knutna till  en  specifik stratigrafisk nivå, bör  de 
heller  inte vara resultatet av  en  sekundär anrikning strax efter 
malmbildningen (t.ex. genom vittring.) 

Posttektonisk "anrikning" genom supergen omvandling finns rap-
porterad från ett flertal mellansvenska fyndigheter med mull-
malmsbildning som följd (Geijer & Magnusson  1944).  



Den  supergena anrikningen förutsätter ett läge  vid eller  nära 
markytan, och  resultatet  blir hydrerade järnoxider  eller  hematit  
(Dorr  1964,  Morris  1983).  Rikmalmerna i Bispbergsfältet utgörs 
emellertid  av  magnetit och någon tillräckligt  sen metamorf fas 
som kan ha  orsakat  en sådan reduktion har  inte påvisats. 

Slutsatsen är därför att rikmalmernas höga järnhalt är primärt 
betingad, orsakad  av en  omfattande järnutfällning  under malm-
bildningsstadiet. Kemiskt  har de  likheter  med  järnrika magnetit-
facies i  de  metallrika kemiska sedimenten i  Atlantis  II djupet i 
Röda  havet.  Dessa magnetitförekomster innehåller ca.  60  %  Fe  och  
8  % SiO, och  anses  vara bildade nära  det  hydrotermala tillförsel- 
området 	&  Bischoff  1973). 

7.3 Relation rikmalm-kvartsrandmalm 

Den  strukturella uppbyggnaden av rikmalmerna är dåligt känd 
genom bristande dokumentation av  de sedan  lång tid utbrutna 
malmkropparna. Storgruvans rikmalm tycks dock  ha  utgjorts av  
en  närmast  kompakt  magnetitmalm med endast  mindre  mängder av 
kvarts och skarnmineral i  form  av strimmor och sliror.  

Den  betydligt  mindre  rikmalmsbildningen i Betzbergsfältet ger  
en  mera detaljerad bild av malmtypen.  Den  massiva magnetit-
malmen har en  breccieartad struktur med tämligen skarpkantade  
fragment  av mycket finkornig  malm  i  en matrix  av något grövre 
magnetit. Stratigrafiskt överlagrar  den en  omfattande kvart-
sitomvandlad zon i liggväggen. Breccian  har  antagligen bildats 
genom sönderbrytning av  en  malmkrusta i ett skede av kraftfull 
exhalativ verksamhet. Storgruvans pyritrika  malm  med brott-
stycken av magnetitmalm i  en  förgrovad pyritrik  matrix har  
förmodligen ett likartat ursprung. 

Rikmalmerna övergår både stratigrafiskt uppåt och i stryknings-
riktningen i kvartsrandig, ofta hematithaltig  malm.  I  regional  
skala uppträder rikmalmerna i Bispberg och Forsbo centralt inom  
den 15 km  långa järnmalmshorisonten i Säterområdet  (se  fig.  2).  

Rikmalmerna bildar därför både i  lokal  och  regional  skala lins-
formade kroppar inom vidsträckta horisonter av fattigare kvarts-
bandad  malm  . Av  den  totala mängden järn i Säterområdets järn-
malmer omfattar dock rikmalmerna uppskattningsvis endast  10-20%.  

Förhållandena  har  stora likheter  med  vissa järnmalmer i  Barber-
ton  Greenstone  Belt  i  Sydafrika. En  linsformad  massiv  magnetit-
malm  förekommer där stratigrafiskt omedelbart  under  järnrika 
skiffrar och BIF. Massivmalmen tolkas  som  proximal  exhalativ 
bildning,  med  bl.a. anrikning  på  koppar och  guld (De  Wit  et 
al. 1982).  

Även Säterområdets rikmalmer är knutna till malmbildningscentra, 
att dömma av deras uppbyggnad, geokemi och  relation  till sido-
bergsomvandlingarna. Dessa malmer är sannolikt orsakade av  en  
starkt lokaliserad exhalativ verksamhet, vilket resulterat i 
bildandet av proximala, järnrika utfällningar. 
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Kisel,  samt  stora delar av järnet  har  dessutom aysatts över 
vidsträckta arealer, i  form  av kvartsrandmalmer, som  en  distal  
facies. Mäktigheten hos denna är dock betydligt  mindre  än för 
rikmalmerna. 

