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Inledning. 

Sommaren 1875 var jag Dr. G. LINNARsSON följ aktig pä 
en  geologisk öfversigtsresa till vestligaste delen af Östergöt
land s Silurområde . Und er denna resa besöktes äfven Omberg. 
Und er en roddfärd från Borghamn till Rödgafvels grotta lärde 
vi båda här för första gången att känna Visingsöformationens 
lager. För de  då gjorda iakttagelserna redogjorde Dr .  LINNARs

SON vid Geologiska Föreningens  sammankomst d en 6 April 
1876. På det högsta intre sserad, af h vad jag sett på Om berg, 
beslöt jag, att så  fort tillfället erbjöd  sig fortsätta studiet af 
de  kring Vettern utbred d a  sandstenarne och skiffrarne ,  som 
nu sedermera af NATHORST blifvit sammanfattade un der  be
nämningen »Visingsöformationen»  eller» Visingsöserien». Till
fälle härtill erbj öd sig redan följande  som m ar, då j ag erhöll 
ett reseunderstöd för att under  sex veckor företaga resor inom 
Os ter- och V estergötland s  paleozoiska trakter. U n der nägra 
dagar studerade jag då Visingsöformationen N. om Motala 
- kring Lilla Hals och Lämmunda -, besökte ytterligare 
Om berg, samt lärde känna  sandstenens förekomst vid Hus
q varna .  Tyvärr medgaf tiden  hvarken ett uppehåll vid Grenna 
eller ett besök på Visingsö .  Genom an dra arbeten, men 
framför allt tillfölj e af NATHORSTS och LINNARSSONS snart der
efter utkomna  afhand lingar öfver Visingsöformationen hlefvo  
mina  egna  iakttagelser d å  ej  vidare fullföljd a. Emellertid 
tord e några af mig iakttagna förhållanden hafva förbisetts , 
eller äro åtminstone  ej o mnämnda af NATHORST. D å  des sa  
så som jag an ser i e j  oväsentlig grad torde kunna  bidraga till 
att lemna n ågra hållpunkter för bedömmandet  af Visingsö
formationens ålder s amt  sambandet mellan denna och Vettern, 
men strida  i viss mån mot NATHORSTS uppfattning, ansåg j ag 
mig likväl först efter ett förnyadt besök i dessa  trakter böra 
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meddela något härom. Först unrler nu förgångna sommar 
l y ekades jag erhålla tillfälle att företaga en färd längs V etterns 
östra strund, från Husqvarna öfver Grcnna till Omberg, för 
att kontrollera mina gamla iakttagelser, samt om möjligt 
erhålla nya med dem sumstämmande. Detta lyckades mig 
också tillfullo vid Husqvarna och Grenna. Hvad Omb crg 
beträffar, måste jag beklagu, att det stormiga vädret lade 
oöfverstigliga hinder i vägen för en roddfärd längs dess i 

Vettern stupande branter. ,J ag är derföre här in�kränkt till 
mina gumla iakttagelser från 1875 och 1876. Dessu tillsam
mans med mina iakttagelser 1876 vid Husqvarnu hafva dock 
från början för mig varit bestäm mande beträfft<nde min från 
NATHORS'l'S olika uppfattning. Till min här följande tydning 
af Visingsöformationens och V etterns geologi har jag fram
förallt påverkats, dels af egna studier under tvenne somrars 
resor i N or ge, dels ock af Bn6GGEHS mästerliga, epokgörande 
arbeten. 

Då NATHORST 1) lemnat en utförlig beskrifning öfver 
Visingsöformationen inom södra delen af V ettern, och LINNARs
SON 2) inom den norra och från trakten omkring Hjo, hän
visar jag här härjemte till dessa förträffliga afhandlingar och 
skall endast beskrifva de punkter, jag sjelf besökt, för såvidt 
min uppfattning afviker från deras, eller mina iakttagelser 
kunna tjena till att fullständiga deras . Beträffande lager
följden inom formationen hänvisa r jag helt och hållet till 
�ATHORST. NATHORST har äfven lemnat en utförlig, nästan 
fullständig historik, öfver hvad som intill år 1879 skrifvits 
öfver Visingsöformationen. Äfven till denna får jag hänvisa, 
men då föreliggande uppsats syftemål hufvudsakligen är en 
undersökning af Visingsöformationens ålder samt dess arki
tektoniska, förhållande till omkringliggande formatio n er, dess 

1) NATHORST, A. G. En egendomlig strukturvarietet af lerhaltig kalk
sten från Grennatrakte n .  - GP.ol.  Fören. Förhandl.  1 878. B d. IV, 
sid. 213, tafl. 15. 

= NATHORST, Kalksten från Grenna. 
----, Om de äldre sandstens- och skifferbildningarne vid Vettern. 
- Geol. Fören.  Förhandl. 1879. Bd. IV, sid. 421-436, tafl. 22. 

= NATHORST, Visingsö formatione n .  

2 )  LINNARSSON, G. D e  äldsta p aleozoiska lagren i trakten kring Motala. 
- Geol.  Fören . Förhand!.  1880. Bd. V, sid . 23-30, tafl. l. 

= LINRS., Pal. lagren kring Motala. 
---- , Om de geologiska förhållandena i trakten kring Hj o.  
Geol. Fören. Förhandl. 1 880. B d .  V, s i d. 102-108. 

= LINRS., Trakten kring Hjo. 
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samband med Vetterus dal, har för fullständighetens skull 
en historik hiiröfver bifogats . 

H vad höjdkartan angår, står jag beträffande höjdkurvorna 
of van V etterns yta i förbindelse till Ch e fe n för General
stabens topografi ska afdelning Öfverste STECKSEN, hv ilken 
godhetsfullt tillåtit mig kopiera en af honom handritad karta. 
Kurvorna under V etterns yta har jag uppdragit efter det nya 
af Sjökarteverket år 1879 utgifna sjökortet 1). 

1) Då min afhandling redan var ne dskritven och j ag j ust stod i b e 
grepp att inlemn a  densamma till K. Vetenskaps-Akademien, erhöll j ag 
underrättelse, att NATHORST sjelf delvis ändrat sina förr i tryck ut
talade åsigter om Visi ngsöfo1·rnation e n s  förhållande til l  Vettern, samt 
att äfven han i akttagit en breccia i trakten af Grenna och n u  i likhet 
med mig ty der den såsom e n  förkastningsbreccia, samt deraf och af 
öfriga förh ållanden sluter, att Vetterus bildnin g vore yngre än Visingsö
formationen , ehuru han i motsats m o t  mig fortfarande tillägger denn a 
s e na1·e k ambrisk ålder. 

Öfver sin förändrade ståndpunkt hade NATHORST redan för
fattat en kortare upps ats, liksom denna afs e d d  att inlemnas vid 
Vetenskaps-Ak ademiens Septembersammankomst.  D å  han emellerti d  
erhöll kännedom om detta mitt arbete, afsto d h a n  likvisst p å  grund 
af skäl, som af honom nedan anföras, från att nu publicera den
s amma. NA'fHORS'r skrifver till mig härom: 

"Såsom j ag re d a n  muntlige n  me ddelat dig, hade j ag, p å  grund 
af dc p å  senare tider allt mera vunna upplysningarne öfver förkast
ningar och erosion,  börj at starkt hetvifta rigtigheten af min förut 
hyllade åsigt, att Vettern skulle existerat s åsom sådan redan före 
Visingsöseriens bildning. Jag företog clerföre somrnaren 1 8 84, till
s amman s m e d  G. GELLERSTEDT, e n  res a  till Motala, Omb erg och 
Grenna för att underk asta dervarande förhållanden en förnyad gransk
ning. E'ärskildt ville j ag ånyo undersökn. en re dan vid m itt första 
b e s ö k  v i d  Grenna iakttagen breccia, (för öfrigt enligt ett prof i Sveriges 
Geol. Unders .  Mu seum iakttagen redan af A. ERDMANN, M. STOLPE 
o ch O. GUMAELIUS 1 864, ehuru af dem uppfattad såsom konglo
merat), hvilken allt jemt förefallit mig gåtfull. Jag kunde nu öfver
tyga mig, att denna breccia i likhet med en liknande bildning, 
som jag beskrifvit från Röstånga m. fl. st. i Skåne (S . G. U. Ser. Aa 
N: o 87. Beskrifn. till k artbl. »Trolleholm> af A. G. NA'rHORST, sid. 
77- 78) borde uppfattas såsom e n  fö1'!tastningsbreccia, samt att Vi
singsöseriens fö reko m s t  vid Vettern äfvens o m  denna sj elf är en följd 
just af dennn. förkastning, hvilke n  sitnkt lagren och derigenom skyd
dat dem för erosion. Skiktens uppresta ställning anser j ag äfven 
bafva sin grund i förkastningen (>Verwerfung mit ge schleppten Flii
geln,).  Då j ag emellertid erfor, att du i detta hänseende dels gjort 
vidlyftigare i akttagelser, dels äfven behan dlar dessa förhållanden 
mera detaljeradt, s å  anser j ag det för närvarande öfverflödigt att 
publicera den af mig författade upp satsen. - O m  emellertid våra 
åsigter härutinnan i hufc?tdsak öfverensstämrna, s å  är deremot detta 
icke fallet i fråga o m  Visingsös erie n s  ålder, hvilken j ag fortfara n d e, 
af skäl , som j ag törhända längre fram kommer att anföra,  måste 
anse vara k ambrisk>. 
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I. De kambrisk-siluriska lagrens förhällande 

till Omberg. 

Omberg, eller  rättare den bergshöjd, af hvilken Omberg 
nu utgör en  återstod,  torde redan vid afsättningen af  de si
luriska och åtminstone  af de  yngre kambriska  lagren hafva 
fun nits till. 

Bevis härför äro de konglomeratartade lager med fos
foritknölar och rullstenar af äld re kalkskikt, samt framförallt. 
af qvarts, hvilka vid Ombergs fot förekomma på ett par hori
zonter ino m  den der fullkomligt orubbadt, nästan harizontalt 
liggande försteningsförande  kam brisk-siluriska lagerserien .  
Att antaga n ågon förkastning eller rubbning a f  d e n  ursprung
liga lagringen på Om bergs östra s ida finnes  ej n ågon grund 
för handen ,  utan tvärtom allt tyder på en  orubbad lagring. 

För dessa konglomerat hoppas j ag i en särskild uppsats 
få tillfälle att n ärmare redogöra. Här vill jag endast nämna,  
att visserligen ännu endast ett af dessa  konglomerat är an· 
träffadt i fast klyft. D etta förekommer  på sj elfva gränsen 
mellan de  kambriska och siluriska lagren .  Det  enda ställe ,  
der  denna är ,  e l ler  varit blottad, är ett i kalkbrottet vid 
Borgham n  nedsänkt, numera vattenfylldt schakt. Talrika 
uppbrutna stenar af konglomeratet träffas dock ännu kring 
dagöppningen .  De öfriga konglomeraten äro af mig ännu 
endast  funna såsom lösa block i grusaBagringar vid Om bergs 
fot. De afrundade, rullade brottstyckena i dessa  senare ut
göras af bituminösa kalkstenar (orsten ar) från Olenus- eller  
Paradoxides-regionerna, jemte fosfo ritknölar samt afrundade 
smärre qvartsstycken o ch qvartskorn .  De innesluta äfven 
s andstensartade småskikt och partier. Flera sådana konglo
meratblock hafva af mig derstädes påträffats . Endast i ett 
enda  orstensstycke har det  lyckats mig att finna  försteningar. 
Ett ej fullt l kubikfot mätande  block, som 1876 af mig på
träffades  i svallgrus i sluttningen vid Alvastra, utgjo rdes  till 
hälften af en gröfre qvartssan d sten eller finare konglomerat, 
inneslutande tunn a, platta fosforitkorn , (?starkt afnötta och 
förvittrade  skal af en Obolus) samt bitar af svart alunskiffer, 
till den andra af finkristallinisk svartbrun orsten. I orstenen 
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förekomma små exemplar af Agnastus pisifarmis LIN. Ifråga
varande orstensstycke utgjorde antagligen en inneslutning i 
sandstenen. Sandstenens eller konglomeratets åld er blir då  
yngre än zonen med Agnastus pisifarmis. I hvilket fall som 
helst kan det  ej vara  äldre än Olenusskifferu.  

Ännu ett  konglomerat af helt olika utseende ,  beträffande 
hvars horizont jag saknar fasta hållpunkter, påträffades af  mig 
si stlidn e  sommar 'såsom ett block på norra sluttningen af 
Omberg, ofvan Borghamn. Oaktadt ifrigt sökande  lyckades 
jag ej att i d etsamma finna några försteningar. Ej heller 
in n e slöt det fosforitknölar. Det liknar emellertid för öfrigt 
till uts eendet  mycket starkt Obolus-konglomeratet i Dalarne .  
De  små rullatenarue utgöras af  qvartskorn af körsbärskärnors 
storlek, eller n ågot deröfver, bindemedlet af grå kalk. I 
sammanhang härmed torde jag få omnämna, att j ag i samtliga 
ofvannämnda  konglomerat ej funnit n ågra brottstycken af 
Visingsö forma.tion\)ns bergarter inneslutna. 

Dessa  nu i korthet omnämnda konglomeratbildningar 
från Om berg utvisa, att höjningar af hafsbottnen vid vissa tid
punkter torde hafva egt rum, och att des sa höjn ingar i denna  
trakt voro  så  betydliga, eller kanske rättare sagt, a t t  hufvet  
här ej var  djupare, än Ditt vissa d elar af hafsbottnen höjde sig 
till eller öfver hafsytan. Denud ation af redan färdigbildade 
lager kunde d å  försiggå, konglomeratbildningar uppstå. Sär
skildt är att framhålla dc stora qvartskornen eller små rull
stcnarne af qvarts i konglomeraten vid Ombcrg, hvilka otvif
vclaktigt härleda sig från då uppstigande  urbcrgparticr, från 
hvilkas totalt förvittrad e  yta qvartsstyckcna måste härleda  sig. 

Det är sann olikt, att dessa öfver hafsytan uppstigan de 
urb ergpartier begränsade dc nuvarand e Östgöta Silurbildnin
garne i vester. Derför talar, att sådana konglomeratbildningar 
saknas inom östra delen af Silur-området. Oaktadt nemligen 
dc kambriska bildningarne och gränslagren mellan dessa  och 
Silurformationen derstädes äro vi d a  bättre kända och på  e n  
mängd punkter tillgängliga, äro några konglomeraten v i d  Om
berg motsvarande  bild ningar ej träffndc. 

Det enda spår af en höjning, som här förefinnes,  är upp
trädandet af ett sand igt skikt mellan Olenus- och Dictyonema
skiffern,  eller kanske riktigare i understa d elen af den  s enare . 
Denna bildni ng är iakttagen på  tvenne ställen .  Yid Storberg 
i Krigsbergs socken förekomm er »en bädd af grå sandsten, 
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bestående  af n ågra »floar», hvilkas samm anlagda m äktighet  
torde uppgå till l fot (0,3 m.) e l ler  på n ågra ställen mera». 
Den  öfveTlagras af skiffeT med Dictyonema 1). Vid Knifvinge 
i Vreta Klosters socken skiljet' »en bädd af kalkhaltig sand
sten ,  endast 1-3 tum (O,o2-0,os m .) mäktig och innehållande 
fragment af bTachiopoder» Olenusskiffern från Dictyonema
skiffern 2). Dessa sandstensbildn ingar har j ag sjelf haft till
fäl le  att iakttaga.  D e  äro först uppmärksammade  af Dr. 
WALLIN 3). I den kalkhaltiga sand stenen eller  sandiga kalken 
·vid Knifvinge har jag funnit Dictyonema, hvilket fynd visar, 
att den till en del åtminstone torde t i l lhöra Dictyon ema
regionen .  I Estland förekommer Dictyonerna stund o m  i sand
sten ,  som bildar inlagringar i eller un d eTlagrar Dictyonema
�kiffern . De af LINNARssoN och TuLLBERG omnämn d a  Bra
chiopodfragmentcn har jag ej lyckats återfinna. Enligt FR. 
ScHMIDT är i Estland sanden  med  Obolus Apollinis Ercmv. 
och Dictyon emaskiffern en  till största delen samtidig bild
ning. Sands tenens  uppträdande  inom allra öfversta delen af de  
kambriska bildn ingarne vi d StorbeTg och Knifvinge utvi sar ej 
alle n ast  e n  kortvarig höjning af ett fastland ungefär samtidigt 
med en af höjningarne m e d  åtföljand e  konglomeratbildning vid 
Om beTg, utan häntyder äfven på en tillförsel af sediment från 
vester. Vid StoTberg äT nemligen sand stenen både mäktigare 
utbildad och Tenare, än vid d e t  u ngefär 1,7 mil längre mot  
öster belägna Knifvi nge,  der  motsvarande s kikt står på gränsen 
m ellan e n  sandsten och en  kalksten. 

