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J en uppsats med titeln xOm postglaciala aflagringar med 
Ancylus fiuviatilis på Gotland>> ,  införd i Öfvers . af K. Vet.
Akademiens Förhandl. för 1887, har jag lemnat ett förberedande 
meddelande om förekomsten på Gotland af ett slags egendom
liga sötvattensbildningar, som redan 20 år förut blifvit upp
täckta i ryska Östersjöprovinserna och af sin upptäckare 
akademikern FRIEDR. ScHMIDT erhållit benämningen Ancylus
aflagringar efter den för dessa bildningar mycket karakteri
stiska snäckan Ancy lus fluviatilis MuLL. De undersökningar, 
som lågo till grund för nyssnämda uppsats, hade utförts huf
vudsakligen under sommaren 1887, då jag med understöd af 
Vet. -Akademien bereste södra delen af Gotland för studier 
öfver öns qvartära geologi , och de resultat, hvartill j ag då 
kommit i fråga om Ancylus-grusets förekomstsätt och innehåll 
af skallemningar, ledde mig till det uttalande , att Ancylus
bildningarna >synas mig lemn a ett direkt bevis för att Öster
sjön någongång i tiden utgjort ett sötvattensbäcken med en 
molluskfauna ,  hvars mest karakteristiska representanter äro 
Limna;a o vata och Ancylus fluviatilis» (l . c. p.  728), samt att 
detta skede i Östersjöns qvartära historia med all sannolikhet 
inträffat under förra delen af den postglaciala epoken, hvaraf 
åter blefve en följd, att den marina s .  k >>Litorina-periodens» 
molluskfauna invandrat till Östersjön först efter Ancylus-tiden . 

På grund af det uppslag, som fyndet af Ancylus-grus på 
Gotland sålunda lemnade, blef det mig ett önskningsmål att i 
så stor omfattning som möjligt och mera systematiskt än 
förut skett få studera såväl Ancylusgrusets som Litorina
aflagringarnas horisontala och vertikala utbredning, innehål l 
af fossila lemningar, förhållande till snpramarina bildningar 
m. fl. hithörande frågor, som kunna belysa Baltiska hafvets 
yngre qvartära historia. En granskning af i literaturen 
tillgängliga uppgifter om de marina postglaciala bildnin-
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garna inom det baltiska området visade nemligen i många fall 
nödvändigheten af en förnyad undersökning på ort och ställe 
med särskild hänsyn till nyss anförda spörsmål, och detta dels 
af den orsak att i regel finnas anförda blott de allmännast i 
dessa bildningar förekommande molluskarterna såsom Mytilus, 
Carclhcrn och Tellina, under det att de i djurgeografiskt hän
seende så vigtiga Litorina-formerna endast undantagsvis fin
nas omnämda ; dels emedan uppgifter om skalens storlek, om 
förekomsten af cliatomaceer, rhizopocler och ostracocler antingen 
helt och hållet saknas eller äro alltför ofullständiga för att 
läggas till grund för mera bestämda uttalanden t. ex. rörande 
de fysikaliska förhållanden, som förut varit rådande i det 
Baltiska hafvet. 

Genom erhållarrdet af SEDERHOLMS större, inrikes resesti
pendium från Upsala universitet kom j ag sommaren 1888 i 
tillfälle till undersökningar af antydda slag inom en stor del 
af södra Sveriges baltiska kusttrakter samt på Bornholm. För 
resultaten af denna resa har jag i slutet af nämda år till 
universitetet inlemnat en utförlig redogörelse, hvarjemte en 
uppsats om mina undersökningar öfver en del af Bornholms 
qvartära bildningar blifvit offentliggjord i Geologiska Före
ningens i Stockholm Förhandlingar för 1889. 

Sommaren 1889 fortsattes dessa undersökningar, med under
stöd af en del af BJURZONS resestipendium från Upsala univer
sitet, inom vissa svenska kustområden längs Bottenhafvet och 
Bottenviken, hvarvid resan utsträcktes ända till trakten af 
Neder-Kalix. Under denna resa utfördes äfven på n ågra stäl
len draggningar i hafvet särskild t för vinnande af ökad känne
dom om den nutida molluskfaunan och diatomacefloran inom 
dessa nordliga trakter af Baltiska hafvet. 

Liknande undersökningar verkställdes äfven sommaren 
189 0 vid en del ställen af nordtyska kustområdet, då jag i 
egenskap af BuRMEISTERSK stipendiat besökte bl. a. dessa trak
ter. Det gälde att här - inom områden där hafvets hydro
grafi är väl känd - studera en fauna och diatomace-flora, 
som hade sin motsvarighet så till sammansättning som - i 
fråga om molluskfauna - äfven till storleksförhållanden med 
de fossila lemningar, hvilka inom skilda delar af det baltiska 
området blifvit insamlade från Litorina-tidens aflagringar; ty 
endast genom komparativa undersökningar af detta slag kunna 
bestämdare uttalamlen göras rörande de hydrografiska för-
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hållanden, som varit rådande inom det baltiska Litorina
hafvet. 

Som å de kartor öfver Gotland, hvilka stodo till mitt 
förfogande vid undersökningarna därstädes 1886 och 1887 ,  
endast funnos några få höjdsiffror utsatta, har jag senare, 
efter utgifvandet af den topografiska kartan, vid mera tillfälliga 
besök på ön utfört en del afvägningar för bestämmande af 
läget hos några förut undersökta Ancylus- och Litorina-af
lagringar. 

Den närmare bearbetningen af det under de ofvannämda 
resorna hopbragta rikliga materialet har fortgått under för
nämligast de trenne sista åren . 

Min första uppgift var att genom slamningar af en stor 
mängd prof söka erhålla kännedom om olika bildningars inne
håll äfven af mi�roskopiska organismer, hvilka i förening med 
molluskerna kunde vara egnade att belysa frågan om det 
Baltiska hafvets forna biologiska och hydrografiska förhållanden. 
Bland dessa organismer intaga diatomaceerna utan fråga det 
främsta rummet, men slamningar för förfärdigande af preparat 
af sådana äro tyvärr mycket tidsödande. Med lätthet afslam
mas däremot ostracoder och rhizopoder. Sedan slamningarna 
till största delen blifvit fullbordade, utarbetades kapitlena om 
Ancylustiden och Litorinatiden .  Som denna senare emellertid 
får sin rätta belysning först genom en jemförelse med det 
Baltiska hafvets nutida biologiska och hydrografiska förhållan
den, försökte jag att ha'röfver utarbeta en utförligare fram
ställning, hvilken ursprungligen var ämnad att föregå behand
lingen af de q vartära epokerna från äldre till yngre ; men den 
bristande kännedomen om de hydrografiska förhållandena inom 
Baltiska hafvet innanför de danska och tyska farvattnena - 

med sina sedan början af 187 0-talet arbetande hydrografiska 
stationer - har gjort, att jag för närvarande måste afstå från 
denna min ursprungliga plan och afvakta bl. a. publicerandet 
af de år 1877 under den Ekmanska hydrografiska expeditio-

. nen i Baltiska hafvet vunna resultaten . 
Det ingick för öfrigt i min ursprungliga plan att endast 

lemna kortare öfversigter af Baltiska hafvets prre- och inter
glaciala epoker. En närmare granskning af literaturen här
öfver gaf dock vid handen, att åsigterna om de hithörande 
bildningarnas ålder äro långt ifrån samstämmande, hvarför en 
sådan kortare framställning icke lämpligen kunde ega rum, 
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utan måste jag försöka att af föreliggande data bilda mig ett 
omdöme om den ena eller andra äsigtens större sannolikhet 
och att härpå grunda min framställning af de nämda epo
kerna. En sådan utförligare framställning torde för öfrigt 
vara tillräckligt motiverad dels däraf, att de ifrågavarande 
förhållandena inom norra Tyskl and och Danmark äro af ej 
ringa intresse för specielt Skånes äldre qvartära geologi, dels 
ock af den orsak, att flere vigtiga frågor, som anknyta sig 
till dessa prre- och interglaciala epoker, hittills blifvit alltför 
litet påaktade. Dessa omständigheter i förening med bristande 
material för en framställning af Baltiska hafvets nutida hy
drografiska och delvis biologiska förhållanden hafva emellertid 
gjort, att jag ansett mig böra uppdela ämnet i tvenne publi
kationer, af hvilka den här föreliggande delen I omfattar 
Baltiska hafvets historia under de prreglaciala och interglaciala 
epokerna samt under den yngsta ishafstideri (se första kapitlet, 
om terminologien). Den följande delen II är ämnad att in
rymma hafvets postglaciala historia eller Ancylustiden och 
Litorinatirlen, hvartil l  nära ansluter sig nutiden. 

Beträffande planen för den här föreliggande första delen 
förtjenar för öfrigt framhållas , att jag ansett mig böra mera 
inledningsvis lemna dels en öfversigt af det nutida Baltiska 
hafvets indelning och djupförhållanden dels ock en motivering 
för den terminologi, som i afhandlingen kommer att följas. 
Då det i föreliggande arbete mera gällt att lemna en öfver
sigtlig framställning af de vigtigare hittills vunna resultaten 
än en fullständig sådan redogörelse, bar jag icke ingått på 
någon utförligare historik, med undantag dock. för kapitlet 
om den yngsta ishafstiden. 

