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Berggrundsprovinsen Bergslagens regionala geologi beskrivs 
inledningsvis för att ge bakgrund till de fyndigheter av REE-förande 
mineral (eng. Rare Earth Elements; Sällsynta jordartsmetaller) som 
förekommer utmed en ungefär hundra kilometer lång och ett par 
kilometer bred zon. Detta geografiskt och mineralogiskt avgränsade 
område kallas REE-linjen och ligger i sydvästra Bergslagen. I detta 
område mellan Norberg i norr och Nora i söder finns idag några av 
de få potentiellt ekonomiskt brytbara fyndigheterna av REE-förande 
mineral i Sverige vilket har gjort en kartkonstruktion vari spatiell-, 
mineralogisk-, och berggrundsdata över området finns sammanställd 
meningsfull. En sådan karta har gjorts i ArcGIS och presenteras i 
interaktivt PDF format i anslutning till texten. Malmmikroskopisk 
karaktärisering av en sulfidrik järnmalm från Myrbacksfältet i REE-
linjen, såväl som en elektronmikroskopisk EDS (Energy Dispersive 
Spectrum) analys av ett prov från Stålklockan i Riddarhyttans 
malmfält har genomförts. 
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Abstract 
This paper briefly summarizes Bergslagen as a bedrock province in order to give 
background to the genesis and presence of REE-bearing minerals (short for Rare 
Earth Elements) in the region. These mineralizations mainly occur along the REE-
line, a line approximately a hundred kilometers in length between Norberg in the 
north and Nora in the south with a width of a few kilometers. Situated in the 
southwest of Bergslagen it is currently one of only a few places in Sweden where 
REE-bearing iron oxide mineralizations are potentially economically viable for mining. 
Ore microscopy has been conducted in order to characterize an ore sample from 
Myrbacksfältet, one of few sulphide-rich iron oxide mineralizations within the REE-
line. Additionally, an electron microscope analysis performed on a sample from 
Stålklockan, a suspected REE-bearing mineralization also within the REE-line was 
confirmed by EDS (short for Energy Dispersive Spectrum) analysis. An interactive 
map has been made of the REE- line to aid with visualization in an attempt to collect 
all known geospatial-, mineral-  and bedrock information in one place. The map is 
available in PDF format in conjunction with this text. A static version of this map is 
presented under 4.1 (REE-linjen). 
 

Sammanfattning 
Berggrundsprovinsen Bergslagens regionala geologi beskrivs inledningsvis för att ge 
bakgrund till de fyndigheter av REE-förande mineral (eng. Rare Earth Elements; 
Sällsynta jordartsmetaller) som förekommer utmed en ungefär hundra kilometer lång 
och ett par kilometer bred zon. Detta geografiskt och mineralogiskt avgränsade 
område kallas REE-linjen och ligger i sydvästra Bergslagen. I detta område mellan 
Norberg i norr och Nora i söder finns idag några av de få potentiellt ekonomiskt 
brytbara fyndigheterna av REE-förande mineral i Sverige vilket har gjort en 
kartkonstruktion vari spatiell-, mineralogisk-, och berggrundsdata över området finns 
sammanställd meningsfull. En sådan karta har gjorts i ArcGIS och presenteras i 
interaktivt PDF format i anslutning till texten. Malmmikroskopisk karaktärisering av en 
sulfidrik järnmalm från Myrbacksfältet i REE-linjen, såväl som en 
elektronmikroskopisk EDS (Energy Dispersive Spectrum) analys av ett prov från 
Stålklockan i Riddarhyttans malmfält har genomförts. 
 

Nyckelord 
REE-mineraliseringar, REE-linjen, Bergslagen, opakmikroskopering, SEM-EDS, 
ArcGIS. 
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1 Inledning 
Malmprovinsen Bergslagen har i över tusen år varit ett centrum för gruvdrift och stod 
under perioden mellan medeltiden fram till artonhundratalet för en stor del av det järn 
och stål som producerades i Europa (Stephens 2013). Tidigt bröts skarnjärnmalm 
från berg i dagen, något som områdets otaliga varphögar ger vittnesmål om. Dessa 
provtas idag på bland annat sällsynta jordartsmetaller, så kallade REE (eng. Rare 
Earth Elements) vilka innefattar lantanoiderna, yttrium och scandium. Dessa element 
är mycket viktiga komponenter i exempelvis magneter, telefoner och solceller. REE- 
och oxidmineraliseringarna tros ha bildats genom samma processer som områdets 
sulfidmineraliseringar vilka är spatiellt och temporalt relaterade till dessa. Även 
sulfidmineraliseringarna har blivit föremål för förnyat intresse eftersom de kan 
innehålla andra värdefulla grundämnen såsom exempelvis indium. REE-linjen i 
sydvästra Bergslagen är ett av få områden i Sverige med järnoxid-mineraliseringar 
rika på REE-element (Jonsson m.fl. 2013) vilket gör det angeläget att sammanställa 
en uppdaterad geologisk karta likt den som presenteras i anslutning till detta arbete. 
Kartan visar kända mineraliseringar utmed REE-linjen med information som tidigare 
publikationer inte sammanställt i sin helhet (Geijer & Magnusson 1944, Andersson 
2004, Jonsson 2013, Sahlström 2014). Förutom som ett översiktligt redskap kommer 
den uppdaterade kartan vara till gagn för att visualisera exempelvis fördelning av 
mineralogiska, geokemiska och isotopgeokemiska variationer. 
 

2 Geologisk bakgrund 
Bergslagen är en av berggrundsprovinserna i den Fennoskandiska skölden (fig. 1) 
och den del av den Svekofenniska/Svekokarelska orogenesen som idag saknar 
yngre, överlagrande bergarter. Den Svekokarelska orogenen angränsas i nordöst av 
arkeisk berggrund (Stephens m.fl. 2009) och i väst av det Transskandinaviska 
magmatiska bältet eller "TIB” (eng. 
Transscandinavian Igneous Belt). 
TIB ligger i ett NNO-SSV stråk 
mellan Lofoten i norr och Blekinge i 
söder och består av huvudsakligen 
intrusiva bergarter med åldrar 
mellan 1,85 - 1,67 Ga. Den västra 
delen av TIB har delvis påverkats av 
den Svekonorvegiska orogenesen. I 
väster angränsas skölden av 
Kaledoniderna som bildades vid 
cirka 0,5 Ga (Stephens m.fl. 2009 
och referenser däri) och överlagrar 
den äldre berggrunden i väster 
(Lundqvist m.fl. 2011). 
 

