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Västergötlands kambrosiluriska berggrund (fig. 1, 2) är 
lite mer än tvåhundra meter mäktig och uppvisar några 
av världens mest välbevarade och fossilrika sedimentära 
bergarter från den kritiska tid i jordens historia – kring 
540 till 420 miljoner år sedan – då vår planets biosfär först 
började diversifieras. Det är vid denna tid som en rikedom 
av flercelligt liv först hittas. De sedimentära lagren från 
de tre bevarade geologiska perioderna kambrium, ordovi-
cium och silur har här inte, som på så många andra platser 
på jorden, utsatts för stora förstörande och omvandlande 
geologiska krafter. De kambrosiluriska sedimentära lagren 
ligger nästan lika platt och opåverkade som när de en gång 
avlagrades på botten av det hav – Iapetushavet (uppkal-
lat efter Gaias och Uranos son) – som trängde in över en 
nästan plan nederoderad urbergsyta – det subkambriska 
peneplanet. I vissa fall verkar inte sedimenten ens ha om-
vandlats till en hård bergart, utan är lika mjuka som när de 
en gång bildades. I samband med mindre förkastningar –
troligen av permisk ålder, d.v.s. för mer än 250 miljoner år 
sedan – har dock urberget delats i två stora block av vilka 
det östra ligger något nedsänkt i förhållande till det väst-
ra (fig. 3). Den plana urbergsytan har på grund av dessa 
tektoniska rörelser fått en väldigt svag västlig lutning. De 
sedimentära lagren har skyddats mot erosion dels genom 
att Billingen-Falbygdenområdet sänkts vid förkastningen 
och dels genom att intrusioner av en vulkanisk bergart, 
diabas (ibland kallad ”trapp”), som även den bildats under 
den permiska tidsperioden. Intrusionerna har skett på lite 
olika nivåer i lagerserien och därför har olika stora delar av 
denna bevarats i de olika bergen. 
 På Lugnåsberget (fig. 1, lokal 1), där diabasen helt ero-
derats bort, finns till exempel endast kambrium bevarat 

och på Halleberg och Hunneberg finns endast kambrium 
och tidig ordovicium under diabasen. På de flesta av väst-
götabergen omfattar dock lagerserien kambrium, hela ordo-
vicium samt även tidig silur (fig. 1). Diabasen bildar oftast 
utbredda flata täcken och västgötabergen reser sig därför 
som låga platåberg över den omgivande slätten (fig. 1). 
Kinnekulle kröns dock endast av en liten diabashätta och 
därför har en mera konisk profil – en profil som gjorde 
att berget en gång helt felaktigt ansågs vara resterna av en 
vulkan (bild 1). Västgötabergen är alltså erosionsrester av 
det en gång sammanhängande sedimenttäcke som avsattes 
i Iapetushavet. 
 De välbevarade fossilen och bergarterna i kambrosilu-
ren i Västergötland ger oss en unik inblick i hur kraftigt 
miljön och livet skiftat under Balticaplattans färd från 
södra halvklotet mot norr. Denna långa och dramatiska 
geologiska resa genom tid och rum kan man själv uppleva 
genom att besöka de kambriska, ordoviciska och siluriska 
stenbrott och andra geologiska lokaler i Västergötland som 
beskrivs i den följande texten.

Kambrium (541 till 485 miljoner år sedan)
Vår kambrosiluriska resa börjar för lite mer än 540 mil-
joner år sedan. Vid denna tid trängde havet in över Bal-
ticaplattan (d.v.s. den separata tektoniska platta som Sve-
rige tillhör), som utgjorde en isolerad kontinent i den 
kalltempererade klimatzonen på södra halvklotet (c:a 50 
– 60 grader syd).  I Västergötland avsattes först det s.k. 
basal konglomeratet (hopkittat material av strandgruska-
raktär - fig. 4, bild 2) som varierar i mäktighet p.g.a. av att 
urbergsytan inte var helt slät. Över konglomeratet följer 
en avsättning av sand och lera som tillhör den vitt spridda 
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File Haidarformationen (namnet kommer egendomligt 
nog från en djup borrkärna från File Haidar på Gotland). I 
Västergötland har denna formation traditionellt indelats i 
Mickwitziasandstenen och Lingulidsandstenen (fig. 4, 5), 
benämnda efter två mycket sällsynta typer av fosfatskaliga 

brachiopoder (på svenska – armfotingar som är tvåskaliga 
bottenlevande djur). Brachiopoderna är exempel på några 
av de tidigaste djuren med hårddelar och representerar 
några av de första komplexa typerna av flercelligt liv som 
utvecklas under vad vi brukar kalla den ”kambriska explo-