J ag vill här begagna tillfället att uttala min stora tack
sambet å ena sidan för de ofvan omnämda många reseanslag, 
som blifvit mig tilldelade, och å den andra till de personer, 
som på ett eller annat sätt visat intresse för och underlättat 
mitt arbete. Bland dessa senare ber jag att särskildt få 
nämna prof. P. T. 0LEVE, som benäget tillåtit mig att å Up
sala kemiska laboratorium utföra största delen af mina slam
ningar och med stor beredvillighet åtagit sig bestämningen af 
de funna diatomaceerna; prof. W. LILLJEBORG och d:r A. Go:Es, 
h vilka haft godheten a t t bestämma astracoderna och rhizopoderna; 
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prof. T .  TULLBERG och kommendörkapten F .  MALMBERG, som 
benäget tillhandahållit mig den förre den vid draggnings
arbetena och den senare den vid de hydrografiska undersök
ningarna erforderliga utrustningen. Till d:r L. KoLMODIN i 
Visby hembär jag en särskild tacksamhet för de många lär
domar, jag af honom inhemtat under de draggningsfårder vid 
Gotland (1881) och Bornholm (1882). på hvilka jag haft för
månen att vara honom följaktig. Vidare står jag i tacksam
hetsskuld till prof. G. LINDSTRÖM för många värdefulla  upp
lysningar och råd i fråga om Gotlands qvartära bildningar; 
till min värderade lärare, docenten A. G. HöGBOM samt till 
kand . R. SERNANDER, hvilka båda städse med intresse följt 
mina undersökningar 9ch gifvit mig flere värdefulla upplys
ningar ; till statsgeologen GERARD DE GEER, som meddelat mig 
en del upplysningar särskildt rörande afvägningsmetoder, och 
under hvilkens ledning jag hade tillfälle att (sommaren 1888) 
studera den högsta m arina gränsen inom sydvestra Blekinge; 
samt till prof. HJ. SJöGREN, som beredt mig flere förmåner 
vid den under hans ledning stående mineralogisk-geologiska 
institutionen i Upsala. 

FÖRSTA KAPI'fLET. 

Baltiska hafvets indelning och djupförhållanden. 
'l'erminologi. 

Med Baltiska hafvet - eller Östersjön i vidsträckt be
märkelse - förstår man som bekant det stora inhaf, som ut
fyller depressionen alltifrån Slesvig-Holsteins ostkust och upp 
till Haparanda, inklusive de större och mindre vikar, som 
stå i direkt samband med det egentliga inhafvet. Af gammalt 
har man åi vissa delar af Baltiska hafvet gifvit olika benäm
ningar såsom Östersjön (i inskränkt bemärkelse) ,  Bottniska, 
Finska och Riga-vikarne o. s .  v .  Uppställandet af dessa under
afdelningar har enligt sakens natur tillkommit uteslutande på 
morfologiska grunder, men en sådan indelning eger sitt be
rättigande icke blott ur denna synpunkt utan äfven, såsom vi 
en annan gång skola närmare visa, af hydrografiska och 
biologiska skäl. 
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Oaktadt de anförda förhållandena i allmänhet icke hafva 
sin tillämpning på hafvets äldre skeden, under hvilka det
samma företett mycket växlande utseende, vilja vi här angifva 
gränserna för dess olika afdelningar, emedan i det följande 
komma att skildras förhållanden, som anknyta sig till in
skränktare områden af det baltiska bäckenet, hvilka därför 
böra omtalas med korta namn och utan omskrifningar. 

På senare tider har man plägat indela Baltiska hafvet i 
tvenne hufvudafdelningar, vestra och östra eller inre Öster
sjön, hvardera med sina underafdelningar. 1 Det synes oss 
emellertid ur flere, ofvan vidrörda synpunkter, hvilka vi vid 
ett annat tillfälle skola närmare utveckla, naturligare att m
dela detsamma i flere afdelningar, nemligen i följande 8: 

l. Westra Östersjön.  
2. Riigenhafvet. 
3. Egentliga Östm·sjön. 
4. Riga-viken. 
5. Finska viken. 
6. Ålandshaf. 
7. Bottenhafvct. 
8. Bottenviken. 
Gränsen mellan Westra Östersjön och Rattegat förlägges 

lämpligen till Belternas smalaste delar, d. v. s. i Lilla Belt 
ungefär vid Middelfart och i Stora Belt vid Sprogö samt gräns
linien mot Riigenhafvet från Gjedser odde på Falster till Dars
serort i Pommern. Såsom en eqvivalent till Westm Östersjön 
plus Belterna kan man betrakta Öresund norr om linien Malmö 
--Amager, där ansenliga undervattensgrund förefinnas. 

Alldenstund den del af Baltiska hafvet, som upptages af 
området mellan Södra Skåne och Rttgen, särskildt på grund 
af nutida hydrografiska och biologiska förhållanden, förtjenar 
att betraktas som en särskild underafdelning af det Baltiska 
hafvet, vilja vi för densamma föreslå benämningen Rugen
hafvet. Dess gränser mot W estra Östersjön och Öresund fram
gå af det ofvan anförda, och dess gränslinie mot Egentliga 
Östersjön förlägges lämpligen från sydöstra Skåne öfver Born
holm till nordöstra Rttgen. 

1 Jfr b.  a. ACKERMANN : Phys.  Geogr. d. Ostsee, Hamburg 1883. De i 
detta arbete uppdragna gränserna för Baltiska hafvets underafdelningar hafva 
i den följande redogörelsen blifvit i hufvudsak bibehll.llna. - Som titlarne pli 
de arbeten, som i denna afhandling citeras, i regel äro förkortade, hänvisas 
till literaturförteckningen i slutet, där de fullständiga titlarne literfinnas. 
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Egentliga Östersjön sträcker sig från sistnämnda gräns
Iinie upp till åländska arkipelagen .  Dess gräns mot Rigaviken 
utmärkes af de estländsk-livländska öarne, och gränslinien mot 
Finska viken förlägges kanske lämpligast från Spithamn i 

Estland öfver Odensholm till Hangö udde i sydvestra Finland .  
Ålandshof har sin sydgräns från Stockholms yttre skär

gård öfver den barrierartade undervattensrygg, som härifrån 
fortsätter först mot O. och sedan mot N. till Åland. Nord
gränsen framgår vid den största förträngningen mellan nord
vestra Åland och Upland öfver Understen , hvilken förträng
ning bär namnet Södra Qvarken. Bottenhafvet sträcker sig 
härifrån och upp till Norra Qvarken, hvarmed förstås skär
gårdsområdet mellan V asa och Umeå, och hela den norr härom 
befintliga delen af Baltiska hafvet utgöres af Bottenviken. 

Angående djupförhållandena inom Baltiska hafvet vilja 
vi här lemna några smärre meddelanden. 1 

Bottenviken är på det hela taget ett flackt bäcken utan 
några betydligare djupdi:fferenser, med de djupaste delarne ,  
som nedgå till omkring 100 m. ,  belägna utanför Vesterbottens 
kust. 

Bottenhafvets största djup, omkring 270 m., träffas utan
för Ulföarne (mellan Hernösand och Örnsköldsvik), och området, 
som upptages af 100 m.-isobaten, utgör vid pass 1/3-del 
af hela bäckenet . Undervattensbarrieren mellan dessa båda 
hafsområden ligger på ett djup, som understiger 4 0 m .  

Mellan Bottenhofvet och Ålcmdshaf förefinnes däremot ingen 
sådan sammanhängande barrier, men isobaterna för 4 0  m. l öpa 
här ganska nära tillsamman, så att en kanalartad förträng
ning af mellan 6 0  och 100 m. djup förbinder dessa områden . 

I förhållande till sin ringa storlek är Ålandshaf ett rela
tivt djupt område,  som sannolikt är att betrakta som en 
kittelförsänkning. Ungefär 1/4 af dess areal sänker sig till 
omkring 150 m. djup och ett ej obetydligt område inom dess 
nordvestra del till omkring 200 m. djup. Litet S. om Signils
skär på Ålandssidan stupar hafsbottnen ganska brant ner till 
ett djup af omkring 300 m. ,  det största i Ålandshaf. Mellan 
Ålandshaf och Egentliga Östersjön framgår den förut om-

1 Desamma äro hemtade dels frän den djupkarta, som il.tföljer AcKER
MANNS ofvan citerade arbete, dels ock frän PET;ERSENS djupkarta öfver Vestra 
Östersjön och Kattegat (C. G. J oH. PETERSEN: >Hauchs> togter etc . ,  Kjbhvn 
1889) . Några uppgifter i fråga om Beltema hafva erhil.llits från sjökort samt 
frän MEYER: Physikal. Verhältn. d .  Ostsee, Kiel 1871. 
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nämnda barrieren , på ett djup under hafsytan af mindre än 
40 m. 

Finska viken är den enda af Baltiska hafvets till Egent
liga Östersjön angränsande underafdelningar, som utan någon 
som· helst barrier står i förbindelse med det sistnämnda cen
trala området. Dess innersta del är i allmänhet flack. Något 
längre ut företer bottnen ett mycket sönderstyckadt utseende, 
i det att smärre öar och en mängd härs och tvärs gående 
grund och fördjupningar karakterisera området. Större delen 
af det vester härom belägna området upptages däremot af en 
mera regelbunden insänkning med ett djup, som i allmänhet 
öfverstiger 60 m. , och närmare mynningen vidtager en sänka , 
som är djupare än 1 0 0 m. och fortsätter ut i Östersjön. 

