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Stevns Klint
TEXT: Vivi Vajda     

Den vita kalkstenen 
bländar då man 
tittar ned i Limhamns 
kalkbrott och tar vi 
oss över Öresund, till 

Stevns Klint strax söder om Köpen-
hamn, så reser sig samma vita kalk-
sten istället som klippor längs Dan-
marks östkust. Lagerföljden som vi 
kan se både i Limhamns kalkbrott 
och vid Stevns Klint avsattes för 
mellan 70 och 55 miljoner år sedan, 
under senare delen av Krita 
och tidigaste Paleogen, i det som då 
var ett subtropiskt hav. Hela den 

baltiska plattan (den kontinentplat-
ta som både Sverige och Danmark 
tillhörde, och tillhör än idag) var 
då belägen något längre söderut, 
ungefär på samma breddgrad som 
medelhavsländerna ligger på för 
närvarande, och till det kommer att 
klimatet på jorden var varmare än 
idag. Detta avspeglar sig i att det till 
exempel inte fanns polarisar under 
detta tidsintervall vilket innebär att 
havsnivån var avsevärt högre, och 
områden som idag utgör kustrem-
sor var då istället grunda hav. Att 
klimatet var varmare ser man i den 

fossila faunan och man har hittat 
både krokodiler och hajtänder i 
kalken i Limhamn och i Danmark. 
Att klimatet vid jordens poler var 
tempererat ser man bland annat i 
den frodiga växtlighet som åter-
finns på Antarktis i form av fossila 
skogar från denna tid. 

Mest kända är dock dessa berg- 
arter eftersom kalkstenen gömmer 
spår efter en mycket specifik hän-
delse – den stora katastrof som in-
träffade för 66 miljoner år sedan och 
som utplånade nästan 75 procent 
av alla arter på vår jord, däribland 

Vy över det numera nedlagda kalkbrottet i Limhamn. Kalkbrottet utgör idag ett naturskyddsområde. På grund av det speciella 
mikroklimatet i brottet, finns där ovanliga växter och djur. Foto: Vivi Vajda.

PERIODER Författaren har valt att 
i denna artikel skriva ut de  
geologiska periodernas namn 
med inledande versaler. 
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NÄRA FOSSIL 

Välkommen till en färd 66 miljoner bakåt i tiden, 
till dagen då dinosaurierna dog ut. 

MER OM LIMHAMNS KALKBROTT 

Limhamns kalkbrott ligger strax 
söder om Malmö och här började 
man antagligen bryta kalk och flinta 
redan under stenåldern. I botten av 
brottet är kalken ungefär 66 miljoner 
år, och motsvarar tiden för asteroid- 
nedslaget i Mexiko då bland annat 
dinosaurierna dog ut. Limhamns- 
kalken bildades i ett subtropiskt, 
grunt hav.  

Ett fossilt krokodilkranium från Limhamns kalkbrott av arten Thoracosaurus scanicus, även kallat för ”Skånekrokodilen”. Fos-
silet som är 55 centimeter långt återfanns i lager av Paleogen ålder (närmare bestämt Dan, tidigaste Paleogen). Fynd av detta 
slag visar att klimatet var varmt. Foto: Vivi Vajda.
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dinosaurierna. Idag är de flesta forskare överens om 
att orsaken bakom detta utdöende var en asteroid som 
slog ned i dagens Mexiko (Yucatánhalvön). Kratern 
som bildades kallas för Chicxulub, efter den by som 
ligger mitt i kratern. Kratern är ungefär 200 kilometer i 
diameter och två kilometer djup men är idag begravd 
av yngre sediment.

Alla de kubikkilometer berg som ”grävdes ut” då 
asteroiden slog ned, slungades upp i atmosfären och 
spreds över hela jorden. Under de närmsta veckorna, 
månaderna och åren efter asteroidnedslaget landade 
alla dessa partiklar i haven och på land och bildade ett 
lager som finns bevarat på många platser på jorden och 
utgör gränsen mellan tidsperioderna Krita och Pale-
ogen, allmänt benämnd som Krita-Paleogengränsen. 
Närmst nedslagsplatsen i Belize och Mexiko är lagret 
mycket mäktigt, upp till 30 meter där det bland annat 
utgörs av stora block omväxlande med mindre par-
tiklar och så kallade sfäruler. Dessa sfäruler utgörs av 
runda glasaktiga ”kulor”och består till övervägande del 
av kisel. De bildades i samband med nedslaget består 
helt enkelt av smält berggrund. Gränslagret tunnas ut 
ju längre från nedslagsplatsen man kommer och vid  
Stevns Klint utgörs det av upp till 30 centimeter, med-
an det på Nya Zeeland endast representeras av några 
millimeter.   Gränslagret är anrikat på bland annat 
grundämnena iridium, nickel, järn, krom och till och 
med guld. Dessa grundämnen härrör främst från själva 
asteroiden som förångades i samband med nedslaget 
och som sedan kom att ingå i det stoftlager som spreds 
globalt. Dock finns det även spår av själva berggrunden 
vid nedslagsplatsen i Yucatán, i det att man finner 
svavel och arsenik i gränslagret. Dessa ämnen ingår 
i den gips som återfinns vid nedslagsplatsen. Det är 
ganska otroligt att vi återfinner bergarter från Yucatán 
nästan utanför vår egen husknut! 

