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Skrifkrita är ej sällsynt i sydvästra Skåne. Ungefär midt 

emellan förekomsterna vid Jordberga på kartbladet Tre l leborg 

- en af de sydligaste - och v id Tirup på kartbladet Lands

krona -- en af de nordl igaste - l igger öster om Malmö den 

bekanta och utan al l jämförelse viktigaste förekomsten, som 

tidigast synes hafva varit känd från Tullstorp men på senare 

tiden också från de närbelägna byarna Sallerup och K varnby. 

Denna s i stnämnda förekomst är så betydande, att ANGELIN på  

s i n  bekanta, år  1859 tryckta geologiska öfversiktskarta öfver 

Skåne använde benämningen "Tullstorpskrita» för att utmärka 

den skånska skrifkritan. I de tre sistnämnda byarna kommer 

bergarten nära j ordytan , hvilket gifvit första anledningen ti l l  

anläggningen af de här befin tliga kritbruken. Saltholmskalken 

däremot är vanligen täckt af mäktiga jord l a ger. ANGELIN an

såg därför Saltholmskalken vara äldst och skrifkritan yngst. 

Att sistnämnda bergart varit fast anstående i Tullstorps

trakten, därom har man förut icke hyst något tvifvel. Den 

iisikten omfRttades af ANGELIN och efter honom af andra 

geologer, som studerat den skånska kritan, såsom af B. LUND

HREN, J. JöNssoN, JoH. CHR. MoBERG, W. DAMES m. fl .  JöNssoN 

uttalade 1881 den åsikten, att de kvartära bildnin garna i syd

västra Skåne »möjligen till största delen hvi la på skrifkrita och 

att Saltholmskalk finnes endast vid kustermt».1 Sanuna är före

tog \V. DAMES under B. LuNDGRENs ledning en resa till krit

brotten i K varnby och Sallerup, men ingendera, h varken DAMES 

1 J. JöNSSON: Om förekomsten n f !hifkrita vid Näsbyholm i Skftne. Gcol. 

}'ören. }'örh. 1881, bd 5, sid. 633. 
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el ler hans  ciceron - ehuru båda grundl iga kännare af krit

systemet - hade den ringaste misstanke , att ej skrifkritan här 

var fast. 1 JoH. CHR. MoBERG ansåg 1884, att skrifkritan an

stod på området Jordberga--Näsbyho lm  och sträckte s ig »antag

ligen vidare i ett bredt  bälte upp mot NV ti l l  trakten mel l an  

Malm ii och  Lund» .  2 Detta kan vara nog för att visa , huru a l l 

män den uppfattningen varit, att skrifkr itan skulle vara an

stående vid s in  förnämsta skånska förekomst i Tu l l storpstrakten . 

Så är emellertid icke  förhål landet, såsom jag hösten 1902 
hade tillfälle att själ f iakttaga . Denna  iakttagelse är som be

kant icke ny. Redan 1898 kunde A. HENNIG offent l iggöra 

följ ande resu ltat af sina undersökningar rörande de skånska 

kritförekomsterna : »Skånes i dagen gående skrifkrita är ej fast 
anstående, den utgöres enelast af lösa block i moränen». 3 Att 

detta påstående,  hvad angår skrifkl·itan i Tul lstorp , Sallerup och 

Kvarnby, är fullkomligt riktigt, därom finnes n umera icke det 

allra m insta tvifvel . 

Kritfabrikationen i d e  tre nyssnämnda byarna har på sista 

tiden vuxit i betydenhet. Detta har föranledt en mängd borr

ningar närmast i det praktiska syftet att bestäm ma skri f kl· i tans 

utbredning och mäkt ighet. Den har härv id  bl ifv i t  på en mängd 

stäl len genomborrad ,  och nästan hvarje hitbruksarbetare anser sig 

nu mycket väl veta, att skrifkritan hvilar på l era (moränlera). 

HENNIGS undersökningar hafva närmast gäl l t  kritsystemet 

själft. Det resu l tat , t il l  hvilket han kommit  rörande sättet för 

den skånska skrifkri tans uppträdande ,  har eme l lertid äfven för 

kvartärgeologien ett synnerl igen stort intresse. Det är detta, 

som n u  föranleder m i g  att återkomma til l  ämnet. 

Skrifkritan vid de nämnda hitbruken utgöres endast af 

l ö sa stycken .  Hvad som skänker detta faktum dess största in-

1 W. DA�IES: Geologische Reiscnotizcu aus Schwedcu. Zeitschr. der deu tsch. 

geolog. Gescllsch. 1881, sid. 411-413. 
2 J oH. CHR. MoBERG: Cephalop. i Sveriges kritsystem, I, sid. 35. Sv er. 

Gro!. Uud., Ser. C, u:r G3. 
3 ANDERS HENNIG: Om skrifkritau i Skltue. Geol. Fören. }'örh. 1898, 

bd 20, sid. 83. 
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tresse, är styckenas kolossala dimensioner. Kritbrukens antal 

är 10, och raka afståndet från den sydligaste till den nordligaste 

krittäkten är 4.4 km. Troligt är, att det sydligaste kritbruket, 

det MuRMAN'ska, bearbetar ett särskildt kritblock, som ej sam

manhänger med de öfriga kritförekomsterna. Bortser man alltså 

från den MuRMAN'ska krittäkten, blir afståndet mellan den nord

ligaste (nordostligaste) och sydligaste (sydvästligaste) 2.8 km. 
Pa detta afstånd ligga de 9 återstående kritbruken så fördelade, 

att 4 finnas i söder (HÖRSTEDTS, JöNS LARSSONS ÄNKAS, HJORTHS 

och V. WOWERNS), l i midten (SJÖBERGs) och 4 i norr (MATHIAS

SONS, PER 0Lssoxs, SVENSKA och NILS OLssoNs). Huruvida 

nu alla dessa 9 kritbruk bearbeta ett enda sammanhängande 

kritblock eller trenne, kan ej med bestämdhet afgöras, men flera 

än 3 synas de ej kunna vara. Förutsatt, att. kritblockens an

tal är trenne, blir längden af det nordligaste minst 850 m. (från 

NILS 0LSSONS norra krittäkt till MATHIASSONS) och längden af 

det södra minst 750 m. (från v. vVowERNS krittäkt till HöRSTEDTS). 

Det norra blockets bredd synes längst i norr vara omkring 300 m. 

eller mera, det södra blockets bredd kanske något mindre men 

i så fall obetydligt. 

