
OM HAi'åR OCg .IÄTTETATI.AR OMKRING RASIÅ}IGEN

Våra istider omfattade endast omkring 1 mil: år. Den
tiden kallas kvartärtiden och är en 1ämförelsevis kort
tid, när det gä1ler jordens utveckllng. Går vi ytterliga-
re ca 55 milj år tillbaka, har vi början på tertiärtiden.
Då hade vi ett mycket mildare klimat i Sverige. Då växte
här b1.a. jättetalfar. Sådana växer nu bl-.a. i Californi-
en. Våra geografiböcker brukade förr ha bilder från
Californien, där man dragit vägen rakt iqenom stammen i
stäl-Iet för att fäIla trädet.
Jät.tet al-1arna i vår deI av vär1den var av släktena
Taxodyoxylon och Sequoia. Det har man konstaterat genom
slipprover av de förstenade trästyckena.

iildsta fvndet

Det äl-dsta fyndet av förstenad jättetaIl i våra trakter
torde vara det, som Gerard de Geer 1889 gjorde i Ebbarp
vid östra stranden av sjön Immeln, Hjärsås socken. Eyndet
föI1 nästan i 91ömska men aktualiserades 1-934. Lant-
brukaren Oskar OIsson, Västervik, Vånga socken, gjorde då
ett l-iknande fynd vid sjön Raslångens västra strand.
Nyheten om detta fynd förmedlades av fofkskolläraren och
hembygdsforskaren Gustav Nilsson, Mjönäs tiII Geologiska
institutionen i Lund, där Tore Linel-I författade en liten
skrift om fyndet. Det rör sig inte om större stycken i
vårt land, men i den Förstenade skogen (The Petrified
Eorest) nära Winslow i Arizonat USA är det fråga om
mänqder. Där kan turisten få köpa ett l-itet stycke.

Fossil som trFppsteq

De förstenade trästyckena är ett slags fossil. Det har
berättats mej, att man i Skärsnäsområdet funnit stora
stycken av förstenad Sequoia, vilka använts som trapp-
stenar vid Iadugårdar. Troligen är det ett misstaq,
eftersom glimmerkvartsiten i dessa områden 1ätt kan
förväxlas med förstenad Sequoiar oo man inte är upp-
märksam. Glimmerkvartsiten har bI.a. använts för tiIl-
verkninq av brynen, även för export. Den har också ut-
gjort råvara vid tillverkning av glas vid Glasbruket nära
Bökestad.

En del av den förstenade Sequoian är från perioden före
tertiärtiden, alltså från krittiden. Denna anses ha
börjat för omkring L20 milj år sedan.

51



-i- -
,'

?
I

t

i

rR
rO
,i\

SJ1vö
\aR

n
(

Andra fynd från tertiår- och kriuiden. Kryss=vedf1,nd, ringar=brun-
*gt:2r1 Fyndorter i nord.östra iiari ii"iliåii"' Hjdrsås socken(_E). Ycis.tervik, vlnga socken (V1, Aiikrddii,'fibn (B)och Axel-torp. Ntisum socken (A ). 

1 lxtl lqre*iitl iäi ii Niirl ri l.'uiiRyedal ( R ) och Sissebö;k (22 ).

Karta över bl- a fyndplatser för förstenad sequoia (= X).EX = första fyndplatsen 1gg9 vid Ebbarp, Hjärsås sockenvx : fyndet 1934 vid Ransingatoipet. västervik,Raslånqen, Vånga socken

Krittiden och ha.iarna

under krittiden var nordöstra skåne täckt av vatten,krithavet. r detta levde en der djur med kal_kskar, 
-r"."

rester bildar den bördiga Kristianstadsslätten. Kändabrytplatser för denna kark är t.ex. rvön, Barsby ochrgnabergra. Mindre rester har påträffats så långt n-oriutsom i Bjärnum, olastorp vid eroby /Nar man höil på attqräva en brr.inn vid Nyestuga, ett av undantagen tirrolastorp,_.fann man en beremii, den förstenade st järt.r, a-,en b}äckfisk, som revde i krithavet. Denna foJsil för-varas av Erik oleskog, den' förre brukaren av ol_astorp/samt Ed.ran, fmmerns avlopp via Harrsjön tirr nasrången.vid Edran är der inre svårt arr finna små krik;;;;k""från krit,tiden. Här hittade också Bergstrand en hajåand.
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Han tillhörde den arbetsstyrka, som i slutet av 7940-
talet höII på att qöra ett djupare avlopp för Immeln, så
man kunde reqlera dess avlopp. Tanden vidarebefordrades
tiII Boana skola, där systersonen Bo Bergstrand då gick
i 3:e klassen.

Det kan kanske anses anmärkningisvärt, att hajarna en gång
simmade omkrinq i trakterna av Immeln och Raslången.

Hajtand. Storlek 1/2.

Uppqifterna i denna artikeln är huvudsakligen hämtade
från Sveriqes Geologiska Undersöknings skrift nr 406,
ser. C: "Om tertiära vedrester av Sequoiatyp i nordöstra
Skånes kvartärformation" av Tore LineIl (1936)

.EJTIK HCdIN

Edran, Immefns avlopp via Ha11sjön ti11 Raslången
Det var här Bergstrand fann hajtanden- Fotot är
taget mot Immeln, innan man reglerade avloppet
omkri-ng 1948.
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