På grund af konglomeratens  förekomst och beskaffenhet 
vid Om berg, antager jag derföre, att d et kam brisk-siluriska 
hufvet betäckte hela trakten , men  att hafsbottnen vid vissa 
tidpunkter varit underkastad höjningar. Dessa voro likväl ej 
s å  betydliga, att hela trakten torrlades,  utan att blott en  ur
gammal höjdsträckning, h vars plats nu intages af V cttern, 
och af hvi lken Omberg endast utgör en ringa qvarstående 
del ,  höjdes öfver ytan. Denna trakts höjd öfnr den dåvarande 
kam brisk-siluriska hafs bottnen måste då  vaTit betydligt större 
än Ombergs nuvarande .  OmbeTgs höjd äT nemligen nu föl'-

1) LINNARSSON, G. och TULLBERG, S. A., Beskrifning till kartbladet Vreta 
Kloster. Stockholm 1882. Sid. 20, 22. S. G, U. Ser. Aa, N:o 83. 

2) Ibid . ,  sid. 19-21. 

3) LINNARSSON, Anteckningar från en resa i Skånes Silurtrakter år 
1874. - Geol. fören .  förhand!., B d .  2, sid .  272. 
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minskad genom denudationen ända sedan silurtiden . De  på 
högplatån afsatta kam b riska sedimenten, h vilkas m äktighet 
der likväl torde h afva varit b etydl igt mindre än på det dj u
pare vattnet ned'anföre, denuderades; deraf de talrika brott
styckena af orsten i konglomeraten , jemte brottstyckena af 
qvarts samt slutligen den fi.na san dstenen ,  som afs attcs längre 
ifrån stranden .  

I I .  Visingsöformationens arkitektoniska f'örhållauden. 

a. Lokalbeskrifning. 

l. Omberg. 

Visingsöform ationens lager intaga starkt upprest ställ
ning en bugt på Om bergs vestra si d a , un gefär vid bergets 
m idt. Deras utsträckning från norr till söder  längs stranden 
torde uppgå till  ungefär 3/16 mil. Deremot  är deras bredd
utsträckning mycket obetydlig. De stupa ofta b·rant direkte 
ned i Vettern . Stundom har vågsvallet 
ingräft en endast ett pa r fot b red strand
terrass. Stranden är d erföre om öj lig att 
p assera utan tillhjelp af båt.  Hela vestr a 
sidan a.f Omberg förö frigt är tvärbrant, 
och upp s tiger bergv äggen på nästan hela 
sträckningen lodrätt ur Vettern. End ast 
på ett par stäl len är en uppklättring eller 
ett uppstigande möj ligt. Äfven der Vi
�ingsöformationen intager sjelfn�o stran
den  fortsätter  ur bergets lodräta vägg, mot  
hvilken skiffrarne och  sandstenen stö dj a 
sig, b akom desamma och visar sig såsom 
en högre eller lägre afsats,  uppstigand e  
från de sedimentära lagrens utgåend e 
skikthufvuden .  

Här bifoga s en  skematisk kartskizz 
omfattande stranden af Om berg från slutet 
af V estra Väggar till Elfvarums udde ,  
eller den så kallade Elfvarumsviken,  äfven
som trenne skematiska profil er från V estra 
Väggar och Mullskriierna, för att gifva 

N 

1 
s LL] 

l

l-

Fig. l. 

a 

b -/ 

Ka1·tskizz öfver Visingsö
jor1nationens u.tbredning 
på ·vests·idan aj Omberg. 

a. Slutet af Vestra 
Väggar, 

b-f. Mullskräerna, 
i . Elfvarums udde.  
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e n  föreställning o m  skifframes och sandstenames utbredning, 
s trykning och stupning. Profilerna a ,  b och d äro dragna 
vid motsvarande  bokstäfver på kartskizzen. 

Straxt vid Borghamn uppstiger Omberg med branta 

vägga.r. D essa  till taga i höj d  och stelhet mot  S. Vid V estra 
Väggar äro de  fullkomligt lodräta, uppnåend e  en höj d  af nära 
300 fot 1). De utgöras der  af en finkornig, seg granit . Här 
förekommer vanligen en strandremsa  bildad af bergstalp från 
den branta väggen ,  eller hvad i Norge kallas »Ur». Profilen 
a skall föreställa förhållandena vid V estra Väggar. 

Fig. 2. 
Sllematiska profiler från pttnkterna a, b och d på kart.1kizzen, fig 1. 

gr. Granit; sk. Visingsöformationens skiffer ; u.r. >Ur>, nedfallna block 

och ste nar. 

Vid slutet af dessa  lägga sig plötsligt några mycket starkt 
uppresta, nästan på kant stående , lager af mer  eller mindre 
sandrika lerskiffrar emot den skrofiiga bergYäggen .  Kon
takten är der helt blottad och tydlig. Em ellan dessa går 

1 )  BoHMAN angifver enligt af  honom m e d  oktant utförd mätning, att 
b e rgväggen v i d  Vestra Väggar uppnår en h öj d  af 286! fot, vid Mull
skräerna 1 3 5� fot samt vid Rödgafvel 1 3 6  fot. D e n  i jem förelse med 
Vestra Väggar obetydliga höj den af Mullskräerna torde bero derpå, 
att det  är skifferväggarne9 höjd, som der af BOHMAN angifves,  enär 
den branta granitväggen der dragit sig något tillbaka från stranden, 
hvarom mera strax nedan. Skiffrarne skulle således  nå en höj d af 
135 fot p å  granitväggen. - BOHMAN, O mberg o ch dess om gifningar. 
Linköping 1 829. Sid. 127, samt Tillägg och rättelser. 
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helt tydligt en  spricka fram och skifferlagren hafva genom 
att rutscha n ed från e n  betyd ligt högre plats konnnit att in
taga sitt nuvarande läge . På annat sätt låter detta ej för
klara sig. Här börj a  de så  kallade Mullskräerna, som fått s itt 
n amn deraf, att den  finare lerskiffern genom sin obetyd liga 
hårdhet lätt faller  sönd er af frost o ch regn ,  samt i anseend e 
till lagrens  branta fall bi ldar e tt s tändigt ras af smärre skiff"er
bitar - liknande ett stort jord ras -, hvilka 11ppslukas af 
V ettern. På så sätt minskas skifferbi ldningen ständigt. Såväl 
d ess utsträckning mot N., som bredden  af d en  zon den in
tager, förminskas .  Pordorn torde den äfven hafva beklädt 
Vestra Väggar. Mullskräernas skiffer är t.ill färgen grå, m er 
eller mindre grönaktig, stu n d om hård , stundom mjukare, ofta 
rik på glimmerfjäll, än tunnskiffrig, än åter afsöndrad i något 
tj ockare plattor. Den innesluter ofta starkt sandiga skikt, 
med stora korn af qvarts och fältspat. Dessa  äro vanligen 
tj ockare och rikare på  kalk.  Qvarts- och fältspatkornen fram
träda isynne rhet  tydliga på den vittrade eller af vågsvallet 
angripna ytan . Renare kalkskikt, ända till några tum mäk
tiga, samt kalklinser förekomma på vissa harizonter talrikt. 
Dessas vittrade yta är gul. De mäktigaste och renaste kalk
skikten har j ag träffat vid en  bäck strax i närheten af sand
sten en vid El

-
fvarums udde . Äfven dessa visa dock talrika 

glimmerfjäll af mörk glimmer på  skiktytorna, efter hvilka 
stenen låter klyfva sig. 

Medan de u ppresta skiffraru e vid Mullskräernas börj an 
hafva en  obetydlig mäktighet och ej nå synnerligen högt upp 
på  bergväggen (profil b), så  uppstiga de uärmare deras midt 
allt högre,  samt tilltaga i mäktighet. Skifferns utgående skikt
hufvuden bilda öfverst en skogbevuxen terrass (profil d). 
När man ror längs s tran den  från N. mot S .  kommer  man till 
en början (b-e) till allt yngre o ch yngre lager, hvilkas af
brutna skikt utgå i strandbranten,  i de t  lagrens strykning skär 
s tranden under en  mycket spetsig vinkel .  Stupningen är här 
mycket brant, först u tåt m ot sj ön,  d e refter under en sträcka 
inåt mot berget, så  återigen brant utåt. Derefter stryka 
lagren unde r  en sträcka parallelt med stranden (e-j) , stu
pande  utåt föga mindre brant. Under  den återstående  sträckan 
träffar man allt äldre och äld re lager ända tills närmare Elf
varums udde  - skiffern und erlagras af sandsten . Lagrens 
strykning blir härunder så  småningom rakt Ö.-V. Till en  
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början är stupningen 45° N.V., men förändrar sig äfvenledes 
och blir allt svagare tills den hos sandstenen torde uppga 
till endast 15°-20° N. Mellan sandstenen och skifFern träf!"as 
öfvergångslager af en rödgrå sandsten. Sandstenen är för
öfrigt. hufvudsakligen hvit, men innesluter röda skikt och 
partier. Den är temligen finkornig, rätt lös och svår att 
stuffa. Vissa skikt äro gröfre, konglomeratartade, med hassel
nötstom eller något större rullstenar af qvarts. Sandstenen 
visar mycket tydligt skiktning. Den upptar endast en obe
tydlig sträcka af stranden. Sandstensskikten afskäras nem
Iigen helt plötsligt af en temligen grafkornig röd granit. 
Denna bildar höga väggar ofvan sandstenen. I sjelfva strand
linien äro graniten och sandstenen blottade nästan i kontakten 
dem emellan. Graniten är här starkt vittrad och fältspaten 
mycket starkt kaoliniserad. Den har derföre fullkomligt 
mistat sitt sammanhang och kan brytas sönder med fingrarne. 
Här går förkastningssprickan fram, och längs denna har gra
niten så starkt förändrats. Förkastningssprickan synes här 
göra en liten vinkel, ty endast under ett mycket kort stycke 
visar sig graniten. Derefter följer åter, under en äfvcnledes 
kort sträcka, ånyo sandsten, strykande N. 20° 6. och stupande 
45° N., intagande en bugt, som förkastningssprickan bildar. 
Söder härom vidtager granit(?), med branta väggar uppstigande 
ur sjön. Dessa branta bergväggar kallas enligt BoHMAN Gryts
bergen. Söder om dessa är stranden vid Stocklycke ej så 
brant. Här finnes t. o. m. en liten hamn, från hvilken man 
utan möda kan bestiga Omberg från sjösidan. Bergarten ut
göres af en mycket glimmerrik protogingneis. Vid sjelfva 
hamnen anstår en breccia, sammansatt af bitar af den glimmer
rika protogingneisen samt oregelbundna skrofiiga qvartsbitar, 
enligt en af mig medförd stuff i Upsaht Universitets Geo
logiska samlingar. Under hvilka omständigheter breccian 
uppträder, kan jag ej tydligt erinra mig, ej heller finner jag 
derom några notiser i mina anteckningar. Mellan Stocklycke 
och Ombergs södra ända uppstiga bergväggame åter lodrätt 
ur sjön, bildande den del af sjöbergen, som fått namn af 
Rödgafvel. Höjden är enligt BoHMAN 136 fot. Bergartens 
beskaffenhet erinrar jag mig, att vi vid besöket 187  5 ej fät t 
kunde få klart för oss. Att det konglomerat, som vi enligt 
HISINGERS uppgift viintade att finna derstädes, ej förefans, 
var fullt tydligt. Vågsvallet och den lodräta bergväggen 
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hindrade oss att lägga till och närmare studera bergarten. 
Endast i Rödgafvcls grotta landade vi. ,Tag anser det nu 
fullt säkert, att vi der hade en breccia för oss. 

Enligt HisiN GER 1) skulle större delen af Ombergs vestra 
sida vara beklädd af ett konglomerat, hvilket ej blott skulle 
mellanlagra lerskiffern och sandstenen å den ena sidan och 
urberget å den andra, utan iifven sträcka sig söderut från 
Elfvarums udde ända till fram emot Ombergs södra ända. 
Något konglomerat mellan de sedimentära bergarterna och 
urberget finnes emellertid ej ens antydning till - här går 
ju dessutom en förkastningsspricka fram -, och ej ens af 
en breccia har jag derstädes på af mig undersökta punkter 
sett spår. Deremot är det all anledning att antaga, att 
HISINGERS uppgift, att en brottstyckebergart skulle bekläda
åtminstone delvis -Om bergs vestsida söderut från Elfvarums 
udde, är med verkliga förhållandet öfverensstämmande, ifall 
man nemligen utbyter det af lirsiN GER begagnade uttrycket 
konglomerat mot breccia 2). Det är stundom svårt att afgöra 
om en bergart rättast bör betecknas såsom konglomerat eller 
breccia. Beteckningarne gripa in i hvarandra. Deraf antag
ligen HISINGERS uttryck konglomerat, så mycket mera som 
han ansåg bergarten sedimentär och såsom understa länken 
af skiffer-sandstensformationen på Ombergs vestsida. 

Den af mig vid Stocklycke båthamn funna breccian talar 
ytterligare för att en breccia skulle förekomma och åtmin
stone delvis bilda de branta väggarne. Dessa lodräta berg
väggar utgöra en fortsättning af V estra Väggar, väggen af 
urberg ofvanom Mullskräerna samt Grytsbergcn. De äro der
före äfven bildade genom samma förkastningsspricka, fast de 
seelimentära bergarterna här sjunkit djupare ned eller de 

partier, som möjligen en gång höjt sig öfver vattenytan, blifvit 
helt och hållet förstörda. Breccian torde derföre vara en 
friktionsbreccia motsvarande de otvetydiga friktionsbreccie
bildningar, jag påträffat vid Gren n a, V estanå och Husqvarna. 

BoHMAN redogör, såsom det tyckes efter egna iakttagelser, 
för förhållandena vid Rödgafvel, ehuru han synes ha lånat 

1) Antecknin gar, Häfte 6, sid. 81, Taft. 9. 
2) HrsiNGERS b eskrifning visar också, att han afser en breccia, ej ett 

konglomerat. >Den Conglomerat-lika bergarten,  som närm ast bekläder 
bergets granitarta d e  hufvu d massa, är e n  fältspatrik, rödaktig, mång
klyftig b ergart, som inne sluter b lockli k a  stycken>. Anteckningar, 
Häfte 6, sid. 8 1. 
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beteckningen konglomerat, s om äfvcn han använder, från 
HISINGER. »De  tvenne första bergarterna» (granit  och gneis) 
»äro till betydlig del öfverkläd da af Conglomerat, hvilkens 
skorpa, åtminstone vid Rödgafvel, är 68 fot tj ock,  eller der
utöfver; ty i denna styckevis hopfogade,  löst sammanhängande 
stenart, - som till stor del åstadkommer bergets omtaida 
nedrasningar, emedan den tillfölj e  af sin sammansättning är 
för sådant m est blottställd - är så väl grottan vid Rödgafvel , 

som vid Anudden o. fl. st., ingrafna, och han inträder åtmin
stone lika långt som dessa ifrån yttre väggen» 1). 