Fig. 1. Geologisk karta över 
Västergötland.
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sionen” (kraftig relativt snabb ökning av antalet flercelliga 
djur under början av kambrium). Mickwitziasandstenen 
(totalt c:a 10 m) är hård och tunnskiktad. Mellan sandste-
nen är den kambriska leran helt mjuk och formbar (bild 
3) – den verkar aldrig ha hårdnat till en bergart – detta 
trots att den bildades för c:a en halv miljard år sedan. 
Lingulidsandstenen (ca 24–29 m) är en nästan ren fin-
kornig, tjockbankad kvartssandsten, som använts i flerta-
let medeltida kyrkor och officiella byggnader i regionen 
(bild 4). Kroppsfossil är mycket sällsynta i hela File Hai-
darformationen, men lokalt är spårfossilfaunan mycket rik 
(fig. 4, 5, lokal 1, 2), och dessa spårfossil av bland annat 
maskdjur och leddjur ger oss viktiga insikter om de tidi-
gaste djurens ekologi under kambriska explosionen (bild 
5). Fossil av kalkskaliga fossil hittas nästan aldrig (möj-
ligen som mycket sällsynta avtryck) eftersom sandstenen 
har lågt pH-värde vilket orsakar upplösning av kalken i 
skalen. På västgötabergen bildar File Haidarformationen 
ofta den branta s.k. sandstenskleven vid basen av pla-
tåbergen. Efter ett omfattande sedimentationsavbrott, 
som troligen orsakades av en långvarig och global havsy-
tesänkning, förändrades sedimentationen och miljön på 
havsbotten helt. Den följande delen av kambrium do-
mineras i Västergötland och stora delar av övriga Sve-
rige (Skåne, Öster götland, Öland med flera landskap) 
av mörka skiffrar samt de s.k. alunskiffrarna, som även 
inkluderar en egendomlig typ av linsformad kalksten i 
form av s.k. orsten (fig. 6, bild 6, lokal 3) – hur kalk-
stenen exakt har bildats är fortfarande kontroversiellt. I 
Västergötland representeras denna del av kambrium av 
en mindre än 10 meter mörk skiffer (som aldrig bru-
tits och därför är dåligt blottad) samt den 10–15 meter 
mäktiga alunskiffern, som är mycket bättre blottad i 
talrika nedlagda stenbrott. Alunskifferformationens av-
sättningsmiljö var mycket speciell och exakt hur denna 
miljö såg ut är kontroversiellt. Den organiska produkti-
viteten var mycket hög och detta fick till följd att bot-
tenmiljön tidvis var helt syrefri. Alunskifferformationen 
är även rik på kolväten samt uran och har därför under 
olika perioder brutits aktivt i Västergötland. Denna del 
av lagerserien uppvisar talrika sedimentationsavbrott 

Fig. 2. Den paleozoiska lagerföljden i Västergötland.
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(markerade av konglomerat) och innehåller en fauna 
som domineras av leddjur av olika slag, men framförallt 
trilobiter (fig. 6). De kambriska trilobiterna hittas oftast 
som massförekomst av väldigt små former (lokal 3), och är 
bäst bevarade i orstenarna. De kambriska skiffrarna sam-
manfaller oftast med de stora plana jordbruksområdena 

runt västgötabergens sidor. Kambrium avslutas oftast med 
en orstensbank som ofta har en konglomeratisk struktur. 
Orstensbankens överyta är vanligen skarpt markerad och 
har djupa gropar som utfylls av ordoviciska avlagringar. 
Denna yta markerar ett stort sedimentationsavbrott som 
troligen orsakades av en global havsytesänkning. 

Bild 1. Kinnekulles koniska 
profil

Fig. 3. Profil genom Kinnekulle och Billingen. Höjdskalan=11xlängdskalan.