 
 
 
 
 

Fennoskandiska skölden 

Figur 1. Generaliserad karta över den 
Svekofenniska skölden med omgivande yngre 
berggrundsprovinser. Modifierad efter Koistinen 
m.fl. (2001). 
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Sammansättningen av de paleoproterozoiska bergarterna i Bergslagen indikerar att 
de bildades i en extensionsmiljö innanför en aktiv kontinentkant med en retirerande 
subduktionszon (eng. back arc basin) (Allen m.fl. 1996, Stephens m.fl. 2009, 
Lundqvist m.fl. 2011) där de suprakrustala bergarterna avsattes under en extensiv 
eller transpressiv fas (Stephens m.fl. 2009). Lundqvist m.fl. (2011) hänvisar här bl.a. 
till förekomsten av evaporiter som ett styrkande argument till teorin medan Allen m.fl.  
(1996) framför den ryolitiska sammansättningen på vulkaniterna som typisk för just 
denna typ av extensionsbassänger (eng. marginal basins). 
Regionen har en komplex strukturgeologisk utveckling med flera strukturelement som 
ofta visar flera faser av motsägelsefulla kompressions- och extensionsriktningar. 
Kompetenskontrasten mellan olika bergarter orsakar ytterligare problem för 
tolkningen av områdets strukturella utveckling (Allen m.fl. 1996). Underlaget till 
Bergslagens exponerade bergarter utgörs av äldre paleoproterozoisk 
kontinentalskorpa vilket indikerats av dateringar på detritiska zirkoner (2,7–1,9 Ga) 
och isotopgeokemisk data (Allen m.fl. 1996). I geofysiska undersökningar har den 
arkeiska berggrunden som finns under orogenen på Östersjöns östra sida kunnat ses 
stupa flackt åt väster för att helt försvinna i de sydvästra delarna av Bergslagen 
(Stephens & Weihed 2013) vilket skapar frågetecken om huruvida Bergslagens 
paleoproterozoiska bergarter avsatts in situ eller blivit ditlokaliserade genom 
tektoniska processer.  
 Regionalmetamorfosens inledande fas började vid 1,86 Ga för att nå 
klimax i samband med delsmältning i anslutning till en nord-sydlig transpressiv 
deformationsfas. Avslutningen på denna fas har kopplats till början på en extensiv 
fas i öst-västlig riktning (Stephens m.fl. 2009). Undersökningar i Forsmarksområdet 
indikerar att processen var cyklisk och återupprepades vid 1,8 Ga (Stephens m.fl. 
2009). 
 De äldsta granitoiderna i Bergslagen är tidig- till synorogena med samma 
eller något yngre ålder som de 1,9–1,87 Ga metavulkaniterna (Allen m.fl. 1996, 
Lundqvist m.fl. 2011). Denna äldre granitoidsvit dominerar Bergslagens djupare 
berggrund (Stephens m.fl. 2009). De suprakrustala bergarterna och de äldre 
intrusiven är deformerade och metamorfoserade i grönskiffer- till lägre amfibolitfacies 
och intrusiven har lokalt påverkat den kringliggande berggrunden med 
kontaktmetamorfos och lokal förgnejsning (Geijer & Magnusson 1944, Allen m.fl. 
1996, Andersson 2004). Metagråvackor och metaagrilliter är på flera ställen 
migmatiserade och i Bergslagens södra delar har lokalt granulitfacies uppnåtts 
(Stephens m.fl. 2009 och referenser däri). 
 Yngre intrusiv, framförallt graniter med associerade pegmatiter, bildades 
efter den metamorfa kulmen vid 1,85–1,75 Ga (Stephens 2013). Graniterna är 
överlag odeformerade (Jonsson 2013 och referenser däri) men har ställvis utsatts för 
spröd deformation och uppvisar bland annat kvartsläkt brecciering. Mellan 1,8–1,7 
Ga började berggrunden i Bergslagen att deformeras sprött (Stephens m.fl. 2009) 
och temperaturen understeg 300°C (Lundqvist m.fl. 2011). 
 Yngst bland de magmatiska bergarterna i Bergslagen är mafiska 
gångbergarter (Geijer & Magnusson 1944). Det finns åtskilliga generationer med 
åldrar mellan 1,5–1,4 Ga och yngst är de 946 My gamla Blekinge-Daladiabaserna 
(Lundqvist m.fl. 2011) som är bildade i anslutning till slutfasen av den 
Svekonorvegiska orogenesen (1,0–0,9 Ga).  
 Ett sista inslag i Bergslagens berggrundsmosaik är den 
mezoproterozoiska Dalasandsten som finns mellan Gävle och Sandviken i 
Bergslagens nordöstra del (Stephens m.fl. 2009). 
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2.1  Stratigrafi och avsättningsmiljö 
De äldsta suprakrustala enheterna i Bergslagens lagerföljd består av 2,1–1,9 Ga 
turbiditiska metagråvackor och finkorniga siliciklastiska sedimentära bergarter vilka 
lokalt övergår till korsskiktad kvartsit genom en uppgrundning av sedimentbassängen 
(Stephens m.fl. 2009).  
 Mäktiga lagerföljder av 1,91-1,87 Ga felsiska metavulkaniter täcker de 
äldre bergarterna och dominerar helt i östra Bergslagen. Metavulkaniternas 
mäktighet är över en kilometer i områdets västra delar och avtar åt öster (Allen m.fl. 
1996, Lundqvist m.fl. 2011). Den suprakrustala formationen beskrivs i äldre litteratur 
som den mellansvenska leptitformationen (Geijer & Magnusson 1944, Tegengren 
m.fl. 1924). Metavulkaniterna är huvudsakligen av ryolitisk sammansättning och det 
har föreslagits att silicifiering av dacitisk och andesitisk magma under passagen 
genom metasedimenten delvis bidragit till denna ryolitiska karaktär (Allen m.fl. 1996). 
Avsättningarnas mäktighet och de underliggande sedimentens lokalt varierande 
sammansättning talar dock för att magman på regional skala ursprungligen var 
främst ryolitisk. Säkert är att den synorogena dacitisk- andesitiska sammansättningen 
är grovt underskattad eftersom de tidigare klassificerades tillsammans med de 
ryolitiska avsättningarna (Allen m.fl. 1996). Inslag av kvartsit och metakonglomerat 
ligger lokalt varvat i sekvensens inledande fas (Stephens et. al 2009). 
Metavulkaniterna har till stor del antingen bildats av subareella ryolitiska 
pyroklastiska kalderavulkaner eller av vulkancentrakomplex där magman haft en mer 
dacitisk sammansättning (Allen m.fl. 1996).  
 I den metavulkanitiska sekvensens övre del är det vanligt med 
karbonathorisonter som växellagrar med metamorfoserad vulkanisk lersten och 
sandsten (Stephens & Weihed 2013). Unikt för Bergslagens karbonater är att de blivit 
avsatta i ett område som samtidigt nästan helt domineras av vulkaniter (Stephens & 
Weihed 2013).  
 Avsättningsmiljön var inledningsvis lugn akvatisk (Geijer & Magnusson 
1944), avbruten av vulkanisk aktivitet och regression till följd av termal upplyftning 
kring 1,9 Ga (Stephens m.fl. 2009). Övergången från submarin till subareell 
avsättningsmiljö indikeras av förekomst av metatuffiter (Geijer & Magnusson 1944), 
pisoliter (eng. accretionary lapilli) (Andersson 2004, Lundqvist 2009, Lundqvist m.fl. 
2011), vulkanisk breccia och mäktiga, dåligt konsoliderade lagerföljder under vad 
som beskrivs som en explosiv vulkanisk fas (Allen m.fl. 1996, Stephens m.fl. 2009).  
 De argillitiska turbiditer som överlagrar vulkaniterna avsattes när 
värmeflödet avtog och sedimentbassängen utsattes för subsidens (Allen m.fl.1996, 
Stephens m.fl. 2009). Avsättningsmiljön karaktäriseras av transgression och 
bevarade metasedimentära bergarter representeras av mer distala avsättningar 
(Allen m.fl. 1996). I kontakten mellan karbonater och vulkaniter finns ofta 
skarnbildningar som ställvis innehåller rikliga sulfid- och oxidmineraliseringar (Geijer 
& Magnusson, Allen m.fl. 1996). Dessa antas ha bildats genom omfattande 
hydrotermala omvandlingar i anslutning till vulkanismen även om det lokalt kan 
kopplas till synorogena intrusioner (Stephens m.fl. 2009). 
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3 Sulfid- och oxidmineraliseringar 
Geijer och Magnusson (1944) klassificerade Bergslagens sulfid- och 
oxidmineraliseringar i ett system som fortfarande används (Stephens m.fl. 2009) 
även om definitionerna för de olika typerna av järnoxidmineraliseringar kan betraktas 
som ändled. 
 Allen m.fl. (1996) inordnar mineraliseringarna efter stratigrafisk ordning. I 
denna ordning förekommer järnrika skarnmalmer med låg kvarts- och manganhalt 
lägst i stratigrafin, kvartsrik skarnjärnmalm längre upp samt Mn-rik skarnjärnmalm, 
karbonatjärnmalm och Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) sulfidmineraliseringar i den övre delen av 
stratigrafin. Motsvarande indelning tillämpas även av Lagerblad & Gorbatschev 
(1985). 
 Metavulkaniterna är ofta antingen Na- eller K- omvandlade (Geijer & 
Magnusson 1944, Lagerblad & Gorbatschev 1985, Allen m.fl. 1996) som konsekvens 
av hydrotermal urlakning av kalium och andra mobila element. Omvandlingen skedde 
nära havsbottnen då hydrotermala lösningar av främst magmatiskt ursprung 
blandades med havsvatten (Lagerblad & Gorbatschev 1985, Andersson 2004, 
Sahlström 2014) som transporterats längs sprickor och lagringsplan (Lagerblad & 
Gorbatschev 1985, Allen m.fl. 1996, Andersson 2004, Stephens m.fl. 2009) tills dess 
att temperaturen sjunkit tillräckligt för att kaliumrika faser, sulfider och/eller 
metalloxider börjat fällas ut (Allen m.fl. 1996, Lagerblad & Gorbatschev 1985). Under 
denna hydrotermala process orsakade Mg-metasomatos även dolomitisering av 
kalksten (Allen m.fl. 1996). 
  Sulfidmineraliseringar i Bergslagen faller inom ett av två ändled, 
stratabundna och stratiforma. Gemensamt för dessa är att de bildats synvulkaniskt 
genom exhalativa processer, det vill säga i direkt anslutning till vulkanismen kopplat 
till hydrotermal aktivitet (Malmer och mineraliseringar, internet). Variationer i textur 
och mineralogi kan härledas till den lokala metamorfosgraden (Stephens m.fl. 2009). 
Några viktiga mineral som förekommer i Bergslagens mineraliseringar presenteras i 
tabell 1. 
  