Rikmalmsbildningen kan med andra ord ses som  en  parallell till 
sulfidmalmsbildning av exhalativ  art. Bristen  på reducerat 
svavel  har  dock orsakat att järnet huvudsakligen uppträder i 
oxidform. Basmetaller  har  därför  heller  inte kunnat fällas i 
sulfidfas, och antagligen var exhalationerna dessutom fattiga 
på dessa  element. 

7.4  Järnmalmernas geokemi  

Järnmalmerna inom Bispbergsfältet visar såväl stratigrafisk  
som lateral  zonering,  vad  beträffar malmtyp,  mineralogi  och  
geokemi. Den  stratigrafiska  zoneringen  är bäst utvecklad i  de  
proximala malmerna,  med  anrikning  av Fe, S,  Br, Cu, Co,  Zn,  Mo 
och  Au  i  den  lägre  delen  och  Si,  Ba,  W,  Sb  och  As  anrikade  mot  
den  översta  delen. 

Den  laterala  zoneringen  från  mer  proximala delar  av  malmhori-
sonterna ut mot distala, visar  trender med  ökande  halt av  Ba,  P  
och  den  klastiska  komponenten. Fe, S, F,  Br,  W,  Mo,  Cu  och  Co,  i 
vissa  fall  även  Cs,  La, Y,  Be och  Au,  är däremot anrikade i  de  
proximala malmtyperna. 

Metallzoneringen betingas av malmbildning knuten till avgränsade 
exhalativa centra, och återspeglar förmodligen  en  avkylning och 
utspädning av  de  hydrotermala lösningarna.  De  kemiska sedimenten 
får även ett större inslag av tuffmaterial med ökat aystånd från 
malmbildningscentrum. Mönstret kompliceras dock ofta av multipla 
exhalationscentra, där enskilda tillförselkanaler  har haft en  i 
tiden varierande temperatur och aktivitet. Flertalet av dessa  
har  endast marginellt bidragit till malmbildningen,  men  påverkade 
ändå elementfördelningen i omgivande, redan bildade järnmalmer.  

De  hematitförande A-malmerna är i förhållande  till  magnetit-
malmerna inom Bispbergsområdet  kraftigt  anrikade  på  Sb  och i 
viss mån även  As. Associeringen av  dessa  element  till  den mest  
oxiderade malmtypen, indikerar att anrikningen är redoxbetingad.  
Sb  och  As  förekommer antagligen i  form av oxid eller  hydroxo-
antimonat,  respektive  arsenat i denna  mer  oxiderande miljö. 

Termodynamiska  data av  Brookins  (1986)  visar att dessa  faser 
har  ett stabilitetsområde  som  motsvarar  en  högre redoxpotential 
än fasövergången mellan magnetit/hematit  (Krauskopf  1957).  Detta 
förklarar  den  stora skillnaden i  Sb-halt  mellan magnetitmalmer 
(<  0.5 ppm)  och hematitmalmer ( oftast >  10 ppm, se  fig.  26). 
Arsenik  är  delvis  även anrikad i pyrithaltiga malmtyper och är  
då  antagligen  bundet  i sulfidfasen.  

De  chalkofila elementen Mo,  Cu, Co,  Au  och  Zn  är anrikade i  de 
mest  reducerade och därmed sulfidhaltiga miljöerna.  De  åter-
finns i  de  proximala och  mest  högtempererade malmernas basala 
delar,  samt  i ytliga metasomatiska bildningar. 
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Jämfört  med en av de  geokemiskt bäst studerade  av  världens större 
bandade järnformationer,  Dales Gorge  i  Brockman  järnformation  
(Ewers  &  Morris  1981,  Davy  1983), har  A-malmen i Betzbergsfältet 
mycket likartade  Fe  och  Si halter  (fig  28d).  Däremot är halterna  
av Al, Ti,  Na  och  K  högre, vilket  kan  förklaras  av  ett större 
inslag  av  klastiskt  material  i Betzbergsmalmen. 