J afseende på kritblockens tjocklek finnas åtskilliga ganska 

bestämda uppgifter. I Svenska kritbruksa.ktiebolagets krittäkt 

säges kritans mäktighet vara 10-15 m., kanske på enstaka 

punkter något. mera, i SJöBERGs är den 11.8 m.+, i HJORTHS, 

hvarest kritan fullständigt borttagits, i den mån brytningen fort

skridit, och hvarest förhållandena därför äro mycket tydliga, om

kring 10 m. och i HöRSTEDTS på ett ställe, där den mättes, 9.5 m. 
Skrifkritan kommer på flera ställen jordytan ganska nära. 

I v. VVOWERNS krittäkt kan man träffa den på 1/2 m. djup, och 

i fem af de öfriga krittäkterna möter man den på 2-5 m. djup. 

Man bör härvid komma ihåg, att den yngre kalken, Saltholms

kalken, i närheten träffas anstående först på betydligt större 

djup, stundom först på 70 m. djup och därutöfver. Några af 

de i detta hänseendet upplysande borrningarna må här anföras. 

I Husie l km. norr om MuRMANs krittäkt har man träffat kal-
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ken först på 33 m. dj up, i en  gård uti Kvarnby endast omkring 

1/2 km . norr om HöRS'fEDTS och H.roRTHS krittäkter först på 

40 rn. dj up och i sj älfva HöRSTEDTS krittäkt på 14 m. dj up  

under skrifkritan . I gården 200 m. väster om Svenska kritbruks

aktiebolagets krittäkt har  man borrat 18 m. och endast genom

gått lösa jord lager, v id smedjan väster om L. Mölleberga, 600 m. 

norr o m  den nord l igaste krittäkten h ar man borrat 45 m. och 

vid Bjereshögs kyrka 66 m .  i lösa jordlager och på  de båda s ist

nämnda ställena möj l igtvis träffat Saltholmskalken,  j ust då  borr

n i ngarna afbrötos. 
Öfverst är  kritan vanligen oren och kan t .  o .  m.  l iksom 

växellagra med  den  öfverliggande moränen,  hvi lken stundom är  

så krithaltig, att den nästan t i ll hälften består af  krita. Där 

gränsen me l l an kritan och denna ö fre morän är skarpare, är 

kritans  öfre yta ofta mycket ojämn ,  hål ig eller liksom vågig. 

På fijga stort dj up under moränbetäckningen är kritan , med 

de undantag , som nedan nämnas ,  i al l a  brotten m ycket hvit  och 

fullkomligt ren, så att man  ti ll en början skulle kunna vara 

mycket böjd att antaga,  att kritan är orubbad och förekomm er 

på primärt läge. Men ser man närmare efter, så fi nner man 

snart, att kritan är söndersprängd i tärningar  och förefal l er lik 

som brecc ieartad. Denna  företeelse är ej lika tydl ig i alla krit

täkterna .  Mest söndersprängd är kritan i de öfre lagren, och 

den bl ir d et mindre och m indre nedåt, men  det breccieartade 

utseendet kan fortsätta ti ll flera meters dj up .  

Flintan tyckes ursprungligen ha uppträdt i kr itan såsom 

lager, bestående  af bollar, o fta pärl bandsl ik t  an ordnade.  stundom 

äro dessa lager föga rubbade från det vågräta läget, men stund

om såsom i MuRMANs krittäkt äro de starkt stupande. 1 Afven 
om boilarna fortfarande bi lda ett helt  eller på n ågot afstånd se 

hela ut, befinnas de dock vid närmare påseende  vara i v i ssa 

lager al l de l e s  sönderkrossade .  

I hvad mån krit lagren blif,· i t  rubbade, kan man också 

finna ,  om man betraktar de små, decimetermäktiga, till sj ält\·a 

1 Jiimf. ''�"· DAMES: an f. st., sitl. 413. 
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hitan hörande lerlagren ,  hvil ka  stundom anträffas . Dessa kunna 

fortfarande ligga tämligen vågräta, och såväl med afseende  på 
dem som i fråga o m  de tämligen vågräta flintlagren förvånas  

man ö fver, att k ritlagren äfven efter s in  långväga transport och 

äfven efter sin afiastning k unnat något så när bevara sitt ur

sprungliga vågräta läge. 

Oaktadt detta kritans skenbart orubbade läge,  oaktadt hen 

nes renhet och oaktadt hennes uppträdande i väldiga massor 

uti de  ifrågavarande hittäktern a finnes det dock i kritan själ f 

företeelser, som tydligt visa, att elen numera t i llhör de kvartära 

bildningarna. En a f  dessa företeelser är den mycket sporadiska 

förekomsten af morän och rullstensgrus inuti kritan.  Sålunda 

ser man i Svenska hitbruksaktiebolagets hittäkt bottenmorän 

med repade stenar vara liksom invalsacl i kritan såsom långa 

band med en bredd växlande me l lan några cm. o ch l m. O ch 

af d et rul lstensgrus, som i MURMANs krittäkt betäcker kritan , 

är ett lager, ända till 1/2 m. m äktigt, snedt pressadt ned i kri
tan ,  som i öfrigt är fu l lkoml igt ren .  Detta lager är valsadt 

ut och söndersprängdt i 4 ol ika partier, hvi lka på 1-2 m. af

stånd från hvarandra bågformigt skjuta ned i kritan och nederst 

ha en starkt l utande ställning.  

En annan företeelse förefaller till en  början  ännu egendom

ligare. Icke ovan l igt är att uti den i öfrigt rena kritan finna 

större el ler mi ndre hornstycken af kronhjort, Ce1·vus elaph118. 
Själf erhöll  jag sistlid ne h öst 6 sådana hornstycken ,  det största 

38 cm. l ångt, funna i ol ika krittäkter. Ett stort antal dy 

lika fynd  hafva gj orts under årens  lopp men  bl ifvit förstörda. 

Bland dessa förkomna fynd  sägas ock hafva varit horn af ren , 

men riktigheten af denna  uppgift har ej kunnat kontrolleras. 

Det märk värdigaste rörande dessa fynd är, att hornstyckena 

träffats flera meter, i ett fal l ända till 6 m. dj upt uti den i 

öfrigt till utseendet ful lkomligt rena kritan .  Till detta egen 

domliga förekomstsätt synes icke finna s  någon bättre förklaring 

än följ ande. Medan kritan ännu befann sig i sitt ursprung l iga 

primära läge ha djuren i preglac ial tid hvilat på kritk l ipporna 
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och på dem fäl l t  sina  horn. �är sedan in landsisen åstadkommit 

förskj utningar inom k ritan , ha hornen fått följa med och kommit 

ned i denna på sam ma sätt som det förut omnämnda rullstens

gruset .  

