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Denna afhandling med sin för Skandinavien viktiga utredning 

rörande den föreliggande frågan har blifvit intagen bland Sveriges 

Geologiska Undersöknings publikationer, oaktadt den blifvit skrif

ven med större polemisk skärpa än uppgiftt•n kräft. 

Otto Tm'ell. 



Äfven på det vetenskapliga området är man svag för det 

moderna. När en ny åsikt införes i ett land, är det därför 

synn erligen gynnsamt för dess utbredning, att den är eller anses 

allmänt omfattad i ett annat land. Endast på detta sätt synes 

det förklarligt, att föreställningen om tvenne istider kunnat 

i Sverige få ett sådant insteg, som den i denna stund har. 

Tanken på två istider, som kom hit öfver Tysk land, m

fördes från detta land af G. DE GEER Efter att hafva påver

kats aJ tyska geologers uppfattning och bland dem väl äfven af 

tyske statsgeologen F. W AHNSCHAFFES, tillsamman med h vilken 

han augusti 1883 företog en resa i södra och mellersta Sverige, 

utgaf han sin uppsats: om den skandinaviska landisens andra 
utbredning (Geol. För. Förh:s decemberhäfte för 1884). Själfva 

den nämnda uppsatsens titel och syfte är betecknanrle. Det gäller 

icke att besvara den frågan, om tvenne istider verkligen funnits 

i Sverige, eller om inlandsisen verkligeu haft en ))andra utbred

ning., Läsaren får i likhet med författaren anse den saken såsom 

utan vidare gifven. 1 Den omständigheten, att DE GEER sålunda 

aldrig själf satt hufvudspörsmålet under debatt, torde delvis 

vara orsaken, att detsamma allt hittills icke blifvit vederbörligen 

upptaget till pröfning . 

Sedan åsikten om de båda nedisningarna en gång framkastats, 

har den så mycket lättare vunnit terräng, som den icke rönt 

1 J eke blott af historiskt intresse utan äfven för bedömandet af värdet ntaf 
DE GEERs llsikt är det onekligen af ganska stor vigt att veta, i hvad m&n den 
framglltt af studier i naturen samt att lära känna de iakttagelser, pli h vilka den 
frlln början grundats. Jag har därför vändt mig till den dagbok, som han förde 
vid sin första rekognosering i södra Skllne, den enda del af Sverige, där frllgan 
om >landisens andra utbredning> med nllgon framgllng kan närmare studeras och 
funnit redogörelsen för den första utvandringen börja med följande anteckning. 
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någon tillräckligt tydligt uttalad gensägelse. Sålunda har det 

inträffat, att en del yngre men äfven en och annan äldre geolog 

äftats1 att bekänna sig såsom »interglacialister». 
Ännu i denna stund har dock ingen lämnat någon mera 

sammanhängande framställning af den interglaciala epoken, lika 

litet som man för densammas ti llvaro lämnat andra skäl än miss

tolkningen af några isolerade fakta. Söker man få närtnare 

reda på denna interglaciala epok, måste man DOJa sig med an

tydningar. Enligt dessa skulle man böra tänka sig denna epok 

och de företeelser, som med den hänga samman, på ungefär föl

jande sätt. 

Då inlandsisen första gången skrider fram från sitt centrum 

på den skandinaviska (jällryggen emot periferien, rycka isström

marna i dalgångarna framom isens öfriga bräm. Sålunda in

träffar det pii ett stadium af inlandsisens utveckling, att den 

baltiska isströmmen, följande Östersjöns dalgång, hinner fram 

denna dalgång rundt och härvid utbreder sig äfven öfver södra 

Skåne, innan isen på Sveriges fastland ännu hunnit att öfver 

Småland möta denna isström. Detta är den skandinaviska in

landsisens och den baltiska isströmmens första skede. Detta utmär

ker enligt de svenska interglacialisternas åsikt icke någon särskild 

istid. 

Men i samma mån som inlandsisen sväller, uppslukas den 

baltiska isströmmen af och uppgår i den allmänna isbetäckningen 

samt måste följa dennas mera raka eller åtminstone mindre 

buktande rörelseriktning. Inlandsisen utbreder sig n u  till sina 

yttersta gränser. Detta är den skandinaviska inlandsisens andra 

>V andringen företogs för att bestämma !lldern af den sandås, som pil re
kognos.-kartan blifvit utlaggd vid St. Rllby väl silsom sand men utan närmare be
stämning. GUMlELIUS bar dock anmärkt, att moränlera synes betäcka Ilsens sidor 
och detta kunde vi redan vid första profilen bekräfta, hvarigenom det konstaterades, 
att denna rullstensils är interglacial.> 

Mll.nne man icke häraf kan draga den slutsatsen, att DE GJo:ER var en an
hängare af den interglaciala teorien, redan innan han börjado sina detaljstudier? 

1 Vid denna kapplöpning har priset tagits af G. GELLERsTEDT, som uttalat 
den llsikten, att äfven svartleran (ancylusleran) vid Köping skulle vara interglacial. 
Geol. För. Förh. bd 12, sid 135. 
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skede, hvilket tillsamman med det första omfattar isens första 
utbredning. 

Men isen råkar så småningom ut för en storartad afsmält

ning, och nu kommer den interglaciala epoken. Under denna 

bildades de skiktade aflagringarna i södra Skåne, hvilka seder

mera blifvit betäckta af en öfre morän. Äfven rullstens

åsame i den södra delen af provinsen höra samtliga hit. Då 

den interglaciala epoken skall hafva lämnat spår efter sig vid 
Östersund och Hernösand, är det visst, att inlandsisen under 

denna epok dragit sig tillbaka åtminstone norr om dessa ställen. 

Hvar har då isen stannat på sin väg bakåt? Härom lämna 

de svenska geologerna oss i okunnighet. Och det ligger i sakens 

natur, att frågan icke är lätt att besvara. Men ofta får man 

en bättre öfverblick på afstånd, och JAMEs GEIKIE vet att med

dela oss, att på höjdpunkten af den interglaciala epoken �hade 

de skandinaviska snöfälten och glaciererna icke större utbredning 

än de ha för närvarande>>.1 

Men ännu en gång, den sista, skrider inlandsisen fram. 

Detta är den väl bekanta »skandinaviska landisens andra ut
bredning». 2 Vi ha sålunda fått »tvenne olika nedisningar, åt
skilda af en ganska långvarig interglacial tid». Tack vare 
DE GEER kunna vi på det tydligaste sätt se gränskonturen för 

»den andra nedisningem. Gränsen angifves i Finland af de södra 

finska s. k. ändmoränerna och säges i Sverige framgå öfver Slät

baken, strax N om Omberg samt i närheten af Sköfde och Skara, 

hvarefter fortsättningen väster ut skall utgöras af den sydligaste 

af de tre ändmoränerna, som öfvertvära södra delen af Venerns 

bäcken. Mellan denna sistnämnda morän och den sydligaste 

stora ändmoränen i Norge, som KJERULF ansett sig kunna följa 

från Fredrikshald rundt omkring den norska sydkusten ända ut 

till Jäderen, finnes ett stort afbrott, som DE GEER lyckats del� 

1 On the glacial succession in Europe. Transactions of the royal society of 
Edinburgh vol. 37, part l (n:o 9), sid. 131. 

2 G. DE GEER: om den skandinaviska landisens andra utbredning. Geol. 
För. l<'örh. bd 7, sid. 436. 
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v1s utfylla med den, såvidt man vet, fullkomligt typiska ?·ull

stensbildningen vid Råggärds kyrka. Denna bildning antages 

nämligen vara en »länk i ändmoränen.>> 

På detta den andra nedisningens bräm finnes emellertid 

en väldig utbuktning. Mellan Slätbaken och Hangö udde skju

ter den baltiska isströmmen fram såsom en istunga, hvilkens 

midt kan antagas utgå från 59:de breddgraden eller kanske nå

got nordligare, under att den med sin södra kant når ned till 

Oder vid 52:dra breddgraden och till Elbe vid Havels inflöde 

samt med sin spets går upp till närheten af Randers i Jut

land. 

Då den andra, efter den interglaciala epoken uppträdande 

inlandsisen afsmälte, åtföljdes den, märhärdigt nog, icke af 

samma företeelser som den första. Gå vi ti ll södra Skåne, finna 

vi sålunda där inga rullstensåsar, som ligga ofvanpå den öfversta 

moränen, såsom eljest alltid är fa.llet. De åsar, som där finnas, 

anses nämligen bildade i samband med den stora och första 

inlandsisens afsmältning. 

Vid kritiken af den endast lösligt framställda och därför äfven 

här endast i spridda drag tecknade åsikten om befintligheten af 

en interglacial epok i Sverige böra vi skynda att erkänna såsom 

obestridligt, att den baltiska isströmmen så väl under sitt sista 

som första skede i södra Skåne haft en själfständig och i afse

ende på riktningen afvikande rörelse i förhållande till ,den syd

svenska landisens», med hvilket namn vi här beteckna den in

landsis, som öfver Småland gled ned emot södra delen af vårt 

land. Det är lätt att förstå, att denna landis så väl vid 

inlandsisens första utbredning som vid dess afsmältning endast 

rört sig långsamt i jämförelse med den baltiska isströmmen 

med dess talrika tillflöden. Det är sålunda också lätt att för

stå, att denna isström bör ha oscillerat mera och dröjt sig nå

got längre kvar än den angränsande landisen. Men från er

kännandet af denna själfständighet hos den baltiska isströmmen 

till åsikten, att denna isström under sitt vare sig sista eller första 

skede representerar en särskild istid, är ett stort steg. 
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För att begrunda antagandet af •en långvarig interglacial

tid» har man äfven hänvisat till södra Skånes tvenne moräner, 
till blockens olikhet i dessa, till de skiktade sand- och lerlager, 
som stundom träffas emellan dem, samt t i Il de moräntäckta 
rullstensåsame. Författaren skall här granska det ena efter det 

andra af dessa skäl så mycket, som här kan anses behöfligt. 

Som bekant kan man öfver en stor del af Skåne i allmän

het iakttaga tvenne mm·äne1·, en undre mera bla, en öfre mera 

gul eller rostfärgad. Dessa betraktas af interglacialisterna så

som härrörande från tvenne olika nedisningar. Men, såsom för

fattaren på annat ställe1 har visat, hör till hvarje inlandsis 

tvenne olika moräner, en bottenmorän och en inre morän eller 

ytmorän. Författaren har iakttagit dessa båda moräner i Grön

land och norra Sverige lika väl som i Skåne. Medan man från 

interglacialistiskt håll synes böjd att i fråga om det öfriga Sve

rige erkänna, att de båda moränerna tillhöra samma inlandsis, 

betraktar man dem i Skåne såsom båda bottenmoräner, tillhö

rande tvenne skilda istider. Det finnes ingen konsekvens i detta. 

För öfrigt kan det vara nog att här påpeka, att den undre mo

ränen, om den legat i dagen under >>en långvarig interglacialtid», 

skulle såsom alla ytmoräner haf,·a förlorat sin blå, på järnoxidul

föreningars närvaro beroende färg och blifvit mer eller mindre 

rostfärgad. 

Hvad blocken angår, är det obestridligt, att den undre mo

ränen i allmänhet hämtat sitt material från närmare håll och 

till stor del från Skåne, medan däremot den öfre kännetecknas 

af mera långväga, s. k. baltiskt material. Men om man under

kastar sistnämnda morän en närmare granskning och följer den 

mot norr, utöfver hvad som betecknats såsom den baltiska mo

ränens område, finner man icke sådana förhållanden, som man 

skulle hafva haft, därest den baltiska isströmmen och den bal

tiska moränen tillhört en särskild nedisning. Under detta sist-

1 N. O. HoLST: berättelse om en llr 1880 i geologiskt syfte företagen resa 

till Grönland. Sver. Geol. Und. ser. C, n:r 81, sid. 50 och följ. 
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nämnda antagande skulle naturligtvis både isström och morän 

lagt sig ofvanpå den redan färdigbildade, äldre nedisningens mo

rän, hvilken däremot norr om den baltiska isströmmens område 

skulle hafva blifvit obetäckt och gått i dagen. Det borde så

lunda hafva i Skåne funnits en fullt tydlig och bestämd gräns 

mellan den baltiska moränens och den äldre moränens områden. 

Men så är ej förhållandet, utan aftaga de baltiska blocken, i all

mänhet endast småningom, i den mån man från söder aflägsnar 

sig mot norr. Den enkla och naturliga förklaringen häraf är 

den, att den baltiska isströmmen stött tillsamman med den syd

svenska landisen, så att båda, där de mötts, blandat sig med 

hvarandra. Härmed vare naturligtvis icke sagdt, att icke den bal

tiska isströmmen vid tiden för inlandsisens tillbakaskridande 

ifrån Skåne kan hafva varit den rådande och möjligen dröjt sig 

något längre kvar än den nyssnämnda landisen. 

DE GEER har icke varit blind för det nyss påpekade för

hållandet utan omnämner själf, att det baltiska materialet ofta 

träffas norr om det område, ti ll hvilket dess uppträdande borde 

vara inskränkt. Han omtalar sålunda i beskrifn ingen till kart

bladet Lund (sid. 37), att han på bladet Vidtsköfte iakttagit 

lSpridda men säkra baltiska ledblock af olika slag i den äldre 

moränen, h vars hufvadmassa kommit från NO» (den sydsvenska 

landisens morän), och härigenom skulle bekräftas åsikten om en 

äldre baltisk isström, ehuru denna »antagligen ej torde beteckna 

en särskild nedisning utan blott början till den nordostliga». 

»Man kan sålunda», tillägger den nämnde författaren, »nu vänta 

att äfven inom kartbladet Lunds område i den undre jökelleran, 

dock tt·oligen mest i dess undre delar, finna spridda baltiska 

block». Efter att hafva omnämnt ett par sådana fynd afslutar 

han sin redogörelse för hithörande förhållanden med följande ord: 

)alla dessa fyndorter ligga långt utom den egentliga, yngre bal

tiska isströmmens område och torde ej hafva något med denna 

att göra». Ett »antagligen» eller »troligen» skulle äfven här 

mycket väl hafva försvarat sin plats. Ty någon iakttagelse, 

på hvilken denna senare förmodan kunnat byggas, finnes ej. 
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Tydligt är, att om de baltiska blocken utanför »den egent

liga, yngre baltiska isströmmens område» skola härröra från den 

äldre baltiska isströmmens moräner, kunde man vänta att träffa 

sådana äldre baltiska moräner, där man träffar de baltiska blocken. 
Men så är dock ingalunda förhållandet. Denudationen, som så 

ofta och med sådan lätthet hjälper geologen ur de mest kritiska 

lägen, är här till hands. Frånvaron af de äldre baltiska morä

nerna förklaras helt bekvämt bero därpå, att dessa moräner 

�numera jö1·modligen till största delen äro förstörda» (beskrif

ning till kartbl. Vidtsköfle, sid. 35). 

Det finnes emellertid en annan svårighet. Om de baltiska 

blocken norr om »den egentliga, yngre baltiska isströmmens om

råde» kommit nedifrån, från underliggande äldre moräner, måste de 

blifva sällsyntare i sarruna mån, som man kommer högre upp i 

de öfverliggande moränerna, som skulle blifvit uppbyggda på och 

af dem, som blifvit »förmodligen till största delen förstörda». 

Mei1 beviset för ett sådant aftagande uppåt utaf de baltiska 

blocken saknas alldeles. Tvärtom kan man anse så godt som 

säkert, att dessa block utanför »den egentliga, yngre baltiska is

strömmens område') likaväl som innanför detsamma hufvud

sakligen förekomma i de öfversta moränaflagringarna. Man 

kan härpå vara så mycket vissare, som någon gräns för själfva 

det ifrågavarande baltiska området icke kunnat uppdragas och 

icke heller kan uppdragas, därför att den icke finnes. 

Af de skiktade ler- och sandlagren i Skåne, hvilka blifvit 

anförda såsom interglaciala, kan det vara skäl att här omnämna 

Lommaleran, Klågerupsbildningarna samt kustbildningarna vid 
Öresund. 

Hvad först Lommaleran angår, har på annat ställe1 blifvit 

visadt, att den ingalunda är täckt af morän och icke heller 

1 N. O. HoLsT och JoH. CHR. MoBERG: om Lommalerans lllder. Sver. Geol. 
Und. Ser. C, n:r 149. - Dll de tvll första arken af denna uppsats föreligga i 
korrektur, utkommer G. DE GEERs UJlpsats: till frllgan om Lommalerans lUder, 
Geol. För. Förh. bd 17, sid. 473. Han synes hiir mest böjd att öfvergifva den af 
honom 1887 silsom >sannolik> eller >trolig> omfattade åsikten, att Lommaleran är 
en >mellersta hvitlllera>, under hvilken benämning den skildras i beskrifningen till 
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interglacial, utan hvad man kallat senglaciaL Men lika litet 

vittna Klågerupsbildningarna om någon interglacial epok. 

Med ungefär ost-västlig riktning sträcker sig öfver södra 

Skånes slättbygd ett närmare 2 mil bredt, ytterst kuperadt mo

ränlandskap, som äfven förut ådragit sig geologers uppmärksam

het, 1 och som är väl begränsad t både i norr mot Lunda-slätten 

och i söder mot den mycket jämna Trelleborgs-slätten eller den 

s. k. Söderslätt. Landskapet är genomdraget af höga morän

ryggar, hvilkas allmänna riktning äfven synes vara ungefär ost

västlig liksom hela moränområdets. Gränsen för detta följer i 

norr ungefär Segeån mot öster förbi Särslöf samt går vidare 

öfver Lyngby och har äfven i fortsättningen en nästan rakt öst

lig riktning. Mot söder angifves gränsen af landsvägen Malmö 

-Ystad, hvilken gör en ganska stor bukt mot söder just för 

att undvika det kuperade moränområdet. Detta kännetecknas 

af talrika sjöar, af h vilka Yddingen, Fjälltoftasjön, Bön·inge

sjön, Hafgårdssjön, Björkesåkrasjön, Häckebergasjön , Söfde

sjön, Snogeholmssjön, Ellestasjön och Krageholmsjön äro de 

förnämsta. Dessutom finnas en stor mängd småsjöar, af hvilka 

dock åtskilliga endast äro mer eller mindre tömda torfbäcken. 