Beträffand e  Visingsöformationens  förhållanden föröfrigt 
vid Om berg lemnar BoHMAN följ ande ,  såsom de t  vill synas 
till större delen på egna iakttagelser grundade, beskrif
ning. »Flera arter hörande till öfvergångsformationen, träffas 
vid Orobergs fot och gå stundom högt uppåt dess sid or. 
Förutom redan anförd a Conglomerat, finnes ett litet lager af 
renare Sandsten, ett mäktigare h varf af {;erskiffer und er hela 
sträckan emellan V. Väggar och Elfvarums udde. Vid sist
nämnde ställ e  begynner Sandstenen ensam, endast betäckt af 
en tunn jordskorpa, och sträcker sig sedan i N. bortåt Mickels
torpa-slätten. Lagret höjer sig blott 2 till 3 famnar öfver 
vattnet. Sten arten är ganska hård, späckad med  qvartsbitar, 
hvarfö re han ock är otj enlig till slipstenar, och nyttjas vid 
Borghamn endast för att skärpa den gröfre stenhuggnings
redskapen. Till qvarnstenar kan han dock användas, såsom 
ortens exempel vi sa ,  men är  så sönderspräckt, att han m åste 
hopsättas af flera stycken för att e rhålla omkretsen af en 
vanlig qvarnsten». »Ifrån Mickelstorpa-slätten begynner Ler
skiffern att småningom höja sig åt N. till ett lager, som 
framät V. Väggar upphinne r 20  till 30 famnar öfver vatten
ytan, med 20° lutning från lodlinien, från hvilken höjd den 
åter efter hand sänker s i g  och omärkligt försvinner inpå V. 
Väggar. I anseende t i l l  bred den  fortfar lagret e t t  betydligt 
stycke  inåt skogen, tills det  i Ö. hunnit väggen af urberget; 
det är ofvanpå betäckt af skog, gräsvall och kärrdy , och har 
såväl i sina moras som på s ina sjöbranter samlat det  rikaste 
antal af sällsynta phanerogarner. Lagren lwila icke flolägrigt, 
utan stå uppresta på kant, silsom Rättvik s  i Dalarne, hvilket 
bäst synes på sjöbotten utanför Mullskråerna; ty så  snart de 

1) BOHMAN, J. , Omberg och dess omgifningar, sid. 18. 
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uppstiga öfver vattnet, ä r  al l ordn ing i deras läge förs vunnen 
och deras nakna branter likn a ett plötsligen stelnadt sjös vall, 
- ett tydligt bevi s att bildninge n i Elfvarums viken till
kommit under en ganska orolig period» . 

Hvarken i s andstenen eller i kalkstenslagren har  jag, 
ehuru j ag sönderslagit en m ängd kalkstenar och äfven af dem 
gjort tunn slipn ingar, lika litet som LINNARSSON och NATHORS' r 
lyckats upptäcka ens spår af några organi smer. Kalkstenen 
visar dock enligt NATHORST stundom en ej så obetydlig fos
forsyrehalt . Åfven lerskiffern saknar, på ett enda undantag 
när, organiska lemningar, oaktadt, såsom NATHORST med rätta 
anm ärker, lers kifferns mj ukare .lager syn nerligen väl synas 
vara egnade att bevara sådana. D e n  enda mig bekanta otve
tydi ga organis m , beträffande hvilkens natur j ag dock ännu 
ej lyckats vinna full klarhet, skall j ag här med några ord 
om n ämna. I den mjuka fina skiffern upptäckte j ag vid mitt 
första b e sök på O m berg tillsammans med D r. LrNNARSSO N  
ytterst starkt plattryckta, cirkelrunda, skifformi ga, s varta s m å  
förem ål 1) .  Deras di ameter  ä r  omkring l m.m . Då man af
los sar dem från skifferytan, visa de sig utgöras af en m ycket 
tunn hinna. De visa vid betraktande med blotta ögat eller 
med blott svag förstoring på ytan concentriska ringar, hvilka 
vid starkare förstoring gifva. intrycket af veck, som upp
kommit derigenom, att förem ålet ursprungligen varit starkt 
konvext, men blifvi t m ycket starkt sam man t ryckt. Jag våga r 
närmast gissa, att de en gång bildat s m å  blåsformiga klot oeh 
anta.gligen utgjort någon till växtriket  hörande organi sm,  eller 
del af någon sådan . Att de ursprungligen tillhöra s kiffern är  
fullt säkert. Vid klyfni n gen af skiffern visa de a ftryck i 
skiff'e rmassan. Jag var först böj d  att anse dem s åsom skalen af 
någon ytterst starkt plattry ckt Br:.<chiopod,  någon liten Discina, 
men de äro endast af ett slag, och deras b åda sidor äro alltid 
lika, ej heller finnes det någonsin spår efter någon s ådan springa 
eller öppning, af h vilken Discinide rn as ena skal är genom borrad t. 

1) Det synes vara dessa, på hvilka LINNARssoN hänsyftar. - LINRS . ,  
Pal. lagren kring Motala, sid. 30. 

Måhända  åsyftas äfven dessa af NATHORST såsom j emväl före
kommande vid Grenna. Han säger nemligen : >Några problematiRka 
föremål, som funnits både vid Grenn a och O m  berg, härröra måhända 
af organismer. - NATHORST A. G. ,  Upplysningar till geologisk öfver
sigtskarta öfver Sverige utgifven af Sveriges geologiska un dersökning. 
Stockholm 1884.  Se  äfven : NA'l'H., Kalksten från Grenna, sid. 2 1 6 ; 
samt : Visingsöformationen, sid.  4 3 5 .  
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2. Grennatrakten. 

Den fullständigaste ,  mest sammanhängand e  och upplysan d e  
profil öfver skifframes förhållande till urberget, som j ag sett 
vid Gren n ::t ,  är den, som finnes blottad i Röttle åns dalgång, 
strax N.  om V estan å, söder om Gren n a. Denna å framflyter 
under sitt nedre lopp i en dalgång i urb e rget .  Vid Röttle , 
straxt N. om V e stan å, bildar den,  förutom flere smärre forsar, 
ett högre,  nästan lodrätt fall, d å  den störtar sig utföre en der 
förekom man d e  terass af urberget, som den der blottlagt. 
Ned anom den iifven här branta eller lod räta väggen af ur
berget, hvil ken härstädes för öfrigt helt och h å llet är dold 
af Visingsöform ationens mot densamm a  sig stödj ande skiffer
lager, har Röttleån i den mj uka lerskiffern, tvärs öfver den
sammas strykningsrik tning, skurit ned en dj up dalgång m e d  
branta väggar. Ofvan o c h  i sj elfva vattenfallet ä r  urberget 
af p rotogingneis och granit  blottad t. N e dom hufvudfallet 
träffas först en b reccia.  Denna lir bildad af kantiga stycken 
af protogingneis samm anbundna af h vit qvarts . Nästan alldeles 
invid breccian m e d  end ast ett par fots mellanrum, som i cke 
är tillgängligt, uppträder lerskiffern med utåt mot Vettern 35° 
--45 ' fallande lager. Straxt intill breccian äro dessa skiffer
lager blottade ända till högt upp i branten ,  hvarför de här 
m åste stöd.i a sig mot breccian,  som be kläder urb ergets branta 
v ägg. Härifrån fortsätter lerskiffern, med ungefär sam ma branta 
stupning, sammanhängand e  blottad ända n e d  till en gammal 
gj uteribyggnad. Längs stranden af V ett01·n är vidare samma 
lerskiffer med sandrika lager och kalkl ager samt m e d  ungefär 
samma strykning o ch stupning blottad under en längre sträcka 
förbi Vestanå.  NA'l'HORST 1) har beskri fvit skiffern och lagrings
förhållandena derstädes. 

Här b i fogas en profil öfver lagringsförhållandena vid 
Röttleån såsom j ag uppfattat dem . Den mellan urberget och 
skiffrarue liggande bre ccian torde vara att uppfatta såsom en 
friktionsbreecia.  Här går nemligen utan allt tvifvel en för
kastning fram, längs hYilkens vestra sida urb erget samt skiff
rarue sj unkit ned.  H äraf dessa senares uppresta läge mot den 
nästan lodräta väggen af urberg, fullkomligt analogt med de 
nyss ofvan skildrade förhållanden a vid O m b e rg. 

1) NATHORST,  Kalksten från Grenna. 
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Förekornsten a f  en breccia p å  urbergets uppstigande mur
Iinie har j ag haft tillfälle att iakttaga på ännu ett ställe, be-

Fig. 3 . 

Skematisk profil i R öttleåns dal,qång. 

Sk. Visingsöformationens skiffer ; b. Breccia ; 1tr. Urberget. 

läget vid stora landsvägen, ungefär rnidt emellan Röttle 
och Grenna. När man, på landsvägen söderifrån, kommit 
ned för de branta backarne o ch befinner sig alldeles under 
den i öster uppstigande bergväggen, påträffas vid dennas fot 
några gropar, i hvilka väglagningsmateriel hemtas. Detta ut
göres, dels af starkt förvittrad protogingneis, dels af en längs 
b ergväggen strykande breccia, äfvenledes vittrad. De full
komligt , kantiga brottstyckena utgöras af den anstående berg
arten, likasom vid Röttle förbundna af hvit qvarts .  Dessutom 
träffade j ag i breccian skarpkantiga stycken af randig j aspis . 
Breccian påminn er om en breccia, som j ag i akttngit på Eke
berget vid Kristiania,  delvis bekllidande de brant uppstigande 
väggam e af detta, innan man kommer till  Bäkkelaget 1 ) .  På 
vestra sidan af landsvägen sluttar m arken, öfverst brantare, 
derefter småningom , ned mot V ettern, i det underlaget här 
utgöres af Visingsöforrnationen. 

Åfven N. om Grenna, straxt innan m an kommer till Sjö
berga gästgifvaregård , vid ett ställe, der landsvägen går tätt 
u t.med Vettern, har j ag funnit protogingneisen vid foten af 
den nästan lodrätt uppstigande bergväggen starkt förvittrad, 
samt i lösbrutna sten ar spår af en breccia .  

För förhållandena vid Gembäck har NATHORST utförligt 
redogjort 2). Vid mitt besök derstädes var tiden tyvärr så 
knap p, att j ag ej fick tillfälle att ingå i en mera detaljerad 

1) BRÖGGER, Geol. fören. förhand!. ,  sid. 47G.  
2) NATHORST, Visingsöformationen ,  sid .  434.  

2 
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undersökning. J ag lyckades derför ej att få se allt , som 
XATHORST der iakttagit, men af  NATHORSTs beskrifning j cmte 
min a egna iakttagelser tror j ag mig hafva fått förh ållandena der
städes för mig klara .  Urbergets höga, branta vägg reser sig 
omedelb art Ö. om gamla landsvägen , hvilken vid sjelfv::t bäcken 
här u ppnår sin störst::t höj d samt löper på »en afsats af eurit 
eller  hälleflintartad protogingneis med brant stående skikt�. 
På denna träffas enligt NATHORST, ifall j ag förstått honom rätt , 
»fläckvis äfven sandsten , dels såsom ett tunnt lager på den 
nämnda gneisens uppresta och denuder::tdc skikthufvuden, dels  
utfyllande springor mellan l agren». Äfven »vid g::tmla lands
vägen mot U ppgrenna» har samma förhållande af NATHORS'l' 

i akttagits. Denna. afsats af urberg utgör antagligen ett ned
sjunket parti. Nä�· man vid Gembäcken bestigit bergshöj den 
utbreder sig mot O. ett ,iemförelsevis slätt ,  småkuperadt land
skap med en höj d  af 1 60 till 190 meter öfver Vettern. Nedom 
den gam la landsvägen och den nedre afsat sen af u rberg bildar 
urberget äfven en brant, utför hvilken Gerabäcken störtar sig. 
�edom denna »längst upp mot b äckfåran . . . . . .  i dalkj us ans 
botten» träffas hvit s andsten tillhörande Visings öform ationens 
bottenlag. ,Jag antecknade ej stupningen,  då den syntes m ig 
varierande, dessutom äro här inga s amm anhängande profiler 
blottade. Nedom denna h vita sandsten träffas närmare nya 
landsvägen »röd- och hvitflammig s ands ten , mycket lik Skånes 
Keuper, marken är under en sträcka rödfärgad häraf» .  Längre 
ued mot Vettern följ a sandstenar och s and stensskiffer, konglo
memt, lcn, kiffer, h årdare och mj ukare, med kalkl ager och bollar, 
blottade, dels i Gerabäcken, dels vid n y a  landsvägen och vid 
stmnden. 

NATHORST omnämner en förkas tning, som han träffat i 
strand profilen, men anmärker, att denna troligen fortsätter högre 
upp i sluttningen. Denna förkastning s k1ulle således antagligen 
temligen vinkelrätt skära stranden. S annolikt uppträd a dock 
här vid Gerab äcken ett par med stranden och urform ationens 
murlinie mer eller mindre parallelt löpande förkastningar .  
Sjelfva hufv udförkastn ingen, som bildar m urlinien, framgår Ö.  
o m  gamla landsvägen. En underordnad förkastning, som mellan 
sig och h ufvudförkastningen in nesluter den nedre urbergs � 
terrassen , h vilkens bredd åtminston e vid Gerabäcken är mycket 
ringa, framgår derstädes V. om landsvägen . H uruvida före
kom sten af rlen hvit::t sand stenen , tillhörande formationen s 
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bottenlag, på en högre nivå än de yngre lederna, »sandstens 
och den röda skifrersericn» samt lerskiffern med kalkinlagringar, 
är 

'
en följd af uppträdandet af ännu en eller ett par förkastnin

gar, eller endast .är att 
·
anse såsom beroende på en uppresning 

af lagren, kan jag ej nu afgöra . För min del är jag böjd för 
antagandet af ett par med urbergets murlinie paraHela förkast
ningar, då rubbningarne här synas vara ej så obetydliga samt 
temligen oregelbun dna. 

3. Husqvarna. 

Vid mitt besök vid Husqvarna sommaren 1876 påträffade 
jag strax _ ofvanom sandstenen, mellan denna och den brant upp
stigande protogingneisen, en ytterst starkt förklyftad och skälig 
bergart. De kantiga stycken, i hvilka den sönderfaller, äro be-

Fig. 4. 

Slte-�natisk Jn·ojil vid H1tsqva1·na. 

H. Hejaresmedjan ; sp .  Spång öfver ån ; st. Staket ; !t?'. Urberget af 
Protogingneis ; s d. Sandsten ; sk. Sköl och breccia. 

klädda af ett rödbrunt öfverdrag. Hemförda prof ådagalade, 
att det var en starkt krossad bergart af skarpkantiga, samman
läkta brottstycken, med ett ord en breccia. Under sistlidne 
sommarens resa återf!\nn jag förhållandena vid Husqvarna i 
allo oförändrade. Sandstenens nästan horisontala skikt visa 
sig i åbottnen och i vattenbrynet, från strax ofvanför lands
vägsbron till strax innanför fabrikens inhägnad. Endast ett 
par fot längre u p p visar sig den sk ö liga bergarten under en 
spang, som leder öfver ån . Den är vidare blottad härifrån 
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och uppåt forsen, dels i sj elfva åkanten, dels ock i synnerhet 
i södra väggen af en liten plan , som framför Hej aresmedjan 
är inschaktad i densamma. Hej aresmedjan är delvis insprängd 
i berget samt dölj er gränsen mellan skölen och den oförändrade 
protogingneisen. Vid smedj ans motsatta ända träffas nemligen 
redan protogingneis såsom fasta utåt dalgången brant stu
pande skikt, bildande  den branta vägg, utför hvilken Hus
qvarnaån störtar sig. Skölens bredd tvärsöfver uppgår till minst 
25 fot. Under en så stor sträcka är den blottad . 

Bergarten är såsom nyss nämndes så ytterst s tarkt för
klyftad och full af sprickor, att den vid slag af hammaren faller 
s önder i idel smärre, med ett rödbrunt öfverdrag beklädda, 
skarpkantiga stycken. Ett friskt brott är svårt att framställa, 
äfven hos smärre bitar. 

N ATHORST anser, att sandstenens läge i förhållande till 
protogingneisen vid Husqvarna är särdeles upplysande , enär 
det skulle visa, att denna redan var upprest och npplyftad 
innan sandstenen aflagrades .  Den af mig här beskrifna skölen 
synes NATHORST emellertid hafva förbisett. Den finnes hvar
ken omnämnd i texten eller antydd på skematiska profilen 1) .  
För min del an ser j ag det vara säkert, att äfven här e-n för
kastningsspricka går fram , genom hvilken sand stenen befinner 
sig ej i sitt ursprungliga läge , utan har tillsammans med ur
berget V. om sprickan sänkt sig ned. Skölen betecknar just 
denna spricka och bildar den friktionsbreccia, som uppkommit 
genom berglagren s  på båda sidor om sprickan gnidning emot 
h varandra. 