5

Kambrium - Lokal 1. 
Minnesfjället (Lugnås) – fig. 4, bild 2, 3, 5 
Denna nedlagda kvarnstensgruva är nu ett fantastiskt fint 
och välbesökt museum. Här finns kanske den bästa blott-
ningen av kontakten mellan det subkambriska peneplanet 
och den överliggande kambriska lagerföljden. Urberget 
består av prekambrisk gnejs som är vittrade ned till c:a 50 
cm djup. Det är denna lite mer formbara bergart som bru-
tits för kvarnstensframställning. Över den något ojämna 
urbergsytan följer det tunna bottenkonglomeratet (vanli-
gen under en meter mäktigt). Konglomeratet överlagras 
av File Haidarformationen, som inleds med Mickwitzia-
sandstenen, varav c:a fem meter är tillgängligt i och kring 
Minnesfjället. Mickwitziasandstenen är avsatt på mycket 

grunt vatten, vilket visas av böljeslagsmärken, torksprickor 
och andra typiska sedimentära strukturer. Spårfossilfauna är 
internationellt berömd och mycket rik och inkluderar ett 
flertal typer av maskgångar samt spår av leddjur som ibland 
verkar ha aktivt sökt upp maskgången – ett möjligt tidigt 
exempel på predation. Kroppsfossil är mycket ovanliga och 
inkluderar huvudsakligen brachiopodsläktet Mickwitzia. 
Spatangopsis och Protolyellia är exempel på mycket proble-
matiska strukturer som av vissa forskare tolkats som riktiga 
kroppsfossil av korall-liknande organismer. 

Kambrium - Lokal 2. 
Råbäckshamn (Kinnekulle) – fig. 5, bild 7
Här kan man vid lågt vattenstånd se det subkambriska pe-

Fig. 4. Lagerföljden i Qvarnstensgruvan 
(Minnesfjället, Lugnås).
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Bild 2. Kontakten mellan 
urberget och bottenkonglo-
meratet i kvarnnstensgruvan 
(Minnesfjället, Lugnås). 
Ur det runda hålet har en 
kvarnsten brutits från det 
vittrade urberget (gnejs).

Bild 3. Den understa delen 
av Mickwitziasandstenen i 
kvarnstensgruvan (Min-
nesfjället, Lugnås). Mellan 
de hårda sandstenslagren 
hittar man tunna lager med 
njuk lera.
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neplanet utmed stranden där bottenkonglomeratet även 
har bevarats fläckvis. Liksom vid Minnesfjället, består ur-
bergsytan av kaolinvittrad gnejs. Ovan konglomeratet är 
Mickwitziasandstenen är oftast dåligt blottad, men på ett 
fåtal platser längs med stranden mot Hällekis Camping 
kan man ibland se stora sandstensytor med böljeslagsmär-
ken och spårfossil . Ett bra sätt att nå nästa kambriska lokal 
3 – Råbäcks alunskifferbrott – är att följa Kinnekullele-

den längs den nedlagda décauvillebanan (järnvägslikna-
nade transportsystem som tidigare transporterade bränd 
kalk till hamnen) uppför berget. Längs décauvillebanan 
finns några blottningar av den överliggande c:a 24 meter 
mäktiga Lingulidsandstenen. Lingulidsandstenen är en 
tämligen tjockbankad, finkornig, nästan ren kvartssand-
sten som under medeltiden brutits och används i flertalet 
stora kyrkor och officiella byggnader i Västergötland, som 

Fig. 5. Lagerföljden vid Rå-
bäcks hamn (Kinnekulle).
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till exempel Biskopsborgen vid Husaby (bild 4). Liksom 
Mickwitziasandstenen, innehåller Lingulid sandstenen en 
rik fauna av spårfossil, t.ex. den U-formade Diplocraterion, 
samt enklare maskgångar (både vertikala och horisontala), 
och i Husaby biskopsborg (bild 4) har många av sand-
stensblocken välbevarade mer komplicerade spårfossil. 

Kambrium - Lokal 3. 
Råbäcks alunskifferbrott (Kinnekulle) – fig. 6, bild 6
På vägen upp frän hamnen längs décauvillebanan och in 
i Råbäcksbrottet ligger stora slagghögar med s.k. ”rödfyr” 