Tabell 1. Vanliga sulfid- och oxidmineral i Bergslagen. 

Sulfider Kemisk beteckning 

Kopparglans Cu2S 
Blyglans PbS 
Zinkblände ZnS 
Magnetkis Fe1-xS 
Covellin CuS 
Vismutglans Bi2S3 
Pyrit FeS2 
Molybdenglans MoS2 
Kopparkis CuFeS2 
Bornit Cu5FeS4 
Arsenikkis FeAsS 
Koboltglans (Co,Fe)AsS 

Järnoxider Kemisk beteckning 

Magnetit Fe3O4 
Hematit Fe2O3 

 
De största, massiva mineraliseringarna är stratabundna och förekommer i 
metavulkaniter med ryolitisk sammansättning. I denna mineraliseringstyp har 
värdbergarten helt eller delvis blivit ersatt genom masstransport av de metallmättade 
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lösningarna (fig. 2a). Dessa mineraliseringar har en högre Mg-halt såväl som Cu- och 
Fe-halt jämfört med de stratiforma förekomsterna (Allen m.fl. 1996). 
  
De stratiforma sulfidmineraliseringarna är rika på Zn, Pb, Ag och fattiga på Fe och 
Cu. Den här typen av mineralisering förekommer i askhorisonter, både omlagrade 
och avsatta in situ. Vulkaniterna avsattes ursprungligen i en lugn akvatisk miljö (Allen 
m.fl. 1996) och har bildats genom tämligen lågtempererade hydrotermala processer 
(fig. 2b). Till de stratiforma mineraliseringarna räknas även de kvartsbandade 
järnoxidmineraliseringarna (Geijer & Magnusson 1944). 
 
 A                                                                       B 

 
Figur 2. Två typer av exhalativa sulfidmineraliseringar. Stratabunden- t.v. och stratiform 
mineralisering t.h., fritt efter Allen m.fl. (1996). 
 

Utöver sulfidmineraliseringarna finns i Bergslagen även olika typer av 
järnoxidmineraliseringar. Vanligast är järnoxidskarn med en hög sulfidhalt. Skarn 
indelas i två huvudsakliga kategorier, reaktionsskarn och kontaktskarn. 
Reaktionsskarn bildas synvulkaniskt under påverkan av hydrotermala fluider i en 
akvatisk miljö (Malmer och mineraliseringar, Internet) och hit hör exempelvis 
merparten av REE-linjens mineraliseringar. 
 Kontaktskarn bildas i kontaktzonen mellan granitiska intrusioner och 
karbonatförande metavulkaniter. Denna typ av skarn är emellanåt W- och Mo-rik 
(Allen m.fl. 1996 och referenser däri) och i Bergslagen finns mineraliseringar 
associerade med denna typ av kontaktmetamorfos, de är dock underordnade i sin 
utbredning. 
  Kvartsbandade järnoxidmineraliseringar associeras ofta med de 
stratiforma sulfidavsättningarna och är ibland inlagrade i vulkanisk lersten (Allen 
m.fl.1996). De är ofta påverkade av Mg-metasomatos med bildning av Mg-rik  
amfibol, cordierit, almandingranat och andalusit (Geijer & Magnusson 1944) såväl 
som den huvudsakliga hematit/magnetit - kvarts/karbonat bandningen. 
Ett annat exempel är apatitjärnmalm av så kallad Kirunatyp (Jonsson m.fl. 2011). 
Denna järnmalmstyp, vari magnetit är den huvudsakliga järnoxiden, står för 40% av 
det totala tonnaget järn producerat i Bergslagen och den mest kända fyndigheten 
ligger i Grängesbergs gruvfält (Stephens m.fl. 2009 och referenser däri). 
Apatitjärnmalmen anses ha bildats genom direktmagmatiska processer (Malmer och 
mineraliseringar, Internet) i dacitiska till andesitiska magmor (Allen m.fl. 1996) och är 
de stratigrafiskt äldsta malmbildningarna i Bergslagen (Geijer & Magnusson 1944, 
Allen m.fl. 1996, Stephens m.fl. 2009). 
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4 Sällsynta jordartsmetaller 
De sällsynta jordartsmetallerna är indelade i LREE och HREE (fig. 3). LREE är en 
förkortning för ”Light Rare Earth Elements”. Dessa förekommer alltid tillsammans 
med de ekonomiskt viktiga HREE ”Heavy Rare Earth Elements”, vartill yttrium och 
ibland skandium räknas. 
  

 
Figur 3. Uppdelningen av HREE och LREE, modifierad efter Periodic table of the elements 

av LeVanHan CC (BY-SA 3.0). 
 