Spårelementen visar inga tydliga  trender.  Halterna  av F,  Ba, 
Sb,  Co,  Zn  är högre i Betzbergsmalmen jämfört  med Dales Gorge.  
Däremot är halterna  av P, As  och  Cu  lägre. Skillnaderna  kan  
vara  en funktion av  malmernas avsättningshastighet  samt  inslaget  
av  vulkaniska och hydrotermala  processer under  malmbildningen. 

Järnmalmerna i  Brockman-formationen  är aysatt i  en  mycket lugn, 
huvudsakligen sedimentär miljö,  under en  tidsperiod  av  flera 
miljoner  år  (Trendall  1968, 1972, 1973a,  Ewers  1983). Den anses 
ha  bildats genom  kemisk  utfällning  av Fe  direkt  ur  haysvatten  
(Holland 1973,  Trendall  1973b,  Ewers  1983). Det  innebär  en låg  
bildningstemperatur och aysättande  av  huvudsakligen amorfa  eller  
gelartade precipitat,  med en stor  adsorptionsförmåga. Spårele-
menthalterna kontrolleras därför huvudsakligen  av adsorption  
direkt från haysvattnet. 

Bispbergsområdets malmer är däremot bildade i  en aktiv  vulkanisk 
miljö och är därigenom förmodligen aysatta  under en  relativt  
kort  tidsperiod.  De  hydrotermala processerna  har  dessutom med-
fört  en  tämligen hög bildningstemperatur, vilket resulterat i  en  
högre kristallisationsgrad i precipitaten i jämförelse med  Dales 
Gorge.  

Ett stort hydrotermalt tillskott av  element,  vid bildandet av 
Bispbergsområdets järnmalmer, kan antas  ha  resulterat i  en 
lokal,  geokemiskt  anomal  miljö. Exponeringstiden och förmågan 
till  adsorption  var dock antagligen begränsad för  de  järnrika 
utfällningarna. Spårelementen fixerades därför förmodligen 
genom bildandet av självständiga faser,  samt  genom  substitu-
tion  i huvudmineralen. Skillnaden i tillgång på och olikheten 
i fixeringen av dessa vid bildandet av  Dales Gorge  och Bisp-
bergsfältets malmer, utgör antagligen  en  starkt bidragande 
orsak till malmernas skilda spårelementhalter.  

7.5  Volfram och molvbdenmineraliseringar inom Bispberqsområdet 

Scheelit var inte tidigare känd inom Bispbergsområdets järnmalmer, 
däremot hade molybdenglans påträffats i Centrala fältet och i  
den  s.k. Silvergruvan i Västra fältet ( Lindroth  1930, 1945, 
1946a).  Scheelit förekommer dock i flera malmtyper och påträffas 
även i små mängder i omvandlingszonerna omkring dessa. 

Skarn- och kalkinlagringarna mellan malmzonen och granodioriten i 
nordväst saknar dock helt mineraliseringar av scheelit.  De  inne-
håller som mest  1.9 ppm W  och  0.9 ppm  Mo, vilket motsvarar bak-
grundshalterna i området. 
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Scheelitförekomsterna i Bispbergsområdet är således utpräglat 
stratabundna och helt knutna till järnmalmerna.  De  kvarts-
randiga malmerna inom A-horisonten  har de  högsta volfram-
halterna med lokalt upp till omkring  0.1  %  W.  I Storgruvan är 
hela malmzonen scheelithaltig. 

Inom Bispbergsområdet uppträder molybden till stor  del  bundet i 
scheelit. Molybdenglans påträffas endast sporadiskt i järn-
malmerna. Inom Centrala fältet finns dock rikare ansamlingar 
av molybdenglans, dels i Gräsgruvans magnetitmalm, och dels i 
Storgruvans liggvägg i kloritfels och pyritmalm. 

Scheelitens fluorescensfärg  har en systematisk variation  inom 
malmfältet  med  gula nyanser inom A-malmerna och blåaktiga i 
D-malmerna och  de  Cu-haltiga malmerna  (se  fig.  12).  Scheelit  
med  blåaktig fluorescensfärg  har  ett lågt  Mo-innehåll. 