d.v.s. bränd alunskiffer. P.g.a. den höga kolvätehalten (4-
28%) användes alunskiffer tidigare som bränsle för kalk-
bränning i de nu övervuxna kalkugnarna som finns rikligt 
representerade i detta sedan länge nedlagda brott. Den 
kambriska profilen i alunskifferbrott börjar med den s.k. 
”stora orstensbanken” som här är nära två meter mäktig. 
Denna nivå kan hittas i flertalet överkambriska alunskif-
ferbrott i Västergötland. I de undre delarna av orstens-
banken består orstenen av en skalgruskalk med anhop-
ningar av t.ex. trilobiten Agnostus (fig. 6). Denna del av 
kambrium kallas även för Olenidserien på Balticaplattan 
efter det mycket vanliga trilobitsläktet Olenus. Orstenarna 
i denna och andra lokaler i Skandinavien har även visat 
sig innehålla en nu internationellt känd fauna med unikt 
välbevarade fossil av små leddjur (bl.a. kräftdjur) som lätt 
kemiskt kan lösas ut ur kalken.  Denna unika typ av mjuk-
delsbevaring ger oss viktiga bevis i utforskandet av djurens 
tidiga utvecklingshistoria.

Ordovicium (485 till 443 miljoner år sedan) 
Vår geologiska resa med Balticaplattan mot varmare bredd-
grader (c:a 25-30 grader syd) tar oss in i nästa geologiska 
period – ordovicium – som började för c:a 485 miljoner 
år sedan. Då närmade vi oss den nordamerikanska plattan 
som till skillnad från Baltica hade ett tämligen stabilt läge 
vid ekvatorn under större delen av kambrium och ordo-
vicium. Denna tektoniska förflyttning gjorde att delar av 
Iapetushavets oceanbotten gradvis trycktes ned i jordens 
inre, vilket i sin tur medförde en enormt dramatisk ökning 
av den vulkaniska aktiviteten med vulkaniska öbågar som 
producerade stora mängder aska (avsatt som s.k. bentonit-
leror). Dessa rörelser orsakade troligen även den omfat-
tande havsyteökning som äger rum i början av perioden 
vilken resulterar i att grundhaven bredde ut sig över Balti-
caplattan och andra kontinenter. På Balticaplattan täcker 
det ordoviciska Iapetushavet större delen av södra, västra 
och mellersta Sverige och tränger även in över stora delar 
av Norge och in i östra Baltikum samt Ryssland. Diver-
sifieringen av biosfären tar fart under ordovicium och vi 
börjar nu hitta fler typer av djurgrupper och mer kom-
plexa ekologier med bl.a. fler typer av rovdjur än tidigare 

Bild 4. Ruinen av Husaby Biskopsborg som helt byggts av Lingu-
lidsandstenen (Kinnekulle).
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Bild 5. Undersidan av ett sandstenslager 
med en rik fauna av spårfossil i Mickwit-
ziasandstenen som utgör taket i kvarnstens-
gruvan (Minnesfjället, Lugnås).

Fig. 6. Lagerföljden i Råbäcks alunskiffer-
brott (Kinnekulle).
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Bild 6. Lager med alunskiffer och orsten 
(runda bollar av kalk) i Råbäcks alunskif-
ferbrott (Kinnekulle).

Bild 7. Strandblottning i Mickwitziasand-
stenen med böljeslagmärken och spårfossil 
nära Hällekis Camping (Kinnekulle).
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– vi kallar detta den ordoviciska biodiversifieringen, som 
följde på den kambriska explosionen.
 På grund av att det ordoviciska havet verkar ha nått 
Västergötland relativt sent, finns endast en mindre del av 
tidigaste ordovicium representerad och mäktigheterna av 
de avsatta sedimentära bergarterna varierar kraftigt. Alun-
skifferbildningen fortsatte i vissa områden, som t.ex. i 
södra Falbygden, men den ordoviciska alunskiffern saknas 
på Kinnekulle och Billingen. Även de yngre lagren med 
framförallt kalksedimentation (Björkåsholmenformatio-
nen och Latorpformationen) visar en varierande utbred-
ning och utveckling i Västergötland, men finns t.ex. be-