Det senaste årtiondets stora intresse för REE-förande mineral har två komponenter, 
tillgång och efterfrågan. Dagens samhälle är i ökande grad beroende av teknik vari 
dessa grundämnen ingår och därmed har efterfrågan ökat lavinartat. Den andra 
komponenten är tillgång och eftersom Kina står för 95 % av den globala 
produktionen (Sahlström 2014 och referenser däri) är osäkerheten för fortsatt tillgång 
till dessa grundämnen stor vilket har lett till att prospekteringen ökat explosionsartat. 
Även om REE-förande mineral generellt finns i ansenliga mängder nästan överallt i 
jordskorpan gör låga koncentrationer i kombination med dyra anrikningsmetoder 
detta till en problematisk typ av malm. Första bryningen av REE-förande mineral 
skedde i Bastnäs i REE-linjen under sent artonhundratal och två av LREE-elementen 
upptäcktes här. Cerium (Ce) beskrevs av Hisinger & Berzelius 1804 och lantan (La) 
av Carl Gustaf Mosander 1839 (Andersson 2004, Jonsson 2013 och referenser däri, 
Sahlström 2014).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Periodic-table.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lvhc
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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   4.1 REE-linjen 

  De skarnassocierade REE-rika järnoxidmineraliseringarna 
  förekommer i en smal zon som är cirka hundra kilometer 
  lång från området kring Norberg i norr till Nora i söder 
  (fig. 4) och utgörs av kraftigt hydrotermalomvandlade 
  metavulkaniter med horisonter av dolomitisk marmor 
  (Andersson  2004, Jonsson 2013). Det ter sig naturligt att 
  intresset för regionen ökat på senare år, speciellt då många 
  av fyndigheterna inte exploaterats under det senaste 
  århundradet. Mineralsammansättningarna och tonnaget är 
  i många fall fortfarande är okända (Andersson 2004). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. REE-linjen med kända 
fyndigheter av REE-förande 
järnoxidmineraliseringar utmärkta. 
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REE-mineraliseringarna (se tabell 2) har delats in i två subtyper, subtyp 1 och subtyp 
2 (Holtstam & Andersson 2007). Subtyp 1 eller Bastnästypen förekommer i ett Mg-
skarn som helt ersatt de ursprungliga karbonathorisonterna i en kvartsbandad 
järnmalm (Holtstam & Broman 2002). Som namnet antyder påträffades denna typ i 
anslutning till Bastnäs men finns också i REE- linjens södra delar. Subtyp 2, även 
kallad Norbergstypen, (Holtstam m.fl. 2006, Jonsson & Högdahl 2013) återfinns i        
REE-linjens norra del i kontakten mellan metavulkaniter och granit där de 
förekommer i en skarnomvandlad dolomitisk marmor (Holtstam & Broman 2002).  
 
Tabell 2. REE-förande mineral i REE-linjen (Andersson 2004, Jonsson & Högdahl 2013). 

Mineral Kemisk beteckning Bastnäs- typ Norberg- typ 
Allanit -(Ce) (Ce,La)CaFe2+Al2[Si2O7][SiO4]O(OH) X X 
Bastnäsit -(Ce) (Ce,La)CO3F X X 
Bastnäsit -(La) (La,Ca)CO3F X  

Cerianit CeO2 X  
Cerit -(Ce) (Ce,La,Nd,Ca)9(Mg, Fe)Si7O24(O,OH,F)7 X X 

Dissakisit -(Ce) Ca(Ce,La)MgAl2[Si2O7][SiO4]O(OH) X X 
Dollaseit -(Ce) Ca(Ce,La)Mg2Al[Si2O7][SiO4]F(OH)  X 
Ferriallanit -(Ce) Ca(Ce,La)CaFe2+AlFe3[Si2O7][SiO4]O(OH) X  
Fluocerit -(Ce) (Ce,La)F3 X  

Fluocerit -(La) (La,Ce)F3  X 
Fluorbritholit -(Ce) Ca2(Ce,Nd)3[SiO4]3F  X 
Fluorbritholit -(Y) Ca2(Y,REE)3[SiO4]3F  X 
Gadolinit -(Ce) (Ce,Nd)2Fe2+Be2Si2O10 X X 

Gadolinit -(Y) (Y,REE)2Fe2+Be2Si2O10  X 
Gatolinit-(Ce) CaCe3Al2(Al,Mg)(Mg,Fe2+,Al)(Si2O4)3(O,F)(OH,O)2 ? X 
Håleniusit -(La) (La,Ce)OF X  
Lanthanit -(Ce) (Ce,La)(CO3)3·8H2O X  
Monazite -(Ce) (Ce,REE)(PO4) ? ? 

Norbergit -(Ce) Mg3(SiO4)F2 ? ? 

Parisit -(Ce) Ca(Ce,La)2(CO3)3F2  X 
Percleveit -(Ce) (Ce,La)2Si2O7 X  
Rowlandit-(Y) (Y,Ce)4Fe2+(Si2O7)2F2(?) ? ? 
Törnebohmit -(Ce) (Ce,La)2Al[SiO4]2(OH) X X? 
Västmanlandit -(Ce) (Ce,La)3CaAl2(Mg,Fe)2[Si2O7][SiO4]3(F,O)(OH)2  X 

 
De REE-rika järnoxidmineraliseringarna utmed REE-linjen anses ha bildats genom 
hydrotermala processer i anslutning till den vulkaniska aktiviteten när salt havsvatten 
blandats med sura magmatiska fluider (Allen m.fl. 1996, Holtstam & Andersson 2007, 
Jonsson & Högdahl 2013). Hög salinitet för bastnäsit av subtyp 1 har konstaterats vid 
vätskeinklusionsstudier (Jonsson 2013 och referenser däri). 
 Då lösningarna blandats steg pH och temperaturen sjönk vilket vid 300°-
400°C resulterat i reaktioner mellan fluider och kalksten (Holtstam m.fl. 2006) samt 
utfällning av bland annat REE-förande mineral. Komponenter både från 
karbonaterna, vulkaniterna men också från de granitoida intrusionerna (Andersson 
m.fl. 2013) har föreslagits ingå i fluiderna. Sahlström (2014) framför argument för att 
temperaturen borde varit högre än vad man tidigare trott, mellan 400°- 650°C. 
(Sahlström 2014). Norbergtypen (subtyp 2) har anrikats på både LREE och HREE 
samt F- och Be- silikater såväl som Mg och Ca i en större utsträckning än typ 1 
(Holtstam & Broman 2002, Jonsson 2013). Andra vanliga mineral är fluorbritholit-
(Ce), västmanlandit-(Ce), dollaseit-(Ce) och gadolinit-(Ce,Y). vätskeinneslutningar i 



   

9 
 

fluorit i subtyp 2 visar både på en lägre formationstemperatur, 100°-150°C och en 
lägre salinitet (Holtstam m.fl. 2006) än för Bastnästypen. Båda typerna associeras 
med Mg-metasomatos men det fulla sambandet inte helt klart (Andersson 2004). 
Bastnästypen (subtyp 1) innehåller nästan uteslutande Fe- rika LREE-förande 
mineral som domineras av cerit-(Ce), ferriallanit-(Ce), törnebohmit-(Ce) samt 
bastnäsit-(Ce) (Andersson m.fl. 2013). Hit tillskrivs exempelvis 
amfibolskarnmineraliseringarna i Högfors och Bastnäs (Andersson 2004). 
 

5 REE-linjens viktigare förekomster 
Idag finns åtta kända, större förekomster av REE-förande järnoxidmineraliseringar 
utmed REE-linjen. Nedan följer en kort redogörelse för dessa lokaler samt 
lokalbeskrivningar av Myrbacksfältet och Stålklockan eftersom de ligger utmed REE- 
linjen och har en anknytning till det här arbetets laborativa del. Myrbacksfältets 
malmer är sulfidrika vilket särskiljer lokalen från övriga beskrivna men 
skarnbildningarna häri har bildats genom samma processer. Från Stålklockan har ett 
REE-rikt prov analyserats med EDS (eng. Energy Dispersive Spectrometer) (se 5.2 
Resultat). 
 

