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Hur gammal är 
Stockholmsgraniten?
Vad säger forskningen, och vad säger folket?
TEXT OCH BILD: ÅKE JOHANSSON & ANDREAS KARLSSON

När Cosmonova byggdes på baksidan av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm i början av 1990-
talet tog vi ett prov av den grå och relativt finkorniga Stockholmsgraniten på platsen. Åldern på 
graniten bestämdes sedan med uranblymetoden på mineralet zirkon, som separerades fram ur 
bergarten. Nu har åldersbestämningen gjorts om med den mer förfinade metodik som numera 
står till buds. Vad blev det nya resultatet? Och hur gammal trodde folket, i form av museets 
besökare under Geologins Dag 2018, att graniten under museet kan vara?

den första åldersbestämningen  av Stockholmsgrani-
ten gjordes genom att sju olika storleksfraktioner av zirkon-
kristaller, var och en kanske innehållande flera hundra 
kristaller, vägdes in och löstes upp i stark syra. Ur lösning-
arna separerades uran och bly fram, och halterna av dessa 
ämnen, liksom blyets isotopsammansättning i var och en av 
fraktionerna, mättes i en termisk masspektrometer. 

De erhållna isotopkvoterna av bly och uran plottades 
sedan i ett s.k. konkordia-diagram (se nästa uppslag). 
Idealt ska analyserna plotta direkt på den teoretiska 
konkordia kurvan i diagrammet, men eftersom zirkon-
kristallerna läckt en hel del bly plottade de i stället längs 
en s.k. diskordia linje under kurvan. En ungefärlig ålder på 
1803±20 miljoner år för Stockholmgranitens intrusion och 
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kristallisation gick ändå att bestämma genom att 
extrapolera diskordialinjen till dess skärning med 

konkordia kurvan. Denna åldersbestämning publice-
rades av Ivarsson & Johansson i tidskriften GFF år 1995.

Att zirkonerna plottade så pass långt från konkordia-
kurvan, att de var så diskordanta, har att göra med att de 
var ovanligt uranrika, mellan 740 och 1360 ppm (miljon-
delar) uran i de olika fraktionerna. Att det finns uran i 
zirkonkristallerna som sönderfaller till bly är själva för-
utsättningen för att denna dateringsmetod ska fungera. 
Men om zirkonerna är alltför uranrika skadar de många 
radioaktiva sönderfallen kristallstrukturen i zirkonerna – 
man säger att dessa blir metamikta – och de börjar läcka 

bly så att kvoterna mellan bly och uran minskar. Det är det 
som hänt när analyspunkterna plottar under konkordia-
kurvan. Extrapolationen upp till skärningen mellan den 
linje de olika fraktionerna plottar längs och kurvan blir 
stor, och därmed blir osäkerheten i åldersbestämningen 
också stor, i detta fall alltså ±20 miljoner år. 

Denna åldersbestämning är en av de få som finns av 
berggrunden i själva Stockholm med omnejd, och den är 
redovisad på den karta över Stockholmstraktens berg-
grund som SGU gav ut år 2001. Åldersbestämningen har 
också, på grund av dess lokala anknytning, använts i olika 
sammanhang på museet som exempel på hur man bestäm-
mer bergarters ålder. Därför var det en smula olyckligt att 
resultatet var så pass oexakt.

Därtill kommer risken att den inte bara är oexakt, utan 
mer eller mindre felaktig. Zirkonkristaller kan nämligen 
innehålla olika delar bildade vid olika tillfällen. De flesta 
zirkoner har visserligen bildats när magman kristallise-
rade, vilket är den händelse vi i första hand vill datera. 
Men ibland kan zirkoner även ha påväxter bildade vid en 
senare metamorf händelse, eller innehålla kärnor från 
zirkoner som kommit från äldre bergarter som ingått i det 
material som smält upp för att bilda granitmagman. 

Att det skulle finnas metamorfa påväxter på Stock-
holmsgranitens zirkoner är kanske inte så troligt, då denna 
granit saknar metamorf påverkan. Däremot kan graniten, 
vars magma tros vara bildad genom uppsmältning av äldre 
bergarter i jordskorpan, ha haft så pass låg temperatur att 
zirkoner från dessa äldre bergarter inte helt har smält upp. 
Det kan därför finnas nedärvda zirkonkärnor. 

