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IV. Petr o grafisk översikt av Umeälvsmaterialet 

Av Erik Ä h m a n 

De tillgängliga avslagen representera förutom mineralen kvarts och 
asbest ett flertal bergarter, som i stor utsträckning äro fjällbergarter. 
Urberget är representerat av pegmatitkvarts, vissa skiffrar, hälleflintor 
och porfyrer, aplitiska bergarter m. m. Av stort intresse är det kvarts-
dominanta materialet, vars bestämning alltid är förenat med besvär 
och kvarstående osäkerhet. En viss del av detta material kan se ut 
som kvartsit men i själva verket vara en speciell utbildning av mine
ralet kvarts. Det kan även se ut som kvarts men representera bergarten 
kvartsit. En mikroskopisk undersökning på slipprov ger alltid svar på 
frågan men måste inskränkas av kostnadsskäl. 

Kvarts 

Bergkristall finns bland avslagen i form av ett fåtal vattenklara ocli 
tunna skärvor, som dock sakna naturliga kristallytor. 

Materialet består i övrigt av varianter av pegmatitkvarts och gång-
kvarts. Kvarts uppvisar en fettartad glans. Mest representerad är en 
något genomskinlig kvarts och massformig vit mjölkkvarts, den sist
nämnda ofta i form av stora stycken. Den härstammar från pegmatit-
gångar liksom de exemplar av rosenkvarts, som påträffas här och var i 
boplatsmaterialet. Mjölkkvartsen uppvisar stundom diffusa kontakter 
mot mera genomskinliga varianter av vanlig pegmatitkvarts. Rosen
kvartsen härstammar från de talrika pegmatiterna i den Västerbottens 
berggrund dominerande Revsundsgraniten, där den förekommer i 
smärre mängder. 

I avslagsmaterialet uppträder en genomlysande kvarts, som ej ens i 
tunna splittror blir helt genomskinlig. Den uppvisar dessutom diverse 
inneslutningar, som för tanken till en kvartsit. En mikroskopisk un
dersökning avslöjar emellertid, att kvartsen är uppkrossad till små 
fragment med hakig konfiguration. Här föreligger en brecciekvarts 
eller en s. k. mylonitkvarts härstammande från en kvartsgång. Gäng-
fylInaden har genom rörelser i bergsmassiven krossats till små, ofta 
något hakiga fragment, vilka hopläkts genom av bergtrycket aktive
rade kvartsmolekyler. I samband med dessa rörelser skedde en paral
lellorientering av inneslutningar och eventuellt nybildade mineral. 
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Slutprodukten ser närmast ut som en kvartsit och misstolkas lätt som 
en sådan. 

Av kvartsmaterialet torde pegmatitkvarts och rosenkvarts entydigt 
representera urberget. 

Kvartsit 

Avslagen av kvartsit äro talrikt representerade i avslagsmaterialet. 
Kvartsit varierar inom vida gränser beträffande kornstorlek, skikt
ning och färg. Som extremer i Umeälvsmaterialet uppträda grova 
kvartsiter, där man utan vidare kan urskilja de primära kvartskornen, 
och finkorniga ytterst täta och homogena typer. Den i avslagen van
ligast förekommande typen är gråvit till färgen, har glasglans till fett-
glans liksom kvartsen och är tydligt genomlysande i tunna splittror. 
Brottet är ofta mussligt. Kvartsiterna äro i flera fall skiktade och re
presentera omvandlade sandstenar. Bland avslagen uppträder även 
mellanstadier i omvandlingen från sandsten till kvartsit i form av 
kvartsitsandstenar. 

Påtagligt många avslag representera en mycket ren kvartsit, ge
nomlysande med isliknande utseende utan skiktning eller inneslut
ningar. Denna kan lätt förväxlas med en brecciekvarts. Ett .slipprov 
avslöjar dock, att uppbyggnaden är sedimentär. Hit hör även en mörk
grå nästan svart finkornig fjällkvartsit, som till skillnad från de ovan
nämnda typerna har en matt yta. I ett slipprov avslöjas dock att berg
arten har sedimentärt ursprung. 

Bland de ovanliga representanterna för den mångskiftande berg
arten kvartsit uppmärksammas en grå breccierad typ med sprickutfyl-
lande grön epidot. 

En annan är en porslinsvit, ej genomlysande finskiktad kvartsit. 
Den är representerad av ett fätal avslag. 

Huvuddelen av det beskrivna materialet härstammar från fjällked
jan. 

Kvartsitsandsten och sandsten 

I avslagsmaterialet märkes några bitar av en grå något porös sand
sten. På grund av den sistnämnda egenskapen vittrar bergarten rätt 
fort. Bland avslagen förekommer ett mindre antal av en gråvit kvart-
sitsandsten med avsevärt högre konsolidering och porvolymen mellan 
kvartskornen i det närmaste utfylld. Övergångarna till kvartsit ut
märkas av att bergarten blir kantgenomlysande till genomlysande. Till 
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denna grupp hör närmast en svartglänsande typ med vita fläckar eller 
ögon bestående av större färglösa kvartskorn. 