Rigaviken är väl afskild från Östersjön genom under
vattensbarrierer mellan de förut nämnda öarne. Inre delen af 
viken upptages till stor del af en insänkning, som något öfver
stiger 40 m. i djup, och det öfriga området är ännu flackare.  

Egentliga Östersjön kan med afseende på djupförhållan
dena delas i trenne större områden, af hvilka ett är beläget 
mellan Gotland -- med dess undervattensutlöpare mot norr 
öfver Gotska Sandön och mot söder, Hobergsbanken samt 
:iVIedelbanken - å ena sidan samt ryska Östersjöprovinserna 
och Preussen-Pommern å den andra ; ett anna.t område är 
beläget mellan Gotland med dess nyssnämnda, submarina 
fortsättning samt svenska fastlandet ; det tredje åter W. om 
en linie, som öfver vestra delarue af Medelbanken och Stolpe
banken sammanbinder Ölands södra udde med J ershöft i Pom
mern ; dess gräns mot W. bildar gränslinien mellan Egentliga 
Östersjön och Riigenhafvet. 

Inom det förstnämnda af dessa tre områden hafva de 
större djupen eller sådana som öfverstiga 1 0 0 och 15 0 m. sin 
ojemförligt största utsträckning inom Baltiska hafvet ; inom 
det andras norra och mellersta delar omsluter. isobaten för 1 0 0  
m.  en ansenlig areal, och mellan Landsort och grundet Koppar
stenarue N. om Gotska Sandön uppnår Baltiska hafvet sitt 
största uppmätta djup eller 329 m. Det tredje och minsta 
området är i allmänhet mycket flackare än de föregående, i 
det att en stor del af detsamma ligger emellan 6 0  och 1 0 0 m. 
under hafsytan. 

Rugenhafvet är ännu flackare än det sistnämnda och upp
tages till omkring 2/3 af områden, som äro grundare än 4 0  
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m . ,  och till vid pass 1/3 af  ett område, som sänker sig till en
dast mellan 40 och 60 m. djup. 

Inom södra delen af Öresund framgår mellan Limhamns
trakten och Köpenhamn en bredare barrier, som i allmänhet 
icke ligger djupare än 1 0  m. ,  med undantag för den något 
djupare rännan Drogden med dess nordliga fortsättning Hol
ländar-djupet. Öresund är f. ö .  till större delen djupare än 
10 m. och W. om Landskrona vidtar en temligen smal ränna 
med ett djup, som växlar mellan 30 och 40 m .  (ställvis 46 
m.) och h vilken ränna fortsätter fram förbi ön H vens östra 
och norra kuster, där den upphör. I sundet mellan Helsing
borg och Helsingör uppträder åter en dylik ränna, som dock 
endast fortsätter ett kort stycke nt i sydöstra Kattegat. 

Westra Östersjön är till hela sin utsträckning ett flackt 
område. Vid pass 1 f 4 däraf upptages af rännartade fördjup
ningar jemte ett något större område, Travemiinlle-bugten, 
af mer än 20 m. djup. Ett djup af mellan BO och 40 m.  träf
fas t. ex. emellan Alsen och Fyen-Ärö samt inom den smala, 
flodfåra-liknande ränna, som följer en del af Langelands ost
kust. På ömse sidor om gränslinien mellan W estra Östersjön 
och Riigenhafvet utbreder sig ett flera mil bredt område med 
ett djup af mindre än 20 m. ,  och i denna undervattensplatå 
förefinnes - emellan Gjedser och Darsserort-trakten - en 
något djupare insänkning, Kadett-rännan, med längdutsträck
ning i NNO-SSW. 

Genom Stora Belt löper en mestadels flodfåra-liknande 
ränna, hvars botten i allmänhet ligger på ett djup af mellan 
40 och 50 m. Det största djupet är beläget mellan Sprogö 
och Korsär och uppgår till 67 m. 1 Äfven i Lilla Belt finnas 
dylika djuprännor, fast af mindre utsträckning. Största dju
pet, omkring 50 m., träffas utanför Fredericia. 

I anslutning till redogörelsen för Baltiska hafvets djup
förhållanden vilja vi med n ågra ord omnämna motsvarande 
förhållanden inom Rattegat och Skagerak. Kattegat,! som 
från norra gränslinierna för Baltiska hafvet inom Belterna 
och Öresund sträcker sig till en linie, som tänkes dragen från 
Skagen i riktning mot Marstrandstrakten, är i likhet med 
W estra Östersjön på det hela taget ett flackt haf. Bottnen 
inom dess sydvestra del är genomskuren af rännartade för-

1 H. A. MEYER : Physikal. Verhältn. d. Ostsee, 1871, sid. l. 
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djupningar, bland hvilka förtjenar framhållas en flodfåra-lik
nande,, som från Stora Bält fortsätter först i nordlig och 
sedan i NNO-lig riktning ungefär till höjden af Grenaa med 
ett djup, som i allmänhet öfverstiger 40 m. Inom Aalborgs
platån , eller området mellan Anholt-Lresö och Jutland, träf
fas i regel icke större djup än omkring 20 m., hvaremot om
rådet mellan denna platå och svenska kusten är ej obetydligt 
djupare och ställvis företer rännartade fördjupningar, som 
sänka sig till 50 a 90 m. djup och stundom mera. Särskildt 
förtjenar framhållas en sådan djupränna, som vidtar på höj
den af Winga och fortsätter i NNW-lig riktning för att utan
för Tjörn öfvergå i den bekanta norska djuprännan, som -
med ett största djup af ända till omkring 800 m.  -- genom
löper Skagerak och fortsätter längs norska kusten ut åt 
Atlanten. 

Med qvm·tärperioden förstå vi, i enlighet med det vanliga 
bruket, hela tidskedet från pliocenepokens slut till våra dagar 
och med qvartärsystemet alltså de aflagringar, som under detta 
skede tillkommit. 1 

Qvartärperioden indelas vanligen i 2 eller mera sällan i 
3 större af delningar, h vilka benämnas : 

i Sverige : l .  den glaciala, 2. den postglaciala och 3. den 
alluviala; 

i Tyskland : l. Diluvi�tm 2 = postpliocen, 2 .  Alluviwn 2 (H. 
0REDNER : Elemente d. Geologie, 7 Aufl. 1891); 

i England:  l. Pleistocen = postpliocen = Dihtvium =glacial, 
Prehistorie + Recent (A. GEIKIE : Textbook of Geology, Lon
don 1885). 

En sådan tu- eller tre-delning af qvartärperioden synes 
emellertid icke längre vara hållbar, sedan undersökningarna 
gifvit vid handen, att den äldre afdelningen (l) omfattar 
olika skeden eller epoker, som hvar och en riktigare bör be
traktas såsom ungefar likvärdig med hela den postglaciala 
epoken ( = 2 + 3 i Sverige) . 

1 Här användas de benämningar, som antogos vid den internationella 
geologiska kongressen i Bologna 1881. (Jfr B. LuNDGREN, i G. F. F . ,  Bd 6, 
sid. 121 och följ . )  

2 Termerna >diluvium > och >alluvium > j emte deras kombinationer borde, 
silsom NIKITIN (Z. d.  d.  g. G. 1884, sid. 37) med rätta framhållit, utgå ur den 
geologiska literaturen, särskildt som de äro ovetenskapliga och numera alldeles 
öfverflödiga. 
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E n  sådan uppfattning af qvartärperiodens indelning ligger 
1 ett af A. G. NATHORST redan 18731 meddeladt skerna öfver 
de supramarina, fossilförande qvartärbildningarna i Skån�
Danmark, h vilket i hufvudsak har följande utseende : 

Torf med tall . 
lek .  

P t l . l b'ld . J asp och nederst Betula nana . os g ama a 1 · nmgar .. ) JDryas etr.. + sotvattensmol-
I Lera med ) lusker och ostracoder. 

Salix polaris. 
Isperiod -------------- ____ krosstensbildning. 

I t 1 · l b"ld · {Lera med Salix polaris och Dryas jemte 
n erg ama 1 mng. . 

sötvattensmollusker och en ostracoJ. 
Isperiod ------------ --·---- krosstensbildning. 

Den nyss anförda, till sin prinr.ip utan fråga naturligaste 
indelningen af qvartärperioden har emellertid icke vunnit den 
anslutning den otvifvelaktigt förtjenar, och först senare hafva 
på samma princip grundade indelningar blifvit tillämpade på 
såväl de tyska som svenska qvartäraflagringarna. 2 

År 188 7 använder ToRELL termen »infraglacial» för >:sådana 
aflagringar, som ligga under de egentliga glaciala», 3 och i 
öfverensstämmelse härmed föreslår DE GEER 4 benämningarna 
·,intraglacial» och »Supraglacial» samt karakteri8erar dessa 3:ne 
termer på följande sätt (l. c.) : »infraglaciala eller sådana ,  som 
äro äldre än den stora ,  undre moränen, vidare intraglaciala 
eller sådana, som tillhöra tiden mellan de bägge moränernas 
bildning, och slutligen supraglaciala eller sådana, som äro 
yngre än den öfre moränen .» Termerna infra- och supraglacial 
äro emellertid användbara en�ast såsom rent stratigrafiska
ur hvilken synpunkt ToRELL också användt benämningen infra
glacial -, hvaremot desamma ur kronologisk synpunkt - så
som DE GEER användt dem - hafva en betydelse, som är 
motsatt den förre, i det att infra (om tid) betyder efter och 
supra (om tid) före. 