varade i lokal 6 – Brattefors (fig. 7, bild 7). Under senare 
delen av tidigordovicium utvecklades på Balticaplattan 
två huvudsakliga västliga-sydliga områden med vitt skil-
da typer av sedimentation (s.k. faciesbälten). Det sydliga 
området (Skåne-Oslo faciesbältet) har en dominerande 
skifferfacies, samtidigt som det östligt-centrala området 
(central baltoskandisk faciesbältet) har en dominerande 
kalksedimentation (bild 8). Det är klart att en rad olika 
miljöfaktorer kontrollerade utvecklingen av dessa sedi-
mentationsbälten bl.a. djup, temperatur, syretillgång. Väs-
tergötland ligger direkt på gränsen mellan dessa bälten, 
och här är Töyenskiffern (typlokal: Töyen i Oslo), som 
finns blottad i Hällekisbrottet - lokal 4, ett exempel på 
Skåne-Oslofacies. 
 I större delen av Västergötland fortsätter den domine-
rande kalksedimentationen under denna del av ordovici-
um (Lannakalk och Holenkalk). Dessa kalkstenar är oftast 
rödfärgade (av trevärt oxiderat järn) och innehåller stora 
mängder skal av bläckfiskar med rakt kon-formade ytter-
skal, främst s.k. ortoceratiter. Dessa formationer har där-
för tillsammans kallats för ortoceratitkalkstenen. Denna 
enhet är utvecklad över stora delar av det centrala balto-
skandiska faciesbältet (fig. 8). Sedimentationshastigheten 
under avsättningen av ortoceratitkalkstenen var synner-
ligen långsam (några millimeter per 1000 år) och bevis 
för sedimentavbrott är vanliga. Förutom ortoceratiter 
hittas vanligen olika typer av trilobiter (släktena Asaphus 
och Megistaspis är vanliga) samt fastsittande tagghudingar 
(kristalläpplen – cystoidéer). 
 På Billingen inkluderar ortoceratitkalken även järn ooider 
(runda millimeterstora äggformade korn) samt vulkaniskt 
material (Våmbkalken och Skövdekalken, bild 8, lokal 7). 
Den efterföljande lagerserien (Gullhögenformationen, och 
undre Rydkalken) är huvudsakligen utvecklad som grå kalk- 
och slamstenar med en tämligen rik trilobitfauna. 
 Avsättningen av grå kalk- och slamstenar fortsätter 
mot senare delen av ordovicium (övre Rydkalk och Dal-
bykalk). Dalbykalken (Typlokal: Fjäckaprofilen, nära Dal-
byn, Dalarna) avslutas med ett flertal bentonitlager varav 
det sista kan bli över 1 m mäktigt och kallas för ”det stora 
bentonitlagret” (bild 9, lokal 7). Detta asklager härrör från 

Fig. 7. Lagerföljden i Brattefors alunskifferbrott (Kinnekulle).
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ett av jordens största vulkanutbrott. Vulkanen låg någon-
stans i Iapetushavet och vulkanaskan spreds över hela Bal-
ticaplattan, ända in till Moskva (fig. 8). Även om faunan 
lokalt dog ut som en direkt följd av vulkanutbrottet kan 
man förvånande nog inte se någon större faunaförändring 
i lagren över ”det stora bentonitlagret”. Under den tid som 
Dalbykalken avsattes över Balticaplattan har vi även bevis 
för ett antal stora marina meteoritnedslag, bl.a. Lock-
nekratern i Jämtland, och Kärdlakratern i Estland. Dessa 
bör ha orsakat omfattande katastrofal påverkan på miljön 
även i Västergötland (i form av tsunamis genererade av 
nedslagen), det finns dock inga säkra bevarade oomstridda 

bevis för detta i Västergötland. Ibland har dock en fossilrik 
sedimentyta i den övre delen av Dalbykalken (bäst blottad 
i lokal 8) med en massförekomst av stora ortoceratitskal 
med egendomliga koncentriska påväxter (möjligen bakte-
riemattor) kring skalen, tolkats som en möjlig indikation 
på massdöd (bild 10). 
 Skagenkalken innehåller samma fattiga trilobitfauna 
som finns i övre Dalbykalken och över Skagenkalken följer 
ett stort avbrott i sedimentationen som har olika omfatt-
ning i olika delar av Västergötland (fig. 2). I senare delen 
av ordovicium avsätts framförallt skiffrar och slamstenar 
som förmodligen avsatts i en tämligen djup miljö. Bäst 

Fig. 8. Epikontinentalhavets utbredning över Baltica under ordovicium.
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Bild 8. Vägg i Gullhögenbrottet (Billingen) 
med översta delen av Holenkalken (röd) 
samt den tunna Våmbkalken (röd) och 
Skövdekalken (röd), som i övre delen av 
bilden pålagras av Gullhögenformatio-
nen (grå). denna del kallas i stenbrottet 
för ”skrotsten” eftersom den inte bryts för 
cementproduktion.