Stevns Klint. Den tolv kilometer långa klippsektionen 
vid Stevns Klint är svagt veckad och Krita-Paleogen-
gränsen är därför blottad på olika nivåer. Men låt oss ta 
bergarterna i ordningsföljd, då kan vi följa händelseför-
loppet före, under, samt efter den katastrof som bland 
annat utplånade dinosaurierna för drygt 66 miljoner år 
sedan. 

Kritkalkstenen. Avlagringarna från kritatiden består 
främst av kolonier av mossdjur (bryozoer) samt plank-
ton som till exempel foraminiferer och coccolitoforider, 
vilka bildade den så kallade skrivkritan, en mjuk krita 
som man tidigare bland annat använde till att skriva 
med på tavlan i skolor. Plankton som levde i krithavet 
var till stor del beroende av solljus och de utgjorde 
basen i näringskedjan. Då asteroiden slog ned förmör-
kades himlen eftersom atmosfären fylldes av stoft. Det 
blev mörkt på jorden och fotosyntesen avstannade, 
och temperaturen på jorden sjönk dramatiskt. Svavel-
partiklar från berggrunden i Mexiko förenade sig med 
vatten i atmosfären och svavelsyra (H2SO4) bildades 
och ett surt regn föll över land och hav. Detta tillsam-

mans gjorde att planktonen dog ut eftersom växtplank-
ton inte kunde livnära sig utan solljus och djurplankton 
kunde inte bygga sina skal i den sura miljön. Konse-
kvensen blev att produktionen av kalk upphörde. 

Flinta förekommer nästan överallt i kalkstenen, 
vilken är till stor del utfälld i gångar som grävts ut 
av kräftdjuret Callianassa (tillhör ordningen tiofotade 
kräftdjur). Långt efter det att kalken avsatts har dessa 
gångar fyllts i av kisel (under perioder då havsvatt- 
net varit övermättat på detta grundämne). Flintan i 
kalkstenen består av en blandning av de två mineralen 
kalcedon och opal. Färgen varierar från ljust grå till 
svart. Flintan förekommer i form av flintnoduler, men 
även som hela lager som tydligt framträder som mörka 
band i den annars vita kalkstenen. 

Fiskeleret. Vid Stevns Klint övergår den översta kalks-
tenen i ett mörkt eller rostfärgat lerlager rikt på organ-
iskt material som består av flera urskiljbara horisonter, 
det så kallade fiskelerslagret. Fiskeleret syns speciellt 
tydligt vid Stevns Klint och detta lerlager utgör gränsen 
mellan tidsperioderna Krita och Paleogen, där basen 
av fiskeleret utgör själva gränsen. Fiskeleret har fått sitt 
namn av att man funnit en hel del fiskfossil 
i just detta lager. Lagret består av utfall från asteroiden 
och från berggrunden i Mexiko, men även av lera 
från land där erosionen nu blev mer omfattande när 
växttäcket var förstört. Då även kalkproduktionen 
upphörde i haven för ett tag, så blev fiskeleret mycket 
framträdande. Fiskeleret är indelat i flera tunnare lager. 
Längst ned i de understa millimetrarna har forskare 
identifierat små, små sfäriska partiklar som härrör från 
nedslaget (så kallade mikrosfäruler), detta följs av det 
röda lagret som är rikt på järn och som även detta åter-

Övre bild: Kustsektionen vid Rødvig, inte långt från Stevns 
Klint, med geologikursen GEOA01 från Lund. Här syns de oli-
ka enheterna tydligt. Under gränslagret är avlagringar från 
Krita, medan de som ligger över gränsen är av Dan-ålder 
(Paleogen). Foto: Vivi Vajda.

Infälld bild: Nu levande kalkalg (coccolitoforid) av arten 
Gephyrocapsa oceanica fotograferad i svepelektron-
mikroskop. Själva cellen är omgiven av kalcitplattor  
(coccoliter). De kretaceiska arterna som levde före aste- 
roidnedslaget bildade liknande coccoliter.  
Foto: Jorijntje Henderiks, Uppsala universitet.