1 A rkt. vegetat. norr om Alperna. 
2 Jfr bl. a .  W AHNSCHAFFE: Qvartärhi!d . be i Magdeburg, 1885, sid. 10::. 

DAMES: Glacialbihl. d. norddeutschen Tiefebene, l8tiö. ToRELL : Istiden nr, 
1887, l. c. p. 43i:l. 

3 Z. d. d. g. G. Bd 39, 1887. sid. G40 och not l. 
' Skand nivåförändr. etc . ,  G. F. F. 188ö, sid. 367. 
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Betraktar man frågan öfvervägande ur sistnämnda syn
punkt, något som synes i allmänhet vara förmånligare, ·äro 
de äldre benämningarna för qvartärperiodens olika hufvud
skeden eller epoker emellertid fullgoda, hvarför de komma att 
i det följande bibehållas.- Med den uppfattning af qvartär
perioden i 5 ungefär likvärdiga epoker, till hvilka vi här vilja 
nusluta oss, öfverensstämmer den äldre benämningen · inter
glacial ( = bildningar, som tillkommit emellan tvenne skilda 
nedisningar) bättre än termen intraglacial ( = bildningar som 
tillkommit inom en och samma nedisning). 1 Särskildt ur 
kronologisk synpunkt förefinnas inga svårigheter för bibehål
landet af benämningen prceglacia l, som af A. JENTZSCH2 blifvit 
utbytt mot »(riih,glacial>>; ty om man håller fast vid, att den 
pra:glaciala epoken är den, som närmast föregick den äldre 
glaciala (se nedan) - och icke anser benämningen glacial lik
tydig med qvartär - kan i begreppet prreglacial icke inläggas 
betydelse af tertiära eller äldre epoker resp. perioder, hvilka 
i så fall böra kallas pr·a:qvartäm. 

JENTZSCH använder (sist anf. st.) såsom kronologiska ter
mer för den första och andra nedisningen benämningarna alt
glacial  och jungglacial, hvilka utan fråga äro väl valda och 
för svenska förhållanden lämpligen skulle kunna ersättas med 
äldre resp. yngre glacial. Äfven ur den synpunkten, att 
JENTZSCH's ofvan anförda term »fruhglaciah till sin betydelse 
sammanfaller med benämningen »altglaciah, bör densamma 
icke upptagas, och af samma anledning bör den af DE GEER 
för svenska förhållanden införda termen »Senglacial» ( = »h varf
viga lerans" etc. bildningstid) utgå, särskildt som för öfrigt 
benämningen »spätglaciah förut blifvit af F.  WAHNSCHAFFE 
använd i en annan betydelse eller om både den öfre moränen 
och om de bildningar, som tillkommit i närmaste anslutning 
till den yngre landisens afsmältning (sist anf. st .) .  

I enlighet med den af NATHORST följda principen anse vi 
alltså, att qvartärperioden, såvidt undersökningarna hittills 
gifva vid handen , naturligast bör indelas i följande 5 epoker, 
hvilka äro att uppfatta såsom ungefär likvärdiga : 

5. Postglaciala epoken. 
4. Yngre glaciala >> 

l Benämningen > intraglaciah är för öfrigt i denna betydelse använd 
redan 1885 af TH. EBERT. (Se Jahrb. d. k .  Preuss . geol. Landesanst.  u. Berg
akad. ftir 1885, sid. XCII). 

2 Neuere Fortschritte etc. 1888, sid. !). 
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3. Jnte1·glaciala epoken 
2. Äldn glaciala ,, 
l. Pneglacia la 
Under det att man mom den yngsta eller postglaciala 

epoken kan - i fråga om det baltiska området - särskilja 
två väsentligen olika skeden eller tider, A ncylustiden och Li
torinatiden ,  är en sådan uppdelning af de äldre epokerna i 
allmänhet ännu icke genomförbar. särskildt af den orsak att 
de förhandenvarande afl.agringarna blifvit i större eller mindre 
grad rubbade och förstörda af landisen. Vi komma vid be
handlingen af de särskilda epokerna att något närmare ingå 
på denna fråga,  men vilj a här endast framhålla, att man t. 
ex. i Tyskland sökt att uppdela de interglaciala (sedimentära) 
afl.agringarna i trenne horisonter eller l. sådana, som bildats 
i närmare anslutning till den äldre landisens afsmältning, 2 .  
sådana som tillkommit under den egentliga interglaciala tiden . 
3. sådana, som bildats i närmare samband med den yngre 
landisens framryckande. Undersökningar af detta slag äro 
naturligtvis i många fall ganska svåra, och i Sverige, där 
uppmärksamheten ännu icke riktats häråt, torde det möta 
stora svårigheter att genomföra sådana indelningar särskildt 
inom de mera centrala områdena för landisens uppträdande , 
där erosionen bör ha verkat kraftigast , på samma gång dessa 
områden under en ojemförligt längre tid varit betäckta af 
landisen, som hindrat uppkomsten af sedimentära afl.agringar 
i större skala. 1 

Såsom det sista skedet af den yngre glaciala epoken vilja 
vi betrakta ishafslerans och andra därmed samtida afl.agrin
gars bildningstid och kalla detta skede den yngsta ishafstiden. 
(Angående terminologien för hithörande bildningar hänvisas 
till kapitel 4). 

1 Jfr DE GEER: Skand. landisens andra utbredn. ,  l .  c. p. 456. 
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ANDRA KAPITJ,ET. 

Baltiska hafvet under den prreglaciala epoken. 

Som frågan om baltiska bäckenets bildningssätt och -tid 
hittills varit föga uppmärksammad och denna fråga för öfrigt 
i flere hänseenden erbjuder stora svårigheter, anse vi oss 
ln·arken kunna ingå på en närmare redogörelse för de spridda 
uttalanden, som härom framkommit, eller på en del nära till
hands liggande, mer eller mindre sannolika teoretiska spekula
tioner öfver bäckenets pn::eqvartä-ra historia. Vi vilja dock 
framhålla några synpunkter och omständigheter, som äro eg
nade att belysa de äldsta qvartära skedena förnämligast hos 
Jet sydbaltiska bäckenområdet. 

Rörande sättet för bäckenets tillkomst synes det sålunda 
otvifvelaktigt, att vertikala rörelser i berggrunden härviJ 
spelat den mest framstående rollen. 1 Vidare har utan fråga 
den prreglaciala »sekulära förvittringen>> i förening med en 
samtidig erosion genom floder i ej oväsentlig mån bidragit 
till bäckenets fördjupning och detta särskildt för den inre, 
större delen af området, som under högst betydande tidrym
der måste ha legat h öjd öfver hafvets nivå. Denna af den 
sekulära förvittringen indirekt orsakade fördjupning torde dock 
till större utsträckning ha egt rum först i samband med land
isens framryckande, hvilken rensat de genom förvittringen 
uppkomna »fördjupningarna>> i berggrunden och transporterat 
det lösa materialet förnämligast till tyska låglandet.� 

Det sydbaltiska området har tett sig väsentligen olika 
mot bäckenets öfriga delar under de ofantliga tidrymder, som 
ligga emellan silur- och qvartärperioderna. Under det att det 
senare området, såvidt vi hittills känna, fullständigt är i 
saknad af fast anstående, ·fossilförande bergarter från nämda 
långa mellantid,  visar förekomsten af mesozoiska och tertiära 
marina aflagringar inom det sydbaltiska området, att trans
gressioner af hafvet vid flere skilda tillfäl len härstädes egt 
rum. De återstoder af dessa bildningar, som blifvit bevarade 
till våra dagar, gifva delvis vid handen - åtminstone är 
detta fallet med kritperiodens lager - att det sydbaltiska 

l Jfr b. a. A. G. NATHORST: Skånska uislokat. ålder, 1887, 
2 Jfr särskildt NATHORs·r: Jordens historia m. fl. ställen. 
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bäckenområdet tidvis varit kanske fullständigt utfylldt af 
marina lager, men ådagalägga å andra sidan, att storartade 
förstörelser drabbat desamma och att härvid mäktiga krafter 
varit verksamma. Dessa förstörande orsaker hafva med all 
säkerhet varit desamma som de ofvan nämda, hvilka sam
verkat vid uppkomsten af det baltiska bäckenets inre delar, 
men det torde blifva svårt att afgöra, hvilken af dem som 
härvid varit den mest betydande. Å andra sidan lider det 
intet tvifvel, att de anförda krafterna varit verksamma under 
flere skilda skeden, som omvexlat med sådana af nybildning 
af marina aflagringar, men svårare är det måhända att säga, 
under hvilken period det sydbaltiska bäckenområdet erhållit 
sin egentliga, nutida anläggning. Den omständigheten, att 
kritperiodens yngre aflagringar uppträda så oregelbundet inom 
()mrådet, synes gifva vid handen, att ansenliga rubbningar i 
berggrunden egt rum efter denna period, och då man har 
bevis för, att nord-Tysklands ung-tertiära lager drabbats af 
betydande såväl horisontala som vertikala förskjutningar och 
af erosion, 1 ligger det kanske närmast tillhands att antaga, 
att det sydbaltiska bäckenområdet till sina hufvuddrag 
bildats just i samband härmed eller i slutet af den ter
tiära perioden. Det äldsta, säkrare beviset för dess tillvaro ,  
eller med andra ord för en åtminstone någorlunda markerad 
nivåskilnad mellan det nordtyska baltiska kustområdet och 
trakten norr härom, torde vara af gammal-qvartär ålder och 
består däruti, att landisen vid sitt första framryckande tvangs 
att taga vägen öfver Skåne i en riktning från ungefär SO 
mot NW, såsom NATHORST och LUNDBOHM visat (se nedan). 