Underlaget för sk rifkr itan är väl ti llgängligt i HJORTHS 

krittäkt. Det visar sig här vara en tydlig och typisk ,  med tal

r ika repade stenar försedd,  hårdt packad bottenmorän , som har 

en vågrät eller svagt lutande  bankning. Att denna bottenmorän 

på ett annat stäl le skjutits in  i k ritan ,  har  på föregående

s i da b l i fvit omnämndt. Och i JöNs LARSSONS ÄNKAs krittäkt 

har den ti l l  o ch med skj utits upp ö fver kritan . Men detta är 

undan tagst"örhål l anden . E ljest uppträder bottenmoränen under 
kri tan ,  och den mo rän ,  som ligger o fvan pä den ,  är af helt 

anna t  slag. 

livad som betäcker kritan ,  är dels sand och grus e l l er så 
kallade fluviog l a c ia la bi ldn ingar, dels g lacial, sten fri , l okalt  upp

trädande  lera sam t  dels och hufvudsak l igen gu l ö fre morän. Då 
denna i a l la k rittäkterna är ful l ständigt genomskuren ,  är  den 

lät t  t i l lgäng lig fiir studier. Man ser genast, a tt den är den  van

l iga skånska öfre moränen eller d en  lösa gula krosstens leran, 

som i a llmänhet ej känneteckn as af något större antal repade 

g laciärstenar, ät"ven om sådana ej al ldeles saknas .  Den är en

dast ett par meter mäktig. Medan bottenmoränen l igger under 

skr i fkr i tan ,  är denna  sålund a  i regeln  betäckt a f  den ö fre mo

ränen.  Skrifkritan har därför samma läge som ru l l stensgruset 

i de skånska m oräntäckta  rullsten såsarna,  hvilket också har  s i n  

p l a t s  me l l an de båda moränerna.1  

Men om nu Tu l lstorpstraktens  s luifkrita icke  är anstående, 

hvar  finnes vä l den fasta k lyft ,  från hvi lken den kan ha kommit? 

Säkert i cke  i Skåne .  Det återstår då  icke ann at än  att stanna  

vid Östersj öns botten såsom kritan s  ursprungliga moderklyft. 

An tagligen sammanhänger den här med lager , som finnas repre

Renterade  på de södra danska öarna och på Rligen . Skrifkritan 

Tu l l storpstrakten utmärker sig sål unda ick e  blott därigen om, 

1 Beskrifning till kartbladet Simrishamn, sid. 55-56. 
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att den uppträder i kolossa lt  stora erratiska block, utan också 

genom den långa väg, som dessa block b lifvit transporterade. 

En sådan tran sport innebär icke  något oriml igt. Skrif kritans 

h årdhet är icke stor, och emot den väldiga in landsisen bör  den 

ej ha haft stort mera motståndskraft än de preglaciala aflag

ringar, som lämnat en stor del af det material , af hvilket de 

lösa jordlagren bestå .  

De otvetydiga Jagringsförhål landena i Tul l storpstrakten sprida 

en god belysning öfver åtskill iga företeelser, som hitti l l s  varit tvist 

underkastade,  såsom förhål landena p å  Möen 1 oeh Rilgen ,  2 vid 

Finkenwalde och på  många andra stä l l en .  3 December 1901 höll  

.JENTZSCH inför Deutsche geologi sche Gesel lschaft ett föredrag om 

stora »skållor» i diluvium. H an uppräknade di en he l  mängd loka

ler, på hvi lka  man träffat stora erratiska stycken af tertiära berg

arter och kritbergarter sekundärt inuti d i l uviet ,  men besynnerligt 

nog nämnde han icke ett ord om de  af honom så myckt>t studerade 

marina lagren i Ost- och vVest-Preussens  d i l uvium ,  ehuru dessa 

lager äro t i l l  stor de l  bevisade vara sekundära. Sistlidne okto

ber vid ett bt>sök i Hannover berättade för mig docent HOYER, 

att han n yligen NV om Hannover, V om Hagen , funnit stora, 

mer än ki lometerl ånga »skål lor» af  äldre krita, inbäddade  i kvartär. 

Åtski l l iga andra dyl ika exempe l  skul l e  kunna omnämnas ,  

men det anförda må vara nog för att visa, att det är en mycket 

allmän företeel se ,  4 att äldre, p rek vartära lager uppträda se k un

därt i n om kvartären, och att dPssa stundom,  såsom på  v issa 

ställen i Tul l storpstrakten ,  förekomma så föga stupande från 

horisontal-läget, att de lätt nog sku l l e  kunna anses såsom pri

mära lager. Inför detta faktum , nämligen det a l lmänna sekun

dära upp träda n det i de  lösa jordlagren af äldre prekvartära lager, 

1 F. JoHNSTRUP: Om Hrevningsfrenomencrnc i Möcns Klint. Foredrag paa 

det 11 skand .  Naturf. möde i Kjöbenhavu 1873. 
2 :Flera uppsatser i Zeitschr. der deutsch. geolog. Gescllsch. 1889 och 1890. 
3 Vll. Internationaler Geographen·Kongress Berlin 1899. Fiihrcr etc., sid. 

10, 11 och 28. 
4 Samma företeelse bör också kunna iakttagas i m oränerna nedanför Schwei

zeralperno. 
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skulle det vara ett mer än  besynnerligt sakförhållande ,  om  man 

ej b land dessa  sekundära förekomster också skulle finna lager, 

afsatta strax före ist iden,  el ler s .  k.  preglaciala lager. Finge 

man tro in terglacial i sterna, skulle eme l lertid detta ej vara för

hållandet, ty de fö rk lara nästan enstämmigt, att »förekomsten 

af preglaciala bi ldningar är ännu ej påvisad� . 1 Detta resultat 

borde ,  synes det ,  väcka en välgrundad misstanke, att man m i ss

tolkat fakta, och att mycket  af hvad som interglacial i sterna 

kal l a  interglaciala lager i sjä l fva verket är preglaciala .  

T i l l  de bi ldningar , som bl ifvit på detta sätt m isstolkade , 

hör  en ligt m in  mening Cyp1'inaleran i Danmark . Jag har redan 

förut, 2 1895, uttalat den åsikten , att  den na l era i Danmark 

endast uppträder sekundärt och i sjä lfva verket är preglacia l. 