5.1  Östanmossgruvan 
Östanmossgruvan, som ligger i anslutning till de äldre Stop- och Postgruvorna (Geijer 
& Magnusson 1944) är typlokalen för norbergit Mg3(SiO4)F2 som förekommer rikligt i 
aggregat eller som sprickfyllnader tillsammans med underordnad vismutglans 
(Andersson 2004). Gruvan ligger i ena skänkeln av en synform där band av magnetit 
och aktinolit-skarn ligger varvat i lager av bandad metavulkanit som ställvis 
kvartsitomvandlats. Sulfidhalten är mycket låg. Rester av karbonat som 
serpentinfläckig dolomitmarmor och granat- och diopsidskarn förekommer 
underordnat tillsammans med tremolit (Geijer & Magnusson 1944). Accessoriska 
mineral är klinohumit, tremolit, flogopit och scheelit som förekommer som 
inneslutningar i cerit-(Ce) (Geijer & Magnusson 1944, Andersson 2004 och 
referenser däri, Sahlström 2014). Därutöver har bastnäsit-Ce), monazit-(Ce), 
fluorbritholit-(Y), uraninit och dollaseit-(Ce) observerats i mindre kvantiteter 
(Sahlström 2014). Fluorbritholit och dollaseit i kontakt med karbonat och i sprickor 
har emellanåt omvandlats till parisit-(Ce) (Sahlström 2014). 
 

5.2  Södra Hackspikgruvan  
Mineraliseringen i Södra Hackspiksgruvan förekommer i ett aktinolitskarn med 
impregnationer av magnetit, pyrit, fluorit, scheelit och humit (Geijer & Magnusson 
1944). Dissakisit-(Ce), fluorbritholit-(Ce), cerit-(Ce), törnebohmit-(Ce) och bastnäsit- 
(La, Ce) har påträffats (Sahlström 2014 och referenser däri). 
Bastnäsit härifrån beskrevs ursprungligen som ”Basiskt fluor-cerium” av Hisinger 
1838 (Andersson 2004) och törnebohmit ska historiskt sett ha brutits i stora 
kvantiteter men det finns ingen samtida information som kan bekräfta detta 
(Andersson 2004 och referenser däri). 
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5.3  Johannagruvan 
Johannagruvan ligger i Bojmossefältet i REE-linjens norra del. Mineraliseringen 
utgörs av ett amfibolit-tremolitskarn impregnerat med kopparkis, pyrit, zinkblände och 
magnetit. Aggregat av dollaseit-(Ce) med inneslutningar av molybdenglans har 
observerats (Sahlström 2014 och referenser däri). Utöver dollaseit finns bland de 
REE-förande mineral som observerats här norbergit, bastnäsit och gadolinit 
(Sahlström 2014). 
 

5.4  Malmkärra gruva 
Malmkärra gruva utgörs av ett Mg-rikt amfibolskarn (Jonsson 2013) som har ersatt 
den understa delen av en dolomithorisont i kontakt med cordieritförande Mg-rik 
glimmerskiffer (Geijer & Magnusson, Andersson 2004). Dolomitmarmorn är delvis 
serpentinomvandlad och innehåller kondrodit. Mineraliseringen består huvudsakligen 
av magnetitaggregat med sulfidimpregnerationer som avtar med djupet. Andra 
skarnmineral utöver amfibol är humit, flogopit och tremolit. Vanliga sulfidmineral är 
kopparkis, pyrit och molybdenglans (Andersson 2004). De REE-förande mineralen 
utgörs av dollaseit-(Ce) och fluorbritholit-(Ce) (Andersson 2004, Sahlström 2014), 
bastnäsit-(Ce), västmanlandit-(Ce) och parisit-(Ce). Därutöver har små mängder 
uraninit observerats (Sahlström 2014). 
 

5.5  Högforsgruvorna 
Högforsgruvorna är belägna i en kinkveckad, 
kvartsbandad järnformation (fig 5). De REE-
förande mineralen förekommer i inlagrade 
skarnband och utgörs av allanit-(Ce) och små 
mängder bastnäsit-(Ce), gadolinit-(Ce), 
monazit-(Ce), rowlandit-(Y) och västmanlandit-
(Ce) (Sahlström 2014 och referenser däri). 
 

5.6  Bastnäsfältet 
I Bastnäsfältet finns lämningar efter minst åtta 
gruvor (Jonsson 2013) varav Cerit- och S:t 
Göransgruvan är de mest kända. 
Mineraliseringarna består av massivt 
magnetitskarn med inslag av malakit och 
kopparkis. De huvudsakliga REE-förande 
mineralen är allanit-(Ce) och ferriallanit-(Ce, 
La) (Sahlström 2014), grovkornig ferriallanit 
förekommer tillsammans med cerit-(Ce) 
(Jonsson 2013). 
Amfibol har mikroskopiska inneslutningar av 
monazit-(Ce) och små mängder 
molybdenglans. Även vismutglans, linaeit, kopparglans och guld har observerats I 
Cerit- och S:t Göransgruvan (Sahlström 2014 och referenser däri, Geijer & 
Magnusson 1944, Jonsson 2013). 
 
 

Figur 5. Magnetit och hematit varvat 
med kvarts från en varphög intill 
Högforsgruvan. Med tillåtelse hämtad 
ur Jonsson & Högdahl (2013). 
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5.7  Östra Gyttorpsgruvan 
Belägen öster om Fogdhyttefältet ligger Östra Gryttorpsgruvans massiva magnetit- 
malm i ett metavulkanitiskt värdberg med inslag av hornblände, aktinolit och biotit 
(Sahlström 2014 och referenser däri). Mineraliseringen stupar 45° mot SO. REE-
mineral såsom gadolinit och bastnäsit förekommer, huvudsakligen tillsammans med 
allanit-(Ce). Isolerade fynd av zirkon och uraninit förekommer också associerat till 
allanit (Sahlström 2014). 
  

5.8  Rödbergsgruvorna 
Mineraliseringarna i Rödbergsgruvorna förekommer i ett aktinolit-skarn som 
framförallt består av hornblände, biotit och klorit. Per Geijer beskrev mineraliseringen 
med: ”äro brutna på tvenne mjukt sammanskrynklade lager, stupande 30 grader mot 
Ö. Ofta vertikalt ställd malm. Genomsnittligt 3-5 m bred fyndighet men fluktuerar 
mycket.”  (Geijer & Magnusson 1944) och trots ålderdomlig nomenklatur är 
beskrivningen instruktiv. Mineraliseringen har brutits på magnetit som förekommer i 
lager tillsammans med grovkornig kvarts. Lagren böjer av mot sjön Saxen i fältets 
norra del för att återgå i dagen i Dammsjögruvorna (Geijer & Magnusson 1944). 
Impregnationer av kopparkis och molybdenglans förekommer liksom gott om allanit-
(Ce), cerit-(Ce) och bastnäsit-(Ce) i aggregat (Geijer & Magnusson 1944, Sahlström 
2014). Antofyllit, cummingtonit, talk, muskovit och epidot samt kondrodit har även 
observerats (Geijer & Magnusson 1944). 
 

5.9  Stålklockan 
Stålklockan är en av flera gruvor i Klockfältet som i sin tur är en del av Riddarhyttans 
malmfält. I Geijer & Carlberg (1923) står att läsa om hur antofyllitförande 
cordieritglimmerskiffer dominerar Klockfältets bergarter. Stålklockans mineralisering 
utgörs av ett grönaktigt Mg-rikt tremolitskarn i kontakten mellan 
cordieritglimmerskiffer och dolomitiserad marmor. Magnetit, molybdenglans och 
malakit, vilken ger mineraliseringen dess färg, har påträffats. Pyrit och kopparkis har 
observerats i gruvans sydvästra del i ett biotitskarn (Geijer & Carlberg 1923). 
 