Torfbildningar hafva nämligen här varit synnerligen talrika, det 

ena som det andra beroende på markens kuperade beskaffenhet. 

Inom detta område trätfas också på en mängd ställen gla

ciala sötvattensleror, stundom liknande den vanliga hvarfviga 

yoldialeran och antagligen ungefär ekvivalenta med denna, 

ehuru de i vissa fall äro moräntäckta. Det var i sådan morän

betäckt lera, som L. HoLMSTRÖM vid Vinninge på Klågerups 

område fann pisidium- och limnma-arter samt O. TORELL på 

bladet Lund, samt i stället �llsom ännu mera sannolik anse den 1890 såsom möjlig 
framUllna meningen, att leran är ekvivalent med de äldre delarue af yoldiolerau. 
Dll denna senare uppfattning går i samma riktning, som den N. O. H. och J. CHR. 
M. velat göra gällande, ha de all anledning att vara därmed bel&tna. Hvad DE 
GEERs uppsats i öfrigt innehäller, är af föga eller ingen betydelse för den fr!l.ga, 
som här afhandlas. Uppsatsens innehllll behöfver emellertid att >klargöras>. Och 
torde J OH. CHR. MoBERG komma att verkställa detta. 

1 L. HoLMSTRÖM: öfversigt af bildningar från och efter istiden vid KH\gerup 
i Malmöhus län. Öfv . af Kong!. Vet. Akad. Förh. 1873, n:r l, sid. 9. 
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samma ställe dryas octopetala.1 Det var också i dylik morän

betäckt lera, som A. G. NATHORST redan 1871 vid Torsjö fann 

limnma, pisidium och cytheridea to1•osa samt dryas octopetala 
och sa lix polaris. 2 Om Torsjöleran anmärker N ATHORST, att 

»då den förekommer öfverst på en hög kulle, kan man omöjligen 

antaga densamma vara afsatt under på stället nu rådande relief

förhållanden». I sammanhang härmed fäster han också upp

märksamheten på en »lera, som oberoende af nu rådande relief

förhållanden förekommer aflagrad flerestädes kring Hyby, vid 

Torreberga, Klågerup, Bön·inge m. fl. ställen». Författaren har 

själf iakttagit sådan lera i Simrishamnstrakten, här växellag

rande med sand.3 Medan jag är fullständigt ense med NAT

HORST därutinnan, att jag anser de ifrågavarande jordarternas 

uppträdande »förutsätta andra. terrängförhållanden än nu»,3 har 

jag dock en något annan åsikt rörande förklaringen af dessa. 

NA'fHORST anser, att de forna bäckenen blifvit utplånade »vid ett 

senare framåtryckande af glaciererna» och de gamla reliefförhål

landena förstörda »genom en af isen sedermera förorsakad denu

dation». Jag åter håller det för mera troligt, att de »bäckeu, i 

hvilka dessa jordarter afsatt sig, bildats till någon del af inlands

isen eller kanske af s. k. 'döda' partier, som denna lämnat 

efter sig».3 

Den moräntäckta, fossilförande leran är stundom sandhaltig 

och motsvaras stundom af ren sand eller till och med af groft 

grus. Medan järnvägen Malmö-Genarp var under byggnad, 

kunde dylika fossilförande, intramoräna lager iakttagas på flere 

ställen 4 uti järnvägsgenomskärningarna, såsom 1100 m Ö om 

Sallerups kyrka samt omkring en half kilometer N om Klåge

rups järnvägsstation. 

1 L. HOLMsTRÖM: anf. st., sid. 15. 
2 A. G. NATHORST: om arktiska växtlämningar i Skllnes sötvattensbildningar. 

Öfv. af Kongl. Vet. Akad. Förh. 1872, n:r 2, sid. 135--8. 
3 Beskrifning till ke.rtbladet Simrishamn, sid. 60. 
4 V. MADSEN har, silsom han meddelat mig, anträffat Klågerupsbildningarua 

iifven på l<'yen. 
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I den sistnämnda järnvägsskärningen anträffades under morän 

följande bildningar, nämligen uppifrån och nedåt: 

l oskiktad, rostfärgad lera . . . . . . . . . 0,6 m 

2 samma lera, sandig och mager, i decimetermäk-

tiga lager, växlande med sandlager . . . . . 1,4 > 

3 grus, nederst groft, rullstensartadt, i det hela 

ganska horisontellt lagradt men äfven med små 

diskordanser . . . . . . . . . . . . 2 » +. 

Så väl i lagret 3, och här till och med metersdjupt ned i 

gruset, som också i nedre delen af lagret 2 funnos hela exemplar 

af snäckor och musslor, de senare med båda skalen tillsamman. 

Vid den något flyktiga undersökning, som författaren med biträde 

af K. A. GRÖNVALL här utförde 1893, insamlade vi följande, 

af G. HoLM sedermera hestämda arter: anodanta sp. (stor, ända 

till l dm lång), pisidium henslowianum (den allmännaste arten), 

splia:ri1tm corneum, limna:a ovata och succinea pfeijferi. 
Den yngsta moränen skjuter in både öfver och under lagret 

2, och på ett ställe går detta lager liksom fingerlikt in i morä

nen. Man synes häraf kunna draga den slutsatsen, att de jfräga

varande skiktade bildningarna äro ungefär samtidiga med den 

yngsta moränen. Att isen ir-ke varit så långt borta, då dessa 

bildningar afsatte sig, framgår dels af grusets groflek i lagret 3, 

hvilken förutsätter kraftigt framrinnande vatten eller med andra 

ord vatten från den smältande isen, och dels af ställets läge be

tydligt öfver vattendragen i närheten. 

Innan författaren lämnar Klågerupsbildningarna, torde vara 

skäl yttra några ord om den plats i lagerserien, som NATHORST 

1873 tilldelar dem. Han uppställde då en postglacial lera, 
ofve?·lagrande den yngsta moränen och kännetecknad af sali:x 
polaris, s. herbacea, s. reticulata, betula nana, dr,yas octopetala, 
l-imna:a limosa, pisidium, anodanta och cytheridea torosa samt 

en »interglacial d. v. s. mellan tvenne krosstensbäddar hvilande», 

till Klågernpsbildningarna hörande lera, underlagrande samma 

morän or.h kännetecknad af sali:x polaris, d1·yas octopetala, 
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limnwa lirnosa, pisidium, anodanta och cythe1•idea torosa. För

fattaren är mycket böjd att anse dessa båda leror såsom sam

tidiga, så att det skulle vara att anse mera såsom en tillfällighet, 

att vid inlandsisens oscillationer, som påtagligen i södra Skåne 

varit större än i det öfriga Sverige, den sistnämnda leran blifvit 

moräntäckt, den förra icke. 

Det är möjligt, att författaren misstager sig i denna sin 

förmodan,· det är också möjligt, att den här ofvan uttalade upp

fattningen af Klågerupsbildningarna i öfrigt kan befinnas vara 

i ett eller annat afseende mindre riktig. Men under alla om

ständigheter skall det stä fast, att dessa bildningar - och det 

är detta, som här är hufvudsaken - icke tillhöra någon inter

glacial epok utan, såsom NATHORST1 uttrycker det, »tala för 

bögnordiska förhållanden>'. 

I Skåne finnas sålunda inga fossilförande, interglaciala2 af

lagringar. Kustbildningarna vid Östersund, N om Landskron a  och 

på Hven, sakna, så vidt man bittills känner, hvarje djur- eller 

växtlämning. Redan detta förhållande ådagalägger tillräckligt 

tydligt, att de icke kunna härröra från någon interglacialtid, 

och allra minst från en långvarig sadan. En hvar, som besökt 

polartrakternas inlandsisar, känner mycket väl, huru växtligheten 

vandrar ända till isens omedelbara närhet, och djurlif saknas icke 

häller. Det är sålunda alldeles otänkbart, att inlandsisen skulle 
kunnat för någon läng1·e tid draga sig tillbaka, allra minst från 
ett så sydligt beläget onn·åde som Skåne, utan att växt- och djurläm
ningar skulle hafva inbäddats i de lager, som unde1· tiden af
satt sig. 

Men det finnes ännu ett annat, icke mindre ojäfaktigt be

vis för de ifrågavarande bildningarnas glaciala uppkomstsätt . 

Dessa bildningar äro både i afseende på mäktighet och utbred

ning högst betydande. Men för att föra fram sådana massor, 

om hvilka bär är fråga, fm·dras lwitåarnes hjälp. Inga vatten-

1 Jordeos historia, Stockholm 1894, sid. 1008. 
2 Jiimf. sid. 40. 
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drag, som ej komma från inlandsisen, skola vara tillräcklig.a för 

att ett så flackt land som Skåne verkställa en sådan transport. 

Ett vigtigt stöd för åsikten om en interglacialtid har man 

ansett sig kunna hämta. från de af morän delvis betäckta rull

stensåsarue i södra Skåne. Dessa skulle nämligen, har man 

sagt, vara bildade under den första, stora nedisningen och sedan 

under den s. k. andra nedisningen eller under den baltiska is

strömmens sista skede blifvit täckta af dennas morän. I den 

1892 tryckta beskrifningen till bladet Simrishamn har emellertid 

författaren med skäl, som ingen försökt jäfva, visat, att så icke 

kan vara förhållandet, utan att de ifrågavarande åsarne äro 

bildade icke före utan under den baltiska isströmmens tid och 

i sam band med dennas afsmältning. Rörande förhållandena på 

bladet Simrishamn må här ur beskrifningen till detta kartblad 

(sid. 48) anföras följande. »Som bekant finnes i allmänhet en 

öfverensstämmelse mellan rullstensåsarnes och refflornas riktning. 

I detta afseendet är det anmärkningsvärdt, att härvarande rull

stensåsar, såsom en blick på kartan visar, hafva dels ett nord

ligt och dels ett ostnordostligt förlopp. Kartområdets största 

rullstensbildningar, som gå fram midt öfver kartområdet, hafva 

i stort sedt en ostnordostlig riktning. Man kan häraf anse så

som sannolikt, att isen vid tide'n för rullstensgrusets afsättning 

hade båda de nämnda rörelseriktningarna, och att den baltiska 

isströmmen redan då skred in öfver land, följande sin ofvan an

gifna (ostnordostliga) väg�. 
Ännu tydligare blir det ifrågavarande förhällandet på bladet 

Sandhammaren.1 Därvarande båda hufvudåsar, den för sin 

moränbetäckning mycket omtalade Hörupsåsen samt den lika

ledes moränbetäckta Kåsebergaåsen, ha i öster ett mera väst

eydvästligt förlopp men ändra småningom riktning, så att denna 

i väster blir västnordvästlig. Parallellt med hvarandra och 

parallellt med kusten beskrifva de båda åsarne sålunda i det 

närmaste tvenne cirkelsegment. Man synes häraf kunna draga 

1 Detta kartblad bar ännu ej utgifvits. Det undersöktes sistlidne sommar af 
författaren och J. CHR. MoBERG. 
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den slutsatsen, att de båda åsarne bildats under en tid, som 

kom den baltiska isströmmens afsmältning mycket nära. Vid 

denna tid bör nämligen isströmmen snarast hafva påverkats af 

de härvarande, såväl på land som på hafsbottnen endast svagt 

framträdande terrängförhållandena och sålunda kommit att följa 

kusten. 

Likartade förhållanden träffas på bladet Skanör. Åsarne 

gå här från sydsydost mot nordnordväst, och att de verkligen 

ha denna r-iktning och icke den motsatta., framgår däraf, att 

grusskikten i åsarne, så långt iakttagelserna gå, i allmänhet 

stupa i nordlig riktning. Men nu visar det sig vid det närbe

lägna Limhamn, att de rådande och yngsta refflorna hafva just 

samma sydsydostliga riktning. Detta vill säga, att äfven i syd

västra Skåne finnes samma öfverensstämmelse mellan rullstens

åsames och den baltiska isströmmens riktning, hvarför de, hvad 

bildningstiden angår, måste sättas i förbindelse med hvarandra. 

För att klargöra frågan om moränförekomsten på rullstens

åsarne i södra Skåne må ännu ett utdrag ur beskrifningen 

till Simrishamn (sid. 56-7) här meddelas. 

»Det här skildrade, för södra Skåne utmärkande förhållandet 

kan antagas bero på den forna baltiska isströmmens oscillationer. 

Det är väl bekant, att större isströmmar i allmänhet röra sig 

med stor hastighet. Särskildt måste en stor rörlighet hafva 

förefunnits hos den forna baltiska isströmmen, hvilken mottagit 

tillflöden utefter större delen af Sveriges östra kust. Det är så

lunda lätt att förstå, huru inlandsisen, som eljest i allmänhet 

under sin afsmältning varit i det närmaste stillastående utefter 

sina gränser och därfor i allmänhet icke Ufverskridit rullstens

äsarne, gjort detta inom de delar af Skåne, där den baltiska 

isströmmen skridit in under inlandsisens sista skede. 

Därest den på rullstensgruset liggande jökelleran härrörde 

från en särskild, ny isperiod, borde moränbetäckningen varit 

vida fullständigare. Hvad dessutom Hörupsåsen vidkommer, är 

denna uppbyggd af lösa grusmassor ända upp till toppen och 

har ofta typisk åsform, s. k. »getrygg», med sidor, som kunna 
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slutta 20•-30' från horisonten. En inlandsis kan naturligtvis 

ej ha gått fram öfver en sådan bildning utan att utjämna den

samma, i all synnerhet som isen på flere ställen skulle rört sig 

på tvären emot åsriktningen. Emot ett sådant antagande kan 

dessutom göras en annan anmärkning. Den senaste inlandsisen 

borde, synes det, hafva lämn11t efter sig icke blott jökellera utan 

äfven rullstensgrus. Men några åsbildningar, liggande ofvanpå 

den jökellera, hvarom här är fråga, känner man icke.» 

Innan vi från Skäne vända oss till den förmodade gränsen 

för den förmodade »andra nedisningen», kan det vara skäl att 

fästa uppmärksamheten vid själfva den baltiska isströmmen. 

Medan den »andra nedisningens» bräm, såsom förut blifvit 

nämndt, ligger kvar i Venern, vid Slätbaken och i södra 

Finland, skall den baltiska isströmmen, följande Östersjöns 

bäcken, hafva skridit utöfver bäckenets gräns ända till J ut land. 

Mäter man denna isström utefter strömmens midt, kommer man 

till den högst ansenliga längden af omkring 1000 km. Då man 

besinnar, att denna isström rört sig på ett i det hela taget 

tämligen jämnt underlag och ifrån Östersjöns större djup Ö om 

Gotland till och med skridit fram från en lägre nivå till en 

högre, kan man finna, att DE GEERS baltiska isström på de gla

ciala företeelsernas område är något alldeles enastående. Man 

jämföre denna väldiga istunga med någon af de större grön

ländska isströmmarne, af hvilka flere som bekant äro flynner

Iigen mäktiga. Ehuru dessa i allmänhet röra sig på starkt slut

tande underlag, hinna de dock icke på långt när att tillryggalägga 

en Rådan vägsträcka som den baltiska isströmmen utan afsmälta 

långt förut. Den väl bekanta Fredrikshåbs isblink, som är 

mycket mäktig och rör sig utför ett starkt sluttande område, 

når sålunda endast 40-50 km framom den öfriga iskanten och 

afsmälter på en ganska jämn mark, innan den når hafvet. 

Vid Bornholm och i Skåne skall den baltiska isströmmens mäk

tighet enligt DE GEER hafva varittämligen ringa, så att isströmmen 

»endast förmått öfverskrirla Skånes lägsta och j ämnaste delar». På 

kartområdena Lund och Trolleho.lm når den endast upp »till en höjd 
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af u ngefär 60 m ö. h.»1 Den haitiska i sström men har sålun da här, 

h vad mäktigheten angår, blifvit obetydlig.  Men sin m ärk värdiga 

rörelseförmåga har den dock kvar. Ty den fortsätter sin ut

stakade väg upp till Jutland e l ler  en sträcka af o m kring 200 km . 

Enligt DE GEER skall Smålan d hafva varit isfritt un der 

de n baltiska isströ m m ens skede. Men nu v i l l  det sig icke bättre, 

än att de småländ ska blocken äro synnerl ige n al l m än n a2 i Skå

n es baltiska morän och v ida al lmännare än de åländska, ehuru 

Å l and ligger så att säga midt i isströmmen s väg. 

Om »den andra nedisni ngen» kan man sålunda tryggt på

stå, att, om den haft sin södra gräns  i Ven ern , vid S l ät

baken och i södra Fi nland, bör isen  i Östersjön hafva för l orat sin 

rörelsekraft, långt i n nan den n ådde Skåne och J ut.Iand, liksom 

omvändt att den i s, som n ått upp ti l l  Jutland, kan icke sam

tidigt hafva stannat vid linj en  Ven ern-södra Finland .  