Genom senare årens undersökningar af Riigens krit- och 
qvartärsystem är det dessutom ådagalagdt, att denna ö 
under qvartärperiodens senare del drabbats af b. a. förkast
ningar,2 och då dylika oregelbundna lagringsförhållanden före
finnas på Möen, torde samma orsak kunna tillskrifvas äfven 
uppkomsten af en del af dessa. H vilken ro l dessa q vartära 
dislokationer spelat i det sydbaltiska bäckenområdets utbild
ning, därom torde emellertid vara för tidigt att uttala något 
bestämdare omdöme. 

1 Jfr b. a .  WAHNSCHAFFE : Die Ursachen d. Oberflächengestaltung d. Nord
deutschen Flachlandes, Stuttgart 1891 . 

2 Jfr b. a. COHEN u. DEECKE : Störungen in Kreide (188!)), och CREDNER: 
Lagerungsverhältnisse anf Riigen (188�1). 

· 

2 
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Bildningar, som med största grad af sannolikhet kunna 
anses afsatta i det prreglaciala Baltiska hafvet, och som i så
dant fall bevisa tillvaron af åtminstone en del af detta haf redan 
under den prreglaciala epoken, synas hittills vara kända endast 
från provinsen Preussen . I dessa bildningar anträffades af 
A. JENTZSCH år 1876 för första gången Yoldia arctica GRAY, 1 
och denna Yoldia-förande lera har sedermera på grund af sin 
begränsade utbredning i .  närheten af El bing b. a. kallats 
>>Elbinger- Yoldiathom. .Denna och hithörande bildningar hafva 
såväl med hänsyn till sitt innehåll af fossila lemningar som 
nr stratigrafisk synpunkt varit föremål för ganska omfattande 
undersökningar särskildt från JENTZSCH's sida, och den följande 
framställningen af prov .  Preussens prreglaciala bildningar 
kommer därför att i väsentlig mån hvila på nämda förf:s 
meddelanden härom och i främsta rummet på de i nedanstående 
not 2 anförda arbetena. 2 

De ifrågavarande prreglaciala bildningarna, hvilka hittills 
träffats in situ inom en sträcka af omkring 10 km. längd utmed 
stranden af Frisches Haff, NNO om Elbing, utgöras dels af 
oskiktad, gråblå marin mergel (»Pelit» JENTZSCH) dels af supra
marina sandbildningar, som uppgifvas stå i nära samband med 
!len marina leran, men hvilkas rätta läge i förhållande till 
<lenna ännu icke synes vara närmare utredd. 3 Rörande dessa 
bildningars mäktighet föreligga endast få uppgifter. BERENDT 
anger (l. c.) , att ishafsmergeln vid Lenzen och Tolkemit företer 
väggar af 10 till 15  m. och däröfver.  

Faunan i dessa sedimentära prreglaciala lager företer så
lunda en vexlande karakter eller utgöres med andra ord af 
marina, sötvattens- och landt(orrne1·, och ett liknande utReencle 
har den häri funna floran. 

Faunan eger följande sammansättning : 

1 Neues Jahrb. etc . ,  187li, sid. 738, här kallad Leda t1-uncata BROWN, 
äfven L. arctica och L. glacialis. 

2 0LEVE och JENTZSCH : Diatomeen-Schichten Norddeutschlands, 1882 . 
. ) ENTZSCH : Cardinm-Bank zu Succase ; och seehund u. Elbinger Yoldia-Thones, 
1887. Densamme : Neuere l!'ortschritte etc . ,  1888. Densamme : Ohronolog. Ue
bers . d. geolog. Sammlungen, 1890. Jfr h.  a.  PENCK : Geschiebeformat. Nord
deutschlands, 187�1, och BERENDT : Oyprinenthon hei El bing, 1876. 

3 Som ingen enhet synes kunna vinnas i fräga om den marina mergelns 
benämning - den kallades ursprungligen >Ledathon > (JENTZSCH), därefter 
> Cyprinenthon > (BERENDT) och > Yoldiathon> (JENTZSCH), af h vilka namn nägra 
förf. föredraga ett, andra äter ett annat - vilja  vi foreslä den mera neu
. trala benämningen prreglacial ishafsmergel i analogi med > yngsta ishafsmer
gel>  o. s .  v. (se kap. 4). 



BIHANG TILL K .  SV. VET.·AKAD. HANDL. BAND 18. AFD. Il. N:O ] .  l!) 
A. Marina former : 

l. Yoldia arctica GRAY. 
2 .  Astarte borealis 0HEMN. 
3. Oyprina islandica LINNE . 
4. Phoca (Pa,qophilus) grönlandica O. F . .l\!Uu.ER. 
5 . Delphinus sp. 
ö .  G adus sp. 

B. Sötvattensarter : 

l. Dreissena polymorpha P ALLAs. 
2 .  Valvala piscinalis MuLL. 
3. Unio sp, 

C. Landtformer : 

l. Can-is f'rtmiliaris L. var. Grönlctndicet. 
2 .  Ursns sp. 
3 .  Elephas sp. 
4. Bos sp. 
fl .  Bison sp. 
6 .  Oernts tarandus H. SM. 
7 .  Gervus s p. 
8 .  lthinoceros sp. 
9 .  Eqttus sp. 

Af molluskskalen förekommer särskild t Y old i an inlagrad 
på sådant sätt - i band och ofta med båda skalen ännu hop
sittande - att skalens inlagring måste ha egt rum samtidigt 
med mergelns bildning. Härför talar dessutom den oerhörda 
mängd, hvari de marina skalen ( Yoldia, Astarte och Cyprina) · 

ställvis uppträda i ishafsmergeln. Särskildt anmärlmingsvärdt 
är det förhållandet, att skikt med marina skal ställvis skola 
vexellagra med sådana, som föra sötvattens- och landfossil, hvilka 
senare äfven tillsamman med trädrester (af icke närmare be
stämda löf- och .barrträd) och sötvattensdiatomaceer anträffas 
i sjelfva de marina skikten. Denna blandning och vexellagring 
tyder, såsom JENTZSCH framhåller, möjligen därpå, att den prre
glaciala stranden funnits i närheten af det ställe, där den ma
rina leran bildats, men tillskrifves kanske rigtigare en af land
isen orsakad hopkörning af lagren. En annan, ännu anmärk
ningsvärdare blandning af fossilen i de prreglaciala lagren här
städes består däruti , att arktiska form er förekomma tillsam-
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man med sådana af mera tempererad natur. Sålunda visar 
förekomsten af Yoldia arctica i dessa aflagringar, att hafvets 
medeltemperatur vid tiden för denna musslas uppträdande här
städes måste ha varit mycket låg eller endast omkring o ·  C . ,  
ty  af  alla hittills kända mollusker kräfver denna art i sjelfva 
verket den lägsta temperaturgraden (ToRELL : Istiden III, p. 8). 
Bland de öfriga hafsformerna ansluter sig Phoca grönlandica 
sannolikt närmast till Yoldian i fråga om den klimatiska ka
rakteren, alldenstund denna art enligt LILLJEBORG 1 företrädes
vis tillhör norra Ishafvet. De tvenne öfriga här anträffade 
marina molluskerna, Astarte borealis och Cyprina islandica 
äro till sitt ursprung likaledes arktiska, i det att den förra 
lefver till och med vid Spetsbergen, den senare vid Grönland 
och Ostfin marken. 2 Båda förekomma för öfrigt i vestra Öster
sjön, Astarte till och med i Rugenhafvet. Af de öfriga i dessa 
lager förekommande fossilen tyda några (t . ex. renen och Canis 
familiaris var. grönlandica) på ett kallare klimat än det nu
tida i samma trakt, hvaremot flertalet af de återstående an
gifva ett tempereradt sådant. Bland dessa är Dreissena poly
morpha af särskildt intresse ,  alldenstund denna art icke blifvit 
funnen i norra Europas interglaciala eller postglaciala aflag
ringar utan först på senare tider hit invandrat fråu"" sydligare 
trakter och sålunda åter intagit sitt forna område. Det ofvan
nämda nära sambandet emellan aflagringar med arktiska och 
sådana med tempererade former synes naturligast kunna för
klaras på det sätt, att en tempererad fauna och flora lefvat 
härstädes före den arktiska, som invandrade efterhand som 
landisen ryckte fram emot denna trakt och därigenom orsakade 
en betydlig nedsättning i temperaturen. JENTZSCH har också 
framhållit en dylik åsigt som sannolik (Neuere Fortschritte 
etc. , sid. 7), utan att dock anföra bevis för densamma. 3 Om 
detta antagande vore riktigt, måste landisen vid sitt fram
ryckande öfver de förhanden varande bildningarna hafva i 
högst väsentlig mån hopkört dessa och därigenom orsakat 

1 W. LILLJEBORG : Sveriges och Norges ryggradsdjur, 1874, sid. 694-\lfl. 
2 G. O. SARS : Mollusca region. arctic re norvegire, 1878. 
3 Stödd pä BERENDTS och JENTZSCH's före 181:$7 publicerade arbeten , har 

'roRFJLL (Istiden III, 1887) uttalat den äsigten, ·att i Weichseldalen förefinnes 
en prreglacial Cyprinalera inneslutande b. a. en tempererad molluskfauna (med 
OstTrea edu lis och andra sydliga former), hvilken skulle ha närmast föreglltt 
den med Yoldia etc. Af JENTZSCH's senare undersökningar synes det emel
lertid vara afgjordt, att Cyprinaförande bildningar med nyssnämda karakter 
icke finnas på denna nivå utan först i interglaciala lager (se längre fram). 
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denna, som det vill synas, ganska genomgående blandning. 
Det förefinnes i sjelfva verket flere bevis för, att landisen dels 
utöfvat ett betydande tryck på de ifrågavarande aflagringarna 
- exempelvis Cyprinaskalens ofta in situ krossade beskaffen
bet - och dels verkat i hög grad förstörande på desamma, 
hvilket framgår af de hithörande bildningarnas och skalens 
allmänna . förekomst b. a. i den öfverliggande moränmergeln . 
För att emellertid denna fråga om den ursprungliga lager
följden skall blifva på ett tillfredsställande sätt löst, torde 
ännu ingående detaljundersökningar af de olika organismernas 
uppträdande i de särskilda lagren vara erforderliga. 