Sedan dess har jag p å  nytt, sista gången i säl lskap med stats

geologen V. MADSEN, besökt den bekanta förekomsten i Ristinge 

kl int och kan  nu m ed ful l  bestämdhet påstå, att Cyr·inaleran 

här är preglacial .  Beviset är fullt afgörande. Leran förekom

mer visserl igen  eme l lan  två moräner, men  den uj1·e ä1' endast 
den vanliga tunna ytmo1'änen och ä1' alldeles säke1·t icke någon 
bottenmo1'än. De båda moränerna representera därför icke två 

utan e n  enda istid. Skälen ti l l  denna uppfattni ng ska l l  jag 

närmare utveck la  här n edan . Cyp1'inalerans  uppträdande här 

företer med andra ord en  ful lkomlig motsvarighet til l  skrit:. 

kritans i Tul lstorpstrakten .  För att visa detta skall jag anföra 

några utdrag ur J OHNSTRUPS afhandl ing om Cyp1'inaleran . 3 Det 

heter här,  att Cyp1'inalerans lager, ,,eh uru afsatta vågräta, stupa 

dock a l la ,  och under mycket ol ika vinklar,  så att man til l och 

med kan iakttaga stupningsvink lar ,  som närma sig 70°>> (sid .  53) . 

Stupningen pekar a l l t id  »åt samma el ler ungefär samma hål l» , 

nämligen emot SO (sid. 54), som »al ltså svarar emot riktningen 

utaf södra de len af Lil la Bel  t»  (sid .  69) el ler med andra ord: 

1 Se t. ex. nyss citerade Fiihrer, sid. 43. 
2 N. O. HOLST: Har det funnits mera än en istid i Sverige? Svcr. Geol. 

Unders., Ser. C, N:r 151, sid. 41. 
� l<'. J OHNSTRUP: Nog le lagttagelser over Glacialphrenomenerne og Cypriua

Lerct i Danmark. Kjöbcnham 1882. 
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stupn ingen pekar å t  det hål l, hvarifrån i n landsisen här har kom

mit.  Lerlagren, ehuru uppträdande sek undärt, kunna vara orub

bade både i afseende  på s i n  inbördes stä l ln ing o ch i förhål lande 

t i l l  de t unna  betäckande sötvattens lagren, som bestå af sand .  

Detta ha r  varit möj ligt, endast om  de  flyttats i fruset tillstånd 
(si d .  56) . Cyprinaleran är sammanä l tad med morän leran och 

utvalsad i denna såsom strimmor, på samma sätt . som skrif

krita (sid. 63 och 65) e l ler »sönderkrossad ti l l  en  ful lkoml ig 

breccia, i hvi lken det ej finnes  större stycken än en val nö t>> 

( s id .  64) . Cyp1·inaleran kan förekomma i cke blott på den undre 

moränen utan äfven i den samma (sid . 61). Äfven MUNTHE 

har gjort l iknande i akttagelser, ehuru han to lkar dem på sitt 

sätt .  Sål unda talar han om en växellagring mel lan den undre 

moränleran och Cgprinaleran, 1 en föreeteelse, h vartill en  ful lkom

lig motsvarighet finnes  mel lan moränleran och skrifk ritan i 

Svenska kritbruksaktiebolagets krittäkt,  såsom i det föregående 

(sid .  7 )  b l i f\'it omnämndt .  Det bör i cke heller förbigås, att 

MuNTHE själf omtalar den obetydliga mäktigheten af  den ö fre 

morän, som betäcker Cyprinaleran. 2 

Innan jag a fslutar dessa c itat, hvilka j ag  anser så mycket 

mera betydelsefulla, som de äro hämtade från författare, hvilka 

uppfatta Cyprinaleran såsom en i nterg lac ia l  b i l dn ing, måste jag 

anföra de ord, med hvi lka JOHNSTRUP afslutar sin uppsats om 

Cyprinaleran . »För  m ig», säger han, »ställer s ig  saken så, att 

det är verkan af en  och samma kraft, som vi äterfinna i de 

mångfaldiga förvirrade lagrin gsförhål landena, som i akttagas i våra 

glaciala biidn i ngar, an ti ngen nu de  flyttade massorna äro d e  

många tusen ·kubik fot  stora gran i tb locken ,  d e  stora mäktiga 

hitstyckena frän  skrifkritan ,  d e  lösbrutna graptol itskifferpar

tierna  på  Bornholm ,  Cyprinalerlagren i Danmark eller snäck

l agren i Holste in; ty ingen aj dessa massor hör hemma på det 
ställe, dä1• de nu finnas.» 

1 H.ENR. MUNTHE: Studieu iiher iilterc Quartiirablageruugen im siidbaltischen 
Gebiete. Bull. of tbc geolog. Instit. of the uuiv. of Upsaln, vol. 3, sid. 62 och 6S. 

2 Anf. st., sid. 55-56. 
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Detta är allt mycket riktigt .  :Men hvarken s istnämn da e l l er 

fiirrgående citats innebörd kan förstås, om man står på för

fattames interglac i al i stiska ståndpunkt. A l l t  bl i r  däremot mycket 

enkel t och naturligt, om m an fattar de sporad i ska (sekundära) 

fiirekomsterna  af Cypr-inalera såsom erratiska block af en pre

glaci a l  aflagring,  af en och sam ma in landsis flyttade i fruset till

stånd från sin fasta klyft t i l l  den plats, där de  n u  befinna sig, 

samt aflagrade  mel lan de  t venne  från samma  in landsis här

rörande moränerna,  nämligen: botten moränen och den öfre morä

nen. Med den na  uppfattning förstår man också lätt ,  hvarför 

nästan al la profi lerna ,  i nnehål l ande Cyprinal era ,  äro hvarandra 

så o l ika och hvarför förekomstern a äro så spridda och ofta l igga 

på s tort afstån d  från hvarandra samt hvarför Cyprinaleran ocksä 

såsom vid Kekenis  anträffas under den undre moränleran (botten

moränen), en l agerföljd ,  h vi l kt>n  C. GOTTSCHE fortfarande upp

gifver såsom ful lko m l igt säker.1 Här bör också eri nras om JoHN

STRUPS profi l frän Möens klin t .  På de flyttade kritstyckena 

ligga sand- och Jer l ager, och san den i n n ehål ler Cypr-inahafvets 

fauna.  JoHNSTRUP framhål ler ut tryckli gen, att »le1·lagr-en hvila 

på det unde1·lag, lzvarpå de ä1·o afsatta , innan 1•ubbningen af 

kritlagren föniggich. 2 

H vad angår Cyprinaleran i Ost- och \-Vestpreussen vi l l  jag 

l1är endast göra den anmärkninge n ,  att om denna lera ursprung

ligen afsatt s ig här 100 m. e l l er  ännu  m era öfver den  nuvarande 

hafsytan sa mt  i Sch leswig och på de danska öarn a afsatt sig i 

närheten af sam m a  hafsyta e l ler något högre, skul l e  otvifvelaktigt 

Schleswig-Holstei n, Mecklenburg och Pommern samt  kanske också 

K urian d  varit kantadr med  ta lrika förekomster af Cyprinalera, 

h v i lka angifvit den  forna Östersjöns  strand .  Nu däremot finnas 

dessa förekomster nästan endast där, hvarest den baltiska i s

str ömmen haft större  styrka och kunnat til l större eller mindre 

1 C. GoTTSCHE: D ie Endmoränen und das marine Diluvium Schleswig-Hol
steins. Theil 2, sid. 44-45. 

2 l''. JOHNSTRUP: Om Hrevningsfrenomenerne i Möens Klint, Forcdrag etc., 
sid. 86. 
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höjd  öfver det forna Cyp1'inailafvets (forna Östersjöns) nivå pressa 

