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Au j orden

från sin första uppkomst undergått en
följd af förändringar, att den äger en Historia, är
utgångspunkten för alla Geologet·s forskningar. Hu.

ru dessa förtiudriugar försiggått och hvad som
kat
ver

dern, �ro fdgor, hvilkas besvaraude först hlif
möjligt genom ett flitigt sawlande af alla m· ...

kunder till denna

historia;

sann i nsi g t häruti beror till
ga i u si g t en

den.

ver

Hvarje

uti

jordklotets

berg,

af sand och lera,

och Legender,

som

och

en

på

en

rätt och

stor del den rigti

n�irvarande förh�l1nn

...

hvarje stenart, hvarje sarnling

äro

här lika tnånga Hunstenar

förtäl j a huru floden sönder:;w

sat hvad som elden smält tillsammans, huru hela

ländet·, fordom betädla Ined en rildig vegetation;

åter siinkta på hafvets djup, hlifvit bölida med 11ya
hergmnssor.

Xfven menniskoslägtets historia gifver

vid ha n de n en mängd facta till historien om dessa

De mångfaldiga berättelserna om öf
v:ersvämuingar, genom h vilka hela länder hlifvit sänkta

förändringm·.

under vatten, om öar, som försvunnit, och åter om

andra, som uppstått ur d ju pet,

menniskoverk

om

sänkta under hafvets yta,
fl oderna s mynning och så
äfven sedan

om uppslamningar vid
vidare, bevisa att jorden,
den hlifvit en hostad föt· menniskor,

un de r gått flera och mångfaldiga föri-indringar. Men
långt flere och s äkrare bevis föt• j ord ytans succes

siva utveckling

le mnar

en noggrannare

undersök

ning af dess beståndsdelar,

af de olika bergarter

na och deras bes k a ffen he t .

En del, de så kallade

Urbergen, efter all sannoliKhet s tel na d e från smält

tillstånd, bilda grundlaget för de andra och hafva

Andra åter tyckas vara sättnin
gar ur vattnet, innehålla för det mesta en mäugd
deraf sitt namn.

lemningar

eller

ur

j

växt- och d urriket,

mindre tunna lager.

och bestå af mer

Hos de förra kan man

väl för h varje särskild p un kt finna

den relativa

åldern hos tvenne hvaranmm berörande bergarter,
att nemligen en gångart är yngre, än det berg ge

notri h vilket den banat sig väg; men man kan ej
så' som hos de s ed n are ' spåra hela sträckor af

efter h varandra

föl jande formationer,

från glim

merschiffern, som är u tan alla organiska lemnin
gar, t il l den af förstenade snäckor och skald j ur of

verfyllda öfvergångskalken , och de om en yppig

vegelalion vittnande stenkols-lagren. Från de läg
sta infusorier finner man i dess a berg allt mer full

komligt o gan i serade djur:
r

cusarter uti de

från de enklaste Fu

äldre hergen träffar

man uti ny-

koJs-lager hela skoga•·

are

i

stone

man

ser

snäckor

allt

massor
åter

och

spåra

man

mera

lefva.

som

åtmin

ej gifva efter dem under t r opiker

storlek

dessa

na :

af träd,

af lemningar

beläckla

från



vextriket

med nya, på förstenade

arnphibier rika, slenmassor; och så kan

en

utveckling af dj ur och

vexter, som

närma sig till likhet med dem,

som nu

Ju flere s:1dane förändringa•· ett land

un

dergått, desto frul;.tbarare b lifve r det; bergena för
vittras, söndergrusas, de för

ve x tern a behöfliga

be

ståndsdelarnP. blifva allt mera lösliga och tillgäng
liga; och kanske har jordskorpan måst undergå en
mängd af nämnde vexlingnr, innan den blef tjen

lig

alt

gifva uäring åt st1 sammansatta växte1·,

fordras för alt underbttlla ett däggande

djur.

som

Ja,

bergens småningom fortgående förviltring har sam
ma

verlwn,

som

menniskorna genom

en

enlig kultur söka befordra, nemligen

ändarnåls
af sten

att

massorna ]Jilda den största möj liga mängd



lösliga

och för vexterna tillgängliga beståndsdelar.
H vad som verkat dessa vexlingar ?
blott voro

Om de

möjliga under en tid "då jorden ännu

var ung'',då

deu

afsvalnade från ett ursprungligen

glödhett tillstand,

eller om de ännu fortgå

fön?-.- äro frågor, som
det mest

-

af olika författare

olika sätt besvarade.

