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Välstånd och gravar 
Stenindustrin i centrala Skåne syssel- 
satte massor av människor i många 
generationer och skapade välstånd i 
bygden. I början av 1900-talet lades 
räls för att transportera sten och 
maskiner. Järnvägen kallades för 
Brottets bana och i dag kan du följa 
resterna längs en tre kilometer lång 
vandringsled mellan Höörs mölla 
och det gamla stenbrottet i Stanstorp. 

De olika stenbrotten kallades för gra-
var. Lyckligtvis har hålet med det 
dystra namnet Pågagraven inget med 
döda pojkar att göra – det var nam-
net på brottet som togs upp då tor-
nen på Lunds domkyrka (som kallas 
för Lunda pågar) skulle byggas om i 
slutet av 1800-talet. 

Vidare läsning och kunskapsunderlag
Ahlberg, A., Sivhed, U., & Erlström, M. (2003) The Jurassic of Skåne, southern Sweden. Geological Survey of Den-
mark and Greenland Bulletin 1, 527–541
Cinthio, M., Mogensen, L., Sivhed, U., Ödman, A. (2018) Vägar mot Lund - en antologi och stadens uppkomst, 
tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna. Historiska förlag, 376 s.
Pieńkowski, G (2002) Lithofacies and palaeoenvironmental interpretation of the Early Jurassic Höör Sandstone, 
Southern Sweden. Geological Quaterly, 46:3 (307-320)
Vajda, V., Linderson, H. & Mcloughlin, S., 2016. Disrupted vegetation as a response to Jurassic volcanism in 
southern Sweden. In: Kear, B. P., Lindgren, J., Hurum, J. H., Mila`n, J. & Vajda, V. (eds) Mesozoic Biotas of Scan-
dinavia and its Arctic Territories. Geological Society, London, Special Publications, 434, http://doi.org/10.1144/
SP434.17external link
Vajda, V. & Wigforss-Lange, J. (2009) Onshore Jurassic of Scandinavia and related areas. GFF, 131:1-2 (5-23)
Wikman, H., Bergström, J. & Sivhed, U. (1993) Beskrivning till berggrundskartan Helsingborg SO. Af 180. Sveriges 
Geologiska Undersökning

Ombyggnationen av tornen påbörjades 1863 och 
Lunds domkyrka fick sin karakteristiska profil.

Den yngre sandstenen, Byggnadsstenen, är hård och välcementerad och 
utmärkt för byggnadsändamål. Ta en närmare titt på Lunds domkyrka 
nästa gång du får chansen. Känn på den fina släta ytan och se om du 
kan hitta spår efter 200 miljoner år gamla vågor.
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Minnen av brott 
I skogarna runt Höör finns igenvuxna gropar, högar med skrotsten och 
till och med övergivna kvarnstenar liggandes i skogen. Detta är spåren 
efter flera hundra års stenbrytning i området. Allt sedan 1100-talet har 
det brutits sandsten i Höör-området, den kallas till och med för Höör-
sandstenen. Egentligen är det tal om två helt olika bergarter. Den äldsta 
kallas Kvarnstenen och var med sin grova och lite riviga yta utmärkt att 
mala säd med, även om det stenmalda mjölet även slet ner de stackars 
medeltida skåningarnas tänder. Den yngre delen av sandstenen kallas 
kort och gott för Byggnadsstenen och är en homogen, ljusgrå och hård 
sandsten som bland annat använts till prestigebygget Lunds Domkyrka! 

Det är i geologiska mått mätt inte så lång tid mellan bildningen av 
Kvarnstenen och Byggnadstenen, bara 10-15 miljoner år. Så varför  
är de så olika?

Katastrofer formar landskapet 
Höörsandstenen avsattes i början av den geologiska perioden Jura, för 
knappt 200 miljoner år sedan. Skåne och jorden befinner sig i ett dra-
matiskt läge: superkontinenten Pangea håller på att brytas upp.  

Kontinenterna rör sig i relation till varandra. Här är en paleogeografisk rekonstruktion över hur superkon-
tinenten Pangea troligen såg ut för 195 miljoner år sedan (Christoffer Scotese, PALEOMAP Project).

I Höörsandstenen finns fossil 
av den utdöda kottepalmen 
Nilssonia polymorpha. 

Växtligheten var kargare i Jura än i Trias och landskapet dominerades av barrträdsskogar, kottepalmer (i 
förgrunden) och ormbunkar. Med tillstånd av John Sibbick.
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Gigantiska vulkanutbrott ledde till en global 
klimatkatastrof som orsakade ett massut-
döende. I Skåne ersattes frodiga sumpskogar av 
torrare miljöer och erosionen tog fart. En grov 
och dåligt sorterad sandsten avsattes i floder 
och andra tillfälliga vattendrag. Det bildar den 
äldre Kvarnstenen - en ganska löst sammansatt 
bergart där enstaka korn kan pillas bort. Efter 
massutdöendet dominerades floran av få arter 
av barrträd och ormbunksväxter och i Kvarn-
stenen hittar man en hel del växtfossil. 

Med tiden höjs havsnivån. Havet svämmar in 
över Skåne och en skärgård bildas där det förut 
varit land. Sanden längs den nya strandlinjen 
tvättas, sorteras och kornen rundas av vågorna. 
Idag hittar vi fossil i form av avtryck efter den 
utdöda brackvattenmusslan Cardinia follini.