Angående de marina molluskskalens storleksförhållanden 
föreligga egendomligt nog endast ett par uppgifter, hvarför 
det är omöjligt att med ledning af molluskerna närmare be
döma den vattnets salthalt, som varit rådande vid den tid, 
då dessa mollusker lefde härstädes. :Måhända anger dock 
Yoldians härvaro en relativt stor salthalt, men innan artens 
förhållande till olika salthaltsgrader blifvit närmare utredt, 
torde det vara svårt att härom uttala sig bestämdare. Artens 
längd uppgifves af JENTZSCH (Neues Jahrb. 1876 ,  p. 734) vara 
H-11 mm. Längden hos lefvande exemplar är vid Spetsber
gen 1 7  mm. (ToRELL) , i Kariska hafvet 14, 5 mm. (LECHE : i K. 
V. A. H. , 1 878) och hos döda ex.  från sistnämda område ända 
till 23 mm. (LECHE : l. e . ) samt från Norges ishafslera 20 mm. 
(SARs : Fossile Dyrlevn. etc.) .  

Rörande storleken hos de pn-eglaciala Astarte- och Cyp1·ina
skalen synas inga andra uppgifter förefinnas än de, att det 
största af två funna exemplar af Astarte borealis befans vara 
25 mm. långt,  1 samt »att Cyprina från interglaciala aflagrin
gar (i Preussen) är bekant endast i stora, från 'friih-' (prre-) 
glaciala däremot blott i små exemplar.» 2 Då det af BERENDTS 
uttalanden (sist anf. st .) vill synas , som om de ifrågavarande 
trenne arterna lefvat samtidigt i det prreglaciala Baltiska 
hafvet, förklaras möjligen Cyp1·1·nans ringa storlek därmed, att 
vattnet vid dess uppträdande här varit af mycket låg tem
peratur, ty af artens Itutida utbredning synes framgå, att 
den möjligen förekommer tillsamman med Yoldian, men i 
sådant fall endast inom dennas yttersta gräns mot varmare 

1 BERENDT : i Z. d . .  d .  g. G. 1879, sid . fj!.J(j. 
2 JENTZSCH, Z. d .  d g. G. 1890, sid . .  fl!..I!J. 
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hafsområden , 1  hvarför den sannolikt här är af ringa storlek . 
Å andra sidan kan en relativt obetydlig salthalt ha varit 
(bidragande?) orsak till Cyprinans och Yoldians ringa storlek, 
ty inom Westra Östersjön ,  där Cyprinan lefver vid en salthalt 
af endast omkring 1 , 5  r., är arten betydligt mindre -- i Trave� 
munde-bugten 63 mm. lång 2 -- an i Kattegat, där han upp
når en längd af 120 mm. 3 Den ofvan anförda längden på 
Astarte borealis kan icke läggas till grund för bedömandet af 
nyssnämda hydrografiska förhållanden, alldenstund de jem
förda exemplarens antal var för litet for att kunna anses så
som ett säkrare uttryck för artens storleksförhållanden inom 
den prmglaciala leran, men det förtjenar dock framhållas, att 
denna art är mera utpregladt arktisk än Cyprinan och så
lunda otvifvelaktigt lefver under gynsammare viikor in om Yol
dians utbredningsområde än hvad fallet är med Cyprinan. 
Astarte lefver för öfrigt längre in i Baltiska hafvet än Cypri
nan eller till och med något innanför Bornholm, där salthalten 
i allmänhet (på djupare vatten) icke torde öfverstiga l r.. Dess 
storlek blir här dock relativt obetydlig eller till 20 mm. 
längd 3 mot 28 mm. utanför Warnemiinde 2 och 45 mm. vid 
Norges nordliga kuster (G. O.  SARs, l .  c .) ,  inom hvilket sist
nämda område salthalten går upp till omkring 3 . 5  r..  

Af det sagda torde framgå, huru vigtigt det i allmänhet 
är att angifva arternas storleksförhållanden och detta sär
skildt för sådana arter, hvilkas nutida utbredning, samhand 
mellan storlek och hydrografiska förhållanden o .  s. v. är när
mare bekant. 

Det gifves emellertid i detta fall ett annat slag af orga
nismer, nemligen diatomaceerna,  hvilka vid bedömandet af de 
salthaltsförhållanden, under hvilka en afl.agring tillkommit, 
ofta lemna ungefär lika säkert utslag som molluskerna - så
som jag någon gång framdeles, vid jemförelsen mellan det 
Baltiska hafvets Litorinatid och nutid, hoppas få tillfälle att 
ännu närmare ådagalägga. I nedanstående tablå äro de ma
rina diatomaceer, hvilka prof. CLEVE funnit vid slamning af 
prreglacial ishafsmergel från Tolkemit, Reimannsfelde och Len
zen i W estpreussen, 4 ordnade efter den olika salthalt, h vari 

l G. O. 8ARS, l .  c . ,  p.  3ö3. 
2 LEN7. : Wirbellose 'l'hiere d. 'l' ra vemtinder Bucht., sid. 18. 
3 PETERSf;N : •Hauchs > 'l'ogt.er, Il.  
• .Jfr CLEYE och JENTZSCH : . Diatomeenschichten Norddeutschlands, sidd. 

168-170. 
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de nu lefva , på sådant sätt, att med I förstås saltare hafs
områden än det nutida Baltiska hafvet såsom Sveriges west
kust, Nordsjön o .  s . v .  med en salthalt vid ytan af 2-3 . 5 :%, 
II =" Westra Östersjön och Rugenhafvet med en salthalt af om
kring l . ii -O. s  :%, ITI = Egentliga Östersjön och Ålandshaf med 
salthalten O. 7 5 -0. 6 ,  IV = Bottenhafvet och Bottenviken med 
salthalten 0. 6 -0. 3  % samt V = sött vatten. Arter under t .  ex. 
afdelningen I--IV äro a lltså sådana, som kunna lefva i vatten 
af betydligt olika salthalt eller från 3. � -0. 3 �;.. De till hvarje art 
fogade bokstäfverna s, v eller n hafva afseende på arternas geo
grafiska utbredning, beroende på klimatologiska förhållanden , 
hvarvid med s betecknas sydliga arter = med nutida utbredning 
från .Medelhafvet eller sydligare trakter och upp till Westfin
marken, men som icke förekommer vid Ostfinmarken eller andra 
till det arktiska området hörande trakter ; n = nordligct arter, 
som hafva sin egentliga utbredning inom arktiska trakter, 
men äfven förekomma sydligare såsom till Skottland och Bo
huslän. Med " förstås arter, som hafva vidst1·äckt utbredning 
d. v. s. förekomma såväl mom arktiska som tempererade och 
varmare områden. 1 

Coscinocliscus 
)) 
)) 

I .  
dencwius A. S . .  . .  . .  . v ell. s ?  
excentrictts EHB . .  . .  . v 
Kiitzingii A. S . . . . .  v 
lineatus EHB. . . .  . . .  . . v 
oculus it·idis KtiTz. v 

» radiattts EHB. . . . . . . .  v 
Dime1·cgramma distans GREG. . . . . . . . s 

>> nana GREG. . . •  . . . . . .  . s 
Do1·yophora amphiceros Enn. . . . .  s 
Melosira (Paralia) sulcata EHB . . . . . . . . v 
N a vieula fusca GREG . . . . . . . . . . v 

>> Lyra EnB. . . . . . . . .  . . . Y 
Rhizosolenia s tyliformis BTw . . . .  v ?  
Sceptroneis marina GRuN . . . . . . . . s 
Synedra nitzschioides GRUN. v 

1 Samma beteckningssätt användes i denna afhandling äfven för de ma
rina molluskerna o. s. v. (Jfr f. ö .  PETERSEN : Skalbrer. Mollusker - - inden
for Skagen, sid. 14 och följ . ) .  - Denna tablä är upprättad efter benäget med
delade uppgifter af prof. CLEVE, som för arternas nutida utbredning i Baltiska 
hafvet stöder sig dels pä egna och JuHLIN-DANNFELTS undersökningar (l. c . )  
dels ock p ä  material, som a f  mig insamlats. 
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Actinocyclus 
Navicula 
Pleu�·osigma 
Rhabdonema 

Achnanthes 
Actinocyclus 
Grammatophora 
Hyalodiscus 
Navicttla 
1fitzschia 

Cha:toceras 
Cocconeis 
N a vieula 

Uampylodiscus 

Epithemia 

Epithemia 

1---11. 
Ralfsii PRITCH . _ _ _ _ _ s 
distans SM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  n 
Hippocampus SM. _ _ s ?  
arcttatttm Aa. _ _ _ _ _ _ _  v 

I-III. 
subsessilis EHB. _ _ _ _ v 
Ehrenbergii RALFS. s 
oceanica EHn. _ _ _ _ _ _ _ v 
scoticus KuTz _ _ _ _ _ _ _ v 
didyma EHn. _ _  _ _  _ _ __ v ell. n? 
puncta ta SM. _ _ _ _ _ _  _ _  s 

l-IV. 
Wighamii BTw. _ _ _ _ _ v ell. s ?  

scutellum EHn . .  _ _ _ _ _ v 
interrupta KuTz. _ _ _  v 
Smithii BR:EB . _ _ _ _ _ _ _ v 

11--'-IV. 
Clypeus EHB. _ _ _ _ _ _ _  v 

11-V. 
S01·ex KUTZ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  s ?  
turgida EHB. _ _ _ _ _ _ _ _ s ?  