4. Stora Röknen. 

Redan de äldre författame TrsELIUS, HrsrNGEU och Bou
:r.IAN omnämna sandstenens förekomst l ängst i N. på ön Stora 
Röknen .  NATHORST ange1' såväl på »Geologisk öfversigtskarta 
utvisande Visingsöformationens utbredning i trakten kring 
V ettern» 2) , som på »Geologisk öfveraigtskarta öfver Sverige» ,  
södra bladet 3) ,  sandstenens utbredning derstädes .  Norra delen 
består af urberg, med nndan ta.g af sj elfva norra udden, som 
j emte hela . elen södra delen tillsammans med Röknehufvudet 
utgöres af hvit sandsten tillhöran de 'Visingsöformntionens 

1)  NATHORST, Visingsöformatione n ,  -sid ,  430. 
2) NATHORST, Visin gsöform ati onen, Taft .  22. 
3) Sveriges geolog. undersökning, Ser. Ba, N:o 4. 
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bottenlag. Några närmare uppgifter beträffande sandstenens 
förekomst och lagringsförhållanden, framför allt densammas för
hållande till urberget har j ag, hvarken hos de äldre författame 
eller hos NATHORST lyckats återfinna, oaktadt det skulle vara 
af stort intresse att erfara, huru formationens bottenlag här 
förhåller sig till sitt underlag. Af de topografiska förhållan
dena kunna vi emellertid våga några gissningar, som torde 
niirma sig sanningen . Enligt det topografiska kartbladet 
»Carlsborg» är Röknchufvudet och den södra häl ften af Stora 
Röknen, hvarest underlaget utgöres af sandstenen, fullkomligt 
flacka och j emna. Den nordliga, af urberg bestående delen, 
synes äfven vara föga hög, samt med långsam sluttning små
ningom uppstiga från sandstensområdet. Förhållandet mellan 
urberget och Visingsöformationen synes alltså här afvika från 
det vid Vettern såsom regel förekommande ,  att. det förra höjer 
s ig tvärbrant från den senare . Man vågar kan ske derför an
taga, att de här ej till hvarandra intaga samma läge, som dt:t 
vi ofvan lärt känna från flere punkter på  V etterns östra sida, 
utan att urberget på Stora Röknen bildar en uppstigande del 
af det oj emna underlag, på hvilket sandstenen ursprungligen 
omedelbart afsatte sig. 

5. Öarne Jungfrun, Fjnk och Erkerne. 

Ögruppen Fjuk och ön ,J ungfrun ligga nästan i en och 
samma linie , motsvarande den egentliga V etterns utdragna 
östra strandlinie , alltså bortsedt från Motal a- och Vadstena
viken,  hvilka, såsom NATHORST redan påpekat, genom sitt ringa 
djup visat sig vara en annan bildning än den egentliga Vettern.  
De bestå samtliga, enligt HisiNGER och  LINNARSSON , af  »konglo
merat» I) . LINNARsSON har närmare beskrifvit detta, men hans 
beskrifning af bildningen öfverensstämmer ej alls med det be
grepp, man fäster vid ett konglomerat, utan visar, att det snarare 
måste vara en breccia. J ag återgifver här LINNARSSONS ueskrif
ning af bergarten 2) . »Bergarten utgöres af ett ganska märkligt 
konglomerat. Det består af större och mindre, till en stor 
del verkligen kolossala stycken af granit, inbäddade i ett fint 

1 )  I sitt äldsta arbete använder HlSINGER verkligen beteckningen brec
cia för bergarten p å  dessa öar. - Samling till en minerographie 
öfver Sverige, Första delen, sid 25.  

2) LINNARSSON, Pal. l agren kring Motala, sid.  26.  
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granitgrus. J ag mätte granitstyck en, som hade en genom
skärning af 1 2  fot och derutöfver. Dessutom finner man hela 
hällar, som bestå af ett enda granitstycke, hvars ändytor ej 
äro synliga, och hvars storlek derför ej kan bestämmas, men 
i många fall är mycket betydlig. Om man såge blott en sådan 
häll, skulle man ej kunna ana annat än, att man här hade för 
sig ett verkligt fast granitberg.» 

»Brottstyckena i konglomeratet utgöras till öfvervägande 
del af grof röd granit, lik den i dessa trakter vanliga. Der
jemte finner man dock iifven stycken af en finkornig, röd, 
glimmerfattig bergart .  Den massa, i hvilken brottstyckena 
ligga inbäddade består af qvarts- och fältspatskorn - mest 
kantiga och utan skönjbara spår af nötning - samt ett och 
annat glimmerblad.>> 

LINNARssoN antager att »konglomeratet» är bildadt in situ, 
»derigenom att ett granitberg i följd af vittring sönderfallit, 
dels i större stycken, dels i ett fin are grus. Det senare .har 
kommit att omgifva de större styckena, och genom infiltration 
har det hela efter hand fått Rammanhang» .  Han vill derför i 
denna bildning se Visingsöformationens allra understa länk, 
den uppluckrade och förvittrade bergytan täckt af förvittrings
grus - bottenkonglomeratet eller rättare bottenbreccian -, 
på hvilken sandstenen aflagrade sig. Någon motsvarande botten
b�ecciebildning är emellertid ej känd från Visingsöformationens 
utbredningsområde för öfrigt. Man borde närm ast kunna vänta 
att träffa en sådan på Stora Röknen, ifall dess plats är sådan 
som LINNARsSON antager. Bildningen kom mer ej heller på 
någon af öarne i beröring med något annat af formationens 
lager. Granit visar sig visserligen längre mot N.,  omedelbart 
Ö. om den J ungfrun och Fjuk förbindande linien , men dennas 
förekomst derstädes torde med samma sannolikhet kunna för
klaras på annat sätt än att breccian skulle hvila på densammn. 
Man torde derför ej få taga för så alldeles bevisadt, att den 
af LrNNARSSON framstäida tolkningen af breccian på öarne 
Jungfrun och Fjuk är den rätta. På grund af hvad ofvan 
är anfördt beträffande förekomsten af friktionsbreccior på flere 
ställen af östra gränsen, mellan Visingsöformationen och ur
berget, der V etterns östra förkastningslinie går fram,  vill j ag  
framkasta möjligheten af, att äfven breccian på  de nyssnämnda 
öarne skulle kunna utgöra en dylik bildning. Detta så mycket 
mera som den just intager fullkomligt samma linie, och gra · 
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nitens förekomst. på Erkerne samt djupförhållandena i Vettern 
synas tala för, att den stora förkastningslinien här måste framgå 1 ) . 

:Mot breccians tydning såsom en friktionsbreccia synes emeller
tid tala LINNARsSONs uppgift, att i breccian »de brottstycken, 
som bestå af den grofva graniten ,  äro till en stor del mer eller 
mindre rundade». Detta dock ej en följd af nötning, ty 
ytorna äro ej släta, »vanligen sh·ofliga, stundom frätta», utan , 
en ligt hvad LINNARssoN antager, till följ d af det vanliga 
förhållandet ,  >>att den grofva graniten vid vittring sönderfaller 
i runda blocb. Brottstyckena af den finkorniga graniten äro 
deremot kantigare och mindre . Af någon skiktning hos brec
cian har LINNARsSON i allmänhet knappt kunnat upptäcka några 
spår. »På ett och annat ställe finner man dock små,  lins
formiga eller oregelbundna partier af en finkornigare, mera 
skiffrig, gråvackeartad bergart, som förråder en bildning, vid 
hvilken slamning haft större inverkan än vid bildningen af 
konglomeratets hufvudmassa>> .  >> SäTskildt såg j ag>> (LINNARSSON) 
» sådana partier m e d  finare grus under ett par större granit
blocb. LINNARSSON förklarar detta på så sätt, att en del  
,;törre block efter lösvittringen från den fasta granithällen 
kommit att intaga ett sådant läge, att under dem förefanns  
ett  tomrum, h vilket småningom fyldes genom inslamning a f  
finare partiklar. En sådan bildning tror j ag vida lättare kunna. 
uppstå hos en  friktionsbreccia, der tomrum vid glidningen 
lätt kan komma att bildas under större, lösryckta fragment af 
sidostenen , och sedermera utfyllas af finare bergartspulver, 
som af genom sprickan nedsipprande vatten insköljts, än hos 
en breccia, uppkommen in situ af en förvittrad och sönder
fallande bergyta. 

Huru härmed än må förhålla sig, har j ag tör anställandet 
af nya undersökningar velat påpeka detta. Genom mikrosko
pisk undersökning torde breccians rätta natur, ifall den ut
göres af genom krossning eller genom förvittring uppkomna 
bergartsfragment, med säkerhet kunna afgöras 2) . 

1) Jemför : NATHORST, Visingsöformationeu, sid.  435.  
2) Sedan ofvanstående var skrifvet har NATHORST godhetsfullt meddelat 

mig, att han 188 4 besökt dessa öar samt funnit LINNARSSONS åsigt 
bekräftad, att den bergart, af hvilken de utgöras, är bildad på Aedi
me ntär väg och således skulle utgöra en bottenbreccia. 
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b. Allmän öfversigt. 

Fo1·mationens utb1·edning. Beträffande Visingsöformationen& 
utbredning i och kring Vettern får jag hänvisa till NATHORSTs och 
LINNARssoNs ofvan anförda arbeten samt till »Geologisk öfver
sigtskarta öfver Sverige utgifven af Sveriges geologiska under
sökning>> . NATHORST har förr betonat, att Visingsöformationen 
skulle afsatt sig i ett bäcken, nära nog motsvarande den nu
varande V ettern. I »Upplysningar ti l l  geologisk öfversigtskarta 
öfver Sverige» omnämner han såsom ett undantag härifrån den 
lilla sandstensaflagring, som förekommer vid Stensj ön i Lekeryds 
och Öggestorps socknar OSO.  om Jönköping. Äfven denna 
skulle dock på så sätt tillhöra V ettern, att den vore en bildning 
i en vik af denna sj ö 1) .  Såsom jag längre fram skall söka visa 
torde emellertid denna lilla sandstensfläck utgöra en ringa 
återstod af den ursprungligen öfver ett större område utbredda 
Visingsöformation en, ej en vikbildning till V ettern , h vilken 
vid formationens bildning ännu ej existerade .  

Äfven v id  norra ändan af  Vettern finnas måhända spår 
af, att Visingsöformationen derstädes  varit utbredd. Jag åsyftar 
härmed hufvudsakligen Sandstensbildningarne vid sjön Skagern 
i Vestergötland och vid Tjellmo i Östergötland, samt med 
ännu större tvekan densamma vid sj ön Möckeln i V ermland,  
hvilka kring Vetterns norra ända spridda sandstensfläckar möj
ligen kunna tillhöra Visingsöformationens bildningstid.  Deras 
afstånd från de ännu existerande kambrisk-siluriska områdena 
i V ester- och Östergötland samt N e rike är i allmänhet ej större. 
utan snarare mindre än från Visingsöformationens närmast be
lägna bildningar. De kunna derför på grund af sitt läge lika 
så gerna tänkas tillhöra den kambriska sandstenen som Vi
singsöformationens understa sandsten, om ej några petrografi
ska egendomligheter peka åt ett samband med den senare . 

Sandstenen vid Skagern har undersökts af LINNARsSON 2) . 
Den är ljusröd, finkornig och lös samt »företer skilj aktigheter 
från båda afdelningarne af det öfriga V estergötlands kambri
ska sandstem, ehuru den petrografiskt mera närmar sig till 
,Fucoidsandstenem än till »Eophytonsandstenen » .  »De i Pu-

1) Loc. cit . ,  sid. 14. Jemf. NATHORST, Vi sings öformationen, sid. 224, 
noten 2. 

2) LINNARSSON, G., Geogno stiska o ch palreontologiska i akttagelser öfver 
Eopbytonsandstenen i Vestergötlan d .  - K. Vet. Akad. Han dl.,  B d . 9, 
N :o 7, sid. 6-7. 
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coidsn.ndstenen så vanliga maskgångarue saknas alldeles . » LIN· 

NARSSON anmärker med anledning häraf det egendomliga, att 
»Fucoidsandstenen» i Örebrotrakten och mellersta Vestergöt
land fullkomligt öfverensstämma, medan s andstenen vid Ska
gern, belägen ungefär midt emellan nyssnämnda båda områden , 
har ett afvikande utseende.  Genom sina af LINNARSSON på
pekade egendomligheter synes den mig öfverensstämma med 
Visingsöformationens sandsten. W AHLENllERG, som först om
nämner sandstensbildningen vid Skagern, anmärker äfven dess 
likhet, med sandstenen vid V ettern . »Öster om Skagern finnes 
en sandstens bildning, som närmast synes likna den vid V et
tern» 1). Äfven HisiNGER har betonat denna sandstens olikhet 
med sandstenen i V estergötlamt Enligt HisiNGER är den brun
och gulrandig, >> till färg och grafkornighet helt olik den van
liga sandstenen, som utgör understa lagret i V estgöta öfver
gångs bildningar» 2) .  

Någon beskrifning på  sandstenen vid Tjällmo har j ag ej 
lyckats finna. STOLPE omnämner endast förekomsten af kam
brisk sandsten »i nedersta sluttningen af icke obetydliga höjder 
och just i brädden af den i det föregående omnämnda låg
dalen i Tjällmo och Hällestad» 3) . Han drager deraf den slut
sats , att dalgången förefunnits redan vid sandstenens afsättning 
och att några rubbningar i nuvarande lokala förhållanden 
sedan dess ej inträffat. Sandstenens förekomst vid Tjällmo 
torde emellertid bevisa just motsatsen, af hvad STOLPE antager, 
eller att dalgången tillhör en senare tid , utgör ett sjunket 
stycke, der sandstenen legat skyddad för fullständig förstöring4). 

Sandstensområdet vid sjön JI,·J öckeln i Karlskoga socken i 
Verrnland beskrifves af HisiNGER 5) .  Afståndet från den kam
briska sandstenen i Nerike är endast 2 mil. Sandstenen är del
vis ganska lös ,  »utan tydliga aflossningar, men visar i backens 
profil sådana randningar af olika färgnuanser, som man ofta 
ser, då sandbackar genomgräfvas� .  »Alltsammans tyckes vara 
en ung och kanske tertiär bildning, i hvilken sandkornen för
nämligast genom jernoxidhydrat blifvit agglutinerade mer eller 

1 )  W AHLENBERG. G., Om svenska jordens bildning. Tid skriften Svea, 
Häfte l .  Andra uppl. .  sid. 87 (noten), Upsala 1 8 24.  

2) HISINGER, A n teckningar i Physik och Geognosie ,  Häfte 4, sid. 34 .  
Stockh. 1 828.  

3) STOLPE, M., Beskrifning till  k artbladet Tjällmo, s i d .  7 . Sto ckb . 1881 
4) BRÖGGER , Geol. fören. förhandl . ,  Bd.  7, sid . 475. Stockh . 1885.  
5)  HISINGER, Ante ckn ingar etc. ,  Häfte 4,  sid. 1 6. Stockh . 1 828. 
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mindre fast, unge fär analog med de bildningar af sandsten , 
grusblandad ler- och mergelskiff"er, som finnas uppstaplade 
mot Omberget vid Ve ttern och vid samma sjöstrand i granc 
skapet af Grenna>>. 