Om man då löser upp hundratals zirkonkristaller, utan 
att vara helt säker på att en del av dessa inte innehåller 
äldre kärnor, är det svårt att utesluta att den ålder man får 
har blivit för hög genom påverkan från sådana kärnor. Det 
kändes därför önskvärt att göra om åldersbestämningen 
med modernare teknik.

Till vänster: Häll av Stockholmsgranit vid tunnelbanestationen i 
Frescati. Man ser pegmatiter som klipper genom graniten , och 
ett större brottstycke av äldre gnejs.
Runda bilden: Stuff av Stockholmsgranit med inslag av grövre 
pegmatit, tagen vid grävningsarbeten på Riksmuseets bakgård. 
Det material som åldersbestämdes är av relativt finkornig granit, 
inte den grovkorniga pegmatiten.
Nedan: Zirkoner från Stockholmgraniten, till vänster fotogra

ferade i ljusmikroskop. De enskilda kristallerna är ca 0,1–
0,2 mm långa. Till höger visas en analyserad kristall 

sedd i svep elektronmikroskop med BSE (backscatter 
electron). Den markerade analyspunkten gav åldern 

1800 miljoner år. De mörkgrå partierna i kristallen 
är metamikta. Det betyder att kristallgittret där 
delvis är förstört på grund av radioaktivt sönder
fall, medan de ljusgrå partierna är intakta och 
mer gynsamma att analysera. Mineralet zirkon 
är ett zirkonium silikat med formeln ZrSiO4, 
men innehåller dessutom mindre mängder av 
andra grund ämnen, däribland radioaktivt uran 
och torium, vilka båda sönderfaller till olika 
isotoper av bly. Zirkon är därför lämpligt att 
använda för uranblydatering, i synnerhet som 
det förekommer i små mängder i många berg

arter. Det är också motståndskraftigt mot olika 
sorters omvandling och metamorfos.

50 µm

1800 
milj. år
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Den nya åldersbestämningen
Den nya åldersbestämningen gjordes våren 2018 med den 
nordiska jonmikrosonden Nordsim, som finns på Natur-
historiska riksmuseet. En jonmikrosond kan beskrivas 
som en mycket stor och avancerad masspektrometer. 

Med jonmikrosonden kan man analysera 10–20 mikro-
meter stora punkter i enskilda, utvalda zirkonkristaller. 
Zirkonkristallerna sitter ingjutna i en puck av epoxi plast 
som har polerats ner så att man får en genomskärning 
av varje kristall. 

Kristallerna studeras sedan både i ljus mikro skop och 
i elektronmikroskop där man kan se deras inre struktur, 
exempelvis om de verkar ha nedärvda kärnor eller meta-
morfa påväxter, innan själva analysen görs. Kärnorna och 
påväxterna kan man sedan undvika vid analysen, om man 
nu inte är speciellt intresserad av just dessa. Man kan också 
undvika sprickor eller inneslutningar, liksom grumliga par-
tier i kristallerna, vilka ofta är metamikta och diskordanta.

Genom att koncentrera sina analyspunkter till klara 
zirkon kristaller, eller delar av zirkonkristaller, med ett tyd-
ligt magmatiskt utseende, kan man få betydligt pålitligare 
analysresultat som oftast plottar på eller nära konkordia-
kurvan. Den enskilda analysen blir visserligen inte så precis, 

eftersom det handlar om så lite material som analyseras, 
men genom att analysera kanske 15, 20 eller 25 punkter i 
olika kristaller (och ibland flera i samma kristall) kan ändå 
en rimligt precis ålder erhållas vars geologiska innebörd 
(nedärvd, magmatisk eller metamorf) går lättare att tolka.