Lika i l l a  går det  »den  andra n edisningen», o m  man närmare 

betraktar dess stora ändmorän el ler  rättare den kedj a  af änd

moräner, som uppgifves k u n n a  föl jas tvärs öfver södra Finland, 

genom mellersta Sverige och utefter Norges södra gräns. Da 

man närm are stude rar denna vä ldiga änd morän, m öter först det 

märkvärdiga förhål landet, att medan den svenska moränli nje n 

sträcker sig öfver Västgötas lätten och södra delen af Veneros 

bäcken sam t  den norska l ikaledes träffas på låglan det och en 

större del af denn a  sistn ämnda ti ll och med stann at framför den 

n orska rännan, så träffas den finska uppe på den  h ögsta vatten

delaren i sydligaste Fi nland .  Meu ä n n u  märkvärdi gare är, att 

den .finska s. k. »ändmoränem icke alls är någon ändmorän utan 
utgöres af tvenne parallella rullstensåsar, h v i l k a  visserligen ha 

en riktni n g  vi nkelrät mot refflorn�s och sål unda äro »tväråsa?'», 

1 DE GEER: anf. st., sid. 449. 
2 Den som vill öfvertyga sig härom, kan hänvisas till studiet af stenmu

rinne i en större, vid Lödernps prestgl\rd af traktens flyttblock nppf6rd ladu
gllrdsbyggnad. Han skall här finna ett rikt urval af karakteristiska graniter frllu 

östra SmlHaud. Den smilländska gångporfyren, hvilken iir en mycket vanlig berg
art i Sk!lnes haitioka morän, förekommer här ocks?t. 

S. G. U. Ser. C. N:r 1.51. Hol&t. 2 
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men hvilka i öfrigt äro lika otvetydiga rul lsten sbi ldningar som 

hv i lken annan typisk milstensås som helst.  

Redan i den 1879 tryckta beskrifn ingen ti l l  kartbladet l ,  

sid.  34-5, h a r  .F'in lands  geologi ska undersöknings grundlägga re 

och förste chef K. AD. MOBERG beskl·ifvit. de bi ldningar, om hvi l k a  

här ä r  fråga, såsom »åsar�, h vi lka h a  »åsformig skapnad» o c h  stun

dom »bi lda större sam m anhängande rul l stensfält» . På själfva kartan 

utm ärkas de såsom rul lsten sgrus. I de följ ande, af samme geo

log utgifn a  kartbladsbeskrifn ingarn a får m an änn u  tyd ligare veta, 

att de äro ru l l sten såsar. Några utdrag äro ti l l räckl iga att visa 

detta. De i frågavarande bi ldn i n garna ha »åsgropar» (besk rif

ningeu 2 ,  sid .  46) och biåsar. In nehållet utgöres af ru l lstens

grus e l ler  af »lagrade grus och san d l ager af ol ika m äktigh et, 

korn och fårg» (sam m a  beskr.,  sid. 48). Å sam a h a  mycket o l i k a.  

b re d d .  S t u n d o m  är Sal paussel k ä  e l ler  den södra å s e n  e t t  p a r  

ki lometer bred, »stundom sam m andrager den s i g  ända till d e n  

grad, a t t  den långs åskammen dragn a landsvägen upptar denna 

he lt  och  hål let» (beskr. 6 ,  sid .  43). E fter att hafva »totalt för

svu n n it» visar den sig åter och »vidgar sig med e n s  ti l l  ett omkring 

3 verst (kilometer) bredt de ls  af rul l ste n,  dels  af mosand be

stående fält», som sträcker  s ig n ärmare en h alf  mil ,  i n n an åsen 

åter fö rsvin n e r  (beskr. 6 .  s id .  43-4) o .  s .  v.  

H vi lken  geo log, som n ågot studerat de  svenska rul l stens

åsarn e, tänker icke på dem,  då han läser nyss anförda utdrag u r  

K .  AD. MoBERGs k artb ladsbesk rifningar. 

Men DE GEER, som behöfver de båda fin ska ru l lstensåsarue 

för att fä gräns  åt sin andra n edisn ing, gör dem utan vidare 

ti l l  »änd moräner». Det heter hos  honom : 1 »på de fi n ska geolo

giska kart b l aden n:r l och 2 i skalan l :  200,000 fin nas näm

l igen utmärkta tven n e  större ä n d moräner, paral le l la  med hvar

andra p å  ett afstånd af 11-13 km.>> Detta är verkligen att 

handskas n ågot för ogeneradt med fakta. Ty såsom vi förut 

ha sett, äro de i frågavarande bi ldni n garna både på k artorn a och i 

1 Anf. st . ,  s i d .  43il. 
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kartblad sbeskri fningarna angifna såsom ru llsten såsar. Väl fun nos 

andra finska. geo loger, som uppfattat dem såsom ändmoräner, 

men ti l l  stöd för en sådan uppfattn ing  hade DE GEER verk

ligen icke rätt att åberopa sig på �de finska geologi ska k art

bladen n :r  l och 2» .  

Dennes påstående, att de i frågavarande åsarne äro ändmo

räner, har emel lertid bl ifvit uppmärksammadt både inom och 

utanför Skandinavien och har åstadkommit ganska mycken för

virri ng .  F lere finska geologer hafva tagit intryck af den DE 

GEERSKA uppfattningen . Sålunda beskri fver A. F. TIGERSTEDT 

visserl igen de finsk a  tväråsarne såsom ru l lstensäsar, men han 

låter dem på samma gång »utgöra länkar uti tvenne med hva.r

andra paral le l la åssträckn ingar, hvi lka l iksom omgj orda hela södra 

delen af Skandinavien med Fin land» och möj l igen äfven sträcka 

sig under Bottn iska viken (beskr .  13,  sid. 60). Mera anmärk

ningsvärdt är, att J. J. SEDERHOLM ännu 1892 (beskr. 22) visar sig 

vara smittad af �moränuppfattn ingem. Han beskrifver visser l igen 

tväråsarna så tydli gt, som man gärna kan önska det, såsom 

rull stensåsar. >>De visa ti l l  sin yttre konfiguration stor l ikhet 

med de egent l iga ru l l sten såsarne och uppträda på flera stäl l en  

i oski ljaktigt samband med dessa>> .  Deras yta är  »vanl igen 

jämn >> ,  och sidorna hafva »jämn lutn ing» .  De o l i ka  jordarter, 

af hvi lka åsarne äro uppbyggda ,  »vi sa al ltid en ytterst tydlig 

skiktn ing)) o .  s . v . ,  o.  s .  v. Allt  detta gör, att SEDERHOLM hän

för tväråsarne ti l l  »det egentliga ru l l stensgruset.� Men på samma 

gång skol a de, så otro l igt det än l åter, vara - ändmoräner. För 

att ski lja dem från van l iga ändmoräner har han för dem funn i t  

e t t  eget nam n ,  hvi lket de  genom s ina  ovanliga karaktärer förvisso 

skul le kunna sägas förtjäna. De skola n ämligen kal las »1'and
moräner.»1 

1 Redan år 1886 i berättelsen om min resa till Grönland (sid. 54-5) har 
jag användt benämningen > rantlmoräner> men i en helt annan betydelse, nämligen 
för sådana > ilslika moräner, som ligga p!i inlandsisen i närheten af land och paral
l ellt med detta, och som företrädesvis förekomma på sitdana ställen, där landet med 
uddar skjuter in i isen > .  Det torde vara öfverflödigt att nämna, att tlessa randmo
räner icke ha något som helst gemensamt med SEnERHOJ.�rs, och att de äro t•ed.-
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Men finnes då , frågar man ,  icke a l l s  något morän materia l  

de  finska tväråsarne ? 1 Jo ,  i he la  den mer  än  50 mi l  l ånga , 

södra tväråsen skal l man hafva iakttag i t  sådant på två stä l 

l e n ,  näm l igen v i d  Kouvo la och i närheten af Vi l l manstrand .  

Båda dessa förekomster äro beskr ifna, den förra a f  B .  FRo
STERUS,2 den senare af H. BERGHELL.3 

Vid Kouvo la synes hela moränförekomsten utgöras af »ett 

öfver l meter m äktigt k rossgruslager», som l i gger m idt inuti 

lager af ru l l stensgrus och sand och fu l l ständigt konformt med 

d em .  Om denna obetyd l iga och genom sitt l äge i rul lstensgruset 

synn erligen misstänkta >>morän » heter det vidare hos FROSTERUS : 

»Huruvida denna  b i l dn ing var skiktad e l ler ej , kunde icke med  

säkerhet iakttagas, då t i l l  fö ljd a f  ihål l ande regn de t  fina l er

s lammet b l ifvit u ppb l ött och därefter runn it  ö fver hela afiag

ringen .  Nederst vid banans  n i vå  tyckte j ag mig dock kun na  

u pptäcka en  otyd l i g  sk i ktn ing» . Det v i l l häraf synas, som det 

i cke  vore för djärft. att utta la  den förmodan , att om FROSTERUS 

haft en spad e med sig och gjort skärn i ngen ren från det ned

run n a  l ers lam met , sku l l e  han fun n it ,  att den förmodade morä

nen  endast  vari t ett föga bearbetadt samt föga urskö ljdt och 

sk iktadt gruslager, e l ler  hvad man ka l lat ett »smutsigt ru l l steu s
grus». 

Samma m i sstanke väcker den BERGHELLSKA »moränen» .  >Dess 

m äktighet öfverstiger ingenstädes l meten. Den ti l l  beskr if-

liga moräner, uppbyggda af moränmateriaL Därest de bestiltt af rullstensgrus, skulle 
det naturligtvis aldrig kunnat falla mig in att benämna dem moräner. 

1 Någon gång har vid tväråsnrnes kartläggning en del af den angränsande 
moränmarken af misstag räknats till åsen. Yid mitt besök i Finland 1891 fann 
j ag slHunda, att till den södra tväråsen vid Lahtis hänförts ett stort moränfält, ett 
misstag, som, efter hvad H. BERGHELL muntligen meddelat mig, redan förut skall 
hafva pilvisats af finska geolo�er. Det ifrllgavarande moränfältet säges oförändradt 
sträcka sig 1/2 mil norr ut till sjön  Vesijiirvi. Men ända till sj öns strand finnes 
pli den geologiska kartan (Fin!. Geol . Und., n : r  8) endast rullstensgrus. Åsen 
skulle slHu nda här blifvit närmare 1/2 mil för bred. 

Om detta och dylika misstag kunna ha bidragit till, att man betraktat lviir
lisarue silsom moräner, kan författaren icke afgöra. 

2 Fennia 3, N :o 8. 
3 Fennia 8, N:o 5. 
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ningen fogade fotografien  visar, att den  i frågavarande bild n ingen 

är ett ungefär jämntjockt lager. De i den ingående stenarna 

äro dessutom a l l t för jämnstora och sorterade samt al lt för 

m ycket h opade för att känneteck na en morän . 

Det . hvi lar så lunda ett. o lyck l igt öde öfver de finska änd

och randmoränerna.  Ju m era man  betraktar dem, desto m i ndre 

få r man kvar af deras morän natur, och ti l l  s lut  återstå endast 

tven ne  väld iga tväråsar, hv i l kas skiktn ing, om man  får tro FRO

STERUS,  1 i a l lmänhet är ännu tydliga1·e än de van l iga ru l l 

stensäsarnes. 

Den i det föregåend�< lämnade utredn ingen rörande de finska 

geo logernas »randmoräner» har varit något utförl igare än egent

ligen kunde varit behöftigt i och för hufvudsyftet med denna  

uppsats, men d e t  har varit m itt hopp att kunna  så grundl igt 

uppvi sa de fin ska tväråsarnes rätta natur, att ingen geo log hä

d a nefter må kal l a  dem moräner. 

Det kan nu  vara öfverftödigt att här redogöra för de gan

ska goda skäl , som SEDERHOLM under förutsättn ing ,  att tvär
åsarne varit ändmoräner, anför  emot DE GEERS antagande, att de 

bi ldat gräns för en  andra nedisn ing ,  utan v i l l  författaren i n skränka 

s ig att hän visa t i l l  SEDERHOLMS egen uppsats : » O m  i stiden s 

b i ld n ingar i det i n re af Fin l and» ,  Fenn i a  l ,  n : r  7, s id 32-36. 

Endast ett af dessa skäl kan jag icke underlåta att här anföra, 

eftersom det i själfva verket är omöj l igt att komma undan . En  

af de finska tväråsarne  kan  följas öfver öarna i sydvästra F in

lands skärgård långt u t  i Östersjön .  Därest den  verkl igen  ut

gjort gräns för DE GEERS »andra nedisn i ng» ,  sku l l e  den sålunda 

hafva spärrat den port, genom hvilken han s  balt iska i sström hade 

att tränga fram på sin l ånga väg ned ti l l  Jutland .  Den n a  genom 

sin l ängd så ytterst märkvärdiga isström stöter sål unda i sj ä lfva 

portgången på svårigheter, från h vi i  k a den i cke  kan komma 

loss. 

Innan författaren lämnar de finska tväråsarne ,  anser han 

sig i förbigående böra näm n a  några ord om deras b i l d n ingssätt . 

1 Anf. st. sid. 9. 
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Den södra tväråsen fö ljer ungefär vattende laren i södra Fin land  

och l öper på ryggen af  denne från dess högre delar ned i hafvet. 

Den uppträder så lunda på o l ika n ivåer och kan sålunda icke, 

såsom man förmodat, hafva b l ifvi t  utstjä l pt vid någon hafsstrand .  

Tväråsarne hafva sål u nda icke något marint ur;;prung utan må

ste vara b i ldade såso m a l la  andra ru l l sten såsar i jöke le lfvarnas 

rin nande vatten .  Dessa e lfvar ha ett med afseende på styrka 

och riktning mycket växlande l opp, hvarför gruset, som i dem 

afsätter sig ,  ofta visar diskordant lagring  och stupar mot a l l a  

möj l iga hå l l .  Men författaren an ser det högst sanno l ikt, att, om 

man närmare och på ti l l räckl igt många stä l len studerar stup

n i ngen hos tvärå sarnes l ager, sk a l l  man finna ,  att den na  i stort 

s edt är väst l ig, eftersom de e l fvar, i hvi lka tväråsarne b i ldats, 

måste hafva  runn it fram från öster mot väster. 

Frågan b l i r  nu den , huru har en j öke le l f  kunnat rin na  fram 

på sj ä lfva ryggen af e n  vattendel are ? Författaren tänker sig 

saken på fö ljande sätt . Vattende laren har en  ost-västl ig rikt

n ing  och löper a l l de les på tvären emot refflornas. Så länge 

i n l andsisen har större mäktighet, l ägger vattende laren an tagl igen 

icke nitgot större hi nder i vägen för isens röre l se ,  me n innan 

isen h u nn it fu l l ständigt afs mälta, måste vattendelaren utöfva 

sitt inflytande på sammanhanget hos i stäcket och så att säga bryta 

d etta itu . På ett v i sst stad i u m  af in lands i sens afsmältn i ng bör 

det så lunda inträffa, att isen , som l igger söder om och bakom 

vattende l aren , l i ksom konuner i l ä  för denna och så lunda undan

drager sig den pådrifvande kraften från isen norr om den 

samma .  På detta sätt bör  i se n ,  efter att ha passerat den na, 

hafva för lorat en stor de l  af s in  röre l seförmåga samt b l ifvi t 

uppdämd och sii l unda bi ldat de n val l ,  framför hvi l ken  jöke l e l f

ven kan ha run n i t  fram. Detta gäl ler den  södra tväråsen .  

H vad den norra a ngår, kan den antagas uti sjä lfva vat

tende l are n  hafva haft den uppdäm n ingsva l l ,  som gifvit jökel

e l fven s in ost-\·ästl i ga riktn i ng. Att j ökele lfvarna på detta sätt 

afv ikit från si n v a n l iga riktn ing  och genom inflytandet af mö

tande ,  t värl i ggan d e  bergshöjder erhå l l it en riktn ing ungefär vin-
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kel rät mot den förra , därpå saknas icke exempel från Sverige, 

men de i frågavarande företeelserna visa sig i vårt land endast 

i en jämförelsevis mycket obetydl ig  utsträckning.  Så lunda får 

den nord-sydl iga Örebro-åsen en mera ost-västlig riktn ing  n orr 

om den med sistnämnda riktn ing fort löpande bergshöjden söder 

om Hal l s berg. En b l ick på de geologiska kartbladen ö fver trak

ten visar detta mycket tydl igt, och förhål landet finnes också med 

ett par ord omnämndt i beskrifn ingen ti l l  kartbladet Riseberga, 

s id .  17. En l iknande iakttage lse har bl ifvit  gjord norr om Hal

landsås på kartbladet Lj ungby. 

Men vare sig framtida forskn ingar skola bekräfta e l ler ve

derlägga den här utta lade åsikten rörande de finska tväråsarnes 

uppkomstsätt, kommer detta icke att. på  något sätt förändra det 

i alla tider beståndande faktum , att dessa åsar icke äro änd

moräner. Deu angifna  gränsen för DE GEERs »andra nedisn ing» 

fal l er h ärigenom ful l ständigt bort, hvad Fin land angår. 

Icke mycket bättre går det samma »andra nedi sn ing» på 

den svenska sidan om den bal t i ska  isströmmen . I Sverige skul l e  

gränsen för denna nedisn ing  sträcka sig tvärs öfver Östergötl and ,  

Västergötland och Dals land,  men den kedja  af ändmoräner, som 

sku l l e  angifva den na  gräns ,  saknar al l de les för m ånga l änkar 

och är i a l l t  för hög grad ofu l l ständig. 