5.10  Myrbacksfältet 
Myrbacksfältet utgör ett exempel på hur sulfidrika mineraliseringar kan se ut längs 
REE-linjen. Myrbacksfältet utgörs av en knappt kilometern lång skarnmineralisering 
som löper i en SV-NO riktning med ett trettiotal gamla gruvor. Mot NO är 
metamorfosgraden högre och i bland annat Östergruvan har cordierit-glimmerskiffer 
och granatförande kvartsit observerats (Geijer & Carlberg 1923). En förkastning skär 
fyndighetens centrala del med en horisontell förskjutning på ca 30m och okänd 
vertikal komponent (Geijer & Magnusson 1944). Band av kvartsit inlagrar 
magnetitmalmen som är av impregnationstyp. Andra mineral är pyrit och med 
kopparkis associerad fluorit. Magnetkis och koboltglans förekommer tillsammans 
med de övriga sulfiderna (Geijer & Magnusson 1944). Fyndigheter av både allanit - 
(Ce) och REE-epidot har påträffats i kvartsithorisonerna (Sahlström 2014). I 
mikroskop har både spröd deformation och remobilisering av sulfiderna observerats 
(Sahlström 2014).  
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6 SEM-EDS av REE-förande mineral från Stålklockan  
6.1  Metod 
Med optisk mikroskopi är det inte möjligt att urskilja objekt som är mindre än det 
synliga ljusets våglängd. För att urskilja dessa måste man använda andra metoder. 
Svepelektronmikroskopi eller SEM (eng. Scanning Electron Microscope) drar nytta av 
elementarpartikelns partikel/våg dualitet, det vill säga att elektronerna fungerar på 
ungefär samma sätt som när synligt ljus absorberas eller reflekteras och eftersom 
elektroner har en mycket kortare våglängd kan mindre strukturer observeras. Provet 
måste vara elektriskt ledande för att elektroner ska kunna utnyttjas, detta på grund av 
elektronens elektromagnetiska egenskaper. För att åstadkomma detta prepareras 
provet, utöver de tekniker som används för optisk malmmikroskopi, med ett elektriskt 
ledande kollager (Craig & Vaughan 1981). 
 Elektronstrålen sveps i ett raster över provet och ger upphov till ett antal 
signaler vilka, beroende på installerade sensorer sedan ger information om provet. 
Då provet träffas av elektronstrålen exciteras och re-emitteras elektroner som en 
funktion av strålningens infallsvinkel vilket ger upphov till karaktäristiska bilder. Alla 
elektronmikroskop har den här typen av detektorer för visualisering där avbildade 
objekt kan vara mindre än en nanometer. Det går med den här metoden att 
producera tredimensionella bilder (Craig & Vaughan 1981) vilket kan vara till hjälp vid 
identifiering av mineral. 
 

6.1.1 Avbildning genom BSE (Backscatter electrons) 

Metoden använder samma princip som för optisk reflektans med skillnaden att det är 
elektroner som sänds ut och reflekteras. När elektronstrålen träffar provet kommer 
tyngre element eller föreningar att ha en högre reflektans vilket gör att en distinktion 
mellan olika element kan göras. Antalet reflekterade elektroner är en funktion av 
medelvärdet för de bestrålade fasernas atomnummer. Skillnaden mot en optisk bild 
är att de analyserade fasernas reflekterade ljusstyrka inte varierar med mineralens 
molekylära struktur utan med atomnummer (Craig & Vaughan 1981) vilket 
ungefärligen kan översättas i densitet. 
 

6.1.2 EDS – Energy Dispersive Spectrometer 

EDS mäter den gammastrålning som avges från provet då elektroner häri förlorar 
energinivå. När elektronstrålen träffar provet exciteras elektroner från de i provet 
närvarande atomernas K-skal (Nesse 2009) vilket får elektroner i atomernas 
valensskal att omarrangera sig närmre kärnan. Energiöverskottet vid övergången till 
en lägre energinivå emitteras som gammastrålning och eftersom alla element har en 
unik signatur i röntgenspektrat går det att göra en kemisk karaktärisering utifrån detta 
(Nesse 2009). Intensiteten av emitterad gammastrålning är proportionell mot hur stor 
del av det aktuella elementet som finns i provet (Nesse 2009) och därmed går det 
också att göra en kvantitativ bedömning av provets sammansättning. 
 

6.2  Resultat 
Vid BSE-avbildning av polerprovet från Stålklockan (fig. 12 i appendix 4) 
observerades rikligt med tyngre element fördelat i både mindre kristaller inneslutna i 
andra mineral som förekommer jämnt fördelade på provytan såväl som större korn i 
minst ett hörn av provet. Vid kvantitativ EDS-analys kunde närvaron av REE-element 
i flera mineral bekräftas. En REE-förande Fe-Mg-aluminiumsilikat analyserades men 
har inte kunnat identifieras. 
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(fig. 12 i appendix 4). Analysen är inte entydig och några av topparna är inte 
karaktäriserade. Även en F-rik REE-fas utan Mg/Fe observerades. Kopparkis 
identifierades i två mätpunkter och magnetit antas efter observation i BSE utgöra en 
inte oansenlig del av matrix. Analysmetoder med högre massupplösning krävs för att 
säkerställa resultaten och utröna mineralens fullständiga sammansättning. 
 

6.3  Felkällor 
Generellt har man med EDS svårt att åtskilja element med liknande 
elektronkonfiguration där topparna överlappar och element lättare än kol går 
vanligtvis inte att detektera (SERC  2013, Egerton 2005). Låga koncentrationer är 
svåra att åtskilja från bakgrundssignaler vilket gör andra metoder mer passande för 
detta (Egerton 2005). EDS-detektorn är heller inte optimerad för analyser av REE 
(Karin Högdahl pers kom). I fig. 12 i appendix 4 har en del toppar inte identifierats 
vilket påverkar resultatet. 
  

7 Malmmikroskopering av prov från Myrbacksfältet  
7.1  Metod 
Ett polerprov från Myrbacksfältet har undersökts med optisk reflektiv mikroskopering. 
Identifieringen har baserats på arbetsschemat i figur 1, s. IV i ”classification of 
opaque minerals” (Spry & Gedlinske 1987) och till dels Craig & Vaughan (1994). 
Preparering av polerprov presenteras kort och koncist i Sahlström (2014). 
 Reliefförhållandet faserna emellan erhölls genom att låta provytan glida 
in och ut ur fokus samt med hjälp av reliefskuggor där sådana kunde observeras. 
Repor från poleringen lokaliserades för att hitta den relativa hårdheten mellan de 
olika mineralen. Färgnyanser, kristallgeometrier, pleiochroism, bireflektans och 
tvillingbildning undersöktes och noterades för alla faser i planpolariserat ljus av 
konstant intensitet. Under korsade nicholer söktes eventuella anisotropieffekter och 
inre reflexer. Blåfiltret togs i vissa fall av för att avgöra om ett visst mineral utgjordes 
av silikater eller en mindre vanlig opak fas.  
 

7.2  Resultat 
I planpolariserat ljus observerades tre huvudsakliga opaka faser och ett långt band 
med silikater, förmodligen en kvartsgång vari rikligt med inneslutningar av opaka 
faser förekommer. Kopparkis (CuFeS2) förekommer i sulfidmatrisen som ett 
utstickande gult till vit-gult mineral med hög reflektans, med låg till mycket låg 
hårdhet, obefintlig pleiochroism och utan bireflektans. Detta mineral har vid 
korngränser emellanåt en varmt mässingsgul färg vilket har tolkats som tecken på 
oxidation. Mineralet uppträder som en uppsprucken anhedral massa intill övriga 
huvudmineral men även som ansamlingar i och i kontakt till silikater. Kopparkisens 
hårdhet kunde genom observation av repor konstateras som lägre än de övriga 
huvudmineralen. Under korsade nicholer har kopparkisen en svag till måttlig 
anisotropieffekt där färgerna skiftar från blågrå, brungrå till gulorange, rostbrun-grön 
fläckvis efter tvillingbildning. Inga inre reflexer observerades (fig. 9 i appendix 2 samt 
fig. 10 och 11 i appendix 3). 