upp stycken af detta hafs aflagringar, såsom dels  i Ost- och 

'Ves tpreussen,  som legat midt för och så att säga spärrat vägen 

för den i :K--S riktning fortskridande balti ska isströmmen ,  och 

de ls  på RiigPn, i Schleswig-Holstein och på de danska öarna, 

hvarest samma isström, seelan den fått en  0-V riktn in g , åter 

mött m otstånd. At samma tanke har  JoHNSTRUP gifvit ett ut

tryck ,  då han talat om den »jö1:jlyttande kmften i 1'iktningen 
af Ostersjöns hufvudutsträckning». 1 

Såsom jag nyss nämnde ,  uppträder Cyprinaleran i Ristinge 

k l int  och skrifkritan i Tul l storpstrakten så t i ll vida på ett ful l 

kom l igt öfveren sstämmande sätt, som de båda i rege ln hv i la  på den 

undre moränen och betäckas af den öfre. Då uppfattn ingen af 

de båda moränernas bi ldningssätt är af största betydelse icke 

b lott för den nu förel iggande frågan utan också för gl acialgeo 

logien  öfverhufvud ,  skall jag här n ågot närmare angifva skil l 

naden me l lan de båda moränerna ,  så att däraf tyd l igt matte 

framgå, att de äro b i ldade på ett väsent l i gt o l ika sätt. 

Geologer, som haft t i l lfä l l e  att jämföra de hartära aflag

r ingarna å ömse sidor o m  Östersj ö n ,  i Skåne och på de danska 

öarna å den ena sidan och på den nordtyska slätten å den andra, 

öfverenss tämma  därnti , att de an se de g laciala  lagren ti l l  en vä

sentlig de l såsom identiska.  2 Sålunda fi n n as på  både den svenska 

och den tyska  sidan de båda moränerna, som icke säl l an  äro skilda 

åt genom san d lager , på hvi lka den i ntram oräna Rixdorfsanden 

utgör ett bekant exe m pel. Enligt den i Tyskland härskande 

åsikten äro de biida moränerna botten moräner,  härrörande hvar 

från sin in landsi�, och sanden  är afsatt under en långvarig inter

glacialtid med t e m pereradt k l imat. Hvad hela Sverige och så
ledes också h vad Skäne  beträffar, tror j ag mig hafva visat, 3 att 

af de båda moriinerna är endast den undre ,  som är mera blå och 

ov i ttrad, en botten111orän, och den ö fre mera gula och rost färgade 

1 Y J OHNSTRUP: Senast au f. st., s. 95. 
2 Se t. ex. W. DA�iES: an f. st., sid. 409. 
3 N. 0. HOLST: a11f. st., sid. 7. 
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samt  vittrade en  i n re morän e l ler  ytmorän, att två sådana mo

räner känneteckna  hvarje i n landsis, samt att, om  den blå under 

en  >> långvarig i ntergl ac ialtid» l egat b lottad, skul le äfven den nöd

Yänd igt hafva  b l i fvit vittrad och rostfärgad. Af min  grönländska 

reseberätte lse anser jag mig  böra göra några utdrag t i l l  förtyd 

l i gande af båda moränernas o l ika bi ldningssätt. 1 

»De grö nländska moränerna äro ti l l  den a l lra väsentligaste 

delen bottenmo1·äner och inre mo1•äner . . . Den oblandade botten

moränen får man sä l lan se. Den l igger under isen och under 

ö friga moränaflagringar. Någon gång såsom vid sidan af en 

jiikelport . . .  visar den eme llertid he la  sitt karakteristi ska ut

seende (rundade, repade stenar, l erig me l l anmassa samt . . .  den 

b lågrå färgen). 

Det är emellertid en ganska a l lmän företeelse, att botten 

moränen  skjuter upp  i inlandsisens l ägre delar och här blandar 

sig med de i nre moränerna. Sålunda har jag (på 2 ställen)  

funn i t  stenar, som tydligen ti llhört bottenm oränen, l igga blan

dade med det  mera kan t iga moränmaterialet. Ju mer man 

a flägsn ar sig från in landsi sens gräns och kommer upp på isen , 

dess mer träder botten moränen tillbaka för den inre ... på syd

sidan af Fredrikshåbs isblink funnas uppe på isen marlekor samt 

fragmen t  af Feetenskal och af  en  en s tak a  Mya. De förra i riif

fades i enstaka fal l  ända upp til l en höjd af 327 fot ö fver isens 

bräm . 

Den mest betydande (mest i ögonen fallan de) af all a  morä

nerna är o nekligen den  inre moränen. Ifrån att ha legat inuti 

isen kommer den fram på  i s ens yta , i den mån isen afsmälter. 

Den träffas i allmänhet öfverallt, där i nlandsisen gränsar intill 

land . . . Icke  säl l an uppträder den mycket sparsamt såsom spridd a 

stenar och grusfläckar och i cke såsom ett sa mmanhängande morän

täeke, men på  sådana ställen finn er m an v anligen också endast 

föga betydande moränafl a grin gar på det närmaste landet utan för 

1 :N. O. HOLST: Bcrlittclse om en år 1880 i geologiskt syfte företagen resa 
till Grönland. SYer. Geol. Unders. Ser. C, n:r 81, sid. 50-54 och 57. 
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isen .  På andra stä l l en har d en  en sådan mäktighet, att den 

fu l lständigt täcker i n landsisen . . .  

Den största inre morän,  som j ag såg under min vistelse i 

Grönland, är den ,  som förekommer på södra siclan a f  Fredriks

håbs isbl i n k  . . . Den har en  längd af  n ärmare 2 mi l  (20 km.) .  

