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I mars manad 1989 utsiinde Sveriges Geologiska Undersokning (SGU)
forfragningar till turistorgan, museer och geologiska foreningar om synpunkter pa

«landskapsstenar». For Skanes del giillde detflinta. Kriteriernafor en landskapssten
skulle vara utbredning och utseende samt historisk och ekonomisk betydelse. Stenen
skulle ocksa vara atkomlig for plockning och brytning. Nog har den skanska kalk

stenen ocksa varit pa tal, men med hiinsyn till att en turistsouvenir skall kunna goras
av stenen, iir flinta ett biittre forslag, trots att kalkstenen annars viii fyller kraven bade

vad giiller historisk och ekonomisk betydelse for Skane.

Varfor har just Skane flinta?
Svaret ar inte enkelt. Flinta hal' bildats i f1era

geologiska periodeI', men hal' i Sk<'me ser vi den i
avlagringar fran kritperioden och fran Danien,
den aldsta delen av tertiarperioden. Att Skane val'
tackt av hay och hade ett varmare klimat an da
gens, mest beroende pa att Skanes latituder da
lag nara Medelhavets, maste haft stor betydelse.
Man tror att havsorganismer, uppbyggda av kis
elskelett, efter inlagringen i havsbottnen av nagon
anledning fatt sin kiselsyra utlOst, och denna hal'
da kunnat bilda f1inta under de ratta
forutsattningarna. Vilka dessa ar vagal' ingen
riktigt svara pa idag.

Att bestamma ur vilket geologiskt lager en
flintstuff kommer ifran kan ibland, trots vittring
pa fait och aker, goras med hjalp av sma organis
mer, fossila dinoflagellateI', som finns inlagrade.
Danienflinta fran Limhamn hal' ofta en mangd
mossdjur, bryozoer, val'S kalkskelett visserligen ar
omvandlat av kiselsyran, men strukturen av de sma
djurens skelettbyggnad kan ses som sma
spetsmonster i f1intan.
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Flintans farg och form
Kritlagrens flinta ar ofta kolsvart, i tunna f1isor

helt genomskinlig, och Daniens flinta mera gra,
och enligt nutida «flintsmeder» segare och star
kare, men ocksa mera svarbearbetad an
skrivkritans. Viktigt ar emellertid att papeka, att
mellan dessa farger finns det en glidande skala av
variationer. Ofta ar flintan bildad kring ett fossil
eller mineralkorn, och nar dessa upplOsts kan
haIrummen fyllas med gnistrande bergkristaller
eller bubblig kalcedon. Flinta bestar inte bara av
kiseldioxid, Si0

2
, i f1era varianter, som t.ex. opal

och tridymit, utan hal' ocksa ett visst jarninnehall.
Rester av kalk finns, liksom mangan, som vid
vittring kan ses som vaxtlika monster, dendriteI'.
Flintans opal reagerar da flintan utsatts fOr luft och
regn och ytans ljusbrytning andras sa att den forst
blir bla (vanligt hos Klagshamnsflintan nu), se
dan vit. Det hal' visat sig vid laboratoriefOrsok att
en tjock, vit skorpa, cortex, tar mycket lang tid att
bilda. Flinta, som hamnat i isens grus och slam,
blir garna brun eller gul av oxiderande jarn. Un
der sommaren 1989:s kritbrytning vid S. Sallerup
i ostra Malmo, dok det upp djupt roda flintstycken



Klagshamns jarnvags- och poststation, nLunera
privatbostad

i moranen ovanpa kritan. De liknade blodrod agat,
men den fina vackra ytan ar tunn, endast patina,
och forsvinner vid latt slipning! Stenarna har
troligen ett forflutet i nagon mosse innan de
hamnade i inlandsisens skruvstad.

Vackert randig flinta, tolkas ibland som rester
av refflade stora musslor, men det ar lite tveksamt
aven om det t.ex. i Kvarnby hittats skal i flintan
av musslan Pinna ( av danskar sa traffande kal
lade «skinkemusslinger», eftersom de till formen
liknar rokta skinkor). I kompakta lager av flinta,
sammanhangande utan konkretioner eller
bumlingar, forekommer det ofta, och denna
randiga flinta slipas inte sallan till vackra smycken
i Danmark och Tyskland.
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Danientidens hay drog sig tidvis tillbaka och
vid stranderna lag flintan och rullade, slipades
rund och refflades. Dessa stenar, forr kallade
«killestenar» (go'a att killa nagon pa ryggen
med), ligger utstrodda pa sydostra Skanes akrar.
I sydvastra hornet av Skane hittas de oftare pa
stenaldersboplatser; ibland har de blivit helt vita
och krakelerade som gammalt pOl'slin av att de
legat pa eldplatsen. Manga barns farsta kon
takt med ett fossil, ar ofta en stenkarna av flinta
av sjoborre, pa Osterlen kallade «trollkonor».
Att trumla dessa och infatta dem i silver till
smycken ar mojligt - som souvenirer for
Skane?

Danienflintans fasta lager gar i dagen vid
Fredshog nara Maglarp vid Skanes sydkust.
Denna typ av flinta har sma utskott - darfOr
kallad «pipig» - och den hal' ofta hal rakt
igenom. Sma haliga flintor bars ofta farr som
lyckostenar i ett Iadersnore och sattes rent av
pa honans «rompa» fOr att den skulle varpa
battre, s.k. honsastenar.

Flinta hal' ofta stimulerat fantasin med sina
underliga former. Besvikelsen ar stor nar den
tankta «fossila fageln» eller «dinosauriebenet»
enligt sakkunskapen bara ar en tillfallig nyck
av naturen.

Flintans historiska och ekonomiska
yarde

under Skanes stenaIder och aven senare ar ju
helt obestritt. Alia hade inte mojlighet eller rad

att tillverka sina redskap av metaller och
legeringar, nar den tekniken kom. Datering av
boplatser med hjalp av flintredskap val' ju lange
enda mojligheten, innan kunskaperna om olika
keramiktekniker, karldekorer och framfOrallt C 14
och kalium/argonbestamningarna kunde ge oss da
gens sakrare dateringar.

«Fran flintindustri till dagens industrisamhalle»
ar ett ofta myntat uttryck i Skane. Vid Malmo har
flinta brutits i over 400 gruvhal i Kvarnby, framst
under yngre stenaldern, men aven senare.
(Limhamniana, 1986) Hundratals kilo avslag vid
bearbetningsplatserna i Kvarnby kan nog sa sma
ningom, med okad kunskap, tolkas, och fa oss att
fOrsta i vilka mangder man tillverkat halvfabrikat



Kalkugnen

Kristianstadsflintan, en flinta som kallas
flaekig, ja aven blommig pa grund av de
isblommelika, vita flaekarna i alit det svarta
(kritperiodens flinta), staUde till stora pro
blem vid kalkbrytningen i Hanaskog.
Hanaskogsflintan, av manga beteeknad som
en speeiell variant, fOrekom i upp till 50 em
langa konkretioner, oeh manga geologer
reste langt fOr att se dessa. En kalkugn, men
myeket lite av sjalva brottet, minner idag om
kalkbrytningen dar.

oeh Hirdiga verktyg. Den beromda
Limhamnsflintan exporterades ut over hela
norra Europa oeh den var eftertraktad aven

i~'·li::''''·]I'.

inom andra delar av Skane an den sydvastra,
varifran den kom. Aven vid god tillgang pa
lokal kristianstadsflinta kan en boplats visa
upp en mangd redskap tillverkade av
limhamnsflinta, Lex. Nymolla.
(Limhamniana, 1987)

Kalkbrytningen i Skane har pa flera platser
fatt avslutas pa grund av fOr myeket flinta! I
Klagshamn vid Malmo stOtte man till sist pa ~1I~r;~[
mer flinta an kalk oeh 1938 var det defini
tivt slut. Tva meter tjoeka lager av flinta ar
kanda darifran.

Inget gott utan ett inslag av ont ..

Flinta som byggnadssten
Vi i Malmo har inte heller langt att aka for

att se hus byggda av flinta: i Klagshamn finns bade
kalkugn oeh posthus. Posthuset anvandes som post
redan da huset var jarnvagsstation (hade
persontrafik t.o.m. 1932 oeh befordrade kalk t.o.m.
1938). Flinta som byggnadssten har den naekdelen
att lokalerna blir ganska kyliga oeh far en speeiell
akustik.

Flintans betydelse idag
Sista kriteriet fOr landskapsstenen: kan flintan

ploekas oeh brytas aven idag? Vi i Malmo tvekar
sannerligen inte, nar vi ser Limhamns kalkbrotts
tipp av flinta ute vid Lernaeken. Ny teknik, b!.a.
att anvanda flintprodukter vid vagbyggen, gar att
ftintan idag kan tas battre tillvara, aven om
avsattningen blivit betydtigt mindre an man

hoppats. Utveeklingen i dagens industrisamhalle
rullar pa sa snabbt, att man kan vara overtygad
om att nya anvandningsomraden kommer att
ploekas fram fOr flintans del- om inte annat sa pa
grund av krav pa okad IOnsamhet.

Historia, ekono111.i, byggnadssten,
s111,yckesten,

- vad kan man 111.era begara av en
landskapssten?
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