Lagr·ingsju?·hållanden. Längs vestra sidan af V etterns dal 
är enligt LINNARssoN och N ATHORST Visingsöformationens före 
komst, såsom underlag för de qvartära bildningarne under en 
större sträcka, visserligen faststäld, men beträffa.nde forma
tionens arkitektoniska förhållanden är intet bekant. I midten af 
V etterdalen synas lagren, att döma af deras läge på Visingsö, 
ligga nästan horizontelt och orubbade. Längs östra dalsidan 
äro de bäst kända. Såsom af de ofvan meddelade lokalbeskrif
ningame framgår ligga Visingsöformationens lager här öfver
allt nedsänkta vid foten af en hög, ofta nästan lodrät berg
vägg, bildad af urberget. De intaga här endast undantagsvis 
ett horizontelt läge, utan äro vanligen mer eller mindre starkt 
uppresta, stödjande sig mot urbergets vägg, samt stupande 
utåt dalgången. Såsom regel torde kunna sägas, att forma
tionens understa lagers - sandstenens - läge är mera sällan 
afvikande från det ursprungliga horizontela, under det der
emot de yngsta lagren - skiffrarne - i närileten af urbergets 
vägg alltid äro mer ell er mindre starkt uppresta. Visingsö
formationens lager äro tvärt afskurna och stöta an mot ur
berget. Mellan detta och Visingsöformationen framgår här en 
spricka, hYilken antingen är öppen, såsom t. ex. på flere ställen 
vid Omberg, eller ut(yld af en breccia , såsom t. ex. vid (7renna 
och Husqvarna. Denna bildning är en friktionsbreccia och 
består af större och mindre, stundom kolossala., kantiga brott
stycken af den på stället anstående urberget tillhörande berg
arten. Samma breccia träffas äfven här och der beklädande 
urbergets branta vägg. Den är bildad vid den friktion, som 
uppstod, då det bergstycke, som förr intog den nuvarande 
Vetterdalens plats, ned sjönk till sitt nuvarande läge och dalen 
derigenom bildades. Urbergets gränsyta mot Visingsöforma
tionen är vanligen starkt vittrad och sönderfallande genom 
fältspatens sönderdelning. Detta till följe af vattnets lättare 
tillträde och cirkulation längs sprickorna. 

Att sands tenen i allmänhet i närheten af sprick- och för
kastningslinierna ligger horizontelt, medan skiffrarue äro upp·  
resta, torde bero, dels på �ftndstenens mindre seghet, hvari
genom sprickor lättare kan 8lå s1g genom densamma, dels 
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derpä att sandstenen varit betäckt af de yngre skiffrarne, samt 
derigenom vid nedglidningen längs sprickan hindrats att blifva 
qvarhängande .  Skiffrarne deremot kunde lättare blifva qvar
hängande på grund af deras större seghet och böjlighet, samt 
emedan de ej voro utsatta för trycket af öfver dem lig
gande lager. 

III. De orografiska förhållandena kring V cttern. 

Redan vid en färd på V ettcrn eller ett flygtigare besök 
i trakterna kring denna sj ö faller det snart i ögonen, att land· 
skapet på östra och vestra sidan öfverhufvud innehar ungefär 
samma höj d  öfver V etterns yta. Den småkuperade trakten 
med sina smärre dalgångar och bergshöj der visar ungefär 
samma landskapstyp i Småland och i Vestergötland .  Först 
när man står vid randen af de branta stupor, som begränsa 
V ettm·ns dal ,  vidgar sig blicken med ens.  V etterdalen öppnar 
sig nedanför fötterna såsom en ofantlig från norr till söder 
gående spricka, och det intrycket tränger s ig genast fram : 
här har en instörtning af en del af j ordskorpan försiggått, 
höjdernt1 öster och vester om Vettern måste en gång hafva 
bildat en sammanhängande platå, fast denna nu är afbruten 
nf V etterns sänkningsdaL Isynnerhet blir detta tydligt, då 
man reser fram längs östra stranden från Jönköping till 
Grenna. Så snart man kommit upp för den branta bergs
höjden, ser m an en jemförelsevis slätare, kuperad trakt, hvilken 
så att säga synes passa ihop med den höjdsträckning, man i 
fjerran skönj er på  V estgötasid an . 

Att ögats iakttagelse ej är någon villa, blir fullt klart, då  
man betraktar de topografiska kartorna. Länge hafva nog
granna sådana saknats öfver större delen af den Vettern o m 

gifvande trakten,  och det är måhända derför som frågan om 
denna sj ös bildning ej  kunnat bringas t i l l  full klarhet. Sedan 
nu de topografiska k artbladen »Hjo »  och »Jönköping>> 1) blifvit 
fullbordade, med deras noggrann a terrängbeteckning och tal
rika höj dsiffror, har det vigtigaste bidrag till V etterns topo
grafi blifvit gifvet. 

Under största delen af sin utsträckning äro Vetterus östra 
och vestra stränder nästan parallela. Nära invid sin södra 

1 )  Top. bladet >Hjo> utkom 1 884. Genom herr öiYerstelöjt.nant ELF
VINGS vänliga till mötesgående har j ag blifvit satt i tillfälle att be·  
gagna det ännu outgifna bladet »Jönköping», som är under gravyr. 
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ända afsmalnar V ettm·n något, derigenom att bergshöjden vid 
Bankeryd temligen plötsligt springer fram mot öster. Strän
derna blifva härefter åter nästan fullkomligt parallela och 
bildas af höga, brant uppstigande bergväggar, ända tills strand
konturen på båda sidor plötsligt böj er  sig nästan rätvinkligt 
och tvärt afskär sj ön,  som här ännu har en bredd af 8,000 m .  
eller omkring % mil .  Sjelfva södra stranden utgöres dock 
ej af bergshöjder, utan af, på ett underlag af Visingsöforma
tionens sandsten h vilande ,  mäk tiga q vartära aflagringar, af h vilka 
den yngsta bildas af betydande sandrnassor, såsom en eller 
tvenne terrasser, utvisande en fordom större vattenhöjd  hos  
V ettern . Bergshöj derna d eremot fortlöpa med ungefiir o för
ändrad riktning mot söder, i det att Vetterus dal mot söder 
fortsätter sig såsom tvenne, af ett mellanliggande höglands
parti åtskilda, d algångar. Om Vetterus yta stode 20-30 m .  
högre ä n  n u ,  så skul le  sj öns södra ända derför bilda tvenne 
spets iga vikar mot S SV. och SSO .  Att detta äfven en gång 
varit fallet, derom vittna de ofvannämnda sandterrasserna. 
Den vestligaste dalgången är den största och bredaste. Den 
utmynnar vid Jönköping samt sträcker sig såsom en öppen 
dal omkring 3/4 mil mot söder. Den östliga dalgången, Hus
qvarnadalen, är betydligt smalare och kortare . Dess östra dal
vägg är mycket hög och brant .  Denna utgör en oafbrnten fort
sättning mot söder af Husqvarnabergcn. Dessas mestadels så  god t 
s o m  obestigliga murlinie fortsätter mot norr nära nog oafbrutet 
upp till Grenna, nästan omedelbart uppstigande ur VettCI·n. 

Vid Grenna aflägsnar den sig under en sträcka något från 
stranden , lemnande mellan sig och Vettern den bekanta af 
Visingsöformationens skiffrar bildade strandremsan,  hvarpå sta
den är belägen. Något S. om Sj öberga gästgifvaregård när
mar sig bergshöj den af urberg ånyo sj östranden. N. om Sjö
berga blir trakten allt lägre, och tillfölj e häraf nedsjunker 
äfven bergväggens höj d ,  tills den slutligen vid Hästholmen 
endast utgöres af låga s trandklippor. Den bildar likväl äfven 
här en rak strandlinie i klippan, utan vikar eller uddar, och 
Vettern har här en  sträcka S. om Hästholme n, såsom det kan 
ses  af höjdkartan , omedelbart invid stranden djup af 50 till 
öfver 70 m., utvisande ,  att murlinien här fortsättes under sj öns 
yt.a . N. om Hästholmen höjer  sig Om berg plötsligt med sina 
höga, lodräta bergväggar omedelbart uppstigande ur sjön  så
som ofvan är  beskrifvet. 
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N.  om Omberg följ er brottlinicn ej längre strandens kon
tur. Vadstena- och Motalavikarne tillh öra, såsom NATHOHST 
påpekat, ej den egentliga V cttern, utan äro af  senare datum 1 ) .  
V ctterns östra dalvägg fortsätter deremot i rak linic förbi ön  
,J ungfrun mot  Fj uk. Här  b l i  dock bottnens  reliefförhållanden 
mera orgelbundna och beteckna ej vidare så  tydligt brottliuien . 
Sannolikt iir dock, att den fortsättes öfvcr dessa öar,  förutsatt 
att deras bergart såsom j ag ofvan pi'tpckat skulle utgörus af 
den förkastningssprickan utfyllande  friktions bre ccian , el ler också 
straxt V.  om dem, i fall de  äro bild ade af Visingsöformationens 
bottenbreecia, emedan Ö. om denna linic urberget anstår på 
Erkerna och vid L. Hals 2) , under det att dc längs Motala- ooh 
V ad stenavikames stränder utbredda silurlagren med största 
sannolikhet bilda sjöbottnen för öfrigt. Möj ligen upptriida här 
i l ikhet med vid Gerabäck ett par parallcia förkastningar. 
Öarne  skulle då m otsvara den nedre -urbergstcrrasscn dm·städes ,  
med  fläckvis bibehållna sedimentära lager, ehuru endast dessa  
s enare på Fjuk och J ungfrun äro  synliga, lagringen på  ur
berget dold af V et tern . 

Den af NATHORST antagna barrioren af urberg mellan 
Visingsöformationens aflagringsområde och silurbildningarnos 
ii r svårt att klart tänka sig. J ag föreställer mig förhållandena 
deremot ungefär så , som om man tänkte sig, att en förkastning 
nu skulle bilda sig längs Ombergs östra fot, delvis afskärande 
de  kambrisk- siluriska l agren ,  delvis råkande endast urberget, 
och genom hvilken vestra sidan , d. v .  s .  Omberg sj elf, skulle 
sänkas minst 300 meter. På den qvarstående östra sidan skulle 
då träffas ,  i sj elfva brottlinien ,  breccia , öste r det· om små  par
tier af urberg j ern te kambriska bottenlager samt slutligen 
silurlager, utbredande sig fullkomligt orubbade .  

Från L. Hals fortsätter brottlinien dold af  dj upa qvartiira 
aflagringar mot Näs och Äskebäck .  Det är troligt, att under 
hela denna sträcka en  smal rand af urberg skiljer Visingsö
formationen från silurlagren 2) . Norrut härifrån känner j ag ej 
de orografiska förhållandena så  fullständigt. Längs stranden 
angifva de topografi ska kartorna bergkullar, men kartorna äro 
i'lld re och snkna höjd siffror 3) ,  h varför j ag ej kan yttra mig 

1 )  NATHORST, Visingsöforru ation en,  s id .  4 :3 5 .  
2) Jemf. : Öfversigtskartan i :  LINR S . ,  Pal .  lagren kring Motala ; NATHORST, 

Geologisk öfvers i gtskarta öfve r Sverige, Södra bladet ; samt NATHORSTs 
nppgi ft om granit vid L .  Hals,  NATHORST,  Visingsöformation e n ,  s i d .  43 5 .  

3) Topografiska kartbladet •Carlsborg> · är tryckt 1 842,  öfversedt 1 860. 
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om traktens medelhöj d. Någon så brant, tydligt utpräglad 
murlinie som under sträckan Husqvarna-Grenna-Hästholmen 
förekommer emellertid med säkerhet ej . På något afstånd 
från stranden anger höjdkartan traktens höj d  till 100-200 

meter. Till denna hänvisar j ag för öfrigt beträffande de oro
grafiska förhållandena vid V etterns norra ända .  

Vid Lilla Hals till Näs ligga Visingsöformationens nästan 
horizontela lager på en betydligt lägre nivå än silurlagren. 
Detta en  naturlig följ d deraf, att d e  ligga V. om förkastnings
sprickan längs V etterns östra strand,  och derigenom likasom 
Visingsöformationens lager vid Om berg, Grenna och Hns
qvarna hafva sjunkit ned. Den enda  p unkt i d enna trakt, der 
silurl agren äro blottade, är vid N.  Fredbcrga, d er i slu ttningen 
mot S .  Chasmopskalk i starkt uppresta lager är att se .  Dessa 
torde ej hafva blifvit upplyftade »på samma gång som gra
niten», enligt hvad LINNARSSON antager 1), utan de hafva sna
rare blifvit hängande qvar på granitväggen i N. ,  då den söderut 
liggande trakten sänktes längs den ofantliga fi-ån Ö.- V. gå
ende förkastning, som kan spåras härifrån , fortsättande N. om 
1\Iotala ström Boren,  Roxen, A splången samt längs Slätbakens 
norra strand 2) .  Denna betecknas genom betydande  uppstigande 
bergshöjder längs norra sida� af dessa vattendrag. Genom 
denna förkastning nedsänktes Oste1·götlands si lurbildningar och 
skyddades derigenom från total förstöring 3). 

Vestra stranden af Vettern bildas äfven af en  brant upp
stigande högländ trakt, sällan afbruten af något lägre parti, 
såsom vid Hjo .  Den är känd under namnet Hökensås 4). 
_:\T e dom denna en smalare eller b redare , lägre strandremsa, 
hvars underlag äfven här likasom på östra s idan af sjön ut
göres af Visingsöformationen.  Jag har ej besökt denna trakt, 
men topografiska kartorna synas visa, att höjderna ej uppstiga 

1 )  LINRS. ,  PaJ.  lagren N. om Motala, sid. 29. 
' l  LINNARSSON påpekar i - >Jorskalfvet i mellersta Sverige den 2 

Februari 1 879» - ·  förekomsten af denna remn a. »På deras norra sida 
är berggrunden h ögre än p å  den sö dra, och s åledes måste en b ö j ning 
h a  skett N. om remnan eller en s änkning S .  om densamma.» - Geol,  
fören.  förbandl . ,  Bd.  4 ,  sid.  329 .  Stockb. 1879. 

TÖRNEBOHllf, A. E., Beskrifning till  blad N : o  7 af geologisk ö fver
sigtskarta öfver mellersta Sveriges b ergsl ag, sid. 28. Stockb. 188 1 .  

3 )  Denna tanke ä r  uttalad a f  TÖRNEBOHllf, Grunddragen a f  Sveriges 
geologi,  sid.  5 1 ,  s amt af BRQ.GGER, Geol.  fören. förban d!.,  Bd. 7, sid. 
475. Medan lagren inom Ostgöta silurområde för öfrigt, der de 
n e m ligen ej rubbats och f örskjutits af isen , intaga ett i det närmaste 
b orizontelt läge, äro de längs den n orra grän sen ofta uppresta i 
likbet m e d  vid N. Fredberga. Så t. ex. v i d  Husbyfj öl  och Storb erg. 

') LI�ms . , Trakten kring Hjo, sid. 102.  
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fullt s å  brant som på östra sidan , vare sig att bergen iiro mera 
afrundade eller att mäktigare qvartära aflagringar här hopat 
sig 1). Någon så utpräglad murlinie synes derför i allmänhet 
ej här förekomma. Det oaktadt uppnår trakten på föga af
stånd från Vettern ungefär samma höjd  som på östra sidan . 

Äfven bergplatån mellan Ljungarumdalen och Husqvarna
dalen uppstiger till samma höjd  som trakten på andra siclan 
om dalgångarne. Det torde här ej vara lämpligt att upptaga 
rummet med anförandet af en mängd höj dsiffror. De topo
grafi�ka kartbladen Jönköping, Hjo och Alingsås,  j emte den 
här bifogade höjdkartan tyd liggöra detta vida bättre än någon 
beskrifning. 

I närmaste sam band med  de egendomliga orografiska 
förhållandena kring V ettern , framförallt kring södra d elen 
af densamma, står äfven ,  att sj ön på de sydligaste 2/3 af sin 
längdutsträckning helt och hållet saknar öar, med undantag 
af den  låga, af Visingsöformationen bildade ,  Visingsö .  