I detta fall gjordes nitton olika analyser i lika många 
kristaller. Fem av dessa träffade trots allt metamikta par-
tier, vilket resulterade i stora analysfel, och dessa analyser 
gick inte att använda. De övriga fjorton analyserna visar 
en viss spridning på båda sidor av konkordia kurvan, 
men är långt ifrån så diskordanta som de gamla resulta-
ten. En av de nya analyserna avvek en del i sina värden, 
medan de övriga tretton gav en genomsnittsålder på 
1792±4 miljoner år.

Denna ålder är således mer precis än den gamla på 
1803±20 miljoner år. Man kan också vara rätt säker på att 
detta verkligen är en magmatisk ålder som visar Stock-
holmsgranitens kristallisation, och som inte har påverkats 
av äldre zirkonkärnor eller yngre påväxter. 

Endast något enstaka exempel på vad som kunde vara 
äldre kärnor hittades i de zirkoner som undersöktes, och 
inga metamorfa påväxter. Det är dock möjligt att den 
gamla åldern på drygt 1800 miljoner år har inkluderat en 

Ovan till vänster: Konkordiadiagram med resultatet från den 
gamla åldersbestämningen av Stockholmsgraniten. Punkterna 1–7 
visar de olika storleksfraktioner av zirkoner som analyserats. Åldern 
bestäms av den övre skärningspunkten mellan diskordia linjen 
(regressionslinjen) genom de olika punkterna och den teoretiska 
konkordiakurvan (i lila). Här har man fått 1803±20 miljoner år. 
Ovan till höger: Motsvarande diagram för den nya ålders
bestämningen. Analyspunkterna (gula ellipser) sprider något på 
ömse sidor om konkordiakurvan (i lila) och ger en genomsnitts
ålder på 1792±4 miljoner år. Observera att skalorna är olika i de 
båda diagrammen. Den grå ytan i den vänstra bilden motsvarar 
hela diagramytan till höger.
Till vänster: Resultatet från tävlingen i samband med Geologins 
Dag 2018. Svaren på frågan om hur gammal man tror att graniten 
under Cosmonova och Naturhistoriska riksmuseet är fördelade 
sig så här. De blå punkterna representerar enskilda svar. De gula 
staplarna visar hur många av dessa svar som föll inom respektive 
åldersintervall.
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STOCKHOLMSGRANITEN
Stockholmsgraniten är en medelgrov till relativt finkornig, 
odeformerad granit som bildar flera mindre massiv i norra 
delen av Stockholm, och ett större, mer sammanhängande 
massiv i TäbyVallentunaområdet en bit längre norrut. 

I de mindre massiven har graniten oftast en grå färg, 
medan den i TäbyVallentunamassivet oftast är ljusröd. Den 
räknas till de sensvekofenniska graniterna som intruderade 
i ett sent skede av den svekofenniska orogenesen (bergs
kedjeveckningen), efter det att omgivande äldre berggrund 
deformerats och metamorfoserats. 

Stockholmsgraniten anses ha bildats genom uppsmält
ning av äldre material från jordskorpan. Sammansättningen 
är vanligen rent granitisk, och den åtföljs av rikligt med peg
matiter som både kan skära igenom själva graniten och före
komma i omgivande äldre berggrund. 

En av dessa pegmatiter, Ytterbypegmatiten på Resarö 
nära Vaxholm, är känd för sin rikedom på ovanliga mineral 
från vilka inte mindre än nio olika grundämnen upptäckts. 
Ytterby pegmatiten har tidigare brutits på fältspat till pors
linsframställning, varefter det underjordiska brytningsrum
met användes som oljelager. Själva Stockholmsgraniten 
bröts tidigare vid Stenhamra på Färingsö väster om Stock
holm för framställning av gat och kantsten åt Stockholms 
kommun.

mindre andel material från äldre kärnor, och att den därför 
ligger något i överkant. Den nya åldern på ca 1790 miljoner 
år för Stockholmsgranitens intrusion och kristallisation får 
därmed anses som mer korrekt. En mer utförlig vetenskap-
lig artikel har nyligen publicerats i tidskriften GFF.

Men vad tror folket?
Under Geologins Dag på Naturhistoriska riksmuseet i 
september varje år brukar vi ha någon form av tävling 
för att fånga in besökarna redan i entrén. Det kan vara en 
geologisk tipspromenad eller att gissa antalet bergkristal-
ler i en glasburk. 

Förra året (2018) tyckte vi att det skulle vara spännande 
att låta besökarna gissa åldern på den omdaterade graniten 
under museet, för att se vilka svar vi fick. Ett prov av berg-
arten ställdes fram som blickfång och en tävlingsblankett 
gjordes i ordning vilken inkluderade en kort beskrivning 
av hur åldersbestämningar går till. Förstapris för den som 
gissade närmast var Geologins Dags stenlåda med 12 van-
liga mineral och 12 bergarter.

Sammanlagt fick vi in 149 svar. Som väntat varierade 
svaren vilt, från 50 år till 450 miljarder år, och åskådlig-
görs därför bäst på en logaritmisk skala. Medel värdet av 
gissningarna blev 3989 miljoner år (starkt påverkat av de 
högsta gissningarna), medianvärdet där emot bara 160 mil-
joner år. Resultatet är således långt ifrån normalfördelat. 
Betraktar man det högsta svaret, 450 miljarder år, som 
oseriöst (det är ju betydligt högre än både solsystemets och 
universums ålder), och stryker detta, får man ett betydligt 
lägre medelvärde på 975 miljoner år, medan medianvärdet 
endast påverkas marginellt nedåt till 140 miljoner år.

Det finns inom statistik ett begrepp som kan kallas 
”massans intelligens”. Låter man folk gissa på exempelvis 
antalet karameller eller kvartskristaller i en glasburk, så 
kan de enskilda gissningarna variera starkt, men med till-

räckligt många gissningar närmar sig medelvärdet oftast 
det korrekta svaret. I vårt fall var dock förutsättningarna 
lite annorlunda, eftersom detta inte var en ren gissnings-
fråga, utan svaren påverkades av deltagarnas förkunskaper 
i geologi.

De besökare som svarade var ju inte ett genomsnitt 
av Sveriges befolkning, utan ett urval av människor där 
många hade ett speciellt intresse för geologi sedan tidi-
gare och i några fall kanske gått någon universitetskurs i 
ämnet. Av svaren låg därför 54 st (36 %) inom tidsinterval-
let 1 till 10 miljarder år, varav hela 26 inom det för sveko-
fenniska bergarter (som Stockholmstraktens berggrund 
består av) rimliga tidsintervallet 1750 till 1900  miljoner år. 

Påfallande många hade gissat just 1800 miljoner år, 
och en familj med fyra personer hade lämnat in tre svar 
på 1803 miljoner år och ett svar på 1800 miljoner år. Vid 
en efterföljande telefonkontakt erkände de att de googlat 
fram svaret; resultatet av den tidigare åldersbestämningen 
fanns sedan tidigare på museets hemsida och kunde alltså 
googlas fram. Den som vann stenlådan var dock en man 
som gissat 1790 miljoner år, inom felmarginalen samma 
resultat som den nya åldersbestämningen. Detta resultat 
fanns ännu inte utlagt på hemsidan eller publicerat på 
annat sätt, och gick därför inte heller att googla fram.

Den största gruppen svar återfanns alltså i intervallet 
över 1 miljard år, med en topp nära den riktiga åldern, och 
därefter kom svar i intervallet 100 miljoner år till 1 miljard 
år. De flesta verkar alltså ha koll på att vår berggrund är 
mycket gammal, åtminstone vad det gäller Geologins Dags 
besökare. Men sedan fanns det en svans av svar hela vägen 
ner till 50 år, med en mindre topp runt 1000 år. 

Möjligen kan några ha missuppfattat frågan till att gälla 
åldern för det lösa stenblocket som visades upp, snarare 
än själva bergartens ålder. De flesta av dessa svar är dock 
förmodligen från barn, för vilka 100 eller 1000 år är något 
oerhört väldigt gammalt. Hade vi även haft en ruta för sva-
randens egen ålder på svarsblanketten skulle vi ha kunnat 
se om detta stämmer, och om det således fanns en korrela-
tion mellan svarandens egen ålder och vilken ålder de gis-
sat att Stockholmsgraniten hade.  ◆
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