Molybdens fördelning mellan molybdenglans och scheelit är starkt  
beroende på syre-  och svavelfugasiteten  (Hsu  & Galli  1973). En 
låg  redoxpotential och tillgång  på  sulfidjoner  leder  till att  
Mo  sulfidbinds i stället för att ingå i scheelit. Inom Bispbergs-
området illustrerar scheelitens  Mo-halt  detta förhållande.  Den  
Mo-fattiga scheeliten  med  blåaktig fluorescensfärg finns endast 
i sulfidförande järnmalmstyper, och  det  är uteslutande i dessa  
som  molybdenglans  har  påträffats. I  de mer  oxiderande miljöerna  
med  hematitmalmer och sulfidfria magnetitmalmer är  fluorescens-
färgen praktiskt  taget  alltid gulaktig. 

Inom centrala delarna  av  Bispbergsgraniten finns  en  molybden-
glansmineralisering (Lundqvist & Hjelmqvist  1941,  Hubner  1971)  
och  lokalt  även scheelit (Lindroth  1945)  vilket medfört att 
molybdenglansen inom Bispergsfältet satts i samband  med  denna  
granit  (Lindroth  1946a). 

Den  mineraliserade  delen av  graniten kännetecknas  av en kraftig  
anrikning  på S, F,  Br,  Mo,  Cu,  Sb,  Co  och svagare anrikning  av 
K,  Rb,  Cs,  Ta,  Y  och  As (se  fig  19b).  REE mönstret är dessutom  
kraftigt  förändrat  med en  påtaglig utarmning  av  LREE och an-
rikning  av  HREE. Liknande förändringar  av  lantanoidmönstret  har  
även noterats i  en  Mo-mineralisering i Rappenområdet i norra  
Sverige  (Öhlander  1985).  

Volfram- och molybdenmineraliseringar associerade till Bisp-
bergsgraniten kan  ha en  zonerad fördelning med Mo huvudsak-
ligen bundet i  form  av molybdenglans inom graniten och volfram 
som scheelit i omgivande suprakrustalbergarter. 

Mo-mineraliseringen vid Rödgruvan i Bispbergsgraniten  har  geo-
kemiskt vissa likheter med Mo-mineraliseringar vid Storgruvan. 
Dessa två mineraliseringar  har  dock mycket olika REE-halter, 
med  en  anrikning av LREE vid Storgruvan och  en  anrikning av 
HREE vid Rödgruvan. 

Scheeliten och molybdenglansen i Bispbergsfältet visar dessutom 
texturella relationer som indikerar ett premetamorft ursprung. 
Molybdenglans bildar aggregat inreglerade i förskiffringsrikt-
ningen och uppvisar samma  deformation  som omgivande kloritmineral 
i Storgruvans kloritfels. Scheelit förekommer ofta som små inne-
slutningar i kvartskorn, bildade av  metamorft  rekristalliserad 
chert i kvartsrandig järnmalm. 
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Förekomsterna av scheelit och molybdenglans är utpräglat  strata-
bundna och närmast helt knutna till järnmalmerna. Detta är svårt 
att förklara med ett epigenetiskt metasomatiskt ursprung.  Den  
systematiska fördelningen av Mo och  W  inom fältet, och förhöj-
ningar av dessa  element  i malmernas omvandlingszoner, tyder 
snarare på ett syngenetiskt ursprung, kopplat till järnmalms-
bildningen.  De  högsta halterna av Mo och  W  återfinns även där 
malmbildningen varit mest omfattande, nämligen i Centrala 
Bispbergsfältet och i Betzbergsfältets A-zon. 

Scheeliten i Bispbergsfältet  har  därför troligen ett exhalativt 
ursprung i likhet  med  ett  stort antal  scheelitfyndigheter i 
världen (Höll  et al. 1972,  Skaarup  1974,  Maucher  1976,  Burchard  
1977,  Barnes  1983,  Fulp &  Renshaw  1985).  Dessa utgörs dock 
vanligtvis  av  skarnfyndigheter och  den  enda syngenetiska volfram-
mineraliseringen i anslutning till järnmalm  har  rapporterats 
från  Rhodesia  (Cunningham  et al. 1973).  

Volfram finns även anrikat i precipitat från heta källor inom 
hydrotermalt aktiva områden  (Weissberg  1969) samt  i järn- och 
manganhaltiga  marina sediment  (Issajeva  1960).  Järn- och volfram-
rika kemiska  sediment har  också tolkats som distala exhaliter 
associerade till massiva sulfidmalmer (Plimer  1980).  