Såsom vi  ofvan hafva sett är  uppkomsten af V etterns 
dalgång samt dess  egendomliga orografiska förhållanden att 
tillskrifva sprickbildning i jo rdskorpan med åtföljande för
kastning och nedsänkning af den m ellan sprickorna liggand e  
trakten .  Antagligen har denna egt rum längs flera paraHela 
sprickor, med en hufvudriktning NNO-SSV, eller paralleJa 
med  Vetterns längdutsträckning. Hufvudförkastningsliniern a 
framgå såsom vi här ofvan sett längs V etterdalens östra och 
vestra dalsidor, alltså  i det  stora hela längs sj öns  östra och 
vestra s tränder. Att såväl i dessa hufvudsprickors o m e d el 
bara närhet, som på större afstånd från dalsidorna underord
nade förkastningssprickor förekomm a, tord e vara säkert. Så 
t .  ex .  peka förhållandena  vid Gerabäck, samt den  omständig
heten ,  att jag i urberget ofvan om Visingsöformationen vid 
Grenna flerstädes  iakttagit glidytor, på förekomsten af så
dana underordnade förkastningar längs den  östra hufvud för
kastningen . På till varon af sådana, på större afstånd från 
dalsid orna, tyda  Ljungarumdalens  östra och Husqvarnadalen s 
vestra dalsid or j e mte djupförhållandena  i Vettern , d er en 
djup ränna, betydligt djupare än större delen af sj ön för 
öfrigt, framgår öster om Visingsö ,  fortsättand e  mot  norr när
m are den östra stranden ,  såsom kan ses af den lilla höj d 
kartan . 

1) LINNARSSON,  Trakten k r i n g  Hj o ,  s id .  1 02 .  



BIHANG TILL K .  SV. VE T . -AKAD . HANDL .  BAND . 11, N: O 7. 33 

Att n oga bestämma  förkastningarnes �prånghöj d ,  eller med  
andra ord  insänkningens m ått, ä r  ej möjligt. Såsom minimum 
torde dock 560 meter kunna  sättas .  Att detta tal ej är för 
högt, utan snarare måste vara betydligt för lågt, torde framgå 
af följande .  I den dj upa rännan närmare östra stranden 
uppgår V etterns dj up under  en  längre sträcka mellan Grenna 
och Visingsö samt vidare söderut fram m ot Jönköping van
ligen till omkring 1 10 m . , men n år på flera ställen till 1 1 9  
m.  På motsvarande  sträcka längs östra stranden uppgår berg
platåns höj d  ofta till 280 m. ,  men stiger ej sällan till öfver 
300 m. öfver hafsytan . En triangelpunkt i närheten af Ö lm e
stads kyrka visar 324 m .  öfver hafvet eller 236 m. öfver 
Vettern a yta .  En höj d skilnad af 355 m.  mellan de  högsta 
och de djupast belägna punkterna  förefinnes  alltså, och om 
man antager traktens medelhöj d  till 200 m .  öfver Vettern , 
en  skilnad af 310 m .  Lägga vi dertill 250 m.,  hvartill NAT
HORST minst  uppskattar Visingsöformationens mäktighet i trak
ten af  Grenna, så skulle vi erhålla det  vertikala afståndet  
mellan urberget under V etterns botten och uppe på h öjd 
platån . Det är  n emligen troligt, att Visingsöformationens 
lager på  de  dj upare ställena af Vettern , der  d e  legat bäst  skyd
dade för förstöring, äro bibehålln a till s am m a  mäktighet som 
på den högre nivån vid Grenna och derföre betäcka urberget 
till minst  detta djup. Vi  erhålla derigenom talet 560 m .  
s åsom insänkningens mått. V i  hafva d ervid ej tagit i be 
traktande ,  a t t  Visingsöformationens  lager på botten sannolikt 
ej intaga ett vågrätt läge, utan att d ö m a  af det hastigt till 
tagande  djupet äro mer eller m indre starkt resta, hvarigenom 
m äktigheten bl ir  större , v idare att  glacialtidens  och nutida  
bildn ingar i dalgångens djupaste delar m åste hafva hopat s ig 
mäktigast, slutligen att urberget uppe på platån und ergått 
en betydlig denud ation och förvittring sedan det  blottades ,  
samt derigenom förlorat kanske ej � å  o betydligt a f  s in  ur
sprungliga höj d .  Det  torde h ärigen om vara tydligt, att 560 
m .  i södra delen af Vettern m åste vara betydligt för litet. 

3 



34 HOLM, OM VETTERN O C H  VISINGSÖ FORMATIONEN . 

I V. Visingsöformationens ålder, förhållande till Vettern 
och till omgifvande formationer, samt Vetterns 

ålder och nppkomst. 

l .  Historik, 

Medan HisiNGER och andra författare endast uttala sina 
åsigter om form ationens ålder, samt möj ligen redogöra för 
de  geologiska förhålland ena vid Omberg och Grenna,  är, så 
vidt  j ag kunnat finna, NATHORST den första, som framhållit 
det bestämda sammanhang, h vilket råder mellan V etterns 
dal och Visingsöformationens  utbredning. Åsigterna om 
Vetterus och Ombergs bildning samt Visingsöformationen 
sammanhänga på  det  närmaste med  hvarandra och torde böra 
behandlas i ett sammanhang. 

1 790. HISING:ER omnämner förekomsten af >>Breccia på 
åtskilliga öar i Vettern o ch vid dess  stränder kring Grenna». 

-- Samling till en minerographie öfv er Sverige, För
sta delen ,  s id .  25. Stockholm .  

1804. HER�fELIN. NATHORST har för mig påpekat, att 
HERMELIN tyckes  vara den första, hvilken uppfattat Vi
singsöformationen såsom en sj elfständig bildning. På sin 
märkliga petrografiska karta öfver en del af  Göta Rike,  1804, 
(sålunda  utgifven långt före engelsmannen SMITH's geol .  karta 
öfver England ,  1815) betecknas nemligen med  grön färg Vi
singsöformationen vid Näs, Omberg, östra sid�n af Vettern 
samt på  Visingsö ,  m edan Östergötlands och V estergötland s 
kambr.-siluriska bildningar hafva svagt gulaktig färg. I tecken
förklarin�en saknas uppgift om den gröna färgens betyd else, 
men ehuru den på några ställen såsom vid Omberg sträcker 
sig väl långt mot öster,  är det  tydligt, att Visingsöformationen 
med densamma  afse s . 

--- Petrografisk karta öfver en del af Göta Rike .  
1808. HisiNGER sammanför  och beskrifver d e  till Visingsö

formati onen hörande bildningarne ,  d eras utbred ning, bergarter 
och lagringsförhållanden .  Han anser dem såsom en öfver
gångsbildning äldre än d e  förstenings förande  öfvergångsbild
ningarne i Östergötland .  För de  arkitektoniska förhållandena 
vid Ombcrg och vid Grenna  redogö res ,  dock utan att någon 
förklarin g  ö fver d esam mas uppkomst lemnas.  »Lagrens 
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läge är mycket skilj aktigt efter ytans oj ämnhet, hvarpå de» 
(lagren) »hvila» . »Vid Omberg, der d e  äro uppreste mot  
bråd störtande granitväggar, finnas  sandstens- och skifferlagren 
nästan stående ,  med  några och 20 gr. lutning från lodlinien 
i åtskilliga väderstreck.» »Omkring Grenna luta lagren m e d  
d e n  uråldriga bergvägg, hvarpå de  hvila, men lutningsvinkeln 
är desto mindre ju  längre från bergväggen .  Se vidare 
NATHORST S  referat i :  » Visingsöformation en», s id .  422-423. 

-- Samling till en m ine ralogisk ge ografi öfver Sverige . 

Stockh. ,  s id .  220 - 225; samt : Versuch einer mineralogischen 
Geographie von Schweden von W .  HISINGER. Uebersetzt und 
mit Erläuterungen und Zusätzen versehen von K. A. BLÖDE. 

Freyberg 1819 ,  sid .  274-279 .  
I and ra Tyska upplagan är HrsiNGER mycket kortfattad 

och anför d e  hithörande  sandstenarue j emte ler- och mergel
skifFern endast i sammanhang m ed öfvergångsformationens 
sandsten vid Roxen i Östergötland. 

-- Versuch einer min eralogischen  Ge ographie von 
Schweden .  U m gearb eitete und vermehrte Auflage . Aus der  
Handschrift libersetzt von F.  W ÖHLER. Leipz .  1826 ,  sid . 1 9-
20, 194-195.  

1824. Enligt VvAHLENBERG äro Sandstensbildningarne »vid 
östra sidan af Vettern och äfven midt uti den af ganska tve
tydig ålder» Å den  ena  sidan ger den tillkänna »öfvergångs 

natur» , å den  andra är man frestad anse  den  »som en  långt 
yngre tillhårdning». >>På Rökneöarne och Om bergs så kallade  
rödgafvel ä r  den  tydligt en  öfvergång från sj elfva graniten». 
W AllLENBERG är derföre tveksam , om han skall antaga »en 
bildning, som fortgått genom flere bildn ings- period er, och 
som å ena s idan genom sitt sammanhang m ed vanliga granit
berget visar sig vara äldre än . . . . .  Östgötha öfvergångskalk, 
men å andra sidan och andra ställen antager ett sådant för
hållande till V etterns än n u varande . beskaffenhet,  att den  
synes  yngre än alla våra flötz er .» 

-- Om Svenska j ord�ns b ild ning, s id .  49-50. Tid
skriften Svea .  U p sala. 

1828- 1 840 . Såsom NATHORST anmärker äro de  upplys
ningar om Visingsöformationen , som E rsiNGER lemnar i :  An
teckningar i Physik etc. ,  ungefär desamma som i :  Samling 
till en m ineralogisk geografi öfver Sverige . ErsiNGER söker 
dock nu förklara, huru lagställni ngen vid Omberg uppstått. 
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Åfven bifogar han en  geognostisk karta öfver Omberg, samt 
en  ideel profil tvärsöfver Omberg för att visa d e  fossilfria 
lagrens  på vestra sidan uppresta läge och förhållan d e  till 
Om berg sj elf och de fossilförande vågrätt liggande öfvergångs
lagren på  den östra s idan.  Ombergs »granitiska hufvudmassa» 
är yngre än skiffrarn e ,  sandstenen och konglomeratet på  ve
stra sidan vid V ettern. »Denna har blifvit genom vulkaniska 
krafter uppskjuten från j ordens inre, då  de på sj ösidan lig
gande  lager blifvit medsläpad e och derigenom fått en med 
bergväggen lika brådstupande s tällning, h vilket på  annat sätt 
icke med  n ågot sken af sannolikhet kan förklaras» 1) .  Dere
mot är den äldre än Östgötaslättens  öfvergångsbildningar, 
hvilka i nästan vågräta hvarf på norra och östra sidorna ut
breda sig vid Ombergs fot. »Dessa blefvo derefter depone
rade och har ej  l idit  någon rubbning i sitt primitiva läge , 
såsom anlagde på  en  j emnare och redan stelnad granityta». 
»Detta märkvärdiga berg är således  bland dem som hos oss 
företer de  mest öfvertygande data för upphäfningsteoriens 
rigtighet» 2). På ett annat ställe deremot yttrar HrsiNGER 

om öfvergångslagren på land sidan vid Ombergs fot :  »Att 
döma af likheten med andra arter, äro äfven dessa afs atta 
förr än Om berg uppsköt» 3) .  

Breccian (»konglomeratet»), som delvis bekläder d e  branta 
väggarne vid Omberg, b eskrifves af HrsiNGER,  ehuru h an sy
nes angifva en för s tor utbredning af densamma. »Den  
konglomerat-lika bergarten ,  som närmast bekläder bergets 
granitartade  hufvudmassa», är en fältspatsrik, rödaktig, mång
klyftig bergart, som innesluter blocklika stycken .  De många 
klyftor och sprickor, hvarm ed den är genomdragen, lättar 
arbetet för isen» . . . . . 4). 

Åfven Grennatraktens  »Grauwacke-bildningar» äro enl .  
HrsiNGE H »uppdrifne  af granitmasson 5) . Förkastningsbreccian 
vid Grenna  har redan HisiNGER iakttagit och be skrifvit, ehuru 
han ej förmådde rätt tyda denna bildning, h vilken han är 
böj d  att anse såsom en  eruptiv kontaktsbildning. »För att 
yttra e n  gissning öfver uppkomsten af detta lager, som nu 

1)  Anteckn., Häfte 5, sid. 59-60. 
2 )  Anteckn., Häfte 6, sid. 83.  
3) Anteckn., Häfte 7, sid.  137.  
4 )  Anteckn., Häfte 6,  s id .  8 1 .  
5 )  Anteckn., Häfte 7,  sid. 136 .  
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åtskilj er graniten och Grauwacke -sandstencn, kan m an för

moda att då  granitmassan här» (vid Grenna), »liksom i det  i 
grannskapet liggande  Omberget, uppskjutit och medsläpat de  
yttersta sandstenslagerna,  d e s s e  i beröring med  den glödande 
massan,  af hettan undergått förändring såväl till textur, som 
inre beskaff'enhet» 1 ) . 

Beträffande Vetterus  bildning yttrar HISINGER : »Skulle 
den ej med någou sannolikhet vara att anse s o m  e n  af d e  
mångfaldiga remnor o ch  sänkningar , hvilka uppkommo vid 
j ordskorpans afkylning, då den stelnade ytan icke kunde 
motstå expan sionen från den inre,  ännu  glödande  massan,  
och kun na icke al la  företeelser , i och omkring d enna  bassin ,  
tillskrifvas de  uppdrifningar, som nödvändigt åtföljt en sådan 
tilld ragelse ? Vill man ej gå så  långt tillbaka, kan V etterns 
sänkning äfven förklaras såsom en följ d af en  j ordbäfning». 
»Det längs efter Vettern löpande  grundet, Geteryggen , h vara f 
öarne i sj ön bilda de högsta toppar, är en  mindre upphäf
ning , parall el  med O m  bergsryggen och Grenna-bergen ,  men 
mindre  våld sam , så att lagerna der  ej blifvit omstörtade» 2). 

Medan Visingsöformationen af HisiNGER i :  Anteckningar 
etc. för öfrigt uppföres såsom tillhörande  en äldre afdelning 
af öfvergångs formationen ,  föres d en i en det femte häftet  
åtfölj ande tabellarisk öfversigt af Sveriges neptuniska och 
plutoniska bildningar till flötsbildningarne såsom möjligen till
hörande  Keupern (»Keuper ?») och sammanföres m e d  sandsten 
och lera vid Öfvedskloster 3) .  

-- Anteckningar i Physik och Geognosie under  resor 
i Sverige och N orrige . Häfte 4, sid. 72-76, 81-82 ; Häfte 
5, sid .  59-60, tabellen ; Häfte 6, sid.  80-84, 126-128, ta b .  
I V, tab . IX ; Häfte 7 ,  s id .  29-31 ,  136-137.  

1 829 .  BoHMAN framställer ej några tankar om Orobergs 
eller om  Vetterns uppkomst. Han yttrar endast efter beskrif
ningen af Orobergs skiffrar och sandsten samt dessas lagrings
förhållanden vid Mullskräerna. »Lagren hvila ej flolägrigt., 
utan stå uppresta på kant, såsom Rättviks i Dalarne ,  hvilket 
bäst synes på  sj ö botten utanför Mull skräerna ;  ty så  snart de  
uppstiga öfver vattnet, är  all ordning i deras läge försvunnen  

1 )  Anteckn. ,  Häfte 7 ,  sid. 29-30. 
2) Anteckn. ,  Häfte 6, sid.  1 26-128.  
3) Såsom LUND GREN se dermera visat tillhör emellertid sandstenen vid 

Ofvedskloster den öfversiluriska form ationen. 
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och deras n akna branter liknar ett plötsligen stelnad t sj ösvall, 
- ett tydligt bevis, att bildningen vid Elfvarumsviken till
kommit under en ganska orolig period . »  

-- Omberg och dess  omgifningar. Linköping. 
1834. HisiNGER '3ynes  nu hafva tvekat om formationens 

ålder ,  ty geognostiska kartan öfver Sverige och »upplysnin
garne» till d ensamm a  hafva strid iga uppgifter. I de senare 
föres hela formationen till öfvergångsbildningarne ,  på kartan 
deremot är området N. om Motala-bugten ,  hela Visingsö samt 
sandstenen  vid Husqvarna betecknad såsom öfvergångssand
sten ,  bildningarna vid Omberg och Grenna deremot såsom 
Keuper. Detta antagligen på grund af likheten m e d  d e  
skånska bildningar, som HisiNGER ansåg tillhöra Keupern .  

-- Geognostisk karta öfver m ellersta och södra delarne 
af Sverige samt : Upplysningar till geognostiska kartan öfver 
Sverige, sid .  22-23. Stockholm.  