III-V. 
Zeb1'a EHn. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  s ?  

Af denna tablå framgår sålunda, att i Westpreussens 
prmglaciala ishafsmegel äro funna icke mindre än 15 arter 
uiatomaceer, som fordra en större salthalt än den till och med 
j Westra Östersjön nu rådande, hvaraf man torde vara berät
tigad sluta, att mergeln åtminstone delvis bildats i ett vatten 
med en sådan större salthalt. Alla de öfriga arterna - med 
undantag af de 4 sistnämda - kunna likaledes, i följd af sin 
euryhalina natur, hafva lefvat härstädes under detta saltare 
skede. Däremot visa de fyra sist anförda arterna på ett 
mindre salt vatten , men deras härvaro kan mycket väl för
klaras på sådant sätt, att de blifvit utförda i det saltare 
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hafvet antingen från sött eller svagt salt vatten, ett antagande 
som är så mycket sannolikare som sötvattensbildningar, såsom 
ofvan framhållits, förekomma i nära samband med de marina. 
Angående de klimatologiska förhållanden, som voro rådande 
-vid ishafsmergelns bildning, lemna diatomaceerna icke ett så 
säkert utslag, som man kunde vänta. Alldenstund Yoldians 
förekomst härstädes visar på ett arktiskt klimat, kunde man 
nemligen förmoda, att diatomacefloran skulle förete äfven arter 
af utpregladt arktisk karakter, men detta är, såsom tablån visar, 
icke fallet. Endast en art, Navicttla distans, tyder på ett något 
nordligare klimat, och bland de öfriga ange de 17 »vidsträckta» 
arterna ingenting bestämdt rörande klimatet, hvaremot de 7 
sydligare formerna eller 28 % ådagalägga, att mergeln delvis 
bildats vid en tid, då klimatet varit tempereradt. 

Lika litet som de hittills utförda undersökningarna rö
rande det ursprungliga in bördes lagringsförhållandet emellan 
den marina ishafsleran och de supramarina bildningarna med 
sötvattensmollusker etc. lemna ett bestämd t utslag angående den 
vigtiga frågan, om ett tempererad t klimat föregått ett arktiskt 
sådant med Yoldia o. s . v . ,  lika litet kan man sålunda för när
varande på gru:nd af de förel iggande diatomaceundersökningarna 
härom uttala sig beRtämdare. Äfven i detta hänseende äro de
taljundersökningar ännu nödvändiga, och härvid bör särskild 
uppmärksamhet egnas åt diatomacefloran i den mergel, som när
mast omger eller inneslutes i Yoldiaskalen å ena sidan och inom 
andra mergelparti å den andra, en undersökningsmetod som 
hittills blifvit alltför litet påaktad men i sjelfva verket är den 
enda riktiga, då det gäller frågor af nyssnämda slag. 1 

Förrän vi ingå på frågan om det Baltiska hafvets sanno
lika utbredning under den prreglaciala epoken, skola vi an
föra de vigtigaste skälen för de ofvan omnämda bildningarnas 
prreglaciala ålder. 

Förekomsten af små fragment af nordiska bergarter -
bland hvilka silurfossil från Gotland funnos representerade 
- i sand under ishafsmergeln vid Reimannsfelde, har gifvit 

1 F. NoETLING har i Z. d. d. g. G.,  Bd 35, 1883, s. 318 o. följ . meddelat 
resultaten af sina temligen omfattande undersökningar af diatomacefloran i 
W-Preussens prreglaciala ishafsmergel, hvaraf b. a. framgår, att äfven när
l iggande parti af mergeln kunna förete stor olikhet i florans sammansättning. 
Den af NoETLING funna floran är rikare pä arter än den här ofvan anförda, 
men företer väsentligen samma karakter som denna. Som nägra af honom 
upptagna arter, enligt meddelande af 11rof. CLEVE, äro mindre tillförlitliga, 
hafva vi ansett lämpligt att icke upptaga hans listor. 
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PENCK 1 anledning till det uttalande, att man »här har att 
göra med en slamprodukt af moränmergel - - -- som måste 
vara äldre än Yoldialeran», ty dessa bergartsfragment hafva 
enligt hans åsigt icke kunnat hitkomma på annat sätt än 
genom en morän. 2 Frånsed t den omständigheten att baltiska 
block mycket väl kunna tänkas hitförda med dri{is, innan 
ännu landisen hunnit fram till dessa trakter, synes PENCKS 
åsigt hafva blifvit vederlagd af J ENTZSCH, som senare visat, 
att det ifrågavarande sandskiktet, som dessutom skulle ha 
innehållit skal af sötvattensmollusker, endast skenbart under
lagrar ishafsmergeln och kommit i detta läge i följd af ras 
eller veckning af lagren. 3 Då J ENTZSCH icke i sina sista med
delanden, där prov. Preussens »Yoldialera, omtalas, nämner 
något om förekomsten af morän under leran, torde det få anse:; 
afgjordt, att någon sådan lagerföljd icke heller senare blifvit 
iakttagen och att sålunda PENCKS åsigt om en tredj e ned
isning icke hittills vunnit bekräftelse inom detta område. 

JENTZSCH har visat och upprepade gånger betonat, att i den 
undre moränen finnas (sekundärt) inlagrade arter af den arktiska 
fauna, som blifvit funnen in situ endast i » Yoldialeram - såsom 
Yoldia ardica och Astarte borealis j emte den likaledes prregla
eiala Dr·eissena polyrno1pha - men däremot icke arter af den 
tempererade marina molluskfauna, som träffats närmast undeT 
den öf're moränen och därför måste vara yngre eller af interglncial 
ålder. Först i denna öfre morän anträffas arter tillhörande denna 
yngre fauna - jemte sällsyntare representanter för den äldre 
eller ishafsfaunan . Cyprina islandica är den enda marina mol
luskart, som är gemensam för båda dessa till karakteren så 
väsentligen skilda faunor, men arten uppträder i den yngre fau
nan, såsom förut påpekats. i kraftigare utvecklade exemplar än 
i den prreglaciala ishafsmergeln. .  Det är därför anmärknings
värd t, att diatomacefioran inom dessa skilda afiagringar företer 
en stor öfverensstämmelse, såsom i nästa kap. skall visas . 

De vigtigaste skälen, h varpå J ENTZSCH grundar sin åsigt 
om ishafsmergelns och Dreisscna-sandens pneglaciala ålder äro 
sålunda följ ande : 

1 Z. d. d. g. U. 18t:l9, sid. 164. 
2 På grund af BERENDTS uppgift, att 1iordiska jökelstenar icke helt och 

hållet saknas i ishafsmergeln ( > Cyprinaleran > )  vid Frisches Haff (Z. d .  d.  g. 
G. 1879, s .  694), anser äfven G. GELLERS'rEDT (G. F.  F . ,  Bd 12, 1890, s .  13) ,  
att i shafsmergeln härstädes > svårligen kan vara infraglacial > (prreglacial). 

3 CLEVF. och JE:KTZSCH : Diatomaceenschichtcn Norddeutschlands, sid. 15fi . 



BIHANG TILL K. SY. YE'f.·AKAD. HANDL. BAND. 18. AFD. Il. N:O l. 27 
l : o  frånvaron af morän under dessa bildningar ; 
2 :o den väsentligen olikartade karakteren hos de äldre 

bildningarnas marina mollusk- och däggdjursfauna jem
förd med motsvarande fal1na i de interglaciala lagren 
och detta äfven inom närliggande områden. Till den 
förra faunan ansluter sig äfven Dre-issena, som pri
märt uppträder härstädes , men icke i de yngre, inter
glaciala aflagringarna. 

3 :o förekomsten i den undre moränen af sådana skal, som 
återfinnas in situ i de äldre men icke i de yngre (inter
glaciala) bildningarna. 