Hvad Östergöt land angår, torde det icke vara för mycket 

sagdt., om man påstår, att någon ändmorän , som med n ågon 

san nolikhet kan betraktas såsom gränsmorän för en större »ned

isning>> , här icke ännu  bl ifvit påvisad .  Efter att i maj 1882 

hafva i Geologiska fören ingen i Stockho lrn hål l it ett föredrag 

om det •system af ändmoränen, som sku l l e  framgå öfver me l l er

sta Sverige, offent l iggjorde DE GEER i decemberhäftet 1884 utaf 

Geo logiska föreni ngens förhand l ingar de närtnare detalj erna af 

sin då mera än förut begrundade åsigt. Hela Östergöt l and  af

färdas härvid helt kort. Man läser här : »äfven i Östergötland 

synes 1 man . . . måhända kunna spåra fortsättn ingen af m orä-

1 Kursiveringen i detta och andra citat är gjord af författaren till denna uppsats. 
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.n erna i d e  ku l l ar , som framgå» i trakten af Omberg. )Emel ler

tid»,  heter det vidare, »äro dessa ku l lar på kartan föga fram

t?·ädande, och jag sk u l le knappast misstänkt dem för att vara 

ändmoräner . om de ej legat Just i förlängningen af de förut be

skrifna». Denna  öppenhjärtiga bekän ne l se förråder an ledningen , 

hvarför de ifrågavarande moränerna kommi t  att betraktas såsom 

>den andra nedisn ingen s ändmoräner» och kan också anses 

mycket noggrant angifva, i huru hög grad det är sannol ikt, att 

detta betraktel sesätt är riktigt. 

För he la  åsikten om »den andra nedisn i ngen>  måste det vara 

ett högst förargl igt faktum ,  att denna  n edisn i n g i he la  Östergötland 

e l ler på e n  sträcka af o m kring 10 mi l lämnat i ntet e l ler så godt som 

i n tet spår efter sig. An tag l igen var det känslan häraf, som för

an ledde DE GEER att i maj 1 893 el ler 11 år efter det första 

föredraget i n för  Geo logiska fören ingen hål l a  ett nytt föredrag 

o m  »den sista nedisn i ngens  gränsen. Han lär därv id gan ska 

noggrant hafva utstakat gränsen i Östergöt lan d . D e n n a  sku l l e  

utm ärkas a f  en  ej fu l l t  1 /2 m i l  l ång sval lgrus-sträng, som på 

b l adet Vreta k l oster i ost-väst l i g  riktn i n g  går förbi Krigsbergs 

kyrka på  norra s i dan af sj ön  Boren . Vidare l är en mera nord

sydl ig  morän , som framgår förbi Ma lms lätt n ära Linköpi ng, fått 

göra tj änst såsom gränsmorän . Författaren fin ner det a l l de l es 

öfverflödigt att vi dare orda om dessa sent upptäckta l än kar i 

moränk edjan och vi l l  endast påpeka, att DE GEER, som e lj est 

mycket sam vetsgrant offent l iggör si na  åsi kter, funn i t  det välbe

tänkt  att icke n ärmare angifva in n ehå l l et af m aj-föredraget 1893. 
Efter att hafva passerat Vettern och in kommit i Väster

gö tland fin n a  vi S V  om Karlsborg en på topografiska k artan 

väl markerad , i sydost l ig riktn ing me l l an  Bästebacka och Hagen 

framgående  ås, som DE GEER i sistnämnda föredrag angifvit 

såsom del af »den stora ändmoränen» .  Förargligt nog råkar 

eme l l ertid den n a åssträckn in g , såsom författaren själf iakttagit , 

att vara en ru l l sten sås.  

Sedan vidtager den bergiga och . sönderbrutna trakt, som 

utgör den s .  k. Höken s ås' fortsättni ng mot norr , och som 
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til l ika utgör vattendelaren mel lan  Vettern och Venern . Denna  

bergsträckning har ett nord-sydligt förlopp och afskär så lunda 

hvarje möj l ighet för uppträdande af ändmoräner med ost-västlig 

riktning. 

Väster om denna  bergås kommer Västgötaslätten .  Här 

möta Venernbäckencts stora ,  af gammalt  bekanta moräner, 

hvi lka äro verkliga ändmoräner. Man kommer här til l  ordent

l igt kartlaggda och täml igen väl kända bi ldn ingar. och man kan 

sålunda här röra sig på  mera fast mark. De äro beskrifna af 

A. E.  TöRNEBOHM, bladet Upperud , sid. 64-5 och af V. KARLs

SON, bladet Degeberg, sid.  1 1-12. 

Ti l l  deras tjän st, som icke veta, huru en verklig ändmorän 

är beskaffad , kan förtjäna anföras, att Venernbäckenets änd

moräner i a l lmänhet ha  ett fu l lt moränl ikt i nnehål l .  TöRNEBOHM 

säger : »såväl genom sin yttre form som genom beskaffenheten af det 

m ateriel , hvaraf de äro bi ldade, visa sig dessa åsar vara gam la mo

ränban kan, och på ett an nat stä l le  heter det : »ti l l  sitt i nre ski lja  sig 

dessa moränbankar från krossten sgruset i a l lmänhet genom rikedom 

på större kan tstötta och afrundade stenar». Någon ann a n  ski l l nad 

kän ner han icke til l .  Tydl igare uttrycker KARLSSON samma sak . 

Han beskrifver moränernas i nnehål l på fö ljande sätt. »Dessa va l lars 

i n re sammansättn ing visar i a l lmänhet mycket tyd l igt, att de 

t i l l höra krossten sbi ldn ingen . De bestå näml igen öfvervägande af 

en van l igen ganska  lerig sammanhopning af större och mindre, 

något n ötta och repade stenar, sand och grus, stundom visande 

antydningar ti l l  en oredig skiktning» .  Författaren ,  som sjä l f  

vandrat fram på tvenne af de  tre moränerna, har  om den  mel lersta 
Ö om Skalunda gjort följande anteckn i ng .  »Innehål let är ej 

o l ikt van l iga moräners. Det är kantigt, stenigt och mjö l igt. 

Någon gång l igger visserl igen sval ladt grus på de små kul larna, 

men detta är tyd l igen en sekundär bi ldn ing, sv:t l lgrus». 

Moränernas höjd är icke synner l igen betydande. Den mel lersta 

har Ö om Skalunda en l igt författaren s  uppskattn ing en höjd  af 

3-6 m. el ler ytterst säl lan 9 m. Den n orra moränryggen är 

mel lan Ekholmen och Mel lerud ofta högre än den me l l ersta, 
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men mera säl lan torde höjden öfverstiga 10 m.  Om den södra 

heter det hos A. LINDSTRÖM, bladet Venersborg (ska lan l :  
200,000), sid. 48 : »höjden öfver sl ätten är i a l l mänhet ej stor, 

oftast endast 3-3, 6 m men torde någon gång uppgå ti l l  6-9 

m och kanske därutöfver.» Den som kommer ti l l  dessa änd

moräner i den tanken ,  att han skall få se gränsmoränerna  för 

»den skandinaviska land i sens  andra utbredning» ,  kan därför icke 

undgå att fråga : �har denna  väldiga i n landsis, som l ångs Öster

sjön  förmådde pressa fram den baltiska isströmmen n ärmare 

100 m i l ,  har den i Venern bäckenet icke varit en mera betydande 

företeelse ?» Det är DE GEER, som får svara på  den frågan .  

Enklast och naturligast ä r  att förklara dessa moräner så

som Venern bäckenets ändmoräner, som blifvit större än vanl iga 

ändmoräner, därför att bäckenet själft är större än van l iga bäcken . 

Detta är också KARLSSONS uppfattning. Han betraktar dem 

såsom »ändmoräner från i n l andsisen s  senare skifte , då dennes 

rörelse redan b l ifvit beroende af l andets mera lokal a  ytformer». 

Inlandsisen rör sig ytterst jämnt och regelbundet öfver de stora 

slätterna, hvarför de ändmoräner, som den på. dessa lämnar efter 

sig, också få ett mycket rege lbundet förlopp.  Detta är helt  na

turligt men al lde les  för mycket naturligt för den , som älskar 

»märkvärdigheter». 

Venernbäckenets ändmoräner äro öster ut icke fö lj da ti l l  sitt 

slut, och det är därför säkert, att de fortsätta något l ängre mot 

öster, men huru långt de sko l a  kunna  fö ljas på Västgötas l ätte n ,  

kan man för närvarande icke afgöra . Medan bäckenet sjä lft 

har sin största längdutsträckning i sydväst l ig  riktni ng, gå mo

ränerna mycket n oggrant vinke l rätt däremot i sydostl ig .  V 

om Lidköping och i östra kanten af b ladområdet Venersborg 

(skalan  l :  200,000), på hvilka stä l len den noggrannare känne

domen om moränernas östl iga fortsättn ing  upphör, böja de något 

mera af emot söder. Men skola de möta de finska tväråsarne, 

kunna de  icke få fortsätta i denn a  riktning, hvarför DE GEER 

l åter dem göra ett knä  och gå i n ästan rakt östlig riktn i ng. 

Vare eme l lertid med fortsättn ingen huru som he l st, föga troligt 
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är, att denna  ska l l  kunna fö ljas öster om Bi l l i ngen . Trakten om

kring Sköfde är vi sserl igen öfverså l lad med moräner och bland dem 

också ändmoräner. Det är dock föga tro l igt, att man här skal l  

kun na  utpeka några , som skul le  kun na betraktas såsom fort

sättn ing af Venernbäckenets ändmoräner. Men om man i en 

sådan trakt endast söker moräner i en viss riktning, så har 

det n aturl igtvis ingenting  att betyda, att man också finner  

dem där. 

Mot väster är afslutn i ngen af Venernbäckenets ändmoränt'r 

bättre känd.  De upphöra här med Dals landss lätten .  På det 

geologiska bladet Rådanefors kan man se, huru den södra änd

moränen l iksom sjä lfva s l ätte n  i väster begränsas af Kroppe

tjä l l et ,  på  hvilket berghäl len utan nämnvärd moränbetäckning 

går i dagen omkring l mil  i moränens  riktning .  Och den ge

olog, som utgifvit bladet U pperud, vet icke af någon fortsättning 

af  de båda norra moränerna V om Dals landss lätten .  

Nu försäkrar o s s  visserligen DE GEER, att han  kunnat 

fö lj a Venernbäckenets moräner in  i Norge , där de sku l le sam

man hänga med Kristianiadalens .  Detta påstående synes dock i cke  

böra fattas a l l t  för mycket efter orden .  För att få til l stånd e t t  sam

manhang mel lan de sydl igaste än dmoränerna i Venernbäckenet och 

Kristian iadalen har han n äm l igen ,  såsom redan bl ifvit nämndt,  sett 

s ig  n ödsakad att taga ti l l  hj ä lp  en tyd lig rullsten sås ,  som sträcker 

sig förbi Råggärds kyrka. Beviset , att åsen är en länk i den stora 

ändmorän-kedjan ,  är mycket e nkelt . Den är utsträckt vinkelrätt 

emot refflornas riktn ing.  Men såsom biås til l hufvadåsen Öd

skölds moar är det helt naturl igt, att Råggärdsåsen har denna 

r iktn ing, och skul le a l la rul l sten sasar, som gå vin ke lrätt emot 

refflorna, vara ändmoräner, konune åtski l l iga typiska rul l sten s

åsar, både biåsar och andra, att anses såsom sådana .  1 

Det finnes ännu en annan omständighet, som visar, att DE 

GEER är fu l l ständigt på vi l lospår, då han söker och anser sig 

1 Äfven i Halland låter DE GJ>�It rullstensåsar > i  viss mån utgöra delar af 
moränlinj erna > ,  och då han nii rmnre utstakar dessa moränlinjer, fil rullstensilsar 
göra samma tjänst. som verkliga moräner. Se G. D� G�EitS beskrifning till geolo��;isk 
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hafva funnit sammanhanget mellan Venernbäckenets och Kristia

n iadalens ändmoräner vid Råggärd eller utefter förbindningslinjen 

mellan ändpunkterna. En hvar, som haft tillfälle att i ett med 

dalar och höjder omväxlande landskap följa kanten af en inlandsis, 

vet , huru isen rör sig med stor lätthet i dalarna och därför 

sk juter långt fram i dem, medan den däremot möter motstånd 

af höjderna, som därför omvändt skjuta långt in i isen. För

utsatt att in landsisens bräm en gång legat samtidigt vid de 

nämnda dalbäckenens, Venernbäckenets och Kristianiabäckenets, 

ändmoräner, så kan man därför vara fullkomligt förvissad, att 

isen på det mellanliggande höglandet ingalunda samtidigt legat 

utefter förbindningslinjen mellan dem utan betydligt nord

ligare. 

Vi lämna nu vårt land och förflytta oss i n  i Norge. Här 

kan den märkvärdiga stora ändmoränen, efter hvad DE GEER 

hufvudsakl igen efter K JERULF och Vo G 'l' meddelar o s s ,  följas 

långs Norges hela södra kust och ända upp t i Il J rederen på 

västkusten. Men moränkedjan är här om möjligt ännu brist

fälligare än i Sverige. 

De väl markerade ändmoränerna (»raerna») upphöra med 

den väl markerade Kristianiadalen. Raerna sluta nämli gen vid 

Langesunds�jorden. På andra sidan denna kommer1 en lång 

rad af sand och grus bildade ref, öar och till någon del fastlands

bildningar, en sträcka, hvilken från Dan marksskären norr om 

Jornfruland med större och mindre afbrott fortsätter till Fevig 

nordost om Grimstad. Äfven denna sträcka kallas morän eller 

»underva.ttensmorän», men i beskrifningen af densamma finnes 

jordartskarta öfver Hallands län, sid. � (Sver. Geol. Und. ser. C, n:r 131). Nästan 
iinnu fullständigare har E. SvEDMARK, följande den gifnn föreb ilden, lyckats sam
m anblanda krossgrus och rullstensgrns.  Hunnestads- och Grimmestads-llsarne hafva 
sålunda blifvit kartlagda s3som rullstensllsar, men de skola ha > n atur af ändmo
rän > ,  hvi l ket skall n nses bev isadt däraf, att > dc utgöra fortsättning af andra mer 
eller mindre tydliga m oränstreck > .  E. SvEDM A RK : beskrifning till kartbladet Var
berg, sid. 39-40. 

l Jämf. J .  H. L.  V oG T :  om istiden under det ved dc Iange norsk-finske eu-
demorrenel· markerede stadiu m .  Det Norske Geograf. Selskabs llrbog bd 3 
1891-1892, sid . 37-38. 
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intet, som därti l l  ger an ledning, utan får man snarast det in

trycket, att bi ldn ingen hufvudsakligen är en strandbi ldning e l ler 

kanske en strandva l l .  1 Sedan kommer ett afbrott af omkring 

100 km,  för hvi l ket VoGT ryggar t i l lbaka , hvarför han låter 

moränl injen stanna i trakten af Grimstad och öfverlämnar åt 

framtida forskning att följa förloppet vidare. DE GEER åter 

l åter morän l injen på nytt börja  »öst i Lyngdal »  och kommer 

med begagnande af några mycket spridda moränfläckar omsider 

upp emot Jrederen .  Med afseende på sammanhanget väst

ligaste delen af denna moränkedja  kan det vara nog  att fram

hål la ,  att afbrotten äro hufvudsaken och själfva moränerna en 

underordnad bisak . 

När man efter a l l a  afbrotten omsider kommer ti l l  Jrederen , 

har man b l i fvit så van vid de stora sprången , att man nästan 

omedvetet frågar sig, hvarför  man skal l  stann a  här och icke 

kan få fortsätta antingen öfver Nordsjön ti l l  England el ler  ut

efter Norges västra kust, där ändmoräner ingalunda sakn as, 2 

samt sedan vidare Norge rundt och kanske änn u  l ängre. 

Verk l iga förhål landet tyckes vara, att ändmoräner, ofta väl ut

präglade, finnas i a l l a  el ler n ästan a l la  af de större norska da l

gångarna, 3 men att  vi lja  sammanstäl l a  de yttersta, närmast 

hafvet l iggande såsom samtidiga, är så mycket mera obe

rätt igadt, som man icke kan antaga, att i n la ndsisen afsmä l t  

1 D e  norska >ändmoränerna> äro icke s ll  noggrant- beskrifna, att man i 
hvarj e  särskildt fall med säkerhet kan afgöra, hvad man har framför sig. VoGT 
säger, att hos dem är skiktning > ett genere/t fenomen > .  Han tillägger följand e. 
> Sulpausselkä med tilhörende parallelkam eller kamme viser sig overalt at vrere 
skiktet nöiagtig som tilfreldet er med de norske morrener ; ja, vi kan end og for at 
illustrere profilerue gjennem de sidste henvise til de talrige og detailler�t udförte 
tegnioger fra de skiktede morrener, som de finske geologer har leveret for sitt lands 
vedkommende > .  (Vo aT : anf. st., sid. 46) . 

Skulle denna öfverensstämmelse mellan de norska > ändmoränerna> och de 
finska > randmoriinerna > verkligen vara så fullständig, så vore detta onekligen ett 
mycket olyckligt förehud för de förra. 

2 Jämf. 'l' H. KJERULJi' : udsigt over det sydlige Norges geologi, Chr is tiania 
1879, sid. 42-3. 

3 De allagrades också gärna >i  tilstödende sidedal eller pas, som Hl forud 
forhånden > (KJERULr :  anf. st., sid. 43) . Förklaringen af detta förUllande är 
gifven i författarens berättelse om en resa til l Grönland, sid 56. 
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l ika hastigt i a l l a  dalgångarn a.  KJERULF uppstäl ler också icke 
Ptt utan åtskilliga »stadier» e l ler  morän räckor, som i södra 

Norge sku l l e  kun n a  fö ljas, den ena i n n a n för den a n d ra.  1 Det 

är dock att märka, att af dessa de öfriga äro ungefär l ika  

mycket och l ika l itet sammanh än gande som den nyss  omn äm n da, 

och det i nbördes afståndet eme l l a n  dem är i a l l mänhet mycket 

stort,  ruerän del s  åts k i l liga mil . 