1843. EICHWALD redogör för s ina  iakttagelser v id  Om
berg, gj orda under en resa sommaren 1842 för att  i Sverige 
o ch Norge uppsöka en till de Ryska Oboluslagren motsva
rande  bildning. Han beskrifver  utförligt och n oga, efter egna 
iakttagelser, skifframes och sandstenens förekomst på Orobergs 
vestra sida. Han anser, att vissa skikts större hårdhet samt 
större rikedom på qvartskorn äro kontaktsverkningar af den 
eruptiva granit, som bildar Omberg och som brant upprest 
lagren .  »Alle diese Schichten sind sehr hart und meist kieslig, 
als o offenbar d urch die plutonische Hebung verän dert und 
silici6 rt.» Äfven  af sandstenen vid Elfvarurns  udde, som han 
n oga beskrifver, har han funnit hårda varieteter. »Zuweilen 
ist er los e ,  zu  weilen aber b esitzt er  eine krystallinische 
Structur, wird also hart und  dicht, wie von Feuer verän
dert, vorzliglich da  wo m an den Berg höher hinaufsteigt und 
sich also Schichten zeigen ,  die mit d em  Granit zunächst in 
Berlihrung kamen.»  »Am Ornbcrg sehen wir daher ganz 
d eutlich einen Granitdnrchbruch, der  älter ist als der siluri
sche Sandstein ; während er diesen im W esten lib erall steil 
aufrichtete , schlugen sich späterhin an der  N ordseite des  Ber
ges bei Borghamn horizontale Kalksteinschichten mit Ortho
ceratites annulatus, trochlearis ,  Asaphus- und Orthis-Arten 
nieder.» 

U e ber die Obolen und den siluri sohen Sandstein 
von Ehstland und Schweden ,  sid. 151-153. Beitr. zur Kenntn. 
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d .  Russ .  Reichs, herausgegeben von K. E.  von BAER und Gn. 
v. HELMERSEN. Bd 8. 

1 845. MuRCHISON beskrifver förhållandena vid Oroberg 
och vid Grenna med  bifogande af tvenne  profiler från dessa 
ställen .  Sand stenen och skifferbildningen anses tillhöra Fu
coid sandstenen,  Alunskiffern samt delvis Under-Silur. Mun

CHISON uppgifver nemligen - på grund af någon förvexling 
- att Orthoceratiter skulle förekomma inom skifferserien på 
Oroberg 1). Visingsöformationens geologiska förhållanden vid 
Oroberg äro rätt uppfattade  och träffande beskrifna. Mun

CHISON betonar, att Ombergs kristalliniska kärna (granitic 
gneiss) m åste hafva upplyfts såsom en hård och fast massa,  
långt efter den tidpunkt, då  dess bergarter antogo sin nuva
rande konsistens .  Profilen från Grenna deremot torde d elvis 
vara konstruerad och öfverensstämmer ej fullt med verklig
heten, då enligt densamma Visingsöformationen syn es vara 
bäckenformigt aflagrad på gneisen .  

--- The Geology of Russia in Europe and the Ural 
mountains .  Vol. l .  London.  

1858.  På AF . FoRSELLES ,  ej utgifna geologiska karta är 
fonnationen visserligen utlagd såsom sandsten och lerskiffer 
samt betecknad med silurisk färg, men  beträffande dess  ålder 
leronas inga uppgifter. 

-- Ge ologisk karta öfver södra delen af Sverige ,  upp
rättad under åren 1838 -1855.  Stockh. 

1 868. ToRELL anser att Östergötlands  grafkorniga granit 
»måhända genom sin eruption bidragit till bildningen af vatten
bäckenen V ettern, Boren, Roxen ,  Glan och Bråviken.»  Han 
betraktar granitens  utbrott såsom orsaken till Ombergsskiff
rarnes  uppresta ställning, samt antager att graniten är post
silurisk .  Han antager vidare, att bergarterna på vestra sidan 
af Oroberg »m otsvara Lugnås-Billingens conglomerat och 
eophyton-sandsten med lerskiffer.» 

-- Bidrag till sparagmitetagens geognosi  m ed paleon
tologi. Lund s  Univ. Arsskr. , Bd .  4 ,  1 867.  (Tryckt 1868) . 

1869.  PAIJKULL omtalar skifframes redan sedan gammalt 
bekanta uppresta l äge vid Oroberg och att detta orsakats af 

1) Southwards the chief mass of gneiss retires somewhat inland, laying 
open combs upon its inclined surface, and in these are very considerable 
m asses of Lower Silurian strata wi th an occasional Orthoceratite, but 
with little caJeareons matter and few fossils. Sid. 17. 
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�Ombergs granitgneismassa, som uppskjutit ur djupet». I 
sammanhang härmed  ställer han Vetterus bildning. Oroberg 
är yngre än de uppresta skiffra.rne ,  som funnits före berget, 
»och således  måste , om den antagna förklaringen är riktig, 
V etterns insänkning åtminstone till en  d el äfven vara yngre. 
Ty det är gifvet. att Orobergs uppstigande måste hafva gått 
hand i hand med  Vetterbassinens insänkning.» Då Orobergs 
höjning måste försiggått redan före orthocerkalkens ,  alun
skifferns och san dstenens aflagring, hvilka lager ligga vågräta 
på östra sidan , så kommer PAIJKULL till den E�lutsats, att hvad 
han förut i sin afhandling angifvit, »att de  stora sj öarnes  in· 
sänkning förskrifver sig redan från denna» (den försiluriska) 
»tid» ,  bekräftas af förhållandena vid V ettern. 

-- Våra sj öars uppkomst, sid. 294. - Nordisk tid
skrift, Årg. 4, 1 8 6 9 .  Lund. 

1876. LrNNARSSON meddelar några iakttagelser öfver Om
bergs geologi. Af det af HrsiNGER beskrifna  konglomeratet 
hade han endast funnit obetydliga spår. De klastiska berg
arternas uppresta ställning anser han bero på en långsam 
s ekulär höjning. 

-- Föredrag hållet vid Geolog. fören.  sammankomst .  
Referat deraf i Geol .  fören .  förhandl .  Bd 3 , sid .  1 1 9 .  

1878 .  NATHORST redogör för Visingsöformationen i trak
ten af Grenna,  dess  bergarter samt lagringsförhållanden .  Han 
påpekar i sammanhang härmed,  att skifframes mot protogin
gneisen uppresta ställning här likasom vid Oroberg ej kan 
bero på  något granitutbrott, utan snarare �bero af en sänk
ning, ty e n ligt sj ökartorna framgår just på V etterns östra 
sida den djupaste rännan inom hela sj ön . »  

-- Kalksten från Grenna .  
1 879.  NATHORS T  beskrifver utförligt Visingsöformationen,  

dess utbredning, stratigrafi och geologiska förhållanden i öf
rigt. Han anser den  vara afsatt »i ett bäcken ,  nära nog 
motsvarande den  nuvarande  V ettern , h vilket säledeR  redan 
under den palreozoiska tiden åtminstone delvis fanns tilL»  
Från Oroberg till L .  Hals och vidare norrut sträckte s ig en 
barrier af urberg, som bildade den palreozoiska V etterns östra 
strand.  Denne är nu endast betecknad af graniten på Er
kerna och i n ärheten af L.  Hals samt »konglomeratet» på 
Jungfrun och Fjuk, hvilket skulle visa den gamla strand
linien,  samt af djupförhållandena i sj ön .  
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Beträffande formation ens  ålder  är han tveksam . »Yngre 
än silurbildningarne kan formationen ej vara .» Han an s e r  

den d erföre för »äldre än eophyton sandstenen och följande 
kambriska lager el ler såsom en eqvivalent  bildning - söt
vattens eller djup fj ords - med dem .  

· - - NATHORS T ,  Visingsöformationen .  
1 8 7 9 .  NATHORST anför  emot T öRNEBOHMS te ori, om st.örre 

delen af våra sj öbäckens uppkomst så s ent som under istiden 
genom sprickbildning m e d  åtfölj ande sänkning af vissa par
tier  af berggrunden ,  Vettern såsom ett ex e m p el på ett bäc
ken, hvilket redan vid börj an af den kambriska ti den funnits 
till. V et  tern har enligt N ATHORST »antingen icke fullständigt 
fyllts af de paleozoiska bildningarne och sedan dess  fortfa
rande varit sj ö,  eller ock har detta bäcken under istiden 
blifYit tömdt.» 

-- Några anm ärkningar med anledning af D r. A .  E. 
TöRNEBOHMS uppsats om klippbassiner och åsar. Geol .  fören . 
förhand!. Bd I V, sid .  400 -404. 

1879 .  TöRNEBOHM anser, »att på V etterns nuvarande  plats 

förefunnits under den  kambriska tiden en insänkning i form 
af ett bäcken , eller kan ske heldre i form af en rännformig 
fördj upning.» »Den nuvarand e  Vetterbassinen utgjorde under 
den kambriska tiden  del  af en fj ord, som utmynnade mot 
norr, och som under den  sänkningsperiod ,  som inledde den 
siluriska tid en,  efte r hand fyldes  med  sediment, nedfördt 
genom från söder kom m ande vattendrag.» De sed imentära 
lagren , hvaraf rester de r s tädes nu förefin nas , måste temligen 
fullständigt h afva utfyllt Yetterbas sinen ,  emedan »det är svårt 
att tänka sig, huru de  siluriska lagren i Östergötland å den 
ena sidan och i V estergötland å den andra kunnat bildas ,  
utan att den mellanliggande  V etterbassin en helt  och hållet 
utfyldes . »  De  sedimentära lagren »hafv a  till största delen 
blifvit eroderad e ;  på  sin a ställen ända  till  300 fots dj up ,  så
som sj öns  n uvaran de  djupförhållanden  utvisa.» U n der  den 
tid ,  då erosion en pågick m åste n ivåförhållan dena varit andra 
än nu.  »V etterbotten utgj orde då  en  del af en dalsula», och 
först i en relativt yngre geologisk tid förändrades d alen till 
ett l'lj öbäcken .  Denna förändring till skrifver TöRNEBOHM »en 
lokal sänkning» . 
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Kunna de  svenska sj öbäckena förklaras s å som en  
direkt följ d af den  sekulära förvittringen .  Geol .  fören. för
hand!. Bd IV, sid . 474-475 .  

1 880. LINNARsSON beskrifver n oga »konglomeratet» på 
öarne Jungfrun och Fjuk, samt an ser det bilda Visingsö
formationens b ottenlag. Beträffande formationens bildnings
tid uttalar han sig mycket reserveradt. Den nästan fullkom
liga frånvaron af organiska lemningar, oaktadt bergarterna 
flynas väl egnade till bevarande  af sådana, anser han snarast 
kunna tala för »en mycket aflägsen tid ,  äldre än den då de 
kam b riska sandstenarue t. ex. i V estergötland och N e rike 
af satte sig.» Han tillfogar likväl : »l och för sig är den dock 
ingalunda bevisande . >  

LINNARS. ,  Pal .  lagren kring Motala. 
1880. LINNARssoNs undersökningar göra det sann olikt, 

att äfven längs Vetterns vestra sida ,  från Karlsborg förbi 
Hjo och söderut, underlaget för strandremsan mellan Vettern 
och en äfven här på något afstånd från stran den framstry
kande  temligen betydlig bergshöj d  - delvis känd under  
namnet  Hökensås - består af Visingsöformationens lager. 

LINNARS. ,  'l'rakten kring Hjo .  
1881.  TÖRNEBOHM antager såsom ej osannolikt., »att en  

förkastning framstryker m ellan de  siluriska lagren o ch  Vi
f'ingsöformationen» i Östergötland och att denna förkastning 
i sin fortsättning mot  NNO skulle kunna tänkas gå mellan 
den senare formationen och graniten i öster, äfvensom att 
möj ligen »ännu en annan med den nyss antydda paraHel för
kastning kan gå utmed  stranden  V om Hals och de SSV 
derom belägna holmarne och skären.»  

-- Beskrifning till blad N:r 7 af geologisk öfversigts
karta öfver m ellersta Sveriges bergslag, sid 28. Stockholm . 

1 884. NATHORST omnämner i största korthet det vigti
gaste, af hvad som är bekant om Visingsöformationen .  Han 
påpekar nu,  att den lilla sandstensaflagring, som förekommer 
vid Stensjön i I.1ekeryds och Ögge torps s ocknar gör ett  undan
tag från, att »så vidt man hittills känner Visingsöserien är 
bunden vid Vettern.» Den  antages dock af NATHORST >>genom 
en vik ha stått i förbindelse med förstnämnda sj ö.» 

Beträffande åldern synes  NATHORST nu vara nästan ännu 
mera tveksam än 1 8 7 7 .  »Förhållandena n orr om Grenna 
ådagalägga emellertid, att den aflagrats sedan urbergets lager 
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blifvit uppresta och denuderade.» Att den äfven är yngre 
än Alm esäkraserien är sannolikt. Åldersförhållandet till de  
normala kambrisk-siluriska lagren i närliggande  silurområden 
»är icke med full säkerhet afgjordt.» »l enlighet med hittills 
gällande uppfattning» har Visingsöform ationen på kartan och 
i texten blifvit betecknad såsom äldre än »fucoidsandstenen>> 
och under namnet Visingsöserien hänförd till kambriska sy
stemets äldre serier. 

-- Upplysningar till geologisk öfversigtskarta öfver 
Sverige, sid, 13-15.  

2 .  Sammanfattning. 

Efter föregående undersökning och historik får j ag slutli
gen sam m anfatta de  resultat, till hYilka j ag anser mig hafva kom
mit beträffan de Visingsöformationens  relativa ålder samt dess  
förhällande  till Vettern och till omgifvande formationer. Att 
med full säkerhet närmare bestämma, vare sig Visingsöforma
tionens ålder  eller V etterdalens bildningstid, har visserligen 
ännu ej visat s ig m öjligt. Följande torde likväl få anses  s å 
som fullt säkert e l l er  egande  den  största grad af sannolikhet. 

V et tern är en postsiluri sk sprickdal af je m förelsevis 
mycket sent datum, uppkommen genom sprickbildningar i 
j ordskorpan , hvarvid ett mellanliggande parti, som nu nästan 
fullständigt betecknas af Vettern med dess lägre strandrem
sor, sänkt sig minst 560 m eter. Hufvudförkastningarne framgå 
i NNO-SSV riktning, öfverhufvud taget längs sj öns  nuva
rand e  strän der  eller på föga afständ följande dem åt, samt be
tecknas till största delen af höga, brant uppstigande  bergväggar .  

Visingsöformationen är äfvenledes  af postsilurisk åld er, 
men äld re än V etterns sprickdal, samt ursprungligen med vida 
större utsträckning äu nu afsatt på urb ergets genom gneisens 
veckning och genom granitgenombrott, genom förvittring och 
denudation,  i smått oj emna ,  i det stora hela jemna yta. Att 
Visingsöformationen nu är nästan uteslutande  inskränkt till 
Vetterna dal beror således  ej af dess  aflagring endast här, 
uti ett förutvarande bäcken ,  utan deraf att densamma i den 
djupa,  genom den kolossala insänkningen uppkomna,  dalen 
legat nedsänkt och skyddad,  samt derigenom derstädes und
gått den fullständiga förstöring, hvarigenom för öfrigt nästan 
hvarj e spår af densamma bortsopats . 
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Att Visingsöformationen är äldre än Vetterns dal framgår 
tydligt och klart af de ofvan anförda lokalbeskrifningarne . 
Mot förkastningssprickans qvarstående vägg stöder sig forma
tionens lager, ofta starkt uppresta, medan de på längre afstånd 
från densam ma intaga ett orubbadt, horizontelt läge. En ur
sprunglig aflagring mot bergväggen i sådan ställning är ofta 
fullkomligt otänkbar. Endast genom en nedglidning från ett 
ursprungligen högre läge hafva lagren kunnat intaga denna 
ställning 1 ) .  Det är nemligen ej gerna möjligt att tänka sig, 
att lagren i dalens rnidt äro fullkomligt orubbade , . medan 
bergshöjderna rund t omkring V ettern, så t .  ex. Grenna- och 
Husqvarnabergen eller Omberg, höjt  sig och d ervid släpat med 
sig skiff'rarnc .  Mellan Visingsöformationens tvärt afskurna 
lager och urbergets vägg förekornrna vidare öppna sprickor, 
skölar eller friktions breccior. H vad som ofvan anförts såsom 
bevis, att formationen sk u ile vara af satt i V etterns redan förut 
existerande »bäcken», nemligen att den vore inskränkt endast 
till V etterns dal ,  håller ej mera streck såsom ofvan är an
fördt .  Sandstensbildningen vid Stensjön OSO.  om Jönköping 
tillhör högplatån Ö .  om V ettern, h vilkens medelhöj d  den nära 
på torde uppnå. Stensjöns spegel ligger nemligen 124 meter 
öfver V etterns yta.  Denna lilla sandstensfläck är ett direkt 
bevis, att formationen en gång varit utbredd öfver högtrakten 
vid V etterns söd ra ända. Ofvan är äfven påpekadt, att 
några spridda sandstensbildningar kring Vetteros norra ända 
sannolikt tillhöra Visingsöformationen. Dessa skulle d å  visa, 
att formationen såsom en. sammanhängande bildning varit ut
bredd äfven här. 