Ej långt från s in  östra ände var moränen omkring 1/s mi l  bred , 

men i närheten af midten får den n ära dubbelt så stor bredd . . .  

Moränens m äktighet är inga lunda obetydl ig  . . .  I närheten 

af m oränens  östra ände  gjorde jag ett försök att u ppsk atta mo
ränens meclel mäk tighet utefter hela dess bredd , och ansåg jag 

denna  kunn a  sättas till 1 - 2  fot. 

Den inre morän en består af stenar ,  grus och sand ,  blandade 

om hvaran clra . . .  Stenarna  äro i a l lmänhet kantiga e l ler kant

stötta. Endast undantagsvis träffas sten ar, som t i l lhört botten

moränen .  På ett ställe kunde j ag t i l l  och med ga midt  öfver 

moränen och endast finna en repad jökelsten ,  ehuru j ag särsk i ldt 

sökte efter sådana .  �{oränmaterialet är sål unda  kantigt och be

står a f  s .  k .  >>ytgru s»  . . .  

livad angår den i nre moränens  t i l lkomst, kan därom icke 

finnas mer än e n  mening .  Då i n landsisen skrider fram öfver 

högre bergpartier, l ösgör den moränen ifrån dessa och för den 

med sig. I det den uneler isens framåtskridande t i l l  e n  början 

behå l l er något så när samma höjd i förhållande ti l l  den lägre 

l iggande berggrunden ,  kom mer den att l igga i isen och icke under 

densamma. Dock måste den n aturl igtvis alltid vara i nnesluten 

i i sen s lägre de lar och visar sig sålunda på dess yta i regel n 

först då, när isen i närheten af land a fsmäl ter . . . 

Den som haft tillfäl le  att i Grönland se ,  att  två ski lda 

moräner äfven där förekomma, men a t t  de b i ldas  samtidigt såsom 

resultatet af verksamheten hos en och samma i n landsis ,  och att  

den på färgen beroende ski l l naden mel l an  de båda moränerna 

härrör däraf, att den under isen l iggande moränen (botten 
morän en) skyddas för oxidationen genom luften ,  medan den öfre 

( i nre moränen) genom upprepad o m tagr ing  v id  i sens  afsmältning 

ganska fu l l ständigt ox ideras, han skatt ha svårt att an sluta s1g 
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t i l l  ås ikten o m  de tvenne nedisningarna. För  egen d e l  ha r  j ag  

funn i t  denna  åsikt så mycket mindre sannolik, s om  jag  äfven i 

norra Sverige (t. ex. vid järnvägen mel lan Ragunda och Sollefteå) 

funn i t  samm a  ski l l nad  me l l an  en  undre b lågrå och en öfre g u l  

morän som närmare gränserna för den skandinaviska in lands

isens utbredning. >> 

Så långt utdraget u r  min  grön ländska reseberättelse. Det 

torde vara nog för att visa, att hvarj e  ist id afsätt er 2 sk i lda 

moräner. Därest man i Nordtysk land haft 2 P-Uer 3 o l ika ned

isn ingar, skul le  man al ltså haft i cke  blott 2 e l ler 3 utan 4 e l l er  

6 moräner. 

Härtill skal l jag n u  lägga ytterl igare n ågra skäl, som visa, 

att af Nordtysk lands  båda moräner kan den öfre icke vara e n 

botten morän , härrörande från e n  annan istid än den undre . 

l .  Den öfre moränen har en  alltför obetydlig oclt alltför 
likformig mäktighet för att  kunna  representera en särskild istid . 

E. GEINITZ har i sitt nyligen utgifn a  arbete öfver den kvar

tära ist idens kon tin uitet 1 påpekat ,  hurusom denna mäktighet 

vanl igtvis uppgifves vara obetyd l ig i Tyskland : »ungefär 2-5 rn . 

e l l er  också 8 m. » ,  af hv i lka siffror den  sistnämnda torde vara 

en  undantagssiffra .  Den nämnde författaren stöder sig b land 

andra äfven på TH.  vYOELFER, hvars ord  förtjäna anföras. I 

beskrifni ngen ti l l  B latt Fahrenho lz ,  76  Lie ferung, s id .  18, ut

talar si g denne på fö ljande  sätt : >>b lott en  ringa mäktighet ,  

ungefär 2 --5  m . ,  kan an tagas för den andra n edisningens  bott en 

m orän»  (den ö fre moränen)  >>på området för b ladet Fahrenhol z 

och l i k aså  inom vidsträckta de lar af U ekermark och det an 

gränsa nde Meck lenburg, såsom herrar BERENDT o ch WAHNSCHAFFE 

hafva faststäl lt . »  Äfven JENTZSCH har redan 1885 framhålli t 

den  ringa  mäktigbeten hos den  ö f re moränen .  »Kam, säger han , 2 

»den b lott några få meter mäktiga ö fversta krosstensleran ,  möj 

ligen i fören ing  med d e t  l ikal edes föga mäktiga ö fre gruset, sanden 

1 E. G EINITZ : D i e  Einheitlichkeit d e r  quartären Eiszcit, sid. 14. Xeues 
Jahrb. , Bcilageband XVI. 1903. 

2 Jahrb. d. köu. preuss. geol. Landesanstalt 1884, sid. 488. Berlin 1885. 
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och ytleran,  kan detta vara den enda  representan ten  för en hel 

' andra nedisning' ,  medan det ända til l  1 30 m. mäktiga ' undre di lu

viet' med sin komplicerade skiktbyggnad är afsatt af  en 'första 

nedisn ing' ? Det är icke san n olikt». Nej ,  det är det verkligen 

icke. N ågot sådant är i sj älfva verket hvarken sannolikt eller 

möjligt. Och det är endast att beklaga , att JENTZSCH i cke redan 

då, 1885, drog ut konsekven serna af s in alldeles riktiga an

m ärkning .  

I Skåne är den öfre moränens mäktighet icke större än  i 

Tyskland .  I det föregåen de har bli fvit omnämndt, att denn a  

morän , där den betäcker skrifkritan i Tullstorpstrakten , ä r  »endast 

ett par m .  mäktig» .  I Hörupsåsen har den befun nits vara på 

bladet Sandhammaren 3-4 m. (undantagsvis 4 . 8  m.) och på bladet 

Simrisham n högst 4. 5 m.  1 Och på ett ställe i sina dagboks

anteck ningar til l bladet Lund  uttalar sig DE GEER på följande 

sät t :  2 »den öfre moränleran (eller dess ställföreträdare Decksand 

med sten) iakttogs nästan öfver allt med 3-4 m .  mäktighet öfver

täcka d il udalsanden» (den u ndre, i ntramoräna sanden). Myeket 

tydl igt ti·amgår också den ö fre moränens ringa m äktighet af åt

skil l iga profiler genom de öfre glaciala lagren .  3 Särsk ildt är 

den ö fre moränen väl begränsad ,  då den ej omedelbart h vilar 

på den undre moränen utan skiljes från denna  genom den u n dre, 

in t ramoräna sanden , och jag l1ar själf på en mängd olika ställen 

kunnat iakttaga, att den  öfre moränens m äktighet sällan öfver

stiger men oft a  understiger 3 - 4  m .  

