
4. Fakse kalkbrud

Revkompleks bestående af Bryozo- og
Koralkalk med en rig fossil fauna og
den eneste lokalitet med blottet
koralkalk i Danmark 

Lokalitetstype
Fakse Kalkbrud (figur 13) er et revkompleks fra
Mellem og tidligste del af Yngre Danien og dermed
yngre end Danienlagene i Stevns Klint. Den inde-
holder en rig fossil fauna af brakiopoder, musling-
er, krabber, søpindsvin og forskellige snegle. Det
righoldige fossilselskab viser, at det biologiske sys-
tem hurtigt kom på benene igen efter katastrofen
på Kridt-Tertiær grænsen.

Geologisk beskrivelse
I Fakse Kalkbrud optræder følgende kalktyper,
som har en karakteristisk fordeling i kalkbruddet:

Bryozokalk (figur 14) ses langs med randen af
revkomplekset og er meget ensartet udviklet. Bry-
ozokalken består hovedsageligt af skeletstumper af
bryozoer.

Bryozodelene er ikke slidte, og bryozoerne anta-
ges at have levet på det sted, hvor deres skelet-
stumper findes. Hulrummene mellem bryozos-
tumperne udfyldes af kalkslam som stammer fra
nedbrudte kokkolitplader.
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Stationsvej

Figur 13. Oversigtskort Fakse. Man kan komme ned i
Kalkbruddet ved Stationsvej og ved vandrerhjemmet.

Figur 14. Bryozokalken i Fakse kalkbrud. Den øverste del af bryozokalken
er opknust på grund af, at en iskappe i sidste istid overskred området.



Bryozoerne dannede bankestrukturer på hav-
bunden, som i dag fremhæves af de meget markan-
te og visse steder tykke flintlag. Flintlagene viser, at
bankerne ved Fakse også er asymmetriske, og i det
store svarer til bankestrukturerne i Stevns Klint.

Koralkalk er stort set flintfri og findes i flere for-
skellige udgaver, men alle typer domineres af kun
tre forskellige koraller, specielt korallerne Haplop-
hylia Faxoensis og Dendrophyllia Candelabrum,
som er den almindeligste koral. De forskellige typer
af koralkalk udgør en serie, idet de kan adskilles på
grundlag af omdannelsesgraden af det skeletmate-
riale, som indgår i dem. Korallerne har oprindeligt
haft et skelet af det letopløselige mineral aragonit.
Aragoniten er med tiden enten opløst eller omdan-
net til kalcit, som er et mere stabilt mineral.

Den almindeligste type er pibet koralkalk (figur
15), som består af finkornet hærdnet kalkslam gen-
nemsat af hulrum efter opløste koralgrene.

Desuden optræder hyppigt en kalktype, hvor
koralgrenene er bevaret i kalkslammet, og dels lig-
ger frit men beklædt med kalcitkrystaller og med
udfyldning af kalkslam indvendig (figur 16).

I den sydøstlige del af bruddet kan man være
heldig at finde områder med koralrigt uhærdnet
hvidt kalkslam.

Koralkalken forekommer som tydelige koral-
banker (figur 17) med en højde på op til over 10
meter, og de er begrænset til de centrale dele af
Fakse revkomplekset.

Koralbankernes dannelse er nøje knyttet til
hærdningsprocesser på den daværende havbund.
Bankernes dannelse illustreres på figur 18 og ind-
deles i fase A, B og C.

I fase A begynder udviklingen med, at koraller
slår sig ned på havbunden og danner et tæt krat.
Når korallerne dør, falder de ned på havbunden og
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Figur 15. Pibet koralkalk, hvor hulrummene (piberne) er
fremkommet ved opløsning af aragonit, som korallerne
bestod af.

Figur 16. Koraltype, hvor koralgrenene er bevaret,
men omdannet til kalcit.

Figur 17. Koralbanker i
Fakse kalkbrud. De mørke
partier med vegetation er
koralbankerne, der omgives
af hvid bryozokalk.



danner grundlaget for, at snegle og muslinger kan
invadere bunden. Korallerne indfanger kalkslam
og tilbageholder det mellem koralgrenene. Heref-
ter indtræder en hærdningsproces på havbunden.
Svampe spillede en stor rolle i Fakse koralbanker-
ne ved at fastholde de nedbrudte koralgrene. Fase
A afsluttes med en hærdningshorisont over koral-
bankernes rygge. Nye undersøgelser viser, at den
begyndende kolonisering domineres af dybhavs-
svampe.

I fase B dominerer koralkalk med meget kalks-
lam aflejret i tykke afbrudte lag sammen med bry-
ozokalk, og hele komplekset er aflejret på en lavere

vanddybde end i fase A. I denne koralkalk findes et
vist indhold af bryozoer, og overgangen mellem
koralkalk og bryozokalk er gradvis. Diffuse struk-
turer i bryozokalken i form af skrålejringer er nog-
le gange synlige.

Fakse revkomplekset er uhyre rigt på fossiler fra
kiselsvampe og koraller, men også muslinger og
brakiopoder, søpindsvin samt krabber og hajtæn-
der kan findes i bruddet.

I den nordøstlige del af kalkbruddet er der tegn
på geologisk deformation af lagserien (figur 19).
Flintlagene dannes som horisontale lag, men i den-
ne del af bruddet står de med 45 graders hældning.
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Figur 18. Model for koralbankernes dannelse (efter Willumsen, 1995a).

Figur 19. De mørke flintelag
hælder mod sydøst, hvilket
er et resultat af enten jord-
skorpeuro eller en iskappes
overskridelse i sidste istid.
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Figur 20. Fossiler, som kan findes i Fakse Kalkbrud (efter Wienberg Rasmussen, 1971). 1: Crania Tuberculata. 2: Rhynconella
flustracea. 3:Terebratula fallax. 4: Carneithyris lens. 5: C. incisa. 6:Argyrotheca faxensis. 7: Calantica dorsata. 8: Dromiopsis
rugosa. 9: D. elegans. 10: Notidanus dentatus.11: Lamna appendiculata. 12: Scaphanorhynchus tenuis. 13: Oxyrhina lundgreni.
14:Thoracosaurus sp.. 15: Emarginula coralliorum. 16: Palaeocypræa spirata. 17: Fusus faxensis. 18: Charonia subglabrum. 19:
Pleurotomaria niloticiformis. 20: Campanile pseufotelescopium. 21:Voluta faxensis. 22: Barbatia forchhammeri. 23: Cuculaea cre-
nulata. 24: Isoarca obliquedentata. 25: Crassatella faxensis. 26: Protocardia vogeli. 27: Miocardia faxensis.



Dette betyder, at de har været udsat for et tryk, som
enten skyldes jordskorpebevægelser eller, at rev-
komplekset har været overskredet af en iskappe.

Hele revkomplekset er dækket af moræneler
afsat under det yngste isfremstød – Bælthavfrem-
stødet. På de flader, hvor moræneleren er afrøm-
met, kan man være heldig at iagttage skurestriber
dannet af sten, som sad fast i bunden af iskapper-
ne, og som dannede ridserne i kalkoverfladen.

Fakse Kalkbrud er kendt for sine forsteninger
(figur 20), og man går ikke tomhænder hjem efter
et besøg i bruddet.

Værdi
Koralrevet har stor videnskabelig interesse og
udover at være det eneste sted i Danmark, hvor
koralkalk findes blottet, er det ét af de bedst kend-
te fossile eksempler på koralrev i hele verden.

Trusler og pleje
Råstofgravning udgør en konstant trussel mod
koralbankerne, som er et værdifuldt råstof. Desu-
den er opfyldning med affald i form af flint og bry-
ozokalk en anden trussel, og bør undgås de steder,
hvor der findes tilbageværende koralbanker. Endvi-
dere bør der tages initiativ til bevarelse af de mest
instruktive tilbageværende koralbanker.

Udvalgt litteratur
Der er publiceret mange teknisk komplicerede ar-
tikler om geologien i Fakse Kalkbrud. De lettest til-
gængelige artikler er publiceret i tidsskriftet Varv,
og her nævnes kun den senest publicerede.
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