Det  finns mycket  få  publicerade  data  över  W-  och  Mo  halter  i 
Prekambriska järnmalmer.  En av de  mera systematiska undersök-
ningarna  av  volframhalter i järnmalmer  har  gjorts i  Kanada  
(Harmom  et al. 1975,  Harmon  1978). Materialet  omfattar  41  järn-
malmsprover  av  Algomatyp. Dessa  analyser  visar  på  mycket låga  
halter med  endast  1.1 ppm W  i genomsnitt. Några  få  arbeten 
redovisar även  halter av  Mo  i järnmalmer, värden upp mot  100 
ppm  rapporteras  av  t.ex. Ohle  (1972)  och  Raymond et al. (1975). 

Den  enda undersökningen omfattande  W-  och Mo-halter  i svenska 
järnmalmerna är publicerad av Landergren  (1948).  Analyserna  har  
tyvärr  en  mycket hög detektionsgräns för dessa  element.  Resul-
taten pekar dock på förhöjda  halter  av Mo och  W  i ett flera av 
Bergslagens järnmalmer. 

Ungefär  30  %  av de  i Bergslagen redovisade mineraliseringarna  
av W  och Mo uppträder i järnmalmer  (Hübner  1971,  Ohlsson  1979).  
Ett genetiskt samband mellan järnmalmer och vissa  W-  och Mo-
förekomster i Bergslagen är därför sannolikt. Förutom förhåll-
andena inom Bispbergsområdet  så  stöds ett  sådant  samband  av  
molybdenglansförande skarnjärnmalmer och kvartsbandade järn-
malmer i Hjulsjöområdet. Dessa Mo-haltiga järnmalmer  anses ha  
ett exhalativt ursprung och överlagrar scheelit-  samt  molybden-
glansförande, diskordant uppträdande magnetithaltiga "biotit-
skölar" (Hellingwerf &  Baker  1985).  

Ohlsson  (1980) har  föreslagit  en  modell för bildandet av Berg-
slagens skarnbundna scheelitmineraliseringar, där dessa uppkommit 
genom anatektiska graniters anriknig av svaga syngenetiska 
W-mineraliseringar. Förekomsten av primära  W-Mo anrikningar i 
vissa järnmalmer kan då vara  en  av källorna i  en  sådan modell. 

Bispbergsgranitens innehåll av  W  och Mo kan därför förklaras med 
ett anatektiskt ursprung från suprakrustaler tillhörande Bisp-
bergssekvensen. Detta styrks även av geokemiska likheter mellan 
graniten och leptiterna, främst i ayseende på REE-halterna. 
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7 6 Kopparmineraliseringar 

Bispbergsomrädets D-horizont är oftast  svagt  sulfidhaltig  med  upp 
till  0.3  %  S  i  form av pynt  och  små  mängder kopparkis  (200-700 
ppm  Cu).  Dessutom finns  lokalt mer  kopparrika malmlinser inom  
D-horisonten samt på  några andra nivåer i Östra fältet. 

Mineraliseringarna utgörs av kopparkishaltiga magnetitmalmer med 
pynt, flusspat och i något  fall  ortit som karaktäristiska acce-
ssorier. Kopparkisen bildar impregnationer eller rikare sliror, i 
skiktad  malm  kan  den  delvis vara anrikad i vissa  lager.  Sulfid-
erna återfinns även i det kvartsitomvandlade sidoberget. Textur-
en är tydligt metamorf med idiomorf magnetit i kopparkisen och 
rikligt med små sulfidinneslutningar i magnetitkornen. 

Kemiskt karakteriseras malmtypen  av  höga LREE-,  Cu-  och F-halter  
(max. 665 ppm La, 2.2  %  Cu  och  1.9  %  F), samt  förhöjda  halter av  
Au,Be,Bi,Sn och  W.  Forsbackagruvan i östra fältet är i viss mån  
av  likartad  natur.  Denna  malm  är dock betydligt större och 
saknar LREE- och F-anrikning, däremot uppvisar  den  förhöjd  Co-
halt.  Även Kismalmen i Storgruvan  har  likheter  med de  Cu-haltiga 
malmerna. Kismalmen  har  dock endast  svagt  förhöjd kopparhalt, 
i stället är  den  pyritrik och  kraftigt  Mo-anrikad.  