Då en del fram

jorden och de öfri
uppkommit af ett dunstom-

ställer thearier, enligt h vilka
ga planeterna skulle

som

blifvit på

6

omhölje,

en

af gaser och ånga,

massa

som

i

be.

gynnelsen omgit'vit solen, så småningom afsvalnat
och afskiljt sig uti glödande massor, hvilka behål

lit samma

roterande

r

nämuda dunstomhöljet

örelse kring solen,

and re alla sådana probierner för

ej

höra talas

som det

förut skulle h aft ; så förklara

feesagor, och vilja

en annan theor i än den som s tö 

om

der sig på verldiga

fiwta.

Desse

satsen att inga förLindringar timat

utgå

från den

på jorden, som

icke kunna förklaras ur ännu verkande orsaker,

som

phrenornener lika dem,

hotten

äntnt

alltjemt

ur

försig

i mynningen af alla
floder och vatten a fs ä tt a s alltjemt nya l<�ger af
jord af det shtmn1, som stti�1digt afskiljes frt111 de
På hafvels

gå,

herg, h vilka

äro

och

ulsatla för luftens och vallnels

verkningar.

Sä hilda sig på hela hafvets yta än

uu

n

all tjemn t

ya flolägriga berg, h vilka, såsom för

steningar, innehålla lenwingar af

de

kfvande

en gfmg, dtt hvad

djuren, och

som nu· iir fast
uom

som

kansl\e

nu

uli hafven

land förvittrat, eller lnöjligtvis ge·

vnlkaniska och andra för oss okända verlwin

gar hlifvit försäukt, skall bilda ett nyll fast lall(l.
Betr<�kta vi \11ed

nnleduing härul<�l' Sveriges
berg, så finna vi större delen ar dem bestående af

o

f�tsta hystalliui�ka

m a ss

r,

(Granit och Gnciss)

derstundom genotnstrukna af
Porfyrgångar
massor

samt

af malmer

,

Granit-, Trapp-

un

och

med lager- eller stockl'ormiga
alla hdt

och hftllet

sakllauJe
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alla tecken till ett begynnande o rganiskt lif. Bred

vid dessa, och öfver dem, finner man, i flera

skiljda

grupper, bergsformationer, hvilka genast vid första
påseendet gifva tillkänna ett helt an na t ursprung.
för

Tunna,

det mesta vågräta lager, med talrika

försteningar, bevisa att

ett

flytande vatten.

de småniugom sa t t sig

ur

Det öfversta lagret i de fle

sta bland dessa berg är dock

af en

beskaffenhet, mera l i k n a n de Graniten.

krystallinisk

Då man

en

tid a ns å g dessa lager vara
ta

verklig Granit, gaf det
anledning att g ifva alla dessa berg namnet Öf

vergångsberg, såsom varande en blandning af ur
berg och nyare bildningar, och på s å d a nt sätt ut

görande
na.

öfvergång till

en

de nyare

formationer

Förunderligt lika äro alla d essa berg, i sten
beskaffenhet

arternas

följa på hvaraudra.

och

ordningen,

hvari de

Olikheterna i afseende på l a 

grenas n:Ugtighct i de olika bergen hafva intet att
betyda i al'seende på sättet för deras bildning. O
taliga omständigheter
att

kunna tänkas såsom orsak,

på det eua stället en s t ö r re

la sig

vattnet, än

m

hvarandra
tn-Bergcn
nagiCva

på det andra.