Nedre bild: Närbild på själva fiskeleret (gränslagret). Här 
syns tydligt skillnaden mellan skrivkritan och det järnrika 
lagret. Övergången mellan det ljusgrå, övre fiskelerslagret 
och den paleogena kalkstenen är successiv. Tjockleken på 
detta lager varierar avsevärt och beror helt enkelt på hur 
bottentopografin såg ut. I svackor på havsbotten har ma-
terial från nedslaget  ansamlats medan inte något av detta 
bevarats på höjder. Foto: Vivi Vajda.
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speglar asteroidens sammansätt- 
ning. Detta lager framträder tydligt 
eftersom det rostar då det kommer 
i kontakt med syre, därav dess rost-
bruna färg. Det järnrika, rostbruna 
lagret följs i sin tur av ett mörkgrått 
lager som blir successivt ljusare 
allteftersom kalkproduktionen i 
haven kommer igång igen efter att 
solljuset återvänt. 

Danienkalken. Kalken ovanför 
fiskeleret består av en mycket hår-
dare kalksten än skrivkritan under 
fiskeleret. Understa etagen av Paleo-
gen kallas för Dan, därför kallas 
kalken ofta Danien- eller Dankalk. 
De följande 20 centimetrarna 
ovanför fiskeleret utgörs av den så 
kallade Cerithiumkalkstenen vilken 
troligtvis utgörs av kemiskt utfälld 
kalk som fälldes ut då den biolo-
giska produktionen fortfarande var 
blygsam. Cerithiumkalkstenen följs 
av en Bryozokalksten, men mellan 
dessa finns en så kallad “hard-
ground”, en förstenad havsbotten. 
Den överliggande Bryozokalksten- 
en skiljer sig dock från den som lig-
ger under gränslagret i det att den i 
princip saknar de kalkprodu- 
cerande plankton som utgör en så 
stor del av Kritkalken. Mossdjur är 
kolonilevande små zooider som le-
ver på organiska partiklar och alger 
i vattnet. De levde antagligen på de 
första alg- och planktongrupperna 
som började återhämta sig efter 
katastrofen. Mossdjuren kunde fro-
das då en stor del av dess ”fiender” 
och konkurrenter var utslagna och 

miljön efter katastrofen måste ha 
passat mossdjuren. Vid Stevns Klint 
syns det mycket tydligt att bryozo- 
kalkstenenen är hårdare då den 
sticker ut som en ”hylla” ovanför 
själva fiskelerslagret eftersom 
den är motståndskraftigare mot 
väder och vind. Dessa kolonier av 
mossdjur byggde upp revliknande 
biohermer, vilket gör att kalkstenen 
bildar böljande lager, det ser man 
bäst om man studerar klipporna 
från avstånd.

Ovanpå flera meter Bryozokalk-
sten följer Korallkalkstenen. Korall-
kalkstenen består främst av koraller 
så som namnet avslöjar men på 
många ställen är korallskeletten 
helt upplösta och endast håligheter-
na kvarstår. Tidigare tolkade 
man närvaron av koraller som en 
uppgrundning av havet eftersom 
man tog för givet att de var tropiska 
koraller, men idag anser man att 
dessa koraller är djuphavskoraller 
som inte är beroende av solljus. 
Dessa återfinns ofta på flera hundra 
meters djup där solljuset inte når 
ned och där vattnets temperatur 
kan gå ned till 4° C. Korallreven 
i djuphaven byggs främst upp av 
stenkoraller vilka bildar kalk men 
kunskapen om deras biologi 
är fortfarande mycket knapp. Djup- 
havskorallerna, till skillnad mot de 
tropiska korallerna, är inte beroen- 
de av plankton utan kan leva på 
dött organiskt material. Detta är an-
tagligen förklaringen till att de var 
så framgångsrika under tiden efter 
asteroidnedslaget. Dessa korallrev 
förekommer endast i kalksten från 
mellersta Dan. Den kallas även 
för Faxekalksten efter Nordens 
största kalkbrott i Faxe på Själland i 
Danmark. Både Faxe kalkbrott och 
Stevns Klint bjuder på, förutom en 
naturskön upplevelse, en möjlighet 
till att lära sig mer genom att besöka 
de museer som finns i anslutning 
till de geologiska lokalerna. Sedan 
kan man alltid avsluta dagen med 
ett gott danskt smörrebröd.