Förut satt nu ,  såsom man från i n terglacial ist isk ståndpunkt 

har gjort, att denna  morän representerar en särskild ist id ,  h urudan 

skulle väl den i nlandsis hafva varit, som icke blott på sin peri

fer i - ty detta ku nde ju tänkas - utan äfven långt ifrån den na  

afsatt en m orän , hvilken i m otsats till den  undre moränen med 

sm starkt växlande och o fta  mycket stora mäktighet alltid varit 

1 Beskrifning till kartbl. Sandhnmmaretl, sid. 23, och till Simrish am11, sid. 55. 
2 Dagbok till Lnnd, mannskr . ,  sid. 17. 

3 Se t.  ex .  J, . H oLMSTRÖM: Öfversigt af bildning01· fra n och efter istiden vid 
KUgerup i :Malmöhus län, Öfvers. of Kungl. Vet. Akad. Förhand!. 1873, profilen 
fig. l, sid.  15, och H. MUNTHE : an f. st . ,  profilen, sid. 55. 

2 
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helt tunn  och  i det  stora he la  haft en j ämförelsevis likformig 

tj ocklek .  En sådan in landsis har naturligtvis aldrig funnits och 

kan icke finnas. 

2 .  Den öfre moränen har ej rubbat underlaget, äfven om 

detta utgöres af sandmassor i det allra lösl igaste j ämviktsläge utan 

har smugit sig mjukt efter detta, äfven om det l igger i kul lar 

och åsar med branta sidor.  Detta sku l l e  naturl igtvis varit all

deles omöj l igt , ifall den öfre moränen såsom bottenmorän afsatts 

under en väldig ismassa. 

Här må e rinras om förhål landena i Hörupsåsen uti södra 

Skåne ,  hvi lka  i den år 1892 tryckta beskrifn ingen  ti l l  b ladet 

Simrishamn ,  sid. 57, omtalas på följande sätt. Åsen är »upp

byggd af lösa grusmassor ända upp t i l l  toppen och har ofta typisk 

åsform , s .  k .  'getrygg ' ,  med sidor, som kunna s lutta 20°-30° 

från horisonten.  En in landsis kan naturl igtvis ej ha gått fram 

öfver en  sådan b i ldn ing utan att utjämna  densamma, i a l l  

synnerhet som isen på  flere stäl l en skul le  rört s ig  på tvären 

emot åsriktn i ngen .»  

I Tysk land  har man gj ort l iknande iakttagelser, på  hvilka 

min uppmärksamhet bl ifvit r ik tad genom E .  GEINITZ' citat i 

ofvan anförda arbete (s id .  14). Den öfre moränleran »smyger 

sig fu l l koml igt efter sitt undre d i luviala underlags oj ämnheter, 

lägger sig i n  i sänkor och ränno r, går fi·am öfver höjder, o fta . . .  

med jämföre l sevis  brant s luttn i ng  och gen omtränges endast sä l lan 

af de 'undre d i lnviala' skikten .  I det  stora he la  vi sar den  alltså 

på s in  yta endast afbilden af underlagets ytformer.» (Blatt Bie

tikow, 1896, Lieferung 76 ,  s id .  6) .  >>Dess l agring är alldeles icke 

horisonte l l ,  fast mera kan man helt a l lmänt uppstä l l a  elen satsen ,  

att den  ö fre moränleran smyger s ig  efter landskapets ytformer 

och på  sin yta ungefär återgifver de  underliggande skiktens yt

former» (B latt Cunow, 1899,  Lieferung 76 ,  s id .  6) . 

Ett annat faktum rörande den ö fre moränen är l ikaledes 

oförk larl igt, om denna  uppfattas såsom en bottenmorän . I Skånes 

moräntäckt a  rullstensåsar är gränslinjen mel l an  morän och rul l 

sten sgrus mycket ofta alldeles vågrät, såsom jag  vid flera ti l l-
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fä l len kunnat iakttaga. Detta m ärkvärdiga förhål lande får en 

enkel och naturlig förklaring ,  om man anser rul lsensåsen såsom 

afsatt i en  ällfåra , h vars vatten runnit fram under isen och i 

denna  utskurit »den vågräta l injem,  samt uppfattar moränen så

som en i isen innes luten inre m orän , hvilken sedermera vid isens 

slutl iga afsmältnin g aflagrats  ofvanpå rul lstensåsen med dess hori

sontella öfre yta. 

3. Den öfre moränen har ej en  bottenmoräns karaktärer. 

Den är ej så hård t packad,  1 därför att ingen  in landsis gått öfver 

den, den har endast få repade stenar, j ökelstenar, och dessa har 

den antagligen under i n landsisens rörelse lånat från botten morä

nen ,  den är ofta täm l i gen stenfattig samt  h ar en mer e l l er  m indre 

t ydlig lagring ,  hvi lken beror därpå, att vatten (inlandsisens af

smältningsvatten) vid moränens  aflagri ng  spelat en viss rol l .  Kort 

sagdt, de  båda moränern a äro hvarandra så o lika,  att  l i ka  visst 

som den undre är en bottenmorän ,  är den ö fre det icke. 

Denna skil ln ad mellan de båda moränernas  a l l männa ut

seende har ofta bl ifvit framhål len .  Sålunda yttrar sig J AMEs 

GEIKIE härom på fö ljande sätt. 2 »Man kan i m ånga fall iakt

taga, att den öfverlagrande moränleran icke sällan är något l ösare 

än den i a l lmänhet utomordentl igt hårda undre morän l eran , som 

betäcker den underliggande berggrunden .  O fta äro o ckså stenar 

och block i den öfre leran i det stora he la  min dre väl polerade 

och repade än de, som ligga i den undre .»  Den senare säges 

vara »utan skiktning» (un strati fied) och den öfre »otydligt lagrad» 

(indistinctly bedded). 

Olikheten mellan de båda moränerna föranledde också JoHN

STRUP att anse den öfre vara b i ldad på annat sätt än den undre .  

Den  senare skulle så lunda  en l igt hans åsikt hafva ti l lkommit 

genom en in landsis men den förra genom drifis .  