Naturl igtvis fi n nes icke n ågot som hel st skäl  att anse n ågon 

af dessa morän räckor såso m grän ser för o l i k a  istider. KJERULF 

själf  uppfattar dem ock så endast såsom »visse stadier for et 

tilbagesmeltende e l ler for et fremkrybende isdrekke).  2 

Författaren har n u  fö ljt den skandinaviska andra land

isens gränsmorän från östra Fin l a n d  ti l l  Jrederen i västra Noqre 

och anser sig hafva visat, att det är högst o likartade b i l d ningar, 

som b l ifvit sammanförda för att göra tj änst såsom �nd moräner, 

men att m orän kedjan än dock b l i fvit  ytterst ofu l l stä ndig. En 

fu l l t  t i l l räck l ig ursäkt för det stora misstaget l igger däri, att DE 

GEER, då han 1 882 för första gången fram stä l lde åsikten om si n 

stora m orän l i nj e, icke i naturen sett n ågon af de utaf hon o m  

iden tifierade b i l d n i n garn a.  He la  samman stäl l n in gen v a r  så l u n 

d a  endast en på kammaren utförd »konstruktion».  Det ä r  

d ärför i c k e  s å  mycket att undra öfver,  att DE GEER miss

l yckades,  dii han 1882 uppstäl lde  si n teori ,  men däremot måste 

det anses egnadt att väcka n ågon förvånin g, at t han ä n n u  1895 

fasthål ler  den och fortfaran de vi l l  identifiera så o likartade bil d 

n i n gar som de fi n ska tväråsarn e och Venernbäckenets ändmoräner, 

oaktadt han under tiden haft til l fä l l e  att se dessa bi l dningar 

i n aturen .  

Det  torde synas  åtski l l iga geologer, att författaren a l lde les  

för omstän d ligt afhan d l at åsikten o m  den  förmodade stora gräns

m oränen . Men denna åsigt har i den geologi ska forskn i nge n  

åstadkommit  så mycken oreda, att det synts nödvändigt e n  gån g 

för a l l a  skaffa den fu l l stän digt ut ur den geo l ogiska verlden . 

1 'l'H. KJERUI.F : anf. st., sid. 40- 14. 
� 'l'H. KJERUJ.F : an f. st., sid. 40. 
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Såsom ett s l ående exempel  på denna  åsikts skadl iga följder 

kan förtjäna nämnas, att JAMES GEIKIE ti l l  stor del  på den

samma grundar en af s ina 5 (!) istider, ja, han anser  t i l l och 

med, att de s lutsatser, som han drager från befint ligheten af den 

stora DE GEERSKA ändmoränen, äro �satta utom tvifvel» . 1 

Författaren vi l l  nu  lämna själfva gränsmoränen men anser 

s ig icke böra underl åta att äfven yttra några ord om de geo l o

giska förhå l landena norr och söder om densamma. Tydligt är, 

att i n l andsisen skrider icke fram och aflämnar en 1-200 

mil  l ång  ändmorän utan att också lämna an dra spår efter sig. 
Det frågas sålunda : äro de geo logiska förhål landena i Sverige 

o l ika  närmast norr och n ärmast söder om den af DE GEER ut

stakade morän l injen ? Om en in lan dsis i a l l mänhet lämnar 

efter sig 2 :ne  moräner : en bottenmorän och en i n re morän , och 

man sålunda söder om morän l injen verk l i gen kan iakttaga tvenne,  

har man kan ske då. åtminstone på enstaka stäl l en norr om sam ma 

l i nje ,  särsk i l t  fyra, n ämligen 2 för hvarje i stid ? In tet försök är 

i den vägen gjordt, och öfver hufvud är intet spår ti l l  bevisning i den 

riktningen lämnadt. Oaktadt de geologiska förhål l andena uti 

de trakter, genom hv i l ka  morän l injen sku l l e  gå fram ,  äro gan ska 

väl  bekanta, har ingen kunnat påvisa någon som helst o l ikhet 

med afseende på moränaflagri ngarna å ömse sidor om l i njen , 

he l t  e n ke l t  därför att någon sådan o l ikhet icke existerar. 

Vare detta nog sagdt om förhål landena n ärmast norr om den 

förmodade morän l inj en . På större afstånd från denna, n ä m l igen på 

Frösön 2 och vi d Hernösand,  3 har man däremot trott sig hafva funn it 

bevis för tvenne  nedisn ingar. Härvid är att märka, att Frösön 

l i gger omkring 50 mi l  norr om Venernbäckenets ändmorän och 

Hernösand på några få mi l  kortare afstånd fi·ån den vid S lätbaken 

utstakade morän l i nj en .  Det torde så lunda få an ses täm l igen 

1 On the glacial snccession in Europe, sid. 133-4. Jämf. ocksli 'l'he great 
ice age, third edition, London 1894. 

2 A. G. HöGBOM : om interglaciala aftagringar i Jemtland, Geol. Fören. För h. 
bd. 15, sid. 28-44. 

3 H. MuNTH E :  sedimentära, fossilförande bildningar, öfverlagrade af morän, 
Geol. Fören. l<'örh. bd 12, sid. 15-16. 
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l ångsökt att från de båda n orrländska  loka l erna vi lj a  hämta 

stöd för uppfatt n i ngen om förhål landena i Väster- och Östergöt land 

för att icke ta la om Skåne l ikasom omvändt. Men för öfrigt 

l ämna  hvarken Frösön e l ler Hernösand några s. k. » interglac ia l 

profi ler», såsom strax skal l  visas. 

På Frösön l igger en 5-7 m mäktig , obestridlig morän på mycket 

(omkring 15 m) m äktiga , gråsvarta e l l er b lågrå, stenfria lerlager, 

hvi lkas »habitus är ungefär densamma som de skånska hvitå

b i ldn ingarnas . >  De i denn a  lera funna  mossorn a och »maskspåren• 

kunna, såsom HöGBOM riktigt anmärker, mycket väl ti l l höra 

ett arkti skt  k l imat .  Denna förekomst sku l l e  sålunda »a l l t id 

k unna  tän kas uppkommen under en j emförelsevis obetydl ig 

osci l lat ion af iskan tens läge och därför strängt taget icke böra 

rubri ceras såsom interg lac ia l» . För att komma t i l l  den inter

glaciala perioden på Frösön måste H ö GBOM därför gå den väg, 

som »block och refflor visa . •  Men vi l l man nå  ett sådant mål , 

är den na  väg al lt id s vår, och särski ldt i storsjötrakten är den 

besvär l ig , så att man äfven med H öGBOM såsom vägvisare har  

svårighet att komma fram . 

H öGBOM tyckes resan nera pa fö ljan de sätt . Den morän , 

som betäcker den stenfria leran på Frösön ,  torde ha kommit fråa 

öster. Den måste så l un da ha rört sig uppåt från l ägre til l  högre 

l iggande trakter. Men en sådan röre l se kan icke en mindre, osci l le

rande i s  hafva haft .  Det fordras a l ltså en större. Men en sto r 

måste först ha varit liten . Det fin nes så lunda i ngen annan utväg 

än att antaga, d et d e n  i n l ands is ,  som aflagrat den ifrågavarande 

moränen på  Frösön ,  såsom liten rört s i g  från fjä l len och såsom 

stor mot fjä l len . Men detta förutsätter en sjä lfständig nedis

n i ng, ski ld  från den , som föregick den skiktade l eran s  afsättning. 

Såsom synes, är detta en täm l igen lång bevi sningskedja, i 

hvilken lätt nog en e l ler annan länk kan bri sta. Verkliga för

hål landet är, att isströmmarnes röre l se i Jämtland är a l lt för 

ofu l l ständigt känd,  för att man härpå sku l le kunna bygga några 

vidtgåeude s lutsatser. Bland annat är äfven den möj l igheten 

att undersöka, orn ej isen i dessa bergiga trakter kunnat sam-
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tidigt röra sig åt motsatta hål l antingen såsom öfver- och under

ström el ler såsom sidoströmmar. Säkert är, att, såsom jag själf 

kun nat iakttaga vid Storsjöns  södra strand, rakt N om V.  Jersta 

i Marby socken ,  och således inom det område, där den senaste 

i srörelsen skulle varit östlig, träffas mycket väl markerade refflor 

med riktningen N 42° V samt en fullt tydlig, nordlig stötsida. 

HöGBOM anmärker också sj älf ful lkomligt riktigt, att »bl ock af 

n ordvästlig härkomst rätt ofta träffas i och på morängruset inom 

hela Storsjöområdet», men detta står tydligen i ful l komlig strid 

med den uppfattningen , att den sista moränen kommit österifrån . 

Med afseende på Frösöprofi len äro för mig följande syn

punkter afgörande. Den stenfria Frösöleran , hvars hela mäk

tighet ännu icke är känd, är en så betydande aflagring, att den 

förutsätter jökelis i närheten samt ifrån denne kommande jökel

e lfvar, som kunnat transportera de stora. blågrå, d .  v .  s .  i cke 

oxiderade, s lammassorna ut i Storsjöbäckenet. Lika l itet som 

någon med denna  leraflagring j ämförlig bildn ing för n ärvarande 

pågår i detta bäcken , l ika l i tet skulle en  sådan ägt rum 

under en verklig i n terg lacial t id ,  under hvilken inga glaciala 

företeelser gjort sig gä l lande .  Vidare är Frösölerans utseende 

så ful l ständigt som möj l igt en glacial leras. l Och s lutligen går 

aflagringen betydligt högre än S tot·sjöns  nuvarande yta.  Vid 

tiden för dess afsättning måste sålunda storsjöbäckenets vatten

yta varit bt:>tydl igt . uppdämd, men hvad an nat än in landsisen  

e l l er  af  denna efterlämnade »döda moräner>> katl hafva åstad

kommit en sådan uppdämning ! På grund af a l la  dessa skäl 

måste Frösöleran vara glacial och kan ej vam interglacial .  

Om denna l era är fattig på fossil ,  är däremot den morän

täckta Hernösands leran så mycket ri kare. Den  i nnehål ler utom 

djurfossil omkring 70 arter diatomaceer, 14 arter mossor samt 

dessutom högre växter, bland hvilka finnes  van ligt bräken , p teris 

aquilina. Oaktadt denna  Hernösandslerans fossilrikedom anser 

MUNTHE, att den ,  såsom täckt af en ända ti l l  5 m mäktig 

1 Vid en undersökning, utförd af P. T. CLEVE pil ett af författaren hem
fördt prof, hafvn i ngn diatomaceer anträffats. 

S. G. U. Ser. C. N:r 151.  Holst. 3 
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morän , måste vara antingen infraglacial el ler interglacial men 

troligen  det senare. 

Att floran skul l e  vara interglacial , är emel lertid al ldeles 

omöj ligt redan därigenom , att den n aturligtvis icke skul le  kunnat 

under en interglacial tid i n vandra ti l l  Hernösand utan att på 

s in  väg dit lämna spår efter sig på andra stäl len i den del af 

Sverige, som l igger S om Hernösand .  Själfva floran visar också 

enl igt författarens åsikt tydligt nog, att den är postglacial .  Skul le 

det nu bekräfta sig ,  att Hernösandsleran verkl igen är täckt af 

en  primärt allagrad morän, måste den jökeli s ,  som allämnat den ,  

också varit postglacia l ,  d .  v. s. ha funnits u nder en  tid, då den 

postglaciala floran redan i nvandrat til l  Sverige . Denna is  borde 

i så fal l  antagligen icke varit obetydlig, eftersom den lämnat 

efter sig en ända ti l l  5 m mäktig morän . Författaren hål ler 

dock för mera sanno l ikt, att moränen sekundärt kommit att 

betäcka leran , vare sig den glidit ut gP-nom ras, nedsvämmats 

el ler på annat sätt kommit på sin n uvarande plats. 

Genom åtsk i l l iga af de i det föregående omnämnda »inter

glacialisternas» arbeten går en afgjord böjelse att utan vidare 

betrakta skiktade lager, som ligga mellan tvenne moräner, så

som »interglaciala». Mången gång får man också både i svensk 

och utländsk l itteratur se den satsen uttalad, att tvenne af så

dana lager ski l da moräner måste ti l lhöra ol ika istider. Ingen

ting kan emel lertid vara oriktigare än detta. 

Hvarje  i n landsis, stor e l ler l iten ,  har beroende på växlande 

klimat- och nederbördsförhål landen sina osci l l ationer .  Den , som 

vet, i huru hög grad isströmmarna l ikna vattenströmmarna, bör 

icke heller finna rlet förvånansvärdt, att äfven de förra >>svälla» 

och »sjunka». För att med ett exempel från en ännu befintlig 

i n landsis styrka ,  huru betydande dylika osci l lationer kunna vara, 

anser jag mig böra ur min grön ländska reseberättel se anföra 

följande tvenne  utdrag. 1 

»Ju mera man aflägsnar sig från i n lands isens gräns och 

kommer upp på i sen ,  dess mer träder bottenmoränen ti l lbaka 

1 Anf. st., sid. 50-1 och sid. 67. 
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för den inre. Vid Arnat (?) fann  jag så lunda uppe på isen på  

54 fots höjd öfver des s  bräm rundade j ökelstenar samt lerklumpar 

och marlekor, de båda senare tyd l igen af inlandsisen upprifna 

från en lerbildning, som inlandsisen gått öfver. Vid Sarkarig

sok träffades l ikaledes på ett afstånd af 450 fot från land och 

ti l l  en höjd af omkring 35 fot »j ökel stenar» och marlekor, lig

gande på Isen. Och på sydsidan af Fredrikshåbs i sb l ink  funnos  

uppe på i sen marlekor samt fragment af pectenskal och af en 

enstaka mya. De förra träffades i enstaka fal l  ända upp till en 

höjd af 327 fot öfver isens bräm.» 

»l de af mig från Fredri kshåbs isb l ink hemförda marlekorna 

har jag funn i t  en  femarmad sjöstjärna, musslor, serpulor, exkre

ment (?), ett fiskfjä l l  samt en förstenad fisk . Professor F. A. 

SMITT har ansett det icke osanno l ikt ,  att den senare varit sco

pulus borealis». 1 
H vad bevisa dessa fynd?  Naturligtvis att efter afsättningen 

af en grön ländsk ishafs l era, fu l l komligt ekvivalent  med vår 

.1Jo ldia lera och såsum sådan hvi lande på morän , har i n l andsisen 

skridit fram på nytt och p l öj t  upp leran . Detta isen s framåt

ryckande har varit så långt, att l eran under vägen hunnit skjuta 

upp  i isen  ända ti l l  327 fots höjd .  Tyd l igt är, att, om isen 

ännu en gång droge sig ti l lbaka, skul l e  man finna  morän hvi

l ande äfven ofvanpå ishafs leran och den na sål unda vara i n 

l agrad mel lan tvenne  moräner. 2 

Ett annat högst anmärkningsvärdt exempe l  på i n l andsisens  

osci l lationer anföres af  A. E .  NoRDENSKI ÖLD i hans  uppsats : 

utkast ti l l  ls(jordens och Belsounds geologi , Geo l .  För. Förh . 

bd 2, sid. 246. Och äfven från A laska har man iakttagelser ,  

gående i samma riktning. På båda de sistnämnda hål len hafva 

osci l lationerna i nträffat under den a l l ra sena ste tiden  och varit 

icke blott storartade utan äfven snabba. 

1 Däremot träffades i dessa marlekor icke den eljest i grönländska marlekor 
sil vanliga loddan, mallo tus arcticus. 

2 De danske !!;eologerna torde ha anledning att ha dessa förhållanden i min
nEt, dll de gå att förklara bildningen af det >forstyrrede > yoldialeret i norra Jutland. 
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Författaren väntar sig här en i n vändning. Om, kan man 

säga, hvarje i n l andsis på sina gränsområden har osci l l ationer, 

hvarför har man då i den öfriga delen af södra samt i he la 

mel lersta Sverige icke kunnat såsom i Skåne påvisa dem ? Bör 

icke,  då in landsisen vid sin afsmältning drog sig t i l lbaka, den 

ena delen efter den andra af landet hafva utgjort dess gräns

område ? Författaren v i l l  härpå svara : då in landsisen afsmälte, 

gj orde den detta synnerligen hastigt och vida hastigare , än man 

i al lmänhet förestäl ler sig .  T .  C .  CHAMBERLIN har i detta 

hänseende en ganska träffande jämförelse. »Om», säger han ,  1 

»vi skul le  kunna  förlita oss på öfverensstämmelsen med våra 

årligen återkommande istider, så skul le  i nbrytandet af den stora 

p leistocena vin tern hafva varit betyd ligt mera långvarigt än dess 

försvinnande . »  En l igt författarens åsigt är en sådan j ämförelse 

fullkom l igt riktig. Redan för 20 år sedan , då jag fram lade min 

åsikt »Om de glacia la ru l l sten såsarne», hade jag efter studiet af 

dem kommit ti l l  det resul tatet, att i n landsisen  vid dessas bi ld ning 

e l ler m .  a. o .  v id  sin afsmältning varit »stadd i ett  hastigare til l 

bakaskridande». Jag har sedermera gjort andra iakttagelser, 

som ful lkomligt bekräfta denna uppfattning. 

Flertalet geo loger, som haft anledning söka en förklaring af 

den tydliga hvarfvigheten hos vår vanl iga yoldialera, torde i l ikhet 

med DE GEER2 hafva tänkt sig den möj ligheten , att hvarfvigheten 

kunde bero på de årl iga växl ingarna i afseende på förhållandena 

v id  lerans afsättning. H varfven hos leran bestå i stort sed t af ett 

ler- och ett sandskikt. Det kunde sålunda l igga nära ti l l  hands att 

anse sandskikten bildade under sommaren ,  då j ökele lfvarna haft 

sitt snabbaste lopp,  och l erskikten under den öfriga delen af 

året. Under denna förutsättning kommer man t i l l  det resultatet, 

att lerans afsättning försiggått hastigt. Den hvarfviga leran 

är n äm ligen i flere provinser säl lan  mer än några få meter 

mäktig, och där dess mäktighet är större, torde detta ofta bero 

1 J AMES GEIKIE : the great ice age, t hird edition, London 1894, sid. 753. 
2 Geol. För. För. Förh .  hd 7, sid. 3 och 512-3. 
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därpå, att också hvarfvens mäktighet är större än vanligt. l 

Utgår man härifrån och antager, att den normala totalmäk

tigbeten är några få meter samt att hvarje hvarf är l cm 

tjockt, når man sålunda icke upp till högre siffra än några 

hundra och endast undantagsvis möjligen till tusen år. Detta 

skulle alltså vara den tid, under hvilken den hvarfviga Iemn 

på. hvarje särskildt sådant ställe afsatt sig. De flesta geo

loger torde finna denna tid allt för kort, och äfven författaren 

har förut ryggat tillbaka för ett sådant resultat. Men jag gör 

det icke längre. 

Först i Bleking men sedan också i mellersta Sverige , 

t. ex. vid Elfvestorps tegelbruk invid Nora, hvarest förhållandena 

äro synnerligen tydliga, har författaren på sådana ställen, där 

lerafsättningen efter alla tecken att döma är fullständig oeh 

leran icke nämnvärdt denuderad, kunnat iakttaga, att hvarf

ven ifrån att nederst vara mycket mäktiga på ett ytterst re

gelbundet sätt afta.ga i tjocklek uppåt, så att de öfverst blifva 

synnerligen tunna. Man måste häraf draga den slutsatsen, att 

de nedersta hvarfven afsatt sig, då inlandsisen låg i närheten, 

och de tifversta , då den dragit sig längre bort. 2 Vid det för

hållandet, att hela denna växling ägt rum under afsättningen 

af en lera, som ofta icke är mer än 2-3 m mäktig, måste 

naturligtvis inlandsisens tillbakaskridande varit synnerligen ha

stigt. I god öfverensstämmelse härmed står sålunda det sakför

hållandet, att yo ldialeran i Sverige, så vidt man hittills känner, 

icke är betäckt af någon primärt aflagrad morän. 

Till det resultatet, att de företeelser, som stått i samband 

med inlandsisens afsmältning, växlat tämligen snabbt - natur

ligtvis geologiskt taladt - kan man komma på en annan väg, 

1 I djupa dalgllngar, hvarifrlln man har uppgift om synnerligen mäktiga ler
lager, torde en del af leran vara postglacial. 

2 Antagligen har isen i allmänhet icke varit många mil borta, dll. lerafsätt
u\ngen i det stora hela upphörde. Detta gäller för alla sllduna ställen, som genom 
en kuperad terräng varit afstängda från mera obehindradt framstrykande af längre 
ifrån kommande hafsströmmar. Men detta kan, hvad Sverige angår, fil anses sll.som 
regel. Den möjligheten, att yoldialeran ännu skulle afsatt sig i södra Sverige, dll 
inlandsisen dragit sig tillbaka till fjällen, flir sålunda anses fullständigt utesluten. 
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men författaren v i l l  uttryckligen betona, att han a nser denna väg 

mindre säker och därför icke vi l l , att sjä lfva resultatet ska l l  

anses beroende af  hål lbarheten hos den  bevisn ing, s om nu  läm

nas .  Det bevi s, hvarom här är fråga, grundar sig på obefint

ligheten af växt lämni ngar och särsk i ldt af d iatomaceer i det 

baltisk a yoldiahafvets aflagringar. I Kalm artrakten , hvars gla

cia la och postglaciala Östersj öb i ldn ingar författaren a l ltsedan 

s l utet af 1880-talet underkastat en  noggran n, ännu icke offent

l iggjord undersökning, har man särsk i ldt  kunnat i akttaga detta . 

Talrika prof, som b l i fvit hemförda från dessa bi ldningars samt

l iga lager, hafva bl ifvit på d iatomaceer undersökta af P .  T. 

CLEVE, men under det att redan de äldsta ancylus lagren visa 

en rik diatomaceflora, 1 har icke ett spår t i l  I någon sådan kunnat 

påvisas h varken i sj ä lfva glacia l l eran el ler  i den gl acialsand,  2 

1 Den första offentliggjorda förteckni ngen öfver ancylussjöns diatomaceer för�
kommer i min uppsats : >om ett fynd af uroxe i Råkneby, Ryss by socken, Kalmar 
län > (dec.-bäftet 1888 af Geol. l<'ö•·· Förh.) .  De i den här meddelade profilen 
omnämnda leriga gyttjan och torfdyn bilda nämligen,  sll.som man numera vet, 
botten af ancylussj öns aflagringar. Klarhet öfver dessa förMilanden erhölls emel
lertid först genom CLEVES i början af 1891 afslutade, på en serie af författaren 
och A. HENNIG insamlade prof utförda undersökningar, hvilka iifven bildat grund
valen för senare på ancyluslager företagna diatomaceundersökningar, sli att man vid 
dessa kunnat tala om > ancylus-ledfossil . > Redan i botten af ancylus-lagren finnas 
för öfrigt j ämte diatomaceerna äfven andra viixtlämningar. Man bör med denna 
fossilrikedom jämföra bristen pli växtlämningar i de mäktiga, s .  k. > interglaciala > 
bildningarna vid Öresund, andra >interglaciala> lager att förtiga. 

2 Med denna benämning afser författaren här en del af den sand, som enligt 
det gängse bruket kallas > mosand > .  

Svll.righeten att särskilj a olika slag a f  sand har föranledt Sveriges Geologiska 
Undersökning .att under denna gemensamma benämning > mosand> ,  som egentligen 
skulle vara postglacial, sammanföra flere till åldern skilda slag af sand och bland 
dem äfven glacial. Slllunda har hitförts den snud, som åtfölj er rullstensåsarne. 
Men att denna måste vara glacial lika väl som åsarne själfva, är utan vidare 
klart. Genom undersökningarna i Kalmartrakten har det blifv i t  visadt, att det 
baltiska hafvet i denna trakt sj unkit åtminstone till den nuvarande vattenytan 
redan före ancylussjöus inbrott samt att hafvet härunder bibehlHlit sitt glaciala 
skaplynne. Hiiraf följer sålunda, att i cke blott den sand, som afsatt sig närmare 
det ifrll.gavarande hafvets stränder, och som kan anses slisom samtidig med glacial
leran, utan äfven den sand, som vid hafvets sjunkande nedsvämmades öfver denna, 
äro att betrakta såsom glaciala. 

Beroende pil det glaciala hafvets sjunkande före ancylussj öns stigande, finnes 
i Kalmartrakten skm•p gräns mellan de glaciala bildningarna och ancyl�tslagren. I 
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som afsatt sig i samma haf som leran .  Då a lger och särski ldt 

diatomaceer på Grön land trifvas förträffligt i vattensam l i ugarna, 

stundom ända in  vid i n landsise n ,  kan man måhända i sak

naden af diatomaceer uti det baltiska .11oldiahafvets aflagringar 

se ett bevis, att hafvet endast funn its under en jämförelsevis 

kort tid, så att inga diatomaceer hun nit att under denna tid in

vandra. Det bör dock icke förtigas, att denna  uppfattning synes 

motsägas däraf, att de glaciala strandva l larna ofta vid hafvets 

öfversta gräns ,  t. ex. på Ryssberget i Bleking, äro synnerligen 

väl utveck lade och synas hafva kräft en gan ska lång tid för 

s i n  bi ldn ing.  Men da dessa strandval lar på l ägre n ivå saknas 

e l ler åtminstone äro betyd l igt sämre utveck lade ,  bör väl detta 

anses in nebära, att glacialhafvets sjunkande försiggått täml igen 

ha�tigt. 

Vare härmed huru som helst, det ba ltiska yoldiahafvet 

må hafva fun n its under en l ängre e l ler kortare tid, säkert synes 

dock vara , att själfva den i detta haf afsatta yoldial eran afsatt 

sig under en geologiskt taladt ganska kort tid . Detta vi l l  med 

andra ord säga, att den i n landsis , från hvars moräner leran 

genom jökelelfvarne utsköljdes, måste vid s in afsmältn ing hafva 

dragit sig hastigt ti l lbaka, ett förhå l lande, som ful lt förklarar, 

hvarför isen inom sitt centra la  område icke haft samma osci l la

tioner som inom det periferiska. Denn a  o l ikhet förkl arar åter, 

h varför inom det sen are finnas m äktiga, af moräner betäckta 

skiktade aflagringar men inom det förra icke.  

Hvad angår dessa aflagringar, få de, såsom reda n  förut 

framhål lits ,  icke utan vidare - något, som man dock a l ltför ofta 

har gjort - betraktas såsom bi ldade under en mel lan  tvenne 

ski lda nedisniugar inträffad »interg lacialtid . »  För att  för fram

t iden undvika ett sådant misstag anser författaren n ödvändigt 

Norrland däremot, hvarest författaren 1893 undersökte de sistnämnda lagren, 
synes glacialhafvet omedelbart hafva ö.fvergått i ancylussjön. Detta är iakttaget 
vid Häckl inge V om Gefle och v id Kinstaby V om Söderhamn, ställen, som torde 
ligga 30-40 (?) m öfver den nuvarande hafsytan. En oscillation af det baltiska 
hafvets yta har äfven här ägt rum, men den har inträffat senare. 
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att hädanefter n oga skilja mel lan intramoräna och interglaciala 

aflagringar och l åta den förra benämningen hänföra sig ti l l  lag

ringsförhål l andena, den senare ti l l  bi ldningstiden. Interglacial 

bör salunda endast den bildn ing kal las, som kommit ti l l  stånd 

under en  tid ,  hvilken inträffat mel lan tvenne tyd ligt ski lda is

tider, om sådana kunna påvisas. Med fasthål lande af denna  

skil lnad kan man  säga, att i Skåne finnas intramoräna aflag

ringar men däremot hvarken i denna provins e l ler i den öfriga 

delen af vårt land några inter.glaciala. 

I Sverige har sål,unda - detta är hufvadresultatet af denna  

uppsats - så  vidt man  hitti l l s  känn er, icke funnits mera än 

en istid. Något som helst bevis för tvenne nedisningar har 

till den dag, som i dag är, icke b lifvit framlagdt. 

Författaren kunde tryggt ha stannat inför det ofvan an

gifna resultatet or.h för öfrigt in skränkt sig ti l l  den anmärk

ningen, att, om endast en istid funnits inom en så betydande del  

af det glaciala området som Sverige, 1 så lär  väl icke hel l er 

mera än en istid ha funnits inom den öfriga delen af detta om

råde. En invändn ing, som man icke säl lan här i vårt land får 

höra framstäl las mot den monoglacia l istiska uppfattningen , för

an leder emel lertid författaren att lämna  några antyd ningar rö

rande hithörande företeel ser i främmande l änder. Det är dock 

högst ogärna, som författaren går utanför Sveriges gränser och 

1 H vad som uti det ifrigavarande hänseendet gäller Sverige, kan utan vidare 
tillämpas äfven pli Norge och Finland med deras fullkomligt likartade glaciala 
förhållanden. Om Norge säger också VoGT, anf. st,, sid, 55 : > fra vort eget land 
har vi hidtil ikke kunnet heute nogetsomhelst afgjörende bevis for nogen egentlig 
interglacial periode > ,  
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från säker och välkänd mark flyttar in på sådan, där jag känner 

mig mera främmande. Den invändning, hvarom här är fråga, lyder 

ungefär så här: »det må visserligen vara sant, att de skäl, som 

hämtats från Sveriges glaciala förhållanden, icke ha någon vi

dare bevisningskraft, men de från främmande lände1· hämtade 

skälen för antagande af mer än en istid äro fullkomligt afgö

rande.» Månne det verkligen förhåller sig så? 

I Danmark är cyprinaleran den vigtigaste såsom interglacial 

angifna bildningen. Det haf, uti hvilket denna lera afsatt sig, 

har öfver Holstein haft förbindelse mellan Nordsjön och Öster

sjön samt inom den senares område sträckt sig mellan Holstein 

och Schleswig å ena sidan och Ostpreussen å den andra. N 

om sistnämnda provins har inlandsisen från Östersjöns botten 

samt från angränsande sydliga strand gräft upp större och min

dre partier af leran och flyttat dem mot söder, där de stundom 

aflagrats på högre nivå än yoldialeran. På samma sätt har 

baltiska isströmmen från västra delen af Östersjön fört med sig 

cyprinalera och af satt den på Langel and, Aerö, Fyen och J ut

land (Kibrek). Alla de på dessa öar anträffade, på V. MAD

SENS 1 karta angifna förekomsterna ligga i linje efter hvarandra 

och angifva här en nordvästlig riktning hos inlandsisens rörelse. 

Att en del af dessa förekomster äro sekundära, framgår utan 

vidare af den höjd öfver hafvet, på hvilken de förekomma. 

Kibrek ligger sålunda ända till 45 m ö. h. 2 Men det finnes 

skäl förmoda, att alla de hittills bekanta danska fyndorterna 

1 Y. MADSEN: istidens foraminiferer i Danmark og Holsten, Med d eldser fra 
Dansk Geologisk Forening, n:r 2. 

2 Pli mänga andra ställen har inlandsisen skjutit upp och aflastat marina
bildningar p1l mer eller mindre betydande höjder. 'l'nlrika exempel härpå kunna 
hämtas frän norra Wales och angränsande del af England. Som bekant har man 
här pli berget Moel 'l'ryfane funnit marina snäckor pli 1392 eng. fots höjd öfver 
hafvets yta. (CHARLEs LYELL: the geological evidences of the antiquity of Man, 
London 1863, sid. 267). Det var detta och dylika fyud, som föranledde RAMSAY 
och efter honom LYELL att beg!l det stora misstaget att anse norra Wales en gång 
under kvartärperioden hafva legat ända till 2300 eng. fot lägre iin nu. Detta 
misstag hade s31unda samma anledning som J OHNSTRUPS rörande Danmarks cyprina
lera, nämligen en felaktig uppfattning af sekundära aflagringar slisom primära. 
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endast äro sekundära förekomster, ehuru cyprinaleran på de syd

l igaste antagligen icke transporterats synnerligen långt. På samt

l iga stäl l ena synas n äm ligen cyprinalagren kunna betraktas så

som rubbade. Merändels äro de uppresta, och där de en enstaka 

gån g  såsom vid Trandrup Klint har >>nogen lunde vandrette be

grrensningsflader>>, torde detta endast bero på en t i l l fäl l ighet. 

Men om lagringsförhål landena på de hitti l l s  kända danska l oka

lerna icke äro ursprungliga, så är häraf utan vidare klart, att 

några bindande s lutsatser med afseende på bi ldningstiden icke 

af dem kunna hämtas. 

Emel lertid finnes vid K egenres fyrtorn på Als ett stäl le ,  där 

en l igt C.  GOTTSCHE man kan iakttaga p1·imärt afsatt cyprina

lera, öfverlagrande >>den miocena g l immerieran>> och själ f öfver

lagrad af en mäktig bl ågrå moränmärgel ,  som utgör >>hufvud

bildn ingen i hela provin sen» .  1 Äfven  H. J.  HAAS uppger, 2 att 

cyp1·inaleran vid Kegenres fyrtorn på Als »tydligt öfverlagrar 

den miocena  glimmerleran . »  Denna  iakttagelse synes böra få 

behål la sin gäl lande kraft, ti l l s  det b l ifver v isadt, att den verk

i igen är oriktig. Men om denna iakttage l se får gäl la, är ge

nom den ful lt bevisadt, att cyp1·inal eran är äldre än den äldsta 

moränen och sålunda preglacia l .  3 

Nekas kan icke, att förhål l andena med den na  uppfattning 

af cyprina!erans ålder komma att te s ig enklare och naturl igare, 

än om leran betraktas såsom >>i nterglacia l . »  E mot sistnämnda 

betraktel sesätt har O .  TORELL, efter hvad han munt l igen medde lat ,  

e n  annan , ganska vigtig i nvändning att göra. Hans tankegång är 

ungefär fö lj ande. Istiden har ,  såsom man väl kän ner, fö regåtts af 

en tid, då N ordsjön  var ett cyprinahaf. Vattnet bl  e f sedan 

kal l are , och detta haf efterträddes af yoldialerans ishaf, som an-

1 C .  Go1'TSCHE : die Sedimentrer-geschiebe der Provinz Schleswig-Holstein, 
Yokohama 1883, s id .  3-4. 

2 H. J .  HA AS : die geologische Bodenbeschnffenheit Schleswig-Holsteins, Kiel 

und Leipzig 1889, s id .  66. 
3 Det är ocks� genom denna iakttagelse, som O. TORELL anser fullkomligt 

bevisad t,  att cyprinaleran är preglacial . O. 'l'OR�LL : undersökningar öfver istiden, 
III , sid. 5, Sver. Geol. Und.  ser. C, n:r 91. 
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tagligen redan då hade samma utsträckning som vid s lutet af 

istiden och sålunda söder om lshafvet bör hafva sträckt sig 

öfver hela Atlanten från Europa till Norra Amerika. Skul le  

n u  detta i shaf midt under istiden hafva förändrat sin karaktär 

och Nordsjön  på nytt erhål l i t  cyprinahafvets varmare vatten ,  

hade detta varit e n  kl imatförändring s å  genomgripande och stor

artad, att den icke sku l l e  underlåtit att både i nnanför och utan 

för Europas kuster l ämna efter sig spår, som varit lätta både 

att upptäcka och följa .  Med anledning af frånvaron af dylika 

företeelser anser O .  TORELL såsom visst, att det ishaf, som bör

jade med istiden , har utan afbrott fortsatt , så l änge istiden 

räckt. 

