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Lugnas Minnesfjall, ett fonster
mot tidigt Iiv
Holger- Detlev Buentke

"Afreste frd n Stockholm till l.u gnds
qvarnstensbrott i iindamdl att insamla af
dervarande miirk liga fossi l, hvilka dnn u
iiro de dlsta spdr af organiskt lif som
hittils pdtri iffats i Sve riges bergaflagr ing
ar, dfvensomfor ott efterse 0 111 ndgra nya
fossilfram kom mit i dage n , vid den under
dret verkstdlda bortskaktningcn af de
tuirmast ofve r qvarnstensgneiscn varan 
de sandstetis- oclt skifferlager,

Efte r genomletande af dessa skiffriga
hergarter som blifvit upp brutnc vid de
nuinga qvarnstensbrotten, och bcsett de
afarbetarna insamladefo ssilen ,bcmdrk
res att iifven i (Ir en miingd 4- och 5 
armiga medusitcrframkommit vid berg
brytnin g ....." sh iver von Schmalen see
1885 i sin faltdagbok om en av de arliga
resoma till Lugnas.

I Lugn asbygden ar kva rns tensbrytning
kiind seda n 1600-talet och hundratals
hale r ligger mellan berget och E 20 . Nar
denna binaring krin g 1850 antog indu
striella forme r. vardagbrotten sna rl plund
rad e oc h ste narbetama fic k grava sig in i
bergssluttn ingen , Darmed oppnades e tt
fonster mot tidi gt liv.

Lite mera an 100 ar senare gar en kara
van med Soren Jen sen (Paleo nto log iska
Inst itution en . Uppsala) . Lou Mazzaten ta
(fo tograf. ational Geographic). Mathi 
as Klawitter oc h forfa ttaren kankandes
pa en dig er foto graf isk utrustning fran
parkeringsplatsen ner mot Minnestjal let .
St igen leder ge nom en strandvall oc h
snarl ser vi smedjans tak , en pa rninne lse
om kva mstensbrytningens tid, Vi larnnar
en del utrustning pa banken utan for sme d-

j an oc h gtu' mot ingangen . Jag laser upp
dorren oc h el-skape t oc h tander be lys
ningen. Fuktig luft slar emot oss och
"huvuden boj'' for ga nge n ar lag i borjan.
Vi fort siitter rakt fram oc h gar for b i fle ra
pryd ligt upplagda stenpe lare, so rn bar
upp inn ertaket.

En informationstavla visar de geolo
giska fo rha llande na pa Kinn ekulle oc h
Lu gn asberget , "Jus t de t, Lugnasberget
har ingen diabashatta, diirfor finns det
bara nagra lager bevurad e. "

Brytnings lagret visas: sne tt ne r genom
sa ndstenen mot gnejsen. Vi ar har, for
Minnesfjallet ar en av de ft\ platser pii
jorden diir man kan studentde geo log iska
vittnes bo rde n fran tid en kring den kam 
briska explosione n.

Vi vander tillb aka, gar mot ha ger och
stanna r upp vid ett av rom men ( I) , dvs
platsen da r man brat kvarnsten . Jag hop
par ner i halet och visa r urberget ( Ia).
konglom eratet (I b) oc h sandstenslagret
(lc). "Hur gam rnal ar gnejsen?" fragar
nagon . "One point five bi llion years. "
svarar en annan. 1,5 milj arder ar , vi lket
per spekti v!

Pa gnejsen Jigger bottenkonglomera
tet , so rn bildades for c:a 550 miljoner ar
sedan. nar havet trangde fra m over det
nastan plana urberget. Innehallet va rierar
beroende pa bl a va ttne ts strornningshas
tighe t oc h -riktning vid av lagringstil lfa l
let. "Kong lomera tet raknas viii till sed i
ment ara avlagringar. Finns det spa r av liv
i de tta? " "Ja, Linn arsson bes kriver 1871
Tore lle lla . en fosfa tisk ro rformad orga
nism fran Lugn as." Bland komponent er
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som kvarts. mik rolin och Iju s glimmer
skalldet namn as dreikanrer, typiska vind
slipade stenar med upp till 10 COl kant
langd. Dessa visar all landet nagon gang
har legat ovan havet.

Fingret pekar pa Mickwitzia sand ste
nen ( IC) dar ell 50-t al millimeter - till
centimetertj ocka skikt av sand- och silt
stenar samt lera avlo ser varandra pa ca 3
m hojd . Avlagringarna har skett i ell
grunt hav, det indik eras av torkspri ckor ,
lerflagor och vagm arken . Ogon en har
foljt hela vaggen uppat och spanar in
taket. Snart uppt acker vi de forsta spar
fossilen bland de mera vanli ga vag mar
kena. Kan vi fa slapljus med vara lampor
framtrader dessa mycket tydligt. Snart
ser vi skillnaden mell an olika spar som
Rusoph ycus, Diplichnites (2) och Cru zi
ana.

Sparen har troli gen gjorts av trilobiter
(6), della exemplar ar fran ell nagot yngre
sandstens lager fran Lugnas,

Egentliga fossil ar sallsynta i de under
kambri ska lagren . Bild erna pa de foljan
de fossilen ar tagna pa lost material , som
under arens lopp har hittats pa varphogar
na eller lanats fran nagot mu seum . Brae
hiopoden Mickwitzi a (3) har bevarat s
tack yare sill fosfathalti ga skal.

Storst ryktbarhet vann Lugnas redan
tidigt for det som man ansag vara man eter

Bild LDiplichnites. Lugnds 4 .9.92
Foro : Jells Rydell
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(medusiter ) av oklar taxon om isk stall
ning. Dessa represent eras av Spatangop
sis (4) och Protolyella (5) . Under arens

Bild 6 .Underkamhrisk trilobit, Lugnds
Foro: Francis Howardltlolger Buentke

lopp har andra tolkningar lagts fram, de
har betrakt ats so m sva rnpar, sjostjarno r,
sparfoss il e ller av oorganiskt ursprung.

Lou foto graferar flitigt , ell besokande
sallskap fran en lantbruksskola ar inte
sen a med all stalla upp som statister. Det
sjuder av aktiviteter, hela tiden ar lam-

Bild 3. Mickwitzia monolifera Lugnds
16.2.92 .Foro: Jells Rydell
porn as ljussatming viktig, den mejslar
fram de fossila lamningarna,

Nu tar vi utru stningen och gar till det
angransande underhacket, som ju st har
fardigsta llts till nodutgang. Soren visar
andra intressant a sparfoss il i taket och
forklarar ell och annat paleontologiskt



l.uguds Min nesfjiill

for fotografen,nya instiillningar och bild
vinklar provas, agra bilder kornmer att
spridas med National Geographic till fle
ra miljoner lasare ute i varlden och visa
dem en glimt av de underkarnbri ska var
elserna fran Lugnas ,

En omfattandc litteratur forteckning
finns i Buentke, H-D. 1987
Lugudsbergets geologi. Ldnsstyrelsens
i Skuraborgs liin nteddelande 10/87.
bilaga A.

Holger-Detlcv Buentke
Lugtuis 3535. 54294 Mari estad

Bild 5.Protoryellia pr incep s Tore1l1 870. Lugnds 28.8 92. Foro: Jells R w/r>1l
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