Bild 9. Översta delen av profilen i Gullhö-
genbrottet (Billingen). Det lilla vattendra-
get rinner direkt över det stora bentonitlag-
ret som är mjukt och dåligt blottat. Direkt 
över följer den fossilfattiga Skagenkalken.
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känd är den vitt spridda mörka Fjäckaskiffern (Typlokal: 
Fjäckaprofilen i Dalarna) som innehåller en tämligen rik 
graptolitfauna (graptoliter är en nu utdöd typ av planktis-
ka djur). Över dessa enheter överväger en sedimentation 
av röda och grå lerskiffrar och slamstenar som innehåller 
en fattig fauna av graptoliter och trilobiter (Jonstorpfor-
mationen och Ulundaformationen). 
 Mot slutet av ordovicium hade Baltica närmat sig ek-
vatorn och vi hittar bevis för kalksedimentation i ett var-
mare klimat vilket visas av att de första korallerna hittas i 
Västergötland (Tommarpformationen). I slutet av perio-
den sker dock en omfattande global havsytesänkning som 
troligen orsakades av en stor istid som hade sitt centrum i 
det som idag är Nordafrika - Saharaöknen var då täckt av 
kilometrar av glaciäris.

Ordovicium - Lokal 4. 
Hällekis kalkstensbrott (Kinnekulle) – fig. 9, bild 11
Detta är det största kalkstensbrott på Kinnekulle och kan 

nås om man fortsätter Kinnkulleleden från lokal 3 - Rå-
bäcks alunskifferbrott. Stigen upp till brottet följer den 
gamla décauvillebanan. Det föredömligt landskapade brot-
tet bevarar en c:a 50 meter hög ordovicisk profil, och kalk-
stenen här har tidigare brutits för cementtillverkning. Or-
tocerkalken har traditionellt indelats efter färgen i ”undre 
röd”, ”grå täljsten” samt ”övre röd”. I dräneringsdiken i 
stenbrottets längst ned i lagerföljden kan man lokal hitta 
blottningar av den över Baltica vitt spridda Töyenskiffern 
som innehåller en rik graptolitfauna. Denna skiffer till-
hör Oslo-Skånefacies (bild 8) som alltså tidvis tränger in i 
denna del av Västergötland, förmodligen i samband med 
transgressioner. Ovanpå skiffern följer 30 meter ordovicisk 
ortocerkalk. Den nedre delen av kalkstenen är mestadels 
tjockbankad och hård. Tack vare sitt motstånd bildar den 
en tvärbrant vägg, den s. k. rödstenskleven, som kan följas 
nära nog utan avbrott runt hela Kinnekulle. Denna kalk-
sten hör huvudsakligen till Lannakalken och innehåller en 
relativt fattig trilobitfauna (Megistaspis, Asaphus, Nileus) 

Bild 10. Sedimentyta i den 
övre delen av Dalbykalken 
i Gullhögenbrottet (Billing-
en) med en massförekomst 
av stora ortoceratitskal med 
egendomliga koncentriska 
påväxter (möjligen bakte-
riemattor). Har tolkats som 
en möjlig indikation på 
massdöd.
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och ortoceratiter. Högre upp, i den grå ”täljstenen” före-
kommer talrika cystoidéer (Sphaeronites) som bildar den 
s. k. ”cystoidbanken”. Denna nivå kan identifieras över 
nästan hela Skandinavien. Dessutom hittas i ”täljstenen” 
trilobiter (t.ex. Asaphus), enstaka snäckor och brachiopo-
der. Cystoidbanken och den överliggande ”övre röd” hör 
till Holenkalken. Denna enhet blir ganska märglig mot 
toppen och vittrar lätt sönder. I den översta delen av Ho-

lenkalken hittar man en tämligen artrik trilobitfauna (Me-
gistaspis, Asaphus, Niobe, Illaenus etc.) samt ortoceratiter. 
 Gränsen mellan Holenkalken och Gullhögenformatio-
nen är utformad som en markerad avbrottsyta som mot-
svarar en långvarig lucka i lagerföljden (fig. 2). Den över-
liggande Gullhögenformationen är en grå slamsten som 
innehåller trilobiter (Ogygiocaris, Nileus, Illaenus, Asaphus) 
och ortoceratiter. 