Frågan om det prroglaciala Baltiska hafvets utbredning 
för öfrigt synes för närvarande vansklig nog att besvara, be
roende därpå att åsigterna om de inom förnämligast westra 
Östersjöområdet och Slesvig-Holstein förekommande äldre 
marina qvartärbildningarna ännu äro hvarandra motsatta. 
Denna ovisshet om de ifrågavarande marina bildningarna::: 
ålder - om prre- eller interglaciala - beror i främsta rum
met på den uppfattning, olika forskare hafva om åldern hos 
de moränbäddar, som öfver- eller underlagra desamma. Af de 
i Slesvig-Holsteins moränbäddar ingående ledblocken synes 
man emellertid icke hittills hafva någon säker ledning vid 
afgörandet af moränernas ålder, såsom ZEISE nyligen visat, 1 
hvarför man härvid förnämligast är hänvisad till de allmänna 
lagringsförhållandena. Såvidt vi af literaturen härom kunnat 
finna, är det satt utom allt tvifvel, att några af de ifråga
varande marina lagren äro af interglacial ålder - så t .  ex. 
de vid Tarbeck och Fahrenkrug mellan Hamburg och Kiel 
samt en del af »Cyprina-leret» på de danska öarna. 2 Då nu 
faunan i dessa aflagringar väsentligen öfverensstämmer med 
den vid andra fyndorter, om hvilkas ålder ännu ovisshet råder 
och, såvidt af literaturen framgår, ingenting med bestämdhet 
motsäger de senares interglaciala natur, har det synts os::: 
vara större sannolikhet för att tills vidare betrakta äfven 
dessa såsom interglaciala än som prreglaciala. Prof. ToRELl. 
förkastar - dels på grund af sin uppfattning af de prre- och 
interglaciala faunornas inbördes förhållanden inom prov. Preus-

1 O. ZEISE : Ausbreitung u .  Hewegungsricht. d .  Inlandeises (1889). 
2 Se b .  a .  JENTZSCH : Ausbau d. Glacialhypothese etc. (1885) och JOHN· 

STRUP : Glacialph�nom. o. Cyprina-leret (1882) .  
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sen (jfr sid. 20, noten 3), dels ock med stöd af lagrings
förhållandena vid Kekenis på ön Als den särskild t af JOHN
STRUP företrädda åsigten om »Cyprina-lerans» interglaciala 
ålder och anser denna lera inom hela det sydbaltiska området 
för prceglacial. De skäl härför, som hemtats från Preussen , 
måste, såvidt vi kunna döma af JENTZSCH's undersökningar, 
förfalla, och i fråga om »Cyprina-lerans» vid Kekenis prreglaciala 
ålder lemna de af GoTTSCHE beskrifna lagringsförhållandena 1 
intet bestämdt utslag, dels därför att Cyprinalerans förmodade 
lagring direkt på miocen >>Glimmerthom ingalunda behöfver 
bevisa den förra lerans prreglaciala ålder, dels ock emedan 
intet bevis lemnas för, att den Cyprinaleran öfverlagrande 
moränmergeln verkligen tillhör den undre moränen. 

En till det vestbaltiska området angränsande fyndort för 
marina skallemningar, hvilka sannolikt äro af prreglacial ålder, 
är den, som ZEISE anträffat vid Burg i Ditmarschen inom vestra 
Jelen af Holstein. Under ett par meter mäktig morän finnes 
här en 3 -4 m. mäktig lera med en ganska rik fauna af föl
j ande sammansättning : molluske1· : Mytilus edulis L.  (v), Ntte-ula 
mtleus L. (s) , Leiia pernula MtiLL. (n) Yoldia sp. ,  Limopsis 
sp. ,  Cardium edule L. (v?) ,  C. fasciatum MoNT. (v), Cyprina 
is landica L. (n), Astarte borealis ? CHEMN. (n), Axinus flexu
osus MoNT. (v), Scrobicttla1·ia ? sp. ,  Tellina baltica L, (v), Saxi
nava arctica L. (v) , Natica g1·önlandica BEcK (n), Lito1·ina lito
rea L. (n), Hydrabia ulvce PENN. (v), l'U'rritella terebra L. (s) ; 
krustaceet· : Balanus sp. och Cythere sp. ; en bryozo, Flustra sp. 
samt en 1·hi.zopod, Rotalina Beccarii L. (s ell . v ?). - ZEISE fram
håller, att det är mycket tvifvelaktigt, om den funna Yoldian 
är att hänföra till Y. arctica GRAY. Om man bortser från de 
till arten icke bestämda formerna, visar faunan en ej obe
tydligt nordligare prägel än den , som anträffas i det syd
baltiska områdets interglaciala bildningar, såsom i följande 
kapitel närmare skall visas. Af de här ofvan uppräknade 14 
molluskarterna hafva nemligen 7 eller 50 �� vidsträckt, 5 eller 
36 •!. nordlig samt endast 2 eller 14 % sydlig utbredning, hvar
emot ända till 61 :�;. af dc i Danmarks interglaciala Cyprina
lera funna (18) arterna hafva sistnämda utbredning. Denna 
olikhet i de nämda faunornas karakterer visar med bestämdhet 
på, att de icke lefvat samtidigt, h vadan vi rörande denna fråga 

1 C. GoTTSCmJ: Sedimentär-Geschiebe d. Prov Schleswig-Holstein, (188:}), 
s .  3 och not 2 .  
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äro af annan mening än ZEISE, som på grund af faunornas 
»likhet» är böjd för att anse såväl den vestbaltiska Cyprina
leran som skalförekomsterna vid Tarbeck o. s. v. för samtidiga 
med leran vid Burg d. v. s. för prceglaciala. .Jemförd med den 
marina faunan i W estpreussens ishafsmergel företer den vid 
Burg emellertid en ej obetydligt sydligare karakter, en omstän
digl;tet som naturligtvis icke behöfver motsäga den senares pne
glaciala ålder eller ens samtidighet med den preussiska, ali
denstund faunan vid Burg lefvat i närheten af den öppna, 
varmare oceanen, hvars verkningar inom ett så pass aflägset 
område som prov. Preussen säkerligen i klimatologiskt hän
seende varit mycket obetydliga vid detta tidsskede, då med 
all sannolikhet landisen redan spelade en viss rol inom det 
baltiska bäckenet. l  Förekomsten af Leda pemula i leran vid 
Burg ådagalägger, att klimatet vid ticlen för lerans bildning 
varit åtminstone kallare än vid Brittanien nu, alldenstund 
arten därstädes endast iakttagits i ett enda ungt lefvande 
exemplar vid Shetlandsöarne 2 och har sin egentliga utbred
ning nordligare. SARS uppgifver (L c.) ,  att densamma vid 
N or ges kuster träffas på ett minimidjup af omkring 35 meter, 
och då lerans vid Burg öfre yta ligger vid pass 5 m. öfver 
hafvet, är det all sannolikhet för,  att det prreglaciala hafvet 
i denna trakt nått minst 40 m. högre än nu och att en öppen 
förbindelse härstädes vid denna tid förefans mellan oceanen 
och det Baltiska hafvet. Den ifrågavarande lerans prregla
ciala ålder är emellertid ännu icke fullt afgjord, men af ZErsEs 
undersökningar angående den yngre baltiska isströmmens ve
stra gränslinie inom Slesvig-Holstein vill det synas, som om 
den morän, som öfverlagrar den fossilförande leran, skulle till
höra den und1·e och att leran sålunda i enlighet med ZEISEs 
åsigt, skulle vara prreglacial. 

De enda hittills ],>:ända bildningar, som med någon grad af 
sannolikhet torde kunna anses afsatta i det prreglaciala Baltiska 
bäckenet äro - utom Westpreussens ishafslera - de s. k. >>ttnd1·e 
hvitåbildningcwna» i Skåne. Inom det geologiska kartbladet »Lund» a 

1 Dä ZEISE icke lemnar uppgifter hvarken om de funna skalens storlek 
eller deras vertikala uppträdande i leran, kunna vi icke ingå t .  ex. på 
frågan om de förändringar i hydrografiskt hänseende, som möjligen egt rnm 
under lerlagrets bildningstid. 

2 G. o.  SARS. l .  c .  p .  36. 
3 Jfr G. DE GEER : Beskr. t. bl. Lund S .  G. U., Ser. Aa, N:o 92, 1Bb7 

och O. ToRELL : Unders. ö. istiden III. 
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hafva dessa bildningar en betydande mäktighet och ganska 
stor utbredning. Vid borrning vid Lomma cementbruk har 
man sålunda på 26 . 3  m. djup under jordytan och omkring 25 . 3  m.  
nnder hafvets nutida nivå träffat ett ända till 38 m. mäktigt 
lager af sådan lera och sand, h vilande direkt på Saltholmskalken. 
De öfverlagras här af 1 5 . 2  m. ttndre moränler!l , hvari inga bal
tiska block blifvit funna, och på moränen lagrar i sin tur 
några meter mäktig lera, hvari det bekanta fyndet af den 
högnordiska torskarten Ga dus polaris SAB. blifvit gjordt (se 
nedan). I Lund hafva likaledes borrningar ådagalagt närvaron 
af Hmdre hvitåbildningar» på ett djup af omkring 72 . s m. under 
j ordytan och omkring 34. 5 m. under hafvets nivå. Deras mäk
tighet uppgår här till 33 . 6 a 44. 9  m. · (DE GEER, l. c. P· 39). Af 
det anförda lider det intet tvifvel, att de »undre hvitåbild
ningarna» härstädes äro af prreglacial ålder och af deras be
tydliga mäktighet och utbredning är det sannolikt, att de 
blifvit afsatta i en härstädes, redan då förefintlig depression, 
som af DE GEER (l. c. p. 34) blifvit benämd »Öresundsbäckeneb. 
Ovisst är emellertid, om detta bäcken under den prreglaciala 
epoken haft öppet samband med Baltiska hafvet, eller om det 
icke snarare varit därifrån afstängdt genom inom sydvