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En årsprenumeration kostar 250 kr från och med år 2014. För 
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Skånes slocknade vulkan- 
käglor reser sig i det an-
nars flacka landskapet. 
De är resterna av de 
vulkaner som var aktiva 

under de geologiska tidsperioderna 
jura och krita. Dessa så kallade 
vulkankupper vittnar om en tid då 
Skåne befann sig mitt i ett tekton-
iskt aktivt bälte vid södra randen 
av den fennoskandiska skölden. 
Jättekontinenten Pangea höll på att 
brytas upp och Amerika och den 
europeiska kontinenten började  
slitas loss från varandra med följ-
den att Atlanten bildades. Jord-
bävningar och vulkanutbrott till-
hörde vardagen. Klimatet i det som 
långt senare kom att kallas Sverige 
var vid denna tid subtropiskt. Jura 

representerar en växthusvärld med 
höga koldioxidhalter, en värld 
fri från inlandsisar och med hög 
havsnivå. 

Under de följande årmiljonerna 
avtog den vulkaniska aktiviteten 
och idag finns det rester av ett 
drygt hundratal vulkaner, främst 
i centrala Skåne, men man måste 
veta var man ska leta; flera av vul-
kanerna framträder som skogs- 
bevuxna höjder i det annars flacka 
landskapet medan andra repre-
senterar lavapelare från själva 
vulkanröret och är det enda som 
återstår efter det att omgivande, 
mindre motståndskraftiga delar av 
vulkanen eroderats bort av vind, 
vatten och inlandsisar. Vulkankäg-
lorna når upp till 60 meters höjd 

men de flesta framträder som några 
meter höga kupper av basalt. Flera 
av dessa vulkanrester har daterats 
och visar sig ha bildats under flera 
pulser för mellan 180–145 miljoner 
år sedan (tidig jura – tidig krita) 
det vill säga under en tidsrymd av 
ungefär 35 miljoner år. I omgångar 
rann lava ned för sluttningarna, 
drog med sig allt i sin väg, och så 
kallade laharflöden täckte det skån-
ska landskapet. Utbrotten kan ha 
varat i dagar, månader eller kanske 
år för att sedan åter upphöra och 
låta naturen ta över. I den närings-
rika basalten frodades växtligheten 
och snart kläddes vulkansluttning- 
arna av barrträd, ginkgo, orm-
bunkar samt en mängd andra, idag 
utdöda växter så som till exempel 

Upptäckten av ett extremt välbevarat ormbunksfossil, inkapslat i lahar-
flödena vid Korsaröd och Djupadalsmöllan, väcker nu hopp hos forskarna 
om att hitta fler fynd. Dessutom ska ormbunken testas för fossilt DNA.

Fossilfyndet i Korsaröd
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fröormbunkar. Faunan på land 
utgjordes främst av dinosaurier och 
andra reptiler och när kommande 
flöden täckte ekosystemet beva-
rades växter, och djur inkapslade 
i de vulkaniska massorna för 
evigt – som i ett jurassiskt Pompei. 
Just dessa flöden har nu visat sig 
utgöra en verklig skattkammare 
för geologer. Då växter och djur 
begravdes, förstenades dessa näst 
intill momentant av de hydroter-
mala flöden rika på kalcium och 
salter som strömmade igenom de 
vulkaniska bergarterna och askan 
då denna svalnat.

Vi har nyligen beskrivit en fossili- 
serad ormbunke, en kungsbräken 
från Korsaröd. Vi använde oss av 
ljusmikroskopi, skanning elektron-

mikroskopi och synkrotronbaserad 
röntgentomografisk mikroskopi 
för att studera och avbilda fossila 
cellkärnor. Bevaringen av kärlväv-
nad, stam och blandfästen är först-
klassig och avslöjar fina detaljer så 
som strukturer i cellväggarna. Då 
man tittar ännu noggrannare på 
snitt av själva stammen med hjälp 
av ljusmikroskop framträder ännu 
mer häpnadsväckande detaljer. 
Cellkärnor och en del av orga-
nellerna framträder och vid ännu 
närmre inspektion ser man till och 
kromosomerna i de celler som fos-
siliserades just under celldelningen, 
(då kromosomerna blir synliga). 
Närmare än så kommer vi knappast 
”Jurassic Park”. Vi har ännu inte 
testat för fossilt DNA, något som 

för bara några år sedan hade ansetts 
som science fiction men som idag 
av många forskare anses som en 
realistisk möjlighet. Man har under 
de senaste åren upptäckt mjuk-
delar, proteiner och möjligt DNA i 
dinosaurieben från kritatatiden och 
detta visar att ömtåliga vävander 
kan vara ytterst resistenta under 
rätta bevaringsförhållanden. 

Vår fossila kungsbräken 
hittades ursprungligen 
av jordbrukaren Gustav 

Andersson under tidigt 1970-tal på 
marken på Korsarödsgård, strax 
norr om Höör i Skåne. Andersson 
var en entusiastisk amatörforskare 
och han rapporterade regelbundet 
sina observationer till geologer vid 

Sida 24: Ett nutida gejserlandskap, Waimangu valley, 
Nya Zeeland som är analog till det jurassiska Skånska 
landskapet (Foto: Vivi Vajda). 

Till vänster: Karta över Skåne med de jurassiska 
vulkanerna samt Korsaröd utsatt på kartan.

Bild ovan: Gustav Andersson på sin mark i Korsa- 
röd (Foto: Kåre Sjöholm, Höör).
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ungefär 180 miljoner år sedan. Det 
innebär att detta flöde representerar 
den äldsta delen av den vulkaniska 
aktiviteten i området. De fossila 
pollenkornen och sporerna ger oss 
en god inblick i hur vegetationen 
såg ut. Ormbunkssporer dominerar, 
och bland annat är just sporer av 
kungsbräken (Osmunda) vanligt 
förekommande. Vi kan måla upp 
en bild av ett jurassiskt landskap 
täckt av en tät vegetation, domin-
erad av ormbunksväxter samt en 
del lummer i undervegetationen. 
Dock var även barrträd vanliga 
och baserat på pollenanalys kan vi 
se att träd besläktade med dagens 
sumpcypress utgjorde vidsträckta 
skogar. En liten del utgörs av pollen 
från kottepalmer men även växter 
som sedan länge är utdöda och som 
vi endast finner i det geologiska 
arkivet återfinns i de vulkaniska 
avlagringarna vid Korsaröd. Ett 
exempel är pollen från de sedan 
länge utdöda fröormbunkarna. 
Ännu är det många miljoner år 
tills de första blomväxterna ser 
dagens ljus. Faunan på land utgörs 
av dinosaurier och om det vittnar 

de många fossila dinosaurfotspår 
som påträffats i Skånes jura. Dock 
har man ännu inte funnit juras-
siska dinosauriefossil och det beror 
antagligen på att ben sällan bevaras 
i organiska sediment med lågt pH. 
Insekter torde det ha funnits gott 
om och likaså amfibier av olika slag 
i de träskliknande förhållandena 
som rådde i stora delar av Skåne. 

Exceptionellt bevarade fossil 
är ett hett ämne som gränsar 
till astrobiologin, både ESA 

och NASA är på jakt efter spår av 
utomjordiskt liv bland annat på 
Mars där robotar med analysut-
rustning studerar bland annat spår 
efter, i första hand, mikrober. Man 
letar kanske främst i sedimentära 
avlagringar men våra resultat visar 
att just basalter och lavaflöden kan 
utgöra viktiga fyndplatser för spår 
av svunnet liv. De hydrotermala 
processerna som pågår i vulkaniskt 
aktiva områden utgör dessutom en 
grogrund för liv. Den övre gränsen 
för temperaturen där liv kan exis- 
tera har visat sig vara långt över 
100 grader Celsius och forskare har 

Lunds universitet. Gustav Anders-
son donerade den fossila orm-
bunken, tillsammans med en stor 
samling fossilt trä, funna i samma 
vulkaniska avlagringar i Korsaröd, 
till Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm. Där inledde paleobo- 
tanikern Dr. Hans Tralau studier 
på materialet och han publicerade 
ett populärvetenskapligt arbete om 
pollenflororna från Korsaröd. Hans 
Tralau påbörjade sedan arbetet med 
att göra tunnslip av ormbunken. 
Tyvärr hann han inte längre då 
han avled alldeles för ung år 1977. 
Fossilet har sedan dess legat bort-
glömd i samlingarna tills vi nyligen 
återfann det. 

I Korsaröd finns flera basaltkup-
per bevarade och antagligen 
representerar de lavagångar 

tillhörande samma vulkan som 
täckte området med aska och lahar. 
Genom pollenanalys av stenen som 
omger den fossila stammen, har 
vi daterat bergarterna och kun-
nat konstatera att utbrottet ägde 
rum under den tidig juran, under 
pliensbach närmare bestämt, för 

Vänster: Närbild av den fossila orm-
bunken i genomskärning (skuren längst 
stammen). 

Mitten: Samma fossil men skuret tvärs 
över stammen, de runda ringarna 
representerar stjälkar. Foto: Benjamin 
Bomfleur. 

Till höger: Fossilt ved. Foto: Vivi Vajda.

Kollage som visar levande kungsbräken (till vänster) och fossil kungsbräken samt fossil i genomskärning. Foto: Stephen 
McLoughlin & Benjamin Bomfleur.
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funnit organismer som överlever 
avsevärt högre temperaturer.  
Många organismer tillhörande 
domänen arkéer överlever upp till 
130 grader. Ur sprickor på havsbot-
tnen strömmar hett vatten, dessa 
hydrotermiska källor når tempera-
turer på upp till 464 grader Celsius 
och där har speciellt anpassade 
ekosystem som sjuder av biologisk 
aktivitet upptäckts. 

Upptäckten av det exceptio- 
nellt välbevarade orm-
bunksfossilet leder onekli-

gen tanken till att där måste finnas 
mer att upptäcka, det är inte svårt 
att föreställa sig vad som mer kan 
ligga inkapslat i laharflödena vid 
Korsaröd och Djupadalsmöllan. En 
hel del fossil ved har återfunnits 
huller om buller i laharflödena och 
dessa  representerar främst rester 
av de talrika barrträd  som växte 
i det jurassiska landskapet. Dock 
har  metodiska undersökningar 
av de undre delarna av flödena,  
i kontakten till den jurassiska 
markytan, inte gjorts och där kan 
den ursprungliga floran och faunan  
finnas bevarad in situ.Troligtvis 
torde även fossila mikroorganis-
mer återfinnas i mängder. Gustav 
Andersson öppnade ett fönster 
till det förgångna och nu är det 
upp till forskarkåren att fortsätta 
i hans spår. Vi har i skrivande 
stund erhållit ett stipendium från 
Crafoordska stiftelsen och tillstånd 
av markägaren att påbörja en mer 
omfattande utgrävning i Korsaröd 
under augusti månad. Vi vill 
rikta ett stort tack till Crafoordska 
stiftelsen och Vetenskapsrådet för 
stöd för denna forskning. Vi vill 
även tacka nuvarande markägaren 
Magnus Nyman och sist men inte 
minst Tjörnarps Sockengille som 
har stöttat oss på alla vis under det 
senaste året. 

VIVI VAJDA, professor i paleonto- 
logi, Lunds universitet, 
STEPHEN McLOUGHLIN, förste  
intendent, Naturhistoriska riks- 
museet
BENJAMIN BOMFLEUR, forskare, 
Naturhistoriska riksmuseet
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Ovan: Fossila pollen som tagits fram från bergarten 
som omger ormbunksfossilet. Foto: Vivi Vajda. 

Till höger: Närbild av cellstrukturen i 3D från röntgen-
tomografisk mikroskopi. Cellkärnorna lyser grönt.  
Foto: Benjamin Bomfleur.