De  kopparkisrika och pyrithaltiga malmerna återfinns  således  
huvudsakligen inom  D-horisonten, men  även  på  några andra ställen 
i östra Bispbergsfältet. Avståndet till granodioriten i nordväst 
uppgår oftast till  mindre  än några hundra  meter  och  sulfid-
bildningen  samt  sidobergsomvandlingen i malmzonen  har  satts i 
samband  med  denna  intrusion  (Lindroth  1930, 1944,  Lundqvist & 
Hjelmqvist  1941).  

Granodioriten visar dock inga förhöjda  halter av  svavel,  fluor,  
koppar  eller  övriga associerade  element.  Sulfiderna är dessutom  
helt  knutna till malmzonen och kontaktmetasomatiska minerali-
seringar t.ex. i kalk-skarnhorisonterna intill granodioriten 
saknas.  Den  Mo-mineraliserade Bispbergsgraniten  som  är anrikad  
på  t.ex.  F,  Cu  och  S kan  möjligen sättas i samband  med  sulfid-
mineraliseringarna.  Men  dessa uppträder inom  den del av  malm-
zonen  som  är  längst  bort  från  granitkontakten  och mellanlagras  
av den  hematitförande och sulfidfria A-zonen. 

Sulfidmineralens textur visar att  de  omfattats av  den metamorft  
betingade omkristalliseringen av järnmalmerna. Detta tyder på 
ett bildande före Bispbergsgraniten, vilken saknar metamorf 
aureol.  Den  mest sannolika förklaringen är därför att sulfid-
bildningen är knuten till järnmalmsbildningen.  

De små  Cu-haltiga malmerna utgörs till  stor del av  ytnära meta-
somatiska bildningar.  Metall-,  fluor-  och sulfidhaltiga 
lösningar  har  längs  svaghetszoner passerat  de  stratigrafiskt 
lägre malmhorisonterna. Där  har de  reagerat  med  redan aysatta 
kemiska  sediment med  sulfidbildning  som  följd. Dessa lösningar  
har  därefter nått haysbotten och där aysatt  de  stratigrafiskt 
övre malmerna i  form av mer  lägtempererade exhalativa bildningar 
i  form av  oxidfacies. 
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7.7  REE i malmbildning 

Lantanoiderna  har  ofta ansetts vara tämligen immobila och därför 
använts för att fastställa omvandlade och metamorfa bergarters 
ursprung  (Green et al. 1969,1972,  Dostal  1975,  Hanson  1980,  
Arvanitidis &  Rickard  1981,  Vivallo  1984). De har  dock visats 
vara i viss mån mobila redan  vid  måttlig metamorfos  (Hellman  et 
al. 1979,  Nyström  1984).  Lantanoiderna  har  även använts för att 
studera malmbildningssystem i syfte att  visa  malmlösningarnas 
ursprung och utveckling  (Graf 1977)  och deras  potential  för 
belysandet  av  malmgenetiska frågeställningar  hade  redan tidigt 
insetts (Landergren  1936).  

I Bispbergsfältet visar lantanoiderna  en  påtaglig mobilitet inom 
malmzonen, vilket resulterat i  en  omfattande omfördelning av REE 
inom sidoberg och  malm.  Generellt sett visar LREE  de  största 
förändringarna med  en  betydande utarmning i sericitkvartsiterna. 
Kloritkvartsiterna visar  en  mer komplex bild med både anrikning 
och utarmning av LREE. Magnetitrika kloritfelser i omedelbar 
anslutning till järnmalmerna  har  delvis  en  mycket påtaglig LREE-
anrikning, särskilt vid Storgruvan. 

Järnmalmerna  har en mer eller mindre  utpräglad LREE-anrikning  
med en svag negativ  Ce- och  en  kraftigare  negativ  Eu-anomali 
(se  fig.  29a).  Kraftigaste LREE-anrikningen uppvisar  de  koppar-
rikare malmtyperna, vilka även  har  högsta totalhalten  av  REE. 
Lantanoidhalten är inte korrelerbar  med  fluorhalten utan är  
mer  relaterad  till  malmtypen. 