Fig. 9. Lagerföljden i 
Hällekis kalkstensbrott 
(Kinnekulle).
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Bild 11. Det enda aktiva stenbrottet på 
Kinnekulle -Thorsbergsbrottet - med den 
stora stensåg som används för att bryta 
prydnadssten i Holenkalk och Lannakalk.

Fig. 10. Lagerföljden i 
Thorsbergs kalkstensbrott 
(Kinnekulle).
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Ordovicium - Lokal 5. Thorsbergs 
kalkstensbrott (Kinnekulle) – fig. 10, bild 11, 12, 13
Detta brott vid Österplana kyrka (och den näraliggande 
botaniskt intressanta Österplana hed!) är det enda kvarva-
rande aktiva kalkstensbrottet på Kinnekulle. P.g.a. det spe-
ciella sätt på vilket kalken bryts kan man här bra detaljstu-
dera gränslagren mellan Lannakalken och Holenkalken.  
De sågade släta kalkstensytorna uppvisar en stor mängd 
intressanta strukturer (sedimentavbrott, möjliga bakte-
riemattor m.m.). Cystoidbanken med massförekoms-

ter av Spahaeronites är speciellt väl exponerad, och bryts 
som prydnadssten (bild 13). I detta brott har även en stor 
mängd unika fossila stenmeteoriter (bild 12) hittats – 
denna nivå verkar kunna hittas på flera platser på jorden, 
och möjligen rör det sig om en dramatisk astronomisk 
händelse i asteroidbältet.

Ordovicium - Lokal 6. 
Brattefors alunskifferbrott (Kinnekulle) – fig. 7, bild 7
Intill motorbanan Kinnekullering ligger detta nedlagda 

Bild 11 a. Det mäktiga stenbrottet vid Hällekis.
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alunskifferbrott (en del av det jättelika s.k. ”Flottans skif-
feroljeverk” som producerade bränsle för den svenska flot-
tan under 2ndra världskriget). Lagerföljden är nära nog 
identisk med den i Råbäcks alunskifferbrott (lokal 3), 
men i Brattefors finns även ordoviciska lager bevarade i 
en egendomlig liten rund bassängartad struktur (tidigare 
fanns ett flertal likartade strukturer i brottet som nu är 
dåligt synliga eller helt borta). De tidigordoviciska lag-
ren är här mäktigare än på andra ställen i Västergötland. 
Ordovicium i strukturen börjar med mjuka lätteroderade 
grönfärgade leriga lager, som traditionellt har kallats för 
ceratopygeskiffer (efter trilobitsläktet Ceratopyge). Dessa 
innehåller även rikligt med fosfatiska brachiopoder. Över 
dessa följer Björkåsholmenformationen som börjar med 
en tunn trilobitrik grå kalkstensbank. Denna enhet kan 
hittas över stora delar av Skandinavien. Brattefors-struk-
turen är utvecklad i kraftigt störda senkambriska lager och 

en möjlig tolkning är att det utgör någon typ av kollaps-
struktur, som bildats t.ex. under en havsytesänkning i bör-
jan av ordovicium.

Ordovicium - Lokal 7. Gullhögens 
kalkstensbrott (Billingen) – fig. 11, bild 8, 9, 10
Gullhögens kalkstensbrott (tidigare Cementa AB, men nu-
mera del av Heidelberg Cement Sweden AB) utanför Sköv-
de, visar en c:a 70 meter hög profil som sträcker sig från sen 
kambrium till delar av sen ordovicium, representerande ett 
tidsavsnitt på nästan 50 miljoner år. Kalkstenen bryts fort-
farande för cementtillverkning. I kalkbrottets botten expo-
neras överkambrium som består av alunskiffer och orsten. 
 Ordovicium börjar med ett mycket omfattande sedi-
mentationsavbrott och de första tunna ordoviciska grön-
grå kalkstenarna lagren tillhör Latorpkalken. Avbrott är 
tydligt markerat av en avbrottsyta med djupa gropar och 