Det ovannämnda sandstens- och kvartsitmaterialet härstammar i hu
vudsak från fjällkedjan. Den sistnämnda svartglänsande typen är känd 
från Västerbottensfjällen. 

Skiffer 

Liksom avslagen av kvartsit uppvisar olika utbildningsformer på
träffas även .skifferavslag av varierande utseende. I materialet upp
märksammas orågrön skiffer, svartskiffer, brun skiffer och svart kvart-
sitskiffer, som representerar en övergångsform mellan skiffer och 
kvartsit. Övergångsbergarter förekommer normalt i alla sedimentära 
formationer. En grågrön skiffer med tydlig cmbred skiktning finns 
representerad av ett flertal avslag. Vissa skifferavslag utgöras av tek-
toniskt utbildade stavlika avsöndringar. Denna typ erinrar om den 
vid Skellefteälven i Norsjö och Mala kommuner anstående till ur
berget hörande s. k. Maurlidenskiffern. 

Avslagen av svartskiffer uppvisa ofta tydlig skiktning och en matt 
yta. Mineralogiskt sett är bergarten uppbyggd av i huvudsak finför
delad kvarts, lermineral och en mindre halt av grafit. Svartskiffer är 
en av fjällkedjans vanligaste bergarter. Även i Västerbottens urberg 
påträffas svartskiffer. 

Som ovan nämnts finns bland avslagen ett ringa antal brun skiffer. 
Den skiljer sig frän svartskiffern genom att den saknar grafit. Denna 
typ av skiffer är en fjäll bergart. 

Bland skifferavslagen märkes många av en svartglänsande kvartsit-
skiffer. Det är en övergångsbergart med drag från såväl skiffer som 
kvartsit. Vissa avslag representera en svartskifferbreccia hopläkt med 
en av grafit svartfärgad kvarts. Bland närstående varianter uppmärk
sammas en svartskiffer med vita och gråvita kvartsitinlagringar. Vissa 
avslag uppvisa lätt rostiga ytor beroende på ett obetydligt innehåll av 
svavelkis, som lätt vittrar och utbildar en rosthud. 

Av det ovan behandlade materialet torde den bruna skiffern och 
kvartsitskiffern representera fjällkedjan. 

Hälleflinta och porfyr 

Vissa avslag representera de båda samhöriga bergarterna hälleflinta 
och porfyr. Dessa karaktäriseras av finkornig tät grundmassa av va
rierande färg. I denna uppträder antingen inga eller obetydligt med 
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kristaller av vanligen fältspat eller kvarts. Man talar då om en hälle
flinta. Är fördelningen av kristaller, även kallade ögon, mycket på
taglig foreligger en porfyr och är halten av kvartsögon stor har man 
att göra med en kvartsporlyr. På grund a* fluidalslirighet synes berg
arten stundom som skiktad. Häl lef lintor och porfyrer äro dock ej se
dimentbergarter utan ha primärt varit flytande vulkaniska smältor. 
Den yttre likheten med kretaceiska flintor med mussligt brott och 
kantgenomlysande konturer kan vara påtaglig. På grund av finkor-
nigheten lämna hälleflinta och strökornsfattiga porfyrer spån med 
skåliga brott och tämligen vassa kanter. 

De ovan anförda bergarterna hänföras till urberget. De ha stor ut
bredning inom bl. a. södra Norrbotten. 

På grund av det tunna vittringsskiktet på avslagen föreligger vissa 
svårigheter att skilja mellan mörkfärgade obandade hälleflintor re
presenterande urberget och kvartsitiska skiffrar tillhörande fjällked
jans bergarter. 

Övrigt material 

Återstoden av avslagsmaterialet har ett skiftande utseende. I detta 
uppmärksammas till att börja med fätaliga stycken av flinta. Från 
fjällkedjans serpentinstensförekomster härstamma smärre stycken av 
vitgrå mjuk talkskiffer. Frän urberget kommer spridda avslag av apli-
tiska bergarter och finkorniga grågröna lulfitiska grönstenar. Des.sa 
sistnämnda uppvisa ofta små rostfläckar förorsakade av en ringa halt 
av lättvittrande svavelkis. Vidare förekomma smärre prov på tradig 
hornbländeasbest. 

Summary 

M. Biömstad gives an account of the problems connected with rock-type cletcr-
minations on material from Stone Age habitation sites in northern Sweden. To 
facilitate a uniform dassification there has been set up a "rock archive" with a 
representative selection of rock types and minerals. To begin with, these are 
derived only from habitation sites on the Ume river, but it is intended that in 
course of time the archive should comprise material from the whole of northern 
Sweden. The artide conducles with a petrographic survey of the "stone archive" 
by E. Ähman. 

Translatecl by Richard Cox 