Limhamns kalkbrott. En blick ner 
i kalkbrottet tar oss miljontals år 
tillbaka i vår geologiska historia. 
Här får vi en inblick i den värld 
som utgjorde sydvästra Skåne för 
ca 70-55 miljoner år sedan i det 
som då var ett tropiskt grundhav. 

Kritaperioden (det vill säga tiden 
före nedslaget) finns representerad i 
botten av kalkbrottet, i den del som 
idag tyvärr är vattenfylld, men som 
mest har 20 meter av översta Krita 
varit blottad. Man började bryta 
kalksten i Limhamns kalkbrott år 
1870 och fortsatte med det fram 
till 1994, då brottet hade en längd 
på en kilometer och en bredd på 
600 meter. Kalkstenen har främst 
använts till byggnadsmaterial i 
form av cement men förvånande 
nog används kalkstenen, som idag 
bryts till exempel i Faxe, Dan-
mark,  främst som fyllnadsmedel i 
tandkräm, i djurfoder (kalk är bra 
för skelettet), skosulor och tuggum-
mi. Idag är Limhamns kalkbrott 
ett naturreservat och tack vare  
att det i brottet råder ett speciellt 
mikroklimat finner man där en 
mängd ovanliga djur och växter. 
Kalken som är synlig i brottet är 
alltså avsatt efter massutdöendet 
som inträffade i övergången mellan 
Krita och Paleogen och bergarterna 
utgörs av olika typer av kalksten, 
beroende på vilken djurgrupp som 
den är uppbyggd av. Understa 
Paleogen (Danien) representeras av 
Limhamnskalkstenen som främst 
består av bryozo-biohermer och en 
del flintlager. Den överliggande så 
kallade Köpenhamnskalkstenen in-
nehåller en mindre andel bryozoer. 
Andra vanligt förekommande fos-
siler är koraller. Dessa koraller var 
antagligen djuphavslevande 
och var inte direkt beroende av sol- 
ljus. Idag finner man koraller som 
lever i en liknande livsmiljö till 
exempel utanför Norges kust. 
Flinta förekommer nästan överallt i 
kalkstenen. 

Lagerföljden i kalkbrottet är rik 
på fossil och faunan är mycket art-
rik. Man kan hitta fossila koraller, 
bryozoer, sjöborrar, sjöliljor, krab-
bor, musslor samt snäckor. Man har 
även funnit fossil av ryggradsdjur 
som till exempel hajtänder och 
fossila rester av en havslevande 
krokodil, Thoracosaurus scanicus 
(“skånekrokodilen”), som hade ett 
långt och smalt nosparti. Dess-
utom har man funnit rester av en 
vadarfågel, Scaniornis lundgreni 
(“Lundgrens fågel från Skåne”). 

Fossilen har varit viktiga för date- 
ringen av lagerföljderna och under 

Bilden ovan: Höjerups kyrka  byggdes 
på klinten, 30 meter upp, år 1357. Klinten 
eroderas dock och 1928 ramlade koret 
i havet och även delar av kyrkogården. 
Den sista gudstjänsten hölls 1910.  Man 
kan stå inne i kyrkan och se ut över 
havet genom en dörr. Foto: Erik Persson, 
filosof och astrobiolog, Lunds universitet.
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1950-talet upprättades en biostrati-
grafi baserad på sjöborrstaggar. 
Frtiz Brotzen, som ledde arbe-
tet, korrelerade lagerföljderna i 
Limhamn med de vid Stevns Klint. 
Senare har man även använt sig 
av foraminiferer och coccoliter för 
biostratigrafi. 

Guidade turer ordnas till Lim-
hamns kalkbrott med jämna mellan-
rum, men samma kalksten kan man 
faktiskt ta en titt på vid brofästet till 
Öresundsbron, så passa på att leta 
efter fossil om du har vägarna förbi. 

Vivi Vajda, professor i geologi, 
Lunds universitet. 
vivi.vajda@geol.lu.se

P.S Tack till David Dunér för goda 
råd. D.S

Montage: Fossil från kalkstenen avsatt efter asteroidnedslaget, det vill säga  
Paleogen ålder (Dan). Alla fossilerna förutom korallen kommer från Limhamns kalk-
brott. Fotografier  och fotomontage: Vivi Vajda. 

Korall: Faksephyllia faxensis (från Faxe kalkbrott, Danmark). 

Sjöborre: Echinocyrus sulcatus.

Sjöborrtaggar: Tylocidaris spp.

Armfotingar: Chatwinothyris subcardinalis & Terebratula lens. 

Bryozoer: Mossdjur.

Hajtänder: Otodus sp. Tänder från makrillhaj som levde i haven under  
Paleogen och Eocen. 

Snäckor: Voluta spp.
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