Ett grått mineral med hög till medelhög relief, medelhög reflektans och 
medel- till stor hårdhet identifierades som zinkblände (ZnS) med hög Fe-halt. 
Färgattribut utöver det grå tycks under planpolariserat ljus ha en beige till 
brun/blåbrun ton. Ingen pleiochroism eller inre reflexer kunde observeras. 
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Zinkbländekristallerna förekommer främst associerade med kopparkis på ena sidan 
om kvartsgången. 

Två separata mineral noterades som optiskt mycket lika. En något lägre 
relief och mer brungrå färgnyans i planpolariserat ljus hos zinkblände kunde ställas 
mot en mer blågrå färgton och en högre relief hos vad som identifierades som 
magnetit (Fe3O4) utan lamellär tvillingbildning eller associerad illemenit eller spinel 
(fig. 7 i appendix 1). Avsaknaden av inre reflexer samt de få tillfällen där de två 
mineralen ligger i kontakt med varandra försvårade identifieringen. Magnetit 
förekommer som kubiska euhedrala kristaller som oftast är isotropa, något som 
bekräftas under korsade nicholer även om antydan till anisotropi också iakttagits, 
vilket kan tyda på högt Mn-innehåll. Magnetit uppträder huvudsakligen i aggregat på 
den sidan silikatgången där den också dominerar.  

Det finns i silikatgången gott om pyrit (FeS2) som starkt reflekterande 
inneslutningar av mer eller mindre intakta euhedrala kristaller med vit till gulvit färg 
(fig. 8 i appendix 2). Observerad pyrit är isotrop, uppvisar inte pleiokroism, saknar 
bireflektans och inre reflexer. 

På många ställen observerades göthit (FeO(OH)), som är associerad 
med magnetit och ofta uppträder i ådror. Färgerna skiftar under korsade nicholer 
mellan grönblå, orange och rostbrunt (fig. 6 i appendix 1). Mineralet identifierades 
främst på paragenetiska grunder eftersom de starka färgskiftningarna som 
observerats kan bero på fler inblandade mineral, exempelvis karbonater. Göthit har i 
planpolariserat ljus en ljusgrå färg och uppvisar ingen bireflektans. Det är under 
korsade nicholer svårt att avgöra vad som är inre reflexer och vad som är anisotropi. 
Där kristaller observerats har dessa en nästan fibrös karaktär. 
 Ett mörkare grått mineral med grå till brungrå ton observerades som först 
antogs vara opakt men visade sig vara ett silikatmineral, troligen biotit. Mineralet är 
svagt anisotropt, saknar bireflekans och pleiochroism. Under korsade nicholer kan 
rikligt med inre reflexer i hela färgspektrat ses. Egenskaper som observerades 
innefattar mycket låg reflektans, rikliga inre reflexer, spaltning med ~120° förskjutning 
och euhedrala kristaller med rombisk geometri uppblandad i massan av kopparkis. 

Både zinkblände och kopparkis är på åtskilliga ställen uppsprucken i en 
föredragen riktning under spröd deformation. I dessa sprickor förkommer ofta göthit. 
En inte oansenlig del av magnetitkornen ser ut att följa den föredragna riktningen. 
Med ungefär 120°-140° förskjutning kan i vissa zinkbländeaggregat/korn stora 
sprickor fyllda med kopparkis observeras. Denna fyllning med kopparkis förekommer 
inte i den första prefererade sprickriktningen (fig. 11 i appendix 3). 

Kopparkis förekommer som sprickfyllnad i zinkblände i en av de 
observerade föredragna sprickriktningarna utan att själv ha spruckit i detta plan. I den 
andra sprickriktningen har magnetit, zinkblände och kopparkis påverkats av spröd 
deformation. Inga kopparkisläkta sprickor har observerats i denna riktning. 

Provet är vid test med handmagnet starkt ferromagnetiskt och en 
betydande del (~15-20 %) av provytan upptas av en silikatgång med inneslutningar 
av huvudmineralen såväl som rikligt med pyrit. På ena sidan av gången utgörs 
nästan hela massan av magnetit (ca 25 % av provytan) medan den andra sidan 
utgörs av en sammansättning av euhedrala till subhedrala kristaller och aggregat av 
zinkblände och magnetit i en matrix av anhedral kopparkis tillsammans med vad som 
antas vara biotit. Dessa mineral utgör 60-65 % av provytan. Zinkblände förekommer i 
närheten av magnetit endast på enstaka ställen vilket försvårat identifieringen. Det 
finns gott om mineralinslutningar i zinkblände och sekundära mineral i korngränserna 
mellan aggregat, vilket kan ses i figur 10 i appendix 3. 
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7.3  Felkällor 
Vid handhavande av malmprover för mikroskopering kan provytan påverkas om den 
kommer i kontakt med handfett. Förutom att detta försvårar identifiering kan det 
introducerade fettet och andra orenheter orsaka kemiska reaktioner såsom 
accelererad oxidation. Att lämna provet framme gör ytan dammig vilket även det kan 
ge oönskade resultat (Craig & Vaughan 1994). Om mikroskoperingen utförts vid olika 
tillfällen där ljusintensiteten inte hållits konstant eller om analysen gjorts i olika 
mikroskop kan identifikationen påverkas eftersom den är beroende av 
ljusförhållandena. Slutligen kan, även om tekniken fungerar som den ska, den 
mänskliga faktorn spela en stor roll. En del transparenta mineral ser ut som opaka 
faser med väldigt låg reflektans och andra kan bara särskiljas från exempelvis 
zinkblände och magnetit med hjälp av ytstrukturer och inre reflexer. Är operatören 
ovan kan det lätt bli fel eftersom alla upplever färger individuellt och föreskrivna 
riktlinjer för identifiering är generella. Erfarenhet som tillgång ska inte underskattas 
vid malmmikroskopering. 
 

8 Kartkonstruktion i ArcGIS 
8.1  Metod 
Kartan (se bifogad PDF) konstruerades i ArcGIS® 10.0 med tilläggsverktyget 
ETGeoWizards. Slutprodukten togs fram utifrån ett underlag av SGUs 
berggrundskarta (raster och vektordata), SLUs översikts (rasterdata)- och 
ekonomiska karta (vektordata). Vektorisering av rasterdata har endast gjorts på SLUs 
översiktskarta för att isolera och superimposera information om vattendrag i området 
på kartprodukten. För ett grovt positionsbestämmande av de REE-förande 
mineraliseringarna har kartan från Jonsson & Högdahl (2013) georefererats och 
superimposerats på grundkartan varefter fyra inskannade kartor från Geijer & 
Magnusson (1944) genomgått samma behandling för att ytterligare öka precisionen. 
Övriga gruvmarkörer har positionerats genom georeferering av Geijer & Magnussons 
(1944) regionala gruvkarta. Information från Geijer & Carlberg (1923) har även 
använts. Riksantikvarieämbetets online-söktjänst, information från länsstyrelserna 
genom SVT pejl och webbsidan www.mindat.org har använts för att, där sådana 
funnits, ge lokalerna korrekta koordinater. Mineralinformation om fyndplatserna 
kommer från Andersson (2004), Holtstam & Andersson (2007), Jonsson & Högdahl 
(2013) och Sahlström (2014). Informationen lades in som metadata till lokalerna som 
tillsammans med koordinater går att komma åt i den färdiga kartans PDF-version. 
Det gjordes två versioner varav den ena ligger i texten som JPEG-fil. Denna är 
endast en grafisk karta och innehåller inga övriga data. PDF-versionen av kartan 
gjordes i 600dpi och har tre dataset varav ett har inbäddade attribut. Förutom rotation 
har inga spatiala justeringar av bakgrundsdata utförts. 