Bispbergsfältets järnmalmer är generellt REE-rikare än arkäiska 
och proterozoiska BIF, vilka kännetecknas  av  mycket låga  halter  
(Bergman  et al. 1985).  Nivån överensstämmer mera  med Fe-Mn  rika  
sediment  i anslutning  till  aktiva oceanryggar och massiva  sulfid-
malmer  (se  fig.  29).  Största likheten uppvisar  dock Colebrook-
malmen, en  exhalativ magnetkisrik tennfyndighet  på  Tasmanien  
(Hutchinson  1979). 

Till  skillnad från recenta järnrika  sediment  i  marin  miljö,  har  
Bispergs järnmalmer endast  en  obetydlig,  negativ  Ce-anomali.  Det  
är även  fallet  för arkäiska och proterozoiska BIF från andra 
delar  av  världen. Frånvaron  av  Ce-anomali i äldre järnformationer  
har  ansetts vara orsakad  av en låg  redoxpotential i haysvattnet  
under  denna  tid.  Genom ökande  oxidering under  Prekambrium bilda-
des svårlösliga fyrvärda Ce-föreningar och haysvattnet utvecklade  
en negativ  Ce-anomali, vilket även präglade  de marint  aysatta 
sedimenten  (Fryer  1977).  

Förekomsten  av en negativ  Eu-anomali  är ganska ovanlig i arkäiska 
och proterozoiska järnmalmer,  men relativt vanlig  i  yngre  kemiska  
sediment.  Arkäiska BIF tycks  dock  ofta uppvisa  en positiv  Eu-
anomali  vilket även  det anses  indikera  en  utveckling  av  hays-
vattnets sammansättning (Laajoki  1975,  Fryer  1977).  
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Förekomsten  av  positiva  Eu-anomalier kan  dock  även vara  beroende 
av  malmernas  genes, samt  malmlösningarnas redoxpotential och 
sidobergets sammansättning  (Graf 1977,1978).  

Massiva sulfidmalmer karakteriseras i flera  fall  av  positiva  
Eu-anomalier  och omfördelningar  av  REE i malmernas omvandlings-
zoner  (Graf 1977,  Whitford  1983,  Cambell  et al. 1984,  Bence  & 
Taylor  1985).  LREE  har  lakats i samband  med den  hydrotermala  
aktiviteten,  vilket effektivast skett i  den  centrala  delen av 
systemet  där  den  högsta  temperaturen  och högsta vatten/berg-
förhållandet varit rådande. 

Liknande utarmningar  av  LREE  har  även rapporterats i  Mg-rika 
omvandlingszoner i leptitbergarter i Hjulsjöområdet i  SV  Berg-
slagen. Denna urlakning  har  tolkats  som  ett  resultatet av  
hydrotermalsystem, bildade genom konvekterande haysvatten  
omkring  heta intrusioner (Baker &  de  Groot  1983a).  

Anrikningar  av  LREE  har  påvisats i  en  kloritrik zon omedelbart  
under  Kidd Creek,  en massiv  sulfidmalm i  Abitibi  (Cambell  et al. 
1984), samt  i  en sulfid  och apatitförande zon i liggväggen till  
Colebrook  tenn-magnetkismalm (Hutchinson  1979).  

Likheten i REE-halt mellan Bispbergsområdets järnmalmer och  
mer  recenta  Fe-Mn  aysättningar  vid  oceanryggar,  samt Fe-Mn  
bildningar i anslutning  till  massiva sulfidmalmer, är förenligt  
med  ett exhalativt ursprung. Likheter i REE-mönster mellan 
järnmalmernas omvandlingszoner och liggväggsomvandlingar  till  
massiva sulfidmalmer  styrker  ytterligare denna  teori  och 
indikerar ett högt vatten/bergförhållande i hydrotermalsystemet.  

De  mobiliserade lantanoiderna  har  i  stor  utsträckning fällts 
inom malmzonen vilket förklarar  den  kraftiga LREE-anrikningen  
hos  fältets malmer.  De  proximalt bildade malmerna  har  ofta högre 
REE-halter än  de mer  distala malmtyperna. Allra högsta halterna  
har  dock  de  Cu-haltiga magnetitmalmerna, vilket  kan  tyda  på  
att utfällningen  av  REE är starkt temperaturberoende. 