4. O m  den  öfre moränen vore bottenmoränen t i l l  en sär

skild inlandsis (en andra el ler tredje  nedisn ing) ,  skul le  det natur-

1 Våra j ärnvägsarbetare känna i detta hänseendet mycket vii] skillnaden 
mellan de  båda moränerna. 

2 JAMES GEIKIE: The great ice age, sid. 163 och 164. London 1894. 
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ligtvis finnas  en bestämd gräns, ti l l  hvi lken så väl i s  som morän 

hade nått. Och äfven om denna gräns efteråt bl ifvit på sin a 

stäl len utp lånad, skulle den dock i det stora hela varit väl  mar

kerad och lätt att följa.  Men så är i cke förhållandet. Man 

har tvis tat och tvistar a l l tj ämt om gränsen , som i Nord tysk

land förlägges än vid nedre E lbe, än vid Magdeburg o .  s .  v. 

Skälet är enke lt  nog. Någon gräns har man ej funnit  och kom

mer aldrig a tt  finna ,  därför att  in gen gräns existerar. 

Däremot har i n landsisen för en längre tid haft sin, antag

l igen icke obetydligt osci l lerande  gräns vid el ler i närheten af 

den  stora balt i ska ändmoränen ,  som nu är fö ljd rundt om södra 
Östersjön från Litthauen i n  i J utland .  Här är det stora draget 

i den glaciala geologien , men detta d rag fördöljes  af interglacia

l i smen ,  då  denna fäster hela uppmärksamheten på  de  båda mo

ränerna med deras föregifna,  ti l l  t iden vidt ski lda ursprung. 

5 .  Därest den öfre moränen representerade en  särsk i ld  ned

isning, föregången af e n  l ångvarig i nterg lacialti d med tem pere

radt k l imat, sk ulle den n ödvändigt varit späckad med växtläm 

n ingar, och icke säl l an  skulle hela skogar varit i n  bäddade i mo

ränen . Denna är näm ligen a l l t  för tunn  för att kunna  såsom 

bottenmoränen begrafva och gömma  hvad som vuxit utanför kan

ten a f  den i n l andsis ,  af hvilken den sk ul le  hafva bi ldats .  

Dessa synpunkter synas mig  vara. afgörande och til lräckliga 

att en  gång för alla göra s lut på talet om den öfre moränen 

såsom en bottenmorän . 

Emot den här o fvan häfdade  uppfattn ingen af den öfre mo

ränen såsom en i n re morän,  ungefär  samtidig med botten morä

nen, skall man antagl igen från i nterglacialistiskt håll försöka 

göra gäl lande,  att de mel lan de båda moränerna förekommande 

skiktade sand- (och ler-)lagren måste vara afsatta under en isfri 

period .  Detta anser jag emel l ertid icke nödvändigt. 

Mera betydande i ntramoräna sandlager träffas, så vidt jag  

funnit ,  företrädesvis inom sådana låglandsområden , som gränsa 

inti l l  tydliga bäcken eller som åtminstone lätt nog  genom en 

uppdämn ing af i n landsisen kunnat bi lda vattenfyl lda bäcken.  Då  
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den på sm periferi tämligen tunna in landsisen glidit u t  i sådana 

bäcken ,  bör vattnet i dem hafva lyftat isens ände tillräck l igt för 

att ti l l åta de under isen framrinnande strömmarna att afsätta 

de ifrågavarande sandaflagringarna. Dessa äro sålunda redan 

från början in tramoräna. 

Hvad särski ldt angår den hithörande Rixdorfsanden, hvi l 

ken  spe lat  en  så s tor  ro l l  i in terglaciali smens historia ,  hade  jag  

sist l idne som mar ti l l fä l l e  a t t  något studera den ,  och  ansåg jag  

mig då  utan  mi nsta tvekan kunna  faststäl la ,  att denna sand är  

tyd l igt glaci a l .  Sederm era har jag  funnit  att W. W OLFF och G.  
MuLLER redan förut v id  Tyska geologiska fören ingens jan uari

sammanträde 1902 i n l agt gen sagor emot uppfattningen af Rix

dorfsanden såsom in terglaci a l .  

I den n a  bildn ing ,  s om uppträder i väldiga massor med  s tor  

utbred ning, växla oupphörl igt sand ,  fi nare och gröfre grus samt 

ru l l stenslager, de lv i s  mycket grofva .  Diskordanser finnas i det  

oändliga, 1 och jag trodde mig o ckså se förkastningar. Det he la  

ger  det  bestämda intrycket, att  lagren äro  a fsatta i de k raftigt 

forsande vatt en ,  som kommit från den smältande  i n landsisen . 

Inga strömmar  sk u l le under en  is ti·i t id ( i n terglacia l ti d )  kunnat  

sända fram s i tt  vatten med en sådan styrka som den ,  hvarom 

de grofva rul l stenslagren vid Briz bära vittne .  Hvad däggdj urs

benen i Rixdorfsanden angår, förekom ma de som bekant enstaka, 

hvaraf redan är tyd l igt, att d e  uppträda sekundärt .  Detta fram 

går också däraf, att sanden innehåller lämnin gar af  dj ur ti l l 

hörande både arkti skt o ch  tempereradt k l imat. Enl igt på stä l let 

lämnad uppgift lära de  större åtfölja  rul lstens lagren, hvi lka 

bådadera behöft de  kraftiga g laciärströmmarna  för sin transport. 

Den in tramoräna  sanden får således i ngalunda anses såsom 

något bevis emot  uppfattni ngen af  den öfre moränen såsom en 

inre morän , ungefär samtidig med men ti l l  bi ldningssättet vida 

ski ld  från bottenmoränen .  

1 D c  talrika d iskordanserna o c h  lagringsförhllllandena i öfrigt u t i  d e n  myc
ket omtvistade sanden vid Rögle klint på Fyen v isa, att den är bildad på samma 
sätt som Rixdorfsandcn och att  slllnnda äfven den är glacial och ingalunda marin .  
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Skulle jag genom detta mitt in lägg mot interglacialismen 

hafva lyckats att grund lägga en rikti gare uppfattning af de båda 

moränerna än den hitti l ls  gängse, skulle härmed mycket vara 

vunnet. Af de bi ldningar, som utgöra resultatet af in landsisens 

verksamhet, äro moränerna de viktigaste. Vittna nu  dessa en

dast om en enda nedisning, kan man på förhand veta, att icke 

heller de s .  k .  »interglaciala» bildningarna sk ola, n är de en gång 

blifva rätt tolkade, afgifva något annat vittnesbörd . 






