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Urtida havsdjur avslöjar Siljans hemligheter  
Vid första anblicken innehåller den grågula kalkstenen från Orsatrakten 
inga fossil. Men den som tittar riktigt nära i mikroskop ser mängder av 
skalfragment: det verkar ha myllrat av liv i haven som täckte Sverige under 
mellanordovicium, för omkring 460 miljoner år sedan. Det är bitar av 
trilobiter, snäckor och tagghudingar, men även olika typer av bläckfiskar 
och andra urtida djur. Jag räknar mängden skalbitar i mikroskop och inser 
att havsbottenmiljön var ovanligt stabil just här när kalkstenen bildades. 

Skyddad från tidens tand 
Berggrunden kring sjön Siljan är kraftigt deformerad. Här träffades jordskorpan av en 
meteorit för 377 miljoner år sedan, under tidsperioden devon. Kratern som bildades har 
beräknats till nästan sju mil bred och idag syns resterna av den tydligt på Sverigekartan 
i form av sjöarna Siljan, Orsasjön och Skattungen. 

Att det överhuvudtaget finns rester av ordovicium i Siljansringen är med tanke på 
meteoritens fruktansvärda kraft inget mindre än ett under. Man tror att det beror på att 
kalkstenen vid tillfället för nedslaget var täckt av ett flera kilometer tjockt lager av 
berglager, sand och grus. Det var vittringsprodukter från en bergskedja lika stor som 
dagens Himalaya. Idag finns inga rester kvar av dessa lager av sediment men spåren av 
deformation syns däremot tydligt: lagren av kalksten som en gång bildades horisontellt 
på havsbotten sluttar ut från kupolen i mitten av Siljansringen. 
 
Vidsträckta kalltempererade hav 
Under mellersta ordovicium befinner sig vår kontinent på södra delen av jordklotet, 
omkring 40 grader söder om ekvatorn. Ett ganska kallt hav täcker Sveriges yta och även 
stora delar av andra kontinenter. Ännu finns inga landlevande djur men i havet är det 
fullt av liv.  

Den ordoviciska kalkstenen är mycket kompakt och finkornig eftersom den 
bildades extremt långsamt. Tillförseln av material från land var låg då det inte fanns så 
mycket berggrund över havsnivå som kunde bidra med vittringsprodukter. Det som 
istället byggt upp bergarten är framför allt mikroskopiska skalbitar från havslevande djur 
som sedimenterat långsamt – en centimeter kalksten kan motsvara flera tusentals år!  
 
Räkna bitar av uråldriga organismer 
För att bättre försöka förstå havsbottenmiljön under tiden då furudalkalkstenen bildades måste jag titta mycket närmare 
på bergarten än vad som är möjligt i fält. Ett vanligt sätt att undersöka och beskriva kalksten, för att på ett vetenskapligt 
vis ha möjlighet att jämföra och förstå hur de bildades, är att räkna olika skalbitar och andra fragment (”punkträkning”). 

Resultatet av mina timmar av räknande blir till grafer och kurvor. 
Mönstren berättar om naturliga processer som havsnivåcykler och 
andra förändringar i miljön på platsen. Jag hittar inga tydliga 
förändringar och tolkar det som att den här delen av det så kallade 
”baltoskandiska” grundhavet var ovanligt stabilt och inte påverkades 
så lätt av störningar. I förlängningen ger mina analyser nämligen 
möjlighet att jämföra furudalkalkstenen i Dalarna mot berglager från 
samma tidsintervall i andra områden. Den exakt lika gamla kalkstenen 
utanför Skövde som min vän Lovisa Gleisner studerat under våren 
verkar till exempel ha berörts mycket mer av havsnivåändringar – 
havsbotten i Västergötland var tydligen mer lättpåverkad! Att räkna 
mikrometerstora fossil är fascinerande i sig men bidrar faktiskt även 
till en fördjupad förståelse av det hav som täckte vår berggrund för 
460 miljoner år sedan. 

Furudalkalkstenen lutar tvärt, ett 
resultat av meteoritnedslaget i devon. 

Runt Siljan, Orsasjön och Skattungen 
finns ordovicisk berggrund bevarad. 
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Jag tittar på tunna skivor av furudalkalkstenen, så kallade 
tunnslip, i mikroskop. Sen räknar jag hur många kalkbitar 
det finns i relation till den finkorniga leran runt omkring, 
och försöker dessutom avgöra vilka djurgrupper det finns 
spår av. På den högra bilden syns till exempel en släkting 
till dagens sniglar och vinbergssnäckor – en gastropod! 