 
8.2  Resultat 
Vid georefereringen av de inskannade kartorna låg RMS-felen (eng. Root Mean 
Square, ett felanalysverktyg) på en acceptabel nivå med tanke på kartans skala och 
gruvikonernas storlek på kartan. Problem med upplösningen i de äldre kartorna 
gjorde det omöjligt att komma ner på en tillräckligt högupplöst nivå där RMS felet 
skulle börja spela någon större roll för positioneringen. Tilläggsprogrammet 
ETGeoWizards användes för att komma runt ArcGIS® inbyggda symbolgräns i 
textklassade attributfält vid inmatningen av mineraldata. Kartresultatet finns 
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tillgängligt i sin helhet i PDF där metadata och koordinater kan kommas åt genom 
operationerna objektdataverktyg och geospatialt områdesverktyg under fliken 
Redigera > Analys i Adobe Reader®. 
 

8.3  Felkällor 
Vid georefereringen användes sjöar och vattendrag då vägar och bebyggelse hade 
för låg upplösning och noggrannhet i rasterdata från översiktskartan. Den 
ekonomiska kartan överlappade inte korrekt och fick åtgärdas med spatial adjustment 
vilket gjorde dem otillförlitliga med avseende på korrekt koordinatangivelse. 
Vattendrag i den färdiga produkten gjordes utifrån vektordata som justerats till att 
passa underlaget med spatial adjustment tool och bör därför inte ligga till grund för 
vidare georeferering. 
 Underlaget från SGU var i vissa delar mer utförligt gjorda och mer 
översiktliga i andra. För slutproduktens skala kan det tyckas ointressant men kartan 
bör alltså inte användas till annat än översiktligt informationsinhämtande om 
berggrunden i området. 
 

9 Diskussion 
Det borde i enighet med vad som tidigare beskrivits från Myrbacksfältet även finnas 
koboltglans i anslutning till pyrit såväl som magnetkis och eventuellt ska granat finnas 
i kvartsiten (Geijer & Magnusson 1944) men ingen av dessa mineral har kunnat 
observeras under mikroskoperingen. Även om mineralsammansättningen i det 
studerade provet inte är helt överensstämmande med tidigare beskrivningar får man 
beakta att det endast är ett isolerat prov av en större mineralisering som inte är 
homogen genom hela malmkroppen. Eventuell mangan i magnetit är svår att bedöma 
eftersom anisotropi endast kunde ses på ett ställe i provet och kemiska 
analysmetoder inte har utförts. Vid EDS-analys av provet från Stålklockan 
observerades kopparkis vilket förmodligen betyder att provet är taget från biotitskarn-
mineraliseringen i lokalens norra del där kopparkis förekommit. För identifiering av 
REE-faserna i EDS-analysen krävs noggrannare studier av provet men av de resultat 
som fanns att tillgå kan man anta att den F-rika fasen motsvarar bastnäsit eller 
besläktat mineral. Även om låg REE-halt och felaktiga katjonproportioner talar emot 
att det skulle vara dissakisit eller västmanlandit i den REE-rika silikaten (fig. 12 i 
appendix 4) är dessa mineral de mest överinstämmande med provresultaten. 
 I ett vulkaniskt aktivt område av den rang som Bergslagen har varit 
under såpass lång tid har enorma volymer havsvatten cirkulerat i konvektionsceller. 
De sprickor som uppkommit under den tidigare vulkaniska fasen var avgörande för 
att omfördela de element, inklusive sällsynta jordartsmetaller, som anrikats i REE-
linjens mineral. Eftersom många järnoxidmineraliseringarna utanför REE-linjen har en 
jämförbar geologisk utveckling som de som förekommer inom linjen kan det vara 
lokala variationer i det hydrotermala cirkulationssystemet som ligger bakom de 
förhöjda REE-koncentrationerna. Alternativt kan fluiderna i området haft en annan 
ursprunglig sammansättning. Om det går att få klarhet kring de processer som 
orsakade REE-anrikningen i järnoxidmineraliseringarna i REE-linjen skulle det kunna 
få långtgående konsekvenser för prospektering av dessa eftertraktade och eftersökta 
metaller både i Sverige och globalt. 
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10 Slutsats 
I arbetet med kartan blev det snabbt uppenbart att den skulle kunna göras mer 
detaljerad. Tiden räckte dessvärre inte till för att det skulle rymmas inom ramen för 
uppsatsen. Lösningen på ett av de största problemen i kartan, osäkerheten kring 
lokalernas exakta koordinater, skulle kunna åtgärdas med ett fältbesök på varje lokal 
så att korrekta koordinater kan mätas in med GPS. Dock är lokalerna idag ofta svåra 
att hitta eftersom de, till följd av att ha varit nedlagda länge, är helt överväxta. Ett av 
målen med kartan var att göra tillgången till mineraldata för lokalerna enkel och 
intuitiv att få fram. I efterhand kan det konstateras att det skulle krävas annan 
mjukvara för önskat resultat och användbarhet eftersom PDF-formatet inte stödjer 
den funktionalitet som krävs. Vad som skulle behövas är en websida eller plugin för 
exempelvis Google Earth där mer funktionalitet kan bibehållas medan ursprungsdata 
förblir oåtkomliga för användaren. Alternativt finns andra kartvisarprogram som skulle 
kunna sköta den interaktiva delen bättre. Avsaknaden av ett intuitivt sätt att se 
koordinater och attribut i PDF-filen är sekundärt med tanke på att de trots allt är 
tillgängliga i ett program som knappast skapats för ändamålet. 
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12 Appendix 1 
 

 
Figur 6. Göthit mellan korngränserna i magnetit under korsade nicholer (sid. 16). 

 

 
Figur 7. Magnetitaggergat i planpolariserat ljus på ena sidan kvartsgången. Kornen har en 
prefererad orientering med en diagonal foliationsriktning. (sid. 15). 
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13 Appendix 2 
 

 
Figur 8. Euhedral pyrit (markerat) och kopparkis, magnetit och zinkblände i massan av 
silikater under korsade nicholer (sid. 16). 
 

 
Figur 9. Sprickor i magnetit och kopparkis i planpolariserat ljus. I bildens mitt finns en mindre 
aggregation av pyrit (sid. 15). De mörka partierna är silikater. 
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14 Appendix 3 
 

 
Figur 10. Spröd deformation med sprickfyllnader eller remobilisation i kornkanterna hos 
silikater i en matris av zinkblände/magnetit (sid. 15). Korsade nicholer. 

 

 
Figur 11. Zinkblände och/eller magnetit med kopparkisläkta sprickor (1) i en matris av 
kopparkis (sid. 15 och 16). En senare generation sprickor uppträder med ~120° förskjutning 
(2). Planpolariserat ljus. 
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15 Appendix 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Överst: BSE av ett REE-förande Mg-Fe aluminiumsilikat från Stålklockan (sid. 14), 
underst: EDS resultat för mätpunkten (gult kors) i bilden ovan. 
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