Af

fr�IJJ\'aron af hela lager i berg,

tresse iir

le- neh

massa kunnat

större
sam

in

Jigga

s�;som det i dc öfriga Veslgu
tlliigliga kalkbgret, som salmns på Dal

niira,
s:1

sam

-

BnnneJ>erg; emedan delta tyckes tiHkiin
aLL

iJildningcu af det öfversta Trapp- eller

Basallberget i n trtiflat långt förr på de senare än på
de furra.
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Frågan om dessa bergens u pp k o m st och na
va r it ett mål för många naturforskares un
k
dersö ningar, oeh nästan lika mån ga oli k a å sig te r
tur bar

finnas derom,
D en
om

dessa

förs te,

som,

be r gen s

mig vetter1igen,

skdfvit

uppkomst och beskaffenhet,

är

Emanuel Svedenborg uti dess skrift: Om vattnets
och

höjd

den förra ve rl den s starka ebb och flod.

Om Kinnekulle siiger han: "Kinnekulle ligger vid
kanten af Wenern oppk a s tad liksom till
monumenl.

e

tt thess

Ar i l j uflighet och fruchtbarhet,

som

ett litet Eden: Fruchtbara trän vexa der i liknel�
se

af vild skog: Walnötträn

hvad ther

planteras h j elper

i

trädgårdar; och allt

luften

och

op med härligare ymnighet än på andra
Med ett ord, det är en högd,

som

mariten
slellen,

naturen har

beprytt det veslra Göthiska landet med och u t s ett

till ett det makalösaste observatorium i verlden."
-

Kinnekulles bildning fö r k l a r a r han af dess lä�

ge melJan Hunneberget

och Billingen liksom ett

slott mellan tvenne murar;-

och

skulle, enligt hans

åsigt, då vid syndafloelen alla land varit djupt

nn·

der vatten, och ebb och flod möjligtvis på elen ti
starkare än nu, Kinneku11e uppkommit

den varit
genom

att vattnet,

fram och åter,

vid

sitt

j emna

strömmande

stött emot Hunneberg och Billin

...

gen och, på sådant sält, som man ofta ser i ström�
niar,

afsalt den,

som

en

Holme,

på det ställe, del'

9
lugnvatten bildades

mellan

h virflarne.

För

att

fö rklara huru det var m öj l ig t, att öfvers ta lagret i
ett

sådant berg

kunde vara Granit

utan

minsta

tecken till or g a ni ska lemningar, har han på ett an
nat

ställe (Miscellauea Observata) framstiillt en å

sigt om Granitens bildning, enligt h vilken ämnet

för all Gra n i t är en ytterst fin

lera,

som genom

sina partiklars finhet så länge dröjt meJ. alt sätta
sig ur det grumliga vattnet, tills de andra l a gren
sj unkit till botten, h v a r j c m te denna massa så län

ge d röj t att antaga fast fo r m , att dessförinnan alla
tyngre partiklar sj u n k i t

flutit upp på ytan.
skildrat

har äfven

till botten och de l ät ta re

Linne, uti sin Vestgötharesa,
Kinnekulle.

"Jag hafver be

skrifvit Kinnekulle", säger han, "nti hvilken natu
ren förelagt oss Anatomien af jordskorpan, och vi
sat

huru strata terrre hlifvit

tider''

och vidare: --

--

"

hopstaplade i foma

K i n n eku l l e är en plats

bl and de merkv�irdigaste i Riket för sin synnerli

ga belägenhet och skapnad.

Denna Kinnekulle är

ett berg med vidlyftiga afsiittningar och trappvis

lagda fiilt,

som

kunna

innehålla hela soclmarne,

hvartill koutluer, att desse alsiittningar äro betäck
ta med sköna ängar,
trH."

-

vackra ftkerfält, skog och löf�

Han beskrifver· Je s�irskildta st r ata och

anmärker om det öfversta: "Det· är merh·ärdigt att

här öfverst på

kullen

ska ll iiunas endast grasten,

Deraf ses att ej alla gråstenar
udsen,

utan

äro

skapade i hegyn�

alt de äro, äfvensom de andra

sleuar�
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är

emedan sandstenshvarfvet

terna tidens barn;

hlifvit af sand, kalksteushvarfvct af lera med sina

petrificater,
väx. ter;

skifferstenen af mylla och myllan

öfver alla

gråstenarne

dessa ligga

,

af

som

här icke kunna varit skapade i begynnel

alltså
sen."

Angående

bildningen

af sådana

flolägriga

berg, säger Torbern Bergman (Jordklotets Physi
ska beskrifning ) . "Afskiljde partiklar hafva eflet'
hand satt sig antingen

utmed uråldriga

ja

uii

berg,

enstaka höjder, eller

h v i lk a s sidor d c heUicka,

ibland så alldeles öfverhölja, alt gamla ktinwn

b lifver

Det

osynlig..

Hr

endast

som passat för sådan d a ni n g ;

rit för grund, har dess
rörda ytans fart,

att

m

ett visst

djup,

ty om bottnen va

ot s trtn d så hindrat upp

der snarare aJI'rätits än ned

slagits något. Af hiiddarncs miichigbet och art
kan man någorlunda föresUilla sig huru det g[tlt
till i
vissa

vatte11

ställen,

,

som

varit i

begrep att

hvilka mest lttgo det i

sönderdela

vägen,

förde

med sig de afslitna partiidarue och deponerade dem
emot
ua

första

lagom djupa

skorpans ställen

hittder.

v oro

sr, hin ge angrip

af j i ka heskaffe n bet, bl e f

miickligare ju

äfven bädden likartad, och dess

gre tillgången varade;
annat

slag blifvit

uppkommit.

men

denna trntit och

när

blottallt har

Om intet

tjenligt

.liill

följande

slralullt

hinder funnits vid

sildant afstånd att parliklame kuuuat uppchållas1

11
tills de hunnit dit, hafva

desse sjunkit

förut och

anlagt enstakade floberg på sjelfva slätten, h vilka
aldrig

höjd,

hinna den

som de , hvilka

på högre

botten hlifvit lagde och ofta öfverträffa de uråldri

ge.

Hit tyckas Kinnekulle och Billingen med dess

grannar höra."

I öfverensstärnmelse med den

-

na sin åsigt om

b e rgs

dessa

uppkomst

antager

han äfven, att alla strata gå horisontell genom ber
gen.

Della gaf

an

le d n ing till anmärkningar; af
föranleddes, att, uti en ser

hvilka åter Bergman

skild afhandling om Vetsgötha-hergen, söka bevisa,

att äfven

Trappen

ej,

berg och

utgjorde

ett

som anmärkaren

genom dem alla.

stratum

i

dessa

förmödade, uedgär

Såsom skäl för denna sin

Ine

ning anförer Bergman, att han vid ett kalkbrott
ptt Balleberg sett, huru Trappen ligger öfver Alun
schifferu, i.ifvensom han vid vVbm på Billingen, der
den nedre kanteu af Trapplagret förvittrat, funnit
lerskiffer under den.
sats

fullkomligt

Härigenom

anser

bevisad.

S. G. Hermelin har bufvudsakligen
sigt

"De

om

äro

dessa

han sin

bergens nppkolllst,

höjder",

som

samma

å

Bergman.

säger lwn, "som salt sig på vissa

sUillen i horisontcia hvarf, hvilka synas hafva u pp

kommit genom slamning, och på sin ticl torde för
h[dlit sig,

som större öar

mot

det öfriga landet.

"Uti J\llineralogiska Anteckningar öfver en del af
Skaraborgs Liin, säger Hi.-;inger om Flulrappen, att

1.2
alla omständigheter tyckas föranleda

att

tro den

danad på våta vägen, liksom underliggande Flöts

hvarf, och att skapn1:1den bör tillslo·ifvas
krympning

un d r

e

dess

torkning

massa ns

).

Professor
Wahlenberg {Om Svenska jorden Svea 1824) fram
ställer en från de föregående helt och hå lie t
skil j d åsigt om dessa b e r g s bildning. "Det tyckes",
säger han, "som hade en lefvande både för sten
massan och petrificaterna gemensam bildningskraft
styrt hela p rocesse n på ett sätt, h vilket numera
icke visar sig for

våra

;:'

ögon, och som då upphäft

sådant beroende af yttre omständigheter,
numera ega rum i den organiska naturen,"

allt

Angående de så vigtiga
skilda

frågorna.:

som

Om de ser

i Vester g öth lan d under sin hild
sammanhängande, och om Trappen
j s m äl t tillstånd sprängt sig upp genom de öfri
ga lagren, säger Berzeli u s (V etenskaps-academi
"Då man kastar ögat
ens Års-berättelse 182�):

bergen

uingstid varit

•)

Att Hisinger sedermem ändrat sin åsigt af Vestgötha

Trappens bildning synes af följande ställe

uti Tyska öfvet·

sättningen

af hans Minerai-Geogmpbie öfver Sverige, Leip

1826,

der det heter: "So wo hl die LRge als die Gestalt

zig

und abgerundeten Lagenänden aller Berggipfel,
Äehnlichkeit

in der

iiber eimmder

so

wie die

folgenden Ordnung dt'r

Lagen, scheint auszuweisen, dass sie alle eine grosse und
sammenbängende Uebergangs-Gegend

iiber

das Gransteinlager

zulet'Zt

zu

ge bilJet haben, war

ausgrgossen wurdf,"
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på Hen Hisingers geologiska karta öfver Skara
horgs Län, så l•an man svårligen göra sig annan
föreställning, än att hela denna plai ne varit betäckt

af

samma stra ta , som af n åg on välJsam orsak hlifvit

uppbrutna och bortförda, utom på de ställen der de

varit betticlita

af en

trappmassa, h vars seghet är sådan,

att M i n e r a l oge rn a oftare slå sönder sina hamrar, än

de lyckas att aflossa ett passa n de s p ec im en för sina
samlingar. Då T r appen s textur och bessåndsdelar å

ena sidan,

och de förändringar, den underliggande

skiffern undergått, å den

e�

n cl ra, tala för, att den i

smält och glödande tillstånd utflutit öfver de un
derliggande bgren; så tyckes denna pun kt nu vara

bragt till så mycken visshet, som ett geo logiskt factum,
bvilket

ej blifvit

af ögonvittlien intygadt, kan fa."

de föregående stridande åsig
i h v ilka snarare en c hem isk än en meka
process varit upphofvet till dessa berg, fram
Helt nya med

ter, enl gt

nisk

ställer Leop. v. Buch uti en skrift: Von Granit und

Gneiss, 1844. -

Angå ende

att Vestgötha-bergen

varit

deras mening, som tro

sammanhiingande och

att de mellanliggande delarue blifvit bortförde af

samma katastrof, som

sprid t

så många stenblock

öfver Skaudinavien och Norra Tyskland, säger han
sig i allmänhet aldrig kunnat

ligt

dela

de åsigter_, en

hvilka be rga r ter , som utbredt sig öfver vid

sträckta trakter,

öfver

hela länder, skulle kunnat

blifva bortförda och förstörda.

Vid närmare be

finnas

vanligen de sten-

traktande,

numar han,

14
massar,

hvilka

va ett sftdant

lätteligen
daning

man förutsatt såsom qvarblifna, haf
förhållande till h varandra, att man

att de måtte

öfvertygas,

sta

bafva uppträdt

i

Enligt mångfaldig erfarenhet anser
allt tvifve],

att

hvar j e Basaltberg

alla de omgifvande
som

förekomma

upphöjda,
orsak

vid sin

lagren och att

på

dess

för

förhållande.
han det utom
nedgår genom

samma

de bergarter,

sluttningar, sjelfva blifvit

då basalten uppsteg på

anser han det

hvart och ett bland

ytan. Af denna
�ifven vara temligen visst, att
alla Vestgötha-bergen uti sitt

inre d ölje r en hasaltrnassa, hvilken sänker sig ned
genom

de

på dess sluttningar förekommande lager;

hvaraf han

anser sig

hvart och ett

såsom en

je

vara

tvungen

att betrakta

serskild form och neka hvar

mindre berg. ·Hlll'
att trappbeUickningen på
högsta spetsen kunnat skydda öfvergtlllgskalken och
skiffern på sluttningarne mot de förstörande verk
ningarne, då den öfre trappbetäckningen i jemfö
nlse med hela bergets omkrets i allmänhet är gan
ska liten och på Kinnekulle en helt obetydlig
klippa, då den beskyddande kraften dock ieke kan
verka på afst�111d, ulan blott omedelbart under
den betäckande Trappen ellet· Basalten.
Att
sammanhang äfven mellan de

.kan

man

lro,

siiger hau,

-

dessa öfvergångsformationer sällan förekomma utan

i

sammanbang med

Buch,

som

sammanhang

Basaltklippor,

ett pluenomen,
meJ

den

metamorphos,

v.
närmaste

förklarar

som står i

som

bildat

15
Gneissen.

-

De basaltiska formationerna, h vilka

kunna sträcka sig långt under Graniten, skulle nem
Iigen förhindra de förändrande ämnen, med h vil
ka Graniten framträder, att äfven verka på de Ba
salten betäckande formationerna.
skulle

dessa

ämnen kunnat

vergångsskiffern,

och

hör

Lilda

-

Endast

der

Gneiss af

öf

hvarest Basalten på d j upet upp

e j mera

hindrar

Granitens

framträn

gande.

Då

det

Trappelis förhållande,

egentligen är

som vid dessa berg varit

omtvisLadt, bar ur of

vannämnde skrifter i allmänhet endast hlifvit an
fört hvad som hörde dit.
om

Tvistepunkterna

voro ,

den är af vulkaniskt eller nepluniskt ursprung,

eller,

som är detsamma, om den

tränger igenom

de underliggande lagren, eller blott utgör det öf
versta bland dem, samt huruvida Trappen skyddat
de flolägriga öfvergångsbildningarne från förstöring.
Beträffande den första af dessa frågor , tyckas nu
mera alla vara deroro ense, att Trappen är af vul
kaniskt ursprung; h vad den

sednare angår, så är

den af de sista, som skrifvit derom, på högst olika
sätt besvarad. - Om man svårligen kan gå in på

v. Buchs åsigt, att Gneissbildningen står

hang

i samman

med öfvergångsbildningen; så är det å an
dra sidan svårt alt forklara den fullkomliga från

varon af all kalk och mergelbildning på hela slät
ten

mellan Vestgötha

öfvergå ngsberg,

om man,
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enligt. Berzelius, antager, att de varit sammanhän
gande och genom ett strö m a n d e vatten blifv i t bo rt
Hä r

förda.

fi n n as d els lera , dels sand , dels

blandn i n g af bå d a ;

men i ngen af d essa jorda rter

har den beskaffenhet, som en af Vestgötha - öfver

gån gsberg b i ldad siarom j ord skulle ha fva .
är kornig och krystal l i n i s k , så som den

ten bil d a d e ;
s ten bildade
t ä r.

San d en
af gra ni

då d eremot de af Kinnekulle Sand

jordlager

ha fva en belt annan k a rak

Högst fink o r n ig v isar sanden h ä r en på fallan

de likhet

med sj el fva sandstenen, och

svafvelkisbollar alldeles lika

Och uti lera n finnas

ej spår

dem

inn ehåller

u ti san d s ten en.

efter kalk ;

hvilket

dock en af öfvergån gsbergen bildad skulle hafva.
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