Malmernas aysaknad  av en positiv  Eu-anomali kan  vara orsakad  av  
hydrotermalsystemets redoxpotential.  Under  tillräckligt oxi-
derande förhållanden uppträder  Eu,  liksom övriga lantanoider,  
som en  trevärd  jon  och  kan då  inte selekteras.  

Det  höga REE-innehållet i Bispbergsområdets järnmalmer, indikerar  
en genes  skild från  den  för typiska BIF  av  Superior-  och  Algoma-
typ  av  Arkäisk och Proterozoisk ålder. Kunskapen  om  dessa 
malmers bildande är ofullständigt,  men  två dominerande  hypoteser 
har  framlagts.  Den  ena förespråkar ett exhalativt ursprung (tex.  
Gross  1965, 1973, 1980,  Trendall  1972,  Goodwin  1973). De  erhållna 
resultaten från Bispbergsfältet stöder dock  den  alternativa  
hypotesen, med en  icke exhalativ modell i enlighet  med  tex.  
Holland (1973),  Trendall  (1973 b),  Dreyer  (1974),  Klemm  (1979)  
och  Ewers  (1983).  
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7.8  Malmbildningen i sammanfattning 

Bispbergsfältets leptiter utgör  en lokal  bildning, orsakad  av 
aktiv  vulkanism,  på en  stratigrafisk nivå dominerad  av alkali-
intermediära  till  K-dominanta tuffitiska leptiter. Genom  en 
reaktion med  haysvatten  har  vulkaniterna,  vid  förhöjd  temperatur  
i anslutning  till  det  vulkaniska centrat, erhållit  en  Na-extrem 
karaktär. Malmbildningen inom Bispbergsområdet  har både  i  tid  och  
rum  skett i direkt anslutning  till  denna submarina vulkanism.  

Vulkanismen  genererade hydrotermalsystem, vilka  gav  upphov  till  
stratabundna järnmalmer  av  exhalativ karaktär  på  flera  strati-
grafiska nivåer. Malmerna underlagras  av  omvandlingszoner, 
bildade genom  reaktioner  mellan  de  heta hydrotermala lösningarna 
och omgivande vulkaniter. Dessa omvandlade bergarter utgörs  av  
fältspatfria klorit- och sericithaltiga kvartsiter. Kemiskt 
kännetecknas  de av en kraftig  Na-utarmning och  en  tillförsel  av  
ett  flertal  malmassocierade  element.  

Omvandlingszonerna och mobiliteten av LREE i dessa, visar att 
vatten/bergförhållandet varit hög i hydrotermalsystemen. 
Exhalationerna  har  dessutom tidvis varit så kraftfulla att redan 
aysatt  malm  brutits sönder i breccieartade bildningar. Vid malm-
lösningarnas  passage  mot haysbotten  har  koppar- och järnsulfider 
bildats i viss utsträckning-genom metasomatisk förträngning av  de  
stratigrafiskt lägre malmhorisonterna. 

Järnmalmerna visar strukturella, mineralogiska och kemiska zoner-
ingar i förhållande till  de  mest omfattande omvandlingszonerna, 
representerande  de  hydrotermala tillförselområdena (fig.  36). 

De  proximala malmtyperna utgörs av delvis sulfidförande, rika 
och linsformade magnetitmalmer. Stratigrafiskt uppåt och längs 
strykningsriktningen övergår  de  i hematitförande kvartsrand-
malmer, vilka bildar mer oxiderade distala facies. 

Flera  element  visar  en  utpräglad stratigrafisk zonering inom  de  
proximala områdena,  med  anrikning  av  bla.  Cu, Co  och Mo i  den 
undre delen  och  Si,  Sb,  As  och  W  i  den  övre.  Den  laterala  zoner-
ingen  är  mindre  tydlig. Flertalet  element  visar doch sjunkande  
halter med  ökat aystånd  till  proximalmalmerna, endast inslaget  
av  klastiskt  material  samt  halterna  av  Ba  och  P  ökar. 
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