Bild 12. En av de mycket 
vetenskapligt intressanta 
fossila stenmeteoriter som 
hittats i Thorsbergsbrot-
tet (Kinnekulle). Kring 
meteoriten har järnoxiden i 
den röda kalken reducerats 
i den grå zonen.
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Fig. 11. Lagerföljden i 
Gullhögens kalkstensbrott 
(Billingen).
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en konglomeratisk zon över ytan. Över Latorpkalken föl-
jer 21 meter mäktiga bankad röd och grå ortocerkalk till-
hörande Lannakalken och Holenkalken. Dessa motsvarar 
i stora drag den undre och övre rödstenen på Kinnekulle 
(Hällekis, lokal 4), men här finns istället två gråa band i la-
gerföljden. Faunan i Lannakalken och Holenkalken inklu-
derar trilobiter (Megistaspis, Asaphus, Niobe, Illaenus) samt 
stora ortoceratiter. I stenbrottet kallas dessa två enheter för 
”högsten” eftersom de har hög kalkhalt.
 Över Lannakalken och Holenkalken följer några 
tunna lager med järnooid-rika kalkstenar och slamstenar 
tillhörande Våmbkalken och Skövdekalken (Gullhögen 
är typ lokal för dessa enheter). Ovanpå detta följer Gull-
högenformationen som fått sitt namn från brottet. Den 
består av 12 meter grå och röda slamstenar, och i den 
nedre delen av denna formation hittar man framförallt 

trilobiter (Pseudomegalaspis, Nileus m.fl.). Tillsammans 
kallas Våmbkalken, Skövdekalken och Gullhögenforma-
tionen för ”skrotsten” i brottet eftersom de inte används 
i cementproduktionen (bild 8). Istället används de som 
utfyllnadsmaterial i återställningsplanen, som tyvärr ris-
kerar att göra delar av den unika lagerföljden oåtkomlig 
för framtida geologiska undersökningar.
 De följande 21 meter mäktiga kalkstenslagren tillhör 
Rydkalken och Dalbykalken. Dalbykalken avslutas med 
ett flertal bentonitlager, varav det översta är det över 1 
meter mäktigt - ”det stora bentonitlagret” (bild 9). Ett 
kalkstenslager ca 5 m nedanför ”det stora bentonitlagret” 
innehåller rikligt med trilobiter (Asaphus, Chasmops etc.) 
och stora cystoidéer (Echinosphaerites). I brottet kal las 
dessa formationer för ”lågsten” p.g.a. den relativt lägre 
kalkhalten.

Bild 13. Mäktiga pelare av permisk diabas vid utsiktsplats från Billingens topp. Skövde kan skymtas till höger i bilden.
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Silur (443 till 416 miljoner år sedan) 
Efter havsytesänkningen i slutet av ordovicium inleds en 
ny havsyteökning i början av silur. Iapetushavet blir allt 
mindre och sluts helt i och med senaste silur, i samband 
med den s.k. Kaledoniska bergkedjeväckningen (Baltica-
plattans tektoniska krock med bl.a. Nordamerika). Globalt 
sett verkar klimatet ha varit varmare än under ordovicium 
och vi har inga spår av någon silurisk istid. Baltica närmar 
sig ekvatorn, och sedimentationshastigheten verkar ha varit 
betydligt snabbare jämfört med under kambrium och or-
dovicium. 
 De siluriska lagren i Västergötland hör uteslutande till 
tidig silur (fig. 1). Den fullständigaste lagerföljden finns på 
Kinnekulle, där de c:a 56 meter mäktiga lagret huvudsakli-
gen består av lerskiffrar med inslag av slamsten och kalksten 
(fig. 12, lokal 8). Förutom enstaka koraller och trilobiter 

Fig. 12. Lagerföljden vid Högkullen (Kinnekulle).

består faunan av en tämligen rik graptolitfauna. Inga yngre 
sediment finns bevarade och direkt över dessa lager har den 
permiska diabasen lagt sig som ett skyddande täcke (bild 13).

Silur - Lokal 8. Högkullen (Kinnekulle) – fig. 12
På Högkullens västra sluttning är den övre delen av retioli-
tesskiffern blottad, men denna vägskärning är nu tämligen 
övervuxen. Inte heller kontakten med den permiska dia-
basen är väl blottad här (men kan observeras i ”Andrées 
grävning” en bit nedanför Högkullens utsiktstorn), men 
diabasblock är vanliga längs skärningen. Faunan i skiffern 
består huvudsakligen av graptoliter, men endast ett fåtal 
arter (Monograptus, Retiolites etc.). Individ-antalet är också 
fattigt utom i vissa skikt.  I skidbacken nedanför vägen 
fortsätter spridda skärningar av siluriska skiffrar och längre 
ned finns även dåliga blottningar av senordoviciska lager.
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