Från Dan mark förflyttar sig författaren ti l l  Tyskland men 

kan  ej närmare i ngå på  den vidlyftiga strid,  som här  förts och  

föres för och mot den  interglaciali stiska uppfattningen .  För

fattaren vi l l  endast hänvisa därti l l ,  att HERMANN CREDNER, 

som torde få anses väl bekant med norra Tysklands kvartär

geologi, på den internatione l la  kongressen i Washington 1891 

ovederlagd kunde häfda den ståndpunkten,  att de skäl ,  som 

hitti l l s  framdragi ts ti l l  förmån för norra Tysklands interglaciala 

epok, inga lunda bevisa, hvad de sku l l e  bevisa .  

Det bästa stödet för antagandet af interglacialepoker ska l l  

dock , säges det, kunna hämtas från Schweiz. Då j ag haft mig 

bekant, att HERMANN CREDNER under de senare åren berest 

detta land och underkastat därvarande g laciala företeelser en 

kriti sk granskning, har jag bett att få veta resu ltatet af denna, 

och har han härom i apri l 1895 sändt mig fö ljande meddelande .  

»l april 1893 har jag under professor A. PENCKS i hög grad 

lärorika ledning genomvandrat och lärt att känna  moränområdet 

norr om Alperna från Biberach söder om Donau ända ti l l  Bo

densjön samt vidare ti l l  Schaffhausen och Klettgau .  Jag har 

härvid öfvertygat mig därom : 

l) att detta område tre gånger varit betäckt af Alpernas 

glacierer ,  hvi lka hvarje gång här lämnat efter sig både m o

räner och ftuvio-glacialt grus ,  de förra att åtski lja  genom den 
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ol ika höjd ,  på hvi lken de äro afsatta, samt genom sm sam man

sättn ing  och struktur ; 

2) att emel lan  dessa isinkräktningar l egat tidsinterval ler, 

som varit långa n og att räcka ti l l  för erosionen af dj upa dal

system och för den dj upgående förvi ttri ngen af den föregående 

g lac ia la och fluvio-glacia la aflagringen . 

I september 1893 besökte jag - och hade härvid också en  

m ycket kunn i g  ledning, tack vare den här  vä l  orienterade doktor 

H .  THURACHS välvilja  - grus- och glacialområdet söder om 

Miinchen och träffade här motsvarande fakta. 

Fu l l t  ana loga äro förhål landena vid södra foten af Alperna ,  

sådana jag lärde känna dt::m i Dora Balteas, Lago Maggiores 

och Gardasjöns  amfiteatrar under den excursion ,  i h vi l ken  jag deltog 

i september 1894 under ledn ing af professorerna PENCK och 

BROCKNER samt doktor Du PASQUIER, och som var anordnad i 

samband med den  internationel l a  geologiska kongressen . Här 

åtsk i ljas de  tre nedisn ingarnas moräner och fluvio-glacial a gru sbild

ningar utom genom läget förnäm ligast genom produkterna af e n  

intensiv förvittring  och ib land dessa mest iögonenfal lande genom 

l aterit- (ferreto-) bi ldningar, h vi l ka endast hafva kunnat komma 

ti l l  stånd under l ånga, isfria mel lanperioder. 

Härefter står det för mig fast, att glacierer framträngt tre 

gånger både långt in i landet norr om Alperna och till södra 

foten af dem,  samt att detta framträngan de afbrutits af t i l lbaka

skridanden och långa isfria m el lantider. 

H vad däremot angår den frågan ,  huru långt in i hjärtat af 

Alperna som dessa ti l l bakaskridanden och interglacia la  afsmält

ningar hafva sträckt sig ,  fattas det mig erfarenhet för att där

öfver fäl la  ett eget omdöme. 

Endast med afseende på Hötting-breccian vil l  jag anmärka, 

att vid en excursion ,  som berörde samtl iga de viktigare profi

l erna, och vid hvi l ken jag gladde mig åt den kunniga l edningen 

af professor BLAAS i lnnsbruck, kunde jag efter kritisk granskning 

af a l la inkast och sålunda äfven af dem,  som blifvit  framställda 

af RoTHPLETZ, icke annat än erkänna denna  breccias inter-
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glaciala läge. Densamma lägger sig diskordant öfver en äldre 

äkta bottenmorän och öfverlagras af en yngre, med afseende 

på blocken fullkomligt olikartad bottenmorän�. 

Så långt HERMANN CREDNERS meddelande. Men månne 

dessa fakta bevisa något mera, än att Alpernas glacierer under 

istiden haft storartade oscillationer? Och om de verkligen be

visa detta, är detta något annat, än man på förhand kunde haft 

anledning att. vänta? Författaren vill här åskådliggöra sin 

tankegång genom en liten jämförelse. En mindre mängd vatten 

kan stå alldeles stilla på en horisontell yta men rinner ganska 

långt, om underlaget är starkt lutande. N u rör sig emellertid 

isen i detta fall alldeles såsom vattnet. Därför böra de oscilla

tioner af inlandsisen, hvilka på det nordtyska låglandet varit 

jämförelsevis obetydliga, inom Alpernas glaciala område hafva 

motsvarats af växlingar, som kunna kallas storartade vid jäm

förelse med hela detta områdes ringa utsträckning. 

Vidare bör man ihågkomma, att Alpernas is varit den euro

peiska inlandsisens första större utpost mot söder. Den bör så

lunda företrädesvis hafva varit utsatt för de växlingar i afseende 

på klimat och nederbörd, hvilka a priori kunde förmodas hafva 

inträffat under den' långa tid, som den glaciala delen af Europas 

kvartärperiod räckt. 

Och slutligen bör man icke heller förglömma, a tt. om Al

perna ännu i en så sen tid som den nuvarande postglaciala 

hafva betydande glacierer, böra de också hafva haft sådana 

redan under den preglaciala. 

Hvad angår de britiska öarna, har JAMES GEIKIE för dem 

liksom för det öfriga Europa uppställt fem och i sista upplagan 

af »The great ice age» till och med sex olika istider. Förfat

taren kan af flera skäl icke närmare ingå på en granskning af 

dessa men kan dock icke undertrycka den anmärkningen, att 

GEIKJE synes allt för mycket böjd att betrakta hvarje morän 

såsom en bottenmorän och hvarje bottenmorän såsom tillhörande 

en särskild istid. På GEIKIES resultat i dess helhet synes man 

för öfrigt kunna tillämpa den satsen, att »den, som bevisar för 
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mycket, bevi sar ingenti ng.» Hans femte och sjette i stid synas 

endast ha mera lokal betydelse, och äfven mot den första kunna  

välgrundade anmärkningar göras och hafva också verkl igen 

blifvit gj orda. Hvad den fjärde angår, gör denna  uppsats an

sprak på att hafva undanröjt d ess vigtigaste stöd,  den s. k. 

»norsk-finska ändmoränen . »  Om emel lertid oaktadt al la  reduk

tioner ändock två e l l er flere istider sku l le på de briti ska öarna 

komma att kvarstå såsom faktiska ,  bör man komma ihåg, att 

dessa öar l igga på Europas glacia la områdes periferi . Betrak

tade i förhål lande ti l l  Skandinaviens enda sammanhängande 

istid ,  bl ifva de sålunda endast att betrakta såsom osci l lationer  

af  i n landsisen i dess helhet, låt n u  vara dessa sku l l e  befinnas 

hafva varit mer e l l er mindre storartade. 

Med något mera bestämdhet kan författaren yttra sig om 

Nm·ra Amerika, hvars glaciala företeelser jag hade ti l l fäl l e  att 

sjä lf  studera under resor  hufvudsakl igen i New Jersey, I l l ino is  

och "'Wi sconsin ,  hvi lka jag företog efter den geologiska kongressen 

i Washington 1891 . 1 
Äfven i n orra Amerika finnas som bekant anhängare af 

den åsikten ,  att det funn its mera än en istid och att Amerika 

under interg l acia l tid varit l i ka  så fritt från is, som det är för 

närvarande. Men om någon för åsikten om två i stider i Euro

pa sku l l e  vi l ja hämta stöd från Amerika och anse såsom ett 

viktigt bevis för den interg lacial i stiska uppfattn ingen ,  att man 

på så  v idt  s ki l da hål l  kommit ti l l  öfvereu sstämmande resultat, 

skulle han så ti l l  vida begå ett stort misstag, som de amerikan

ska interglacial isterna icke utarbetat sin åsikt själfständigt 

utan följt europeiska mönster. T. C.  CHAMBERLIN, onekligen  

den främste b land Amerikas interglacial ister, säger 1883, då 

han änn u ,  halft obeslutsam, lämnade ski ljovägen ,  att de ,  som i 

1 Jag lltföljdes p/l mina resor i de ofvanniimnda staterna nf R. D. SALisBURY, 

J. H. J. LINDAHL och till dgon del äfven af T. C. CHAMBERLIN. 

Det är mig angenämt att biir tacksamt fll erkänna, att jllg i beröring sil 
väl med dessa som flere andra amerikanska geologer under min resa i norra 
Amerika fann en sjiilfuppoffring och tillmötesgående, som j ag vill kalla amerikanskt 
storartade. 
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Amerika först omfattade åsikten om skilda glacialperioder, 

»följde den .�kottska skolans ledning) . 1 Och efter h vad han 

1891 muntligen meddelade mig, skul le  han själf knappast hafva 

s lutit sig ti l l  den ifrågavarande åsigten , om han icke varit på

verkad från samma hål l .  

Sedan CHAMBERLIN mera afgjordt omfattat denna åsikt, 

har den vunnit talrika anhängare i Norra Amerika. Orsaken 

härti l l  synes delvis hafva varit den i nflytelserika stäl lning, som 

han intagit såsom chef för de kvartärgeologiska arbetena vid 

Förenta Staternas Geologiska Undersökning .  Från en sådan 

plats - i Amerika vida mera dominerande än i Europa -

har han nämligen själf kunnat bestämma, i hvi lken riktnin g  de 

kvartärgeologiska forskningarna sko lat utföras. Men ti l l  utbred

ningen i Norra Amerika af den i nterglacialistiska uppfatt

n ingen har också helt säkert i i cke ringa mån bidragit CHAM

BERLINS egen person och den mindre van liga dialektiska skick

l ighet, med hvilken han förstått att göra s ina åsikter gäl lande. 

Men i ngen dialektisk talang, vore den än aldrig så stor,  för

mår i längden hål la  stånd mot naturens egen bevisning ,  och 

denna går, så vidt jag kunnat finna,  afgjordt emot de nordameri

kanske interglacialisterna. Att de skäl ,  som dessa anföra för 

sin ståndpunkt, icke häller äro, hvad man kal lat »första k lassens  

bevis», utan kunna tolkas både •hit och d ib,  detta hafva de själfva 

ådagalagt, i det de sins emel lan äro oense om ,  hvi lket bevis 

som skal l  anses såsom det förnämsta, samt en och samme for

skare själf på ol ika tider skattat vikten och betydelsen af sina 

bevis på ett helt ol ika sätt. Några skäl ,  som interg lacialisterna 

anföra, tala ti l l  och med mera emot än  för deras åsikt, såsom 

författaren här nedan strax skal l  visa.  

Det sammanhängande moräntäcke, som kan jämföras med 

det skandinaviska, slutar i Norra Amerika med ett brutet, block

höljdt, med småsjöar rikl igt försedt morän landskap, genomdraget 

af krosstensåsar, hvilka uppgifvas k unna  vara 150-300 fot höga, 

1 Geology of Wisconsin, vol . l,  1883, sid .  272. 
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och hvi l ka, i stort sedt ha en riktn ing  v inkelrät emot reffl ornas .  

Detta moränbälte l iknar något det  skånska kuperade morän

landskap, som författaren förut beski·i fvit på sid. 10. Det är 

detta moränbälte och endast detta, som en l igt ameri kanskt språk

bruk kal las »ändmoränen. Amerikanarna anse sig kunna  fö lja 

dessa från New York i öster, söder om de stora sj öarna in i 

Dakota til l Missom·is östra strand samt vidare utefter denna  

strand mot norr och nordväst. Dessa »ändmoräner» skola en ligt 

interglac ia l i stisk uppfattning  i stort sedt utgöra den amerikanska 

in landsisens södra gräns  under den andra istiden . Men söder 

om dem finnes ett icke obetydl igt område, hvilket såsom en 

kant omgifver dem , och h vi lket i al lmänhet utmärkes af mindre 

ta l rika glacia la företee l ser och i a l lmänhet af en tunnare och 

ofu l l ständigare betäckning af g lacia la aflagringar. Detta område 

har bl ifvit ka l ladt »fransen» e l l er för att tala med interglacia

listerna det glacia la  områdets >> förtunnade bräm». Största delen 

af detta områdes g laciala aflagringar räknas til l  den första is

tiden .  

Då GRAMBERLIN 1883 mera bestämdt uttal ade s ig  för den 

i n terg lac ia l isti ska uppfattni ngen ,  grundade han »orubbligheten af 

sin  öfvertygelse» på tvenne  skä l ,  af hvilka det första var just 

befintligheten af »ändmoränerna». 1 Sedan dess har  man emel l er

tid funn it, att det finnes åtski l liga sådana, hvi lka l igga kon

centriskt, den ena innanför den andra. Skul le  man nu  l åta det 

sydl igaste moränbältet angifva en särski ld i stid, blir det svårt 

att förstå, hvarför icke samma betydelse skulle til lerkännas de 

öfriga morän l i njerna. Men på det sättet finge man al ldeles för 

många istider. 

1886 gifva T. C .  GRAMBERLIN och R.  D.  SAJ,ISBURY en ut

för l igare sk i ldring af skil l naden mel lan de båda istiderna.  2 Den 

första af dessa var, säges det, mindre kraftig, fördelade sitt ma

teria l  mera l ikformigt och hopade detta i al l m änhet icke i moränryg-

1 Geology of Wisconsin, anf. st. 
2 Preliminary paper on the driftless area of the upper Mississippi valley. 

U. S. Geolog. Surv. Sid. 214-5. 
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gar, hvarför ändmoräner, drumlins och dylika åsformiga anhopnin

gar saknas. Vidare var själfva den glaciala erosionen mera svag, 

så att berghällarna icke blefvo i synnerligen hög grad afnötta. 

Och slutligen hade vattensystemen långsamt flödande aflopp. 

Förhållandena v oro ungefär motsatta under den sista istiden. 

Den glaciala verksamheten var nu synnerligen kraftig, och ofant

liga ändmoräner plöjdes upp. Berghällarna bearbetades grund

ligt, och vattendragen runno fram med stor styrka, sändande 

ofantliga massor af glacialt grus från inlandsisens kant långt 

ned i dalarna, som de fyllde till stort djupt med ett väl sorte

radt material. 

Det är om dessa bevis, som författaren vågar påstå, att de 

tala i en riktning motsatt den, i hvilken de af interglacialisterna 

anföras. Om Nona Amerika haft tvenne inlandsisar, af hvilka den 

första efter att hafva betäckt. närmare hälften af landet afsmält 

så fullständigt, att den under interglacial tid lämnat landet lika 

isfritt som nu, vore onekligen redan det ett besynnerligt förhål

lande, att den andra trängde fram i det allra närmaste lika 

långt som den första. Men ännu besynnerligare måste det anses, 

att den första inlandsisen, oaktadt. den haft den största utbred

ningen, dock skall hafva varit så högst betydligt svagare än 

den andra och mindre inlandsisen. Men allra anmärkningsvär

dast är dock, att den första inlandsisen saknar moränanhop

ningar och andra afiagringar, som eljest alltid höra till samman 

med en inlandsis. 

Saken blifver däremot både enkel och naturlig, om de båda 

här ofvan anförda grupperna af fakta betraktas såsom mer och 

mindre periferiska, eller såsom mera extraperiferiska och mera 

periferiska, företeelser hos en och samma inlan dsis . Den mindre 

kraftiga glaciala erosionen och den mindre kraftiga glaciala verk

samheten i öfrigt utanför ändmoränerna behöfva med denna 

uppfattning ingen särskild förklaring. 

Men det finnes andra, såsom viktigare a.n gifn a bevis för 

Norra Amerikas tvenne istider. Dessa hämtas från den storar

tade oxidationen och erosionen, som de äldsta glaciala lagren 
S. G. U. Se>·. C. N:>· 151. Ho/st. 4 
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skola hafva varit underkastade, och som antagas förutsätta en 

mycket långvarig interglacialtid. Och slutligen nämnas ock de 

i moränerna inlagrade växt- och djurlämningarna och särskildt 

de under moränerna förekommande lagren af mylla och träd

stammar (» forest beds»). 

H vad först angår oxidationen af de äldsta glaciala lagren 

(af det glaciala områdets »frans»), från hvilken SALISBURY häm

tar sitt förnämsta bevis för en mycket långvarig interglacialtid, 

uppgifves den i allmänhet känneteckna dessa lager så väl i 

östra som västra delen af det glaciala området. Den ifråga

varande oxidationen är mycket grundlig, visande en stark gul-, 

brun- eller rödaktig färg (rostfärg), och kan sträcka sig 20-30 

fot djupt samt vara ungefär lika kraftig på djupet som närmare 

ytan. 1 På detta sätt tedde den sig i trakten af Oxford Fur

nace, New Jersey, där författaren under SALISBURYS ledning 

hade tillfälle att 1891 taga kännedom om densamma. 

Men på denna såsom särdeles upplysande ansedda lokal 

visade sig oxidationen vara alldeles för djupgående, allt för lik

formig nedåt samt alldeles för grundlig för att vara tillkommen 

under k vanärperioden. Eller med andra ord: det material, hvaraf 

de ifrågavarande aflagringarna äro bildade, måste hafva varit re

dan på förhand genomoxiderad t. Oxidationen är sålunda sekulär. 2 

Författaren har kommit till detta resultat med stöd af den 

erfarenhet, som jag i Sverige erhållit om den kvartära förvitt

ringen. Denna går nämligen alltid vida mindre djupt och af

tager i allmänhet i styrka nedåt. 

1 Med denna grundliga och genomgil.ende oxidation af den första istidens 
lager i Norra Amerika bör man sammanställa det förhlnlandet, att södra Sveriges 
och Norra Tysklands motsvarande lager icke alls iiro oxidernde (järnf. sid. 7). 

Genom antagandet, att dessa senare fullkomligt ovittrade lagren legat blottade 
under en l§ngvarig interglacialtid, gör man sig skyldig till en öfverdrift, som gKr 
i motsatt riktning, men som kan anses ungefär lika stor som den amerikanska. 

2 Dll författaren efter resan i New Jersey sammanträffade med G. l!'REDERJCK 
WRIGHT och meddelade honom min hiir ofvan framställda Ksikt, fäste han min 
uppmärksamhet därpil., •tt han i sitt arbete: >the ice age in North America, New 
York 1891, sid. 480, redan gjort gällande alldeles samrna uppfattning. Denna 
har han sedan närmare utvecklat i sin uppsats: >nnity of the glacial epor.h>, 
The am er. journ. of science, nov. 1892, sid. 363-7. 
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Mot denna  j ämföre lse  har man muntligen gjort den  invänd

ningen ,  att Norra Amerikas in terg laciala epok varit så lång

varig, att den första istiden legat mångdubbelt  längre til lbaka 

i tiden än den si sta. Men på detta sätt undgår man en svå

righet för att råka ut för e n  ann a n .  Gör man den nordame

merikanska i nterglacialepoken a l l t  för lång,  får man n äml igen 

svårt att få den samtidig med den europeiska .  

SALISBURY har för öfrigt sj älf ti l l  samman med CHAM

BERLIN l ämnat  en från Norra Amerika hämtad uppgift, som 

i nnebär en riktigare uppskattning af den kvartära oxidationens 

styrka. De uppgifva nämligen ,  1 att lössen ofta är oxiderad och 

vittrad t i l l  ett djup af 4-5 fot samt endast på enstaka stäl len 

djupare ned. Men det är verkl igen svårt att förstå, hvarför 

den interglacial a  oxidationen och förvittringen skul le så högst 

o l ika hafva träffat Mississippis löss och New jerseys äldre gla

ciala aflagringar, ehuru de bildats samtidigt e l l er  åtminstone 

båda sko la härröra från  den första i stiden . 

Författaren kan sålunda icke ti l lerkänna den k raftiga oxida

tionen utanför de nordameri kanska »ändmoränerna» någon som 

hel st bevisande förmåga i fråga om den in terglacia l a  epokens  

befintl ighet. 

Men äfven mot det bevi s ,  som CHAMBERLIN n umera synes 

anse såsom det förnämsta, näml igen de ä ldre g lac ia la l agrens 

storartade erosion, kunna mycket betydande anmärkningar göras .  

Då denne författare gör gäl lande ,  att den ifrågavarande erosionen 

utfört ett arbete , som åtm instone är större än det,  som verk

stäl lts i postg lacia l  tid ,  och anser detta bevisadt genom de h un

drata l s  fot djupa flodfåror, som de interglacia la e l fvarna skul le 

ha urhålkat, så har man genast mött honom med den i nvänd

ningen , att den na  eros ion är preglacial och icke interglacial .  

Det ä r  naturl igtvis ytterst s vårt att komma ti l l  n ågot säkert 

resu ltat på den väg, som CHAMBERLIN här ins lagit, och för-

1 On the relationship of  the pleistocene to the prepleistocene formations 
of the Mississippi basin south of the limit of glaciation. The Amer. journ . of 
"'ience 1891 , sid. 369. 
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fattaren vi l l  här icke a l l s  i ngå på denna tvist mel lan honom 

och hans motståndare. Men däremot är det vida lättare att 

hysa en  bestämd åsikt rörande CHAMBERLINS förk laring af väx

lingarna hos den kvartära erosionen . När han för att angifva 

orsaken ti l l  dessa växli ngar l åter landet upprepade gånger höja 

och sänka sig på ett sådant sätt, att det  ena gången stupar be

tydligt mera, andra gången betydligt mindre mot söder, och han 

sålunda utom det n uvarande stadiet särski ljer fyra andra, under 

hvilka en stor del af den nordamerikanska kontinente n sku l l e  

ha s l uttat mot  söder på  väsentl igt olika sätt, 1 så  är  en  sådan 

förk lari ng  så konstlad, att den utan vidare kan sägas veder

l ägga sig själf. Den är för öfrigt hvarken til lräckl ig el ler be

häftig. 

Istiden har för att åstadkomma sina storartade erosionsre

su l tat haft. helt andra k rafter til l  sin rådighet. Här kan det 

vara nog att i a l lmänhet erin ra därom,  att glacierelfvarna kunna 

verka synn erl igen kraftigt eroderande, men att deras eroderande 

förmåga i a l l mänhet blir mindre, i den mån deras vatten kom

mer längre bort från i n l andsisen , samt att dessa elfvar brusat 

mycket häftigare, då isen varit stadd i stark afsmältn ing,  än då 

den na varit obetydlig .  
Åtnöjande mig med dessa al lmänna antydningar, skal l jag 

närmare i n l åta mig endast på en enda men i CHAMBERLINS fram

stäl ln ing  mycket viktig punkt, näm l i gen frågan om lössens bi ld

n ingssätt, för att här visa, att hans tan kegång icke är riktig 

och att det fin nes andra möj l igheter än den, som han förestäl l t  

s i g  såsom den enda. 

I hans senast citerade uppsats ,  sid. 268, förekom mer föl

jande uttalande. 

>>Då s l ammassor ( ' s i l t') äro de påvisbara representanterna 

för de glaciala produkter, hvi lka under istidens  tidigare skede, 

fördes mot söder, är det en nödvändig slutsats, att landet från 

det glaciala områdets gräns ned ti l l  mexikanska v iken var så 

1 T. C. CHA MBERLIN : the attitude of the eastern and central portions of the 
United States during the glacial period, The amer. geologist, nov. 1891, sid. 274. 
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flackt och så lågt, att endast långsamt flytande, s lamförande 

floder uppkommo. Den nuvarande Mississi pp ifloden är i stånd 

att föra grof sand och smärre rul l stenar. Floderna under den  

tid igare glacialperioden hade  därför mindre kraft och  landet var 

jämnare än nu . )  

Det  är  Mississippidalens lössb i ldn ingar, som fråga,n närmast 

gäl ler .  Och då  lössen är en s lamprodukt,  hvars kornstorlek l igger 

emel lan sandens  och lerans ,  sku l le CHAMBERLINS tankegång 

varit ful l ständigt riktig, om de floder, som aflagrat l össen ,  också 

hade s l ammat den . Men det är i detta antagande ,  som miss

taget ligger. Man må tänka sig ett r in nande vatten hurudant 

som helst, därest det s lammar på samma gång, som det trans

porterar, skall dess aflagring på ena stä l let vara mera, på andra 

mindre fin . Aflagrar det på ena stäl let löss ,  måste det på ett 

annat stäl le  afsätta l era och på ett t redje fin sand .  Men lössen 

är en i det hela l ikformig aflagring, till hvilken s lamningens 

båda ändprodukter, den gröfre , sanden , och den finare, leran , saknas .  

Det fin nes sålunda ingen annan möj l ighet än att an taga lössen  

såsom s lamningsprodukt hafva varit färdigbil dad , redan då gla

ciere lfvarna togo den omhand.  

Men nu  förekommer j ust uti kryokoniten en  öfver den grön

l ändska i n l andsi sens yta öfver al lt utbredd och äfveu i i sens 

öfre l ager i n nes luten jordart, som visar fu l lständig l i khet med 

löss, och som ,  om författaren ej m isstager sig, j ust uppkommit 

genom en dy l ik  s lamning,  som lössen förutsätter, i de t  att det 

inom in landsisen kretsande vattnet urslam mat ur  moränerna det 

finare materialet men af detta lämnat kvar i i sen såsom kryo

konit  endast den delen, som ej varit fin nog för att bortgå så
som lers lam ,  då vattnet förr e l ler senare lämnat in landsisen . 1 

På detta sätt får l össen såsom en synnerligen l ikartad s lam

ningsprodukt s in  fu l lt ti l l fredsstä l lande förklaring, hvilket där-

1 Rörande författarens uppfattning af löss och kryokonit s&som sam ma 
jo rdart får jag för öfrigt hänvisa till original uppluga.n af min förut citerade grön
ländska reseberättelse, sid. 41-4� och 47, eller till den amerikanska öfversiitt
ningen af JosHUA LINDAHL : Dr. N. O. Holst's studies in glacial geology , 'J'he 
amer. naturalist, j uli 1888, sid. 596 -8. 
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emot icke b l i r  förhål landet ,  om man följer den väg, som CHAM

BERLIN i n slagit. 

Rörande de i n tramoräna lager, som innesl uta organiska 

lämningar, vi l l  författaren fatta sig he lt  kort. Dessa lämningar 

äro änn u  mycket ofu l l ständigt paläonto logiskt undersökta. Lager 

af my l la  träffas icke b lott i aflagringar, som skul le  ti l l höra den 

interglaciala epoken utan äfven mycket tal rikt i nom den förmodade 

första istiden s  moräner. Ett halft dussin s .  k .  »forest beds, 

träffas stundom öfver hvarandra .  Vidare kan det sättas ifråga, 

om a l la  föregifna  in tramoräna fossi l förande aflagringar i Norra 

Amerika också verkl igen förekomma under morän . Då nu härti l l  

kommer, att man i Norra Amerika har för ögonen förhål landena 

vid Alaskas glacierer, 1 förklaras häraf, att man icke på västra 

sidan om At lanten ti l l erkänner åt de fossi l förande i ntramoräna 

aflagringarna samma bevisande kraft i i n terglacialistisk riktning, 

som man gör på den östra. 

Det är ett anmärkn ingsvärdt faktum , att de i frågavarande 

fossi l förande aflagringarna l iksom de djupt oxiderade aflagri ngar, 

om hvi l ka  förut tal ats, endast träffas i nom den mera periferiska 

delen af  det glaciala området. Frågar man en  interglacialist, 

hvarför man icke äfven på det i n re af detta område finner 

några spår af den föregifna första i stiden s  aflagringar, svaras 

det, att de b l ifvit ful l stän digt förstörda af i n l andsisen under den 

andra i stiden . Men detta svar är allt annat än ti l l fredsstäl l ande .  

Därest verk l igen den  i n l andsis ,  s om en gång  betäckt närmare 

hälften af Norra Amerika, full ständigt afsmält och under en  

interglacialtid ,  flerdubbe l t  längre än den  postg l aciala, lämnat 

l andet l ika i s fritt som nu,  skul l e  växt- och dj urvärlden i m in st 

l ika stor utsträckn ing  som nu tagit detta i besittning, och när 

1 Man har på Alaska funnit af i sen begrafna skogar, som blifvit delvis 
blottade, dil glaciererna under senaste tiden dragit sig tillbaka, man har också 
funnit växande skog, pit alla sidor omgifven af isen, samt en betydande växtligbet 
pll ytan af moräner, som sannolikt ännu rörde sig till samman med i sen under 
dem, fakta, som Europas interglacialister gj orde väl, om de behölle i minnet. 
Se G. FREDERICK WRIGHT : the ice  age in North America, New York 1891 ,  sid .  
57-62 och 600 samt af samme författare : man and the glacial period, s id .  32. 
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sedan i n l andsisen andra gången skred fram ti l l  n ärmare s in  

förra gräns, sku l l e  den visser l igen hafva begraft och i ta lr ika 

fal l  rubbat men icke förstört de interglaciala l agren .  Man sku l l e  

sålunda nu  på otaliga stäl len hafva under den  yngsta moränen  

funnit växt- och djurförande interglac ia la lager. Och man sku l le 

vidare i denna samma yngsta morän funnit fragment  af ben , sn äckor 

samt träd och andra växtlämningar snart sagdt i det oänd l iga. 

Och slutligen sku l l e  man också på en mängd stä l l en  hafva stött. 

på de under interglacialtiden vittrade ytlagren .  Men utanför den 

periferiska delen af det g laciala området finner man af a l l t  detta 

ingenting.  På detta faktum faller ohjälpligt hypotesen om 

Norm Amerikas interglaciala epok. 

Det kunde vara mycket annat att säga om den na förmodade 

epok , 1 men jag vi l l  til l slut endast fästa uppmärksamheten därpå, 

att de nordamerikanska in terglacialistiska skälen äro he lt  andra 

än de europeiska . SALISBURY har i ett utför l igt referat af F .  

WAHNSCHAFFES arbete : »d ie  Ursachen der Oberflächengesta l tung 

des Norddeutschen Flach landes, Stnttgart 1891 , icke  k tm nat 

undgå att sjä lf  påpeka samma,  för in terglacia l i sterna onekl igen 

något förargl iga faktum .  2 Man tyckes näml igen  skjuta in den 

interglaciala epoken på en o l ika plats i de både världsdelarna. 

Samma gula och blå morän , som i Skåne och Nordtyskland 

sk o la representera två ski lda istider, finnas också i Norra 

Amerika, och jag har själf sett dem på Ohios s l ätter ,  men de 

räknas här båda ti l l  en och samma istid, den sista. Mt>n äfven 

inom den forsta skola finnas två dylika moräner. Tyskames 

mel l ersta di lnvialsand ska l l ,  efter hvad man i Ottawa muntl igen 

1 G .  FREDERICK WRIGHT har i sin uppsats : u n i  ty of the glacial epoch,  'l' l , e  
amer. journ. o f  science, n ov .  1892, mera fullständigt, än författaren här kunnat 
göra det, och delvis frän andra synpunkter kriti skt belyst de skäl och grunder, 
som anförts till förmilo för antagandet af Norra Amerikas i nterglaeiala epok . 

Uppsatsen har fömnledt ett meningsutbyte mellan honom och CHAMBERLIN. Den 
för denna tvist intresserade hänvisas till : T .  C.  CHAMBERLIN : the di  versity of 
the glacial period, The amer. journ. of science, mars 1893 samt G. F. WRIGHT : 

continuity of the glac ial period, 'L'he amer. j ourn . of sc ience, mars 1894. 
2 R. D. SALISBURY : the drift of the north german lowland, 'l'he a mer. 

geologist, maj 1892, s id .  300-301. 



meddelade mig ,  uppträda i de stora basängerna i västra Canada, 

men denna  i Tyskl an d  interglaciala b i l dn i ng  skall i Norra 

Amerika hänföras ti l l  den sista i stiden .  Lössen ,  som i Europa 

hänföres till den andra nedisningen ,  skal l i Amerika höra ti l l  

den första o .  s .  v .  Europa och Norra Amerika afgifva sålunda 

i tvisten om den i nterglaciala epoken tvenne  hvarandra mot

sägande vittnesmål ,  hvarför de böra. betraktas såsom, hvad man 

på rättsspråket kal lar ,  »återgångsvittnen . »  

CHAMBERLIN har i en af s ina uppsatser sökt  göra gällande,  

att, om än det skäl för an tagandet af en interglacialepok , h vi l ket 

han h ämtat från erosionen ,  och hvilket han betraktar såsom det 

bästa, icke i och för sig skul l e  kunna  anses ti l l räck ligt bevisande, 

så sku l l e  det dock ti l l  samman med de andra skälen bi lda en 

»kombination , som har mycket högre värde än hvardera faktorn 

i och för s ig .»  Och om »he la kombi nationen» af interg lacialistiska 

skäl säger han ,  att den får en styrka, som synes honom »al l

deles oemotstånd l ig.» 1 Denna tankegäng synes mig mycket  be

tecknande för den interglacialistiska bevisningsmetoden . Man 

vi l l  från ski lda håll h opsam l a  och hopsummera allt , som möjligen 

kan tol kas ti l l förmån för den interg lacial i stiska uppfattn i ngen , 

för att på detta sätt k omma ti l l  ett resu ltat, som man eljest 

icke kan nå .  

Genom den korta utflykt ti l l  främmande l änder, som här 

företagits, har författaren vel at visa, att, om man granskar det 

mest betydande, af hvad som på detta sätt hopsummerats, finner 

man dock ingenstädes några verk l iga, afgörande bev i s  för den 

interglaciala hypotesen . Ingenstädes i främmande land träffas 

något faktum ,  som kan anses göra det resultatet osannol ikt, 

hv i lket författaren i första de len af denna uppsats med stöd af 

de svenska glac ia la  företeel serna kun nat stämp la  såsom visst, 

att. det nämligen i Sverige iclre ha1' funnits mem än en istid. 

1 '1'. C .  CHAMBERLIN : the di versity of the glacial period, 'l'he a.mer. journ. 
of science, mars 1893, sid. 198 - 9. 