Att Visingsöformationen är yngre än silurlagren - åt
minstone de ,  som äro representerade i Östergötland - in
ses af förhållandena vid Omberg i förening med några andra 
omständigheter. Gränsen mellan V isingsöforrnationen och silur
lagren framgår under hela sin utsträckning i V ettern, och är 
derför ej tillgänglig för undersökning. Att de delvis omedel
bart gränsa intill hvarandra, torde ej vara tvifvel underkastadt, 
om det också ej kan direkt bevisas. Djupförhållandena i 
V et tern tala helt derför. Endast på  ett enda ställe , vid Om
berg, närma formationerna sig hvarandra under så gynsamrna 
omständigheter, att man kan våga en slutsats öfver deras in
bördes ålder.  Såsom sedan garnmalt är kiindt intaga Visingsö-

' ) Jemf. : NATHORST, Kalksten från Grenna, sid. 216 ,  noten l .  
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formationens starkt uppresta lager derstädes på den vestra 
sidan af berget en betydligt större höjd än de på föga af
stånd från dem vid bergets fot på norra och östra sidorna 
blottade, horizontelt liggande  kambriska lagren och orthocer
kalken. Att de  förra ej blifvit upplyftade ,  utan sj unkit ned, 
hafva vi i det föregående sett. De måste derför äfven ur
sprungligen hafva innehaft ett ännu högre läge än nu och än 
de  närbelägna silurlagren samt derför vara yngre än dessa. 
Vidare kan Visingsöformationen ej gerna vara äldre än silur
lagren, ty oaktadt den fordom måste hafva haft betydligt 
större utbredning än nu, har den aldrig träffats underlagra de 
kambrisk-silurika bildningarne . Frånvaron af block af Vi
singsöformationens bergarter inom de kambrisk-siluriska om
rådena visa också, att så är förhållandet. Om Visingsöforma
tionen vore äldre , så h ade den måst fullstän digt denuderas 
derstädes , innan de kambrisk-siluriska lagren afsatts .  

Antag med HisiNGER och  NATHORST, att Visingsöforma
tionen vore äldre än de normala, fossilförande kambrisk-siluri
ska bildningarne. Vi nödgas då  äfven antaga, att den inom 
sitt nuvarande utbredningsområde vid V et tern skyddats från 
den fullständiga denudation, som skulle träffat densamma inom 
de kambrisk-siluriska områdena redan innan de kambrisk
s iluriska lagrens afsättning, derigenom att V etterdalen under 
mellantiden uppstått. Det blir då en oförklarlig företeelse ,  
hvarför ej äfven de fossi lförande kambrisk-siluriska lagren 
s�ull� hafva afs.att sig derstädes oc

.
h i �å �all der bibehållit 

s1g hkaväl som mom Ostgöta kambnsk-s1lunska område. Att 
några fossilförande  kambrisk-siluriska lager skulle anstå på 
botten af den egentliga V ettern , således  V. om linien Om
berg--L. Hals, finnes ej någon anledning att antaga. Man 
skulle äfven vänta, att de kambrisk-siluriska konglomerat, som 
jag träffat vid foten af Omberg, skulle innesluta brottstycken 
äfven af Visingsöformationens bergarter, ifall dessa senare redan 
vid de förras bildningstid funnits till .  Några sådana brott
stycken hafva emellertid ,  oaktadt särskildt aktgifvande derpå, 
ej kunnat finnas. 

Att V isingsöformationen skulle vara en samtidig bildning 
med de kambrisk-siluriska lagren, alltså utgöra en faciesbildning, 
torde, enligt hvad vi nu känna, ej gerna kunna ifrågasättas .  

Huru frågan än skärskådas, blir alltså resultatet detsamma : 
Visingsöformationen måste vara yngre än de siluriska bild-
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ningarne i Östergötland ,  men vi kunna med bestämdhet ej 
begränsa dess bildning<:tid närmare än! att den måste infalla 
mellan senare hälften af silurtiden och qvartärtiden. 

Gissningsvis kunna vi dock möj ligen våga gå ännu ett 
steg längre. Det är visserligen i allm änhet mycket osäkert 
att på grund endast af den petrografiska beskaffenheten be
stäm m a  en bildnings ålder, men inom smärre områden kan 
man dock i brist af försteningar med någon visshet våga det
samma. Se vi efter, om det i Skandinavien på ej allt för 
långt afstånd finnas några bildningar, som erbjuda någon petro
grafisk  likhet med  Visingsöformationens bergarter, så finna vi, 
att i Skåne sådana möj ligen förekomma. 

I Skäne finnes nemligen ett skiktsystem af »brokigt fär
gade mest röda e l ler grönaktiga leror, lösa sandstenar och 
konglomerat » ,  hvilka på grund af de » petrografiska karakte 
rerna samt läget omedelbart under de rätiska lagren »  hänföras 
till Keupern 1) . De öfverensstämma med Visingsöformationen 
deruti, att  de  synas sakna försteningar. Sådana äro åtminstone 
uti dem ännu ej funna. Den petrografiska likheten dem emellan 
synes vara rätt stor. Visingsöformationens lerskiffrar äro lik
väl fastare, ofta mera sandrika än den skånska keuperleran .  
Lika  färgade , gröna och röda  äro de begge . Dock synes i 
motsats mot keuperlagren i Skåne hos Vi singsöformationen 
den gröna färgen vara den vida öfvervägande .  I synnerhet 
sandstenarue visa enligt NATHORST stundom stor likhet med 
hvarandra 2) .  

På grund af denna petrografiska likhet torde man kunna 
våga framkasta, huruvida ej Visingsöformationen skulle kunna 
tillhöra keuperbildningen.  Den torde i så fall hafva samman
hängt med bildningarne i Skåne .  Att den nu förekommer så  
enstaka,  bör  ej förvåna oss ,  d å  v i  känna, hvad denudationen 
kan uträtta, och hvad den utfört både hos oss och annorstädes  3). 

1) NATHORST, Upplysningar till geol. öfversigtskarta öfver Sverige. Södra 
bladet, sid. 30.  

2 )  NATHORsT, Visingsöformationen, sid.  434 .  »IIlellan gamla och nya lands
vägen visar Gerabäcken på norra sidan först röd- och hvitflammig lös 
sandsten, mycket lik Skånes keuper ; marken är under en lång sträcka 
rödfärgad deraf.» 

Jag måste här anmärka, att j ag ej varit i tillfälle att sjelf jemföra 
Visingsöformationens och keuperbildningarnes i Skåne petrografiska likhet. 

3) Det är sannolikt, att silurhafvet nästan oafbrutet utbredt sig öfver hela 
sydligare Sverige, från Norge till Ryssland, samt att derför ett samman
hängande mäktigt täcke af kambriska och siluriska lager betäckt hela 
denna rymd. BRÖGGER har redan påpekat, att så måste hafva varit 
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Såsom vi ofvan sett af literaturöfversigten har äfven 
HISINGER någon tid fört Visingsöformationen vid Grenna och 
Omberg till keuperformationen, dit han äfven förde Öfveds 
sandsten .  Detta antagligen på grund af petrografisk likhet  
med keuperbildningen i Tyskland ,  ty enligt LUNDGREN torde 
HisiNGER ej hafva känt de verkliga keuperbildningarne i Skåne I). 
Öfveds sandsten har nemligen visat sig tillhöra öfversilur 2 ) .  

Att närmare bestämma V etterns ålder stöter på  l ika  stora 
svårigheter som beträffande Visingsöformationens .  Af åtskilligt 
att döma måste dock Vettern vara en j emförelsevis mycket 
ung bildning. Att den har uppstått före istidens slut, fram
går af de glacialrepor, j ag iakttagit på den branta bergväggen 
vid Grenna. Enligt NATHORST förekomma skiktade aflagringar 
(»diluvialbildningar») under moränbildningar flerstädes vid 
dess stränder 3). V etterdal en skulle således äfven vara äldre 
än istiden i sin helhet, ifall ej möjligen nyssberörda skiktade 
aflagringar äro af interglacial ålder, samt vid isens andra fram
ryckande öfvertäckts af moränbildningarne 4) .  I Vetterns dal 
bör nämligen landisen vid sitt andra framryckande hafva tung
formigt skjutit fram vida längre mot söder än pil. sid orna af 
densamma, samt antagligen nått dalens södra ända. V etterns 
bildning skulle d å ,  ifall denna förutsättning är riktig, kunna 
hafva egt rum under istidens förra del .  J ag är nemligen 
mycket benägen att angående V etterns ålder sluta mig till 
den af TöRNEBOHM framstäida åsigten, att våra större sj öbäcken 

förhållandet. - Geol. fören. förb. Bd. 7, sid. 475.  - Ett bevis bärför 
är dels faunornas stora utbredning och den ofta öfver vida rymder lika 
petrografiska beskaffenheten bos bergarterna, dels saknaden eller säll
syntbeten af strandbildningar - konglomerater -, bvilka måste utvisa 
granskapet af förhandenvarande eller uppstigande öar. Då konglomerat
bildningar förekomma, äro de af enrlast obetydlig mäktigbet samt tala 
ej om någon betydligare och alhpännare höjning och denudation. -
Härom utförligare i en särskild uppsats. - Först mot den öfversilu
riska tidens slut synas några betydligare böjningar bafva inträffat. 

Beträffande hvad rlenudationen kan uträtta, får jag vidare hänvisa 
till : CREDNER, Elemente der Geologie, 5 . .A.ufi. ,  sid. 245-246.  

Det torde kanske derför ej vara så fullkomligt säkert, att inga bild
ningar, som äro yngre än silur·, äldre än qvartärformationen, aldrig 
varit allagrade i Sverige (ifall vi undantaga Skåne), derf5r att man n u  
ej  finner några spår af dem. 

1) LUNDGREN, B. ,  Studier öfver faunan i den stenkolsförande formationen 
i nordYästra Skåne, sid. 8. - K. Fysiografiska Sällskapets Minnes
skrift 1878.  

2) Se of van sid.  37. 
3) NATHORST, .A.. G. ,  Ytterligare om sjöbäcken och sekulär förvittring, sid. 

50. - Geolog. fören. förhand! . , Bd. 5. 
4) DE GEER, G. , Om den skandinaviska Jannisens andra utbredning. Taft. 

12. - Geolog. fören. förbandl . ,  Bd. 7, sid. 436-466, Taft. 1 2 - 1 3 .  



48 HOLM, OM VETT E RN O C H  VISINGS ÖFORMATIONEN. 

hafva uppstått under istiden ,  hvarvid ismassan genast fylde 
det insj unkna partiet  och derigenom förebyggde det sålunda 
uppkomna bäckenets  igenslamning 1) .  Jag kan ej tänka mig, 
huru ett sådant bäcken som V etterdalen skulle kunna tömmas 
af landisen, ifall det vid i stidens böJjan redan vore igenslam
madt, och det måste det hafva varit, ifall det redan då fun
nits till 2) . 

Att förkastningar förekomm a i Sverige, hvilka man med 
säkerhet vet  tillhöra en geologiskt sed t rätt ung t id ,  känna vi  
från Skåne .  De  stora förkastningarne derstädes ,  hvilka fler
städes bilda kritformationen s  gränser, äro naturligtvis yngre 
än denna,  alltså af tertiär eller qvartär ålder. 

För V etterdalens  uppkomst i en rätt sen tid tal a äfven de 
genom förkastningen bildade bergväggames beskaffenhet. På 
östra sidan hafva dessa merendels lidit mycket obetydlig denu
dation genom landisen och förvittringen .  De äro ofta lodräta 
eller nästan lodräta, uppstigande omedelbart från formationens 
gränser. Detta skulle dock möjligen delvis kunna bero derpå, 
att de ända in i den nuvarande tiden beklädts af Visingsö
formationens skiffrar, samt att dessa först nyligen af V etterns 
vågsvall bortspolats, såsom förhållandet delvis torde hafva varit 
vid Omberg.  Att skiflrarne eme l lertid mot slutet af istiden 
ej öfverallt sträckt sig så  högt upp på bergväggen, visa glacial
re porna vid Grenna på en ej mycket högre nivå iin skifl'rarne. 
Att döma a.f kartorna synas bergen längs V etterns vestra sida 
ej uppstiga så brant som på den östra :!) .  

Beträffande sänkningen är det troligt, att den ej försig
gått på  en gång utan kanske med större eller mindre afbrott 4). 

Att glidningen, om också i ytterst ringa m åttstock ännu 
i dag torde fortsättas längs dessa sprickor, hvilka  således ännu 
ej fullständigt slutit sig, derom synas de starka smällar eller 
så kallade »vattenskott» , »sjöskott», hvilka sedan gammalt äro 
särdeles bekanta såsom ofta förekommande  vid Vettern 5), bära 

1 )  TÖRNEBOHM , A. E. ,  Grunddragen af Sveriges geologi, sid. 1 66.  
•) Jemf. TÖRNEBOHM, Kunna de svenska sjöbäckena förklaras såsom en 

direkt följd af den sekulära förvittringen ?, sid. 475. - Geol. fören. 
förhand!. , Bd. 4. 

3) Se ofvan sicl. 3 1 - 3 2 .  
4) Jemf. TÖRN EBOHM, ibid . ,  s id .  475 ; samt NATHORST, Ytterligare om sjö

bäcken och sekulär förvittring, sid. 50. - Geol. fören. förhand!., Bd. 5. 
11) Sådana >Vattuskått eller smällar> omnämnas redan af TISELIUS ; - Ut

förlig beskl·ifning öfver den stora Svea och Giötha sjön Vätter, Upsala 
1 723, sid. 103-105 -, hvilken särskildt omnämner ett sådant, som egde 
rum den 27 Sept. 1 7 1 2, h vilket >hördes liksom det skarpaste Canon-skått». 
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vittne. Fenomenet är ej så sällsynt i Sverige, isynnerhet vid 
större insjöar, och består i, att man i lugnt väder förnimmer 
lj ud, liknande dofva, aflägsna kanonskott. Antagligen bero 
dessa smällar på plötsliga, smärre glidningar och rubbningar 
i bergmassorna. TÖRNEllOHM har påpekat detta samt att det  
förhållande,  att dylika smällar företrädesvis förnimmas från 
större vatten, torde bero derpå, att ljudets fortplantning genom 
vattnet är likformigare samt försiggår lättare, så  att det når 
större utbredning 1 ). 

Det nyss i noten omnämnda vattenskottet förleden sommar 
synes hafva åtföljts af en ej så obetydlig rubbning på botten 
af V ettern, då vågrörelse derigenom kunnat uppstå. 

Förleden sommar innehöllo tidningarne meddelande om ett dylikt, 
som iakttagits å Vadstenaviken såsom >en dof knall, kortare än åskans, 
men ej olik dennas>. •Efter en stund börj ade vattnet att, ehuru vädret 
var alldeles lugnt, röra sig i långa vågor.> Tidn . Upsala, N : o  90, 4 
Aug. 1885. 

') TÖRNEBOHM, A. E.,  Kunna de svenska sjöbäckena förklaras såsom en 
direkt följd af den sekulära förvittringen. - Geol. fören. förhand!., Bd. 4, 
sid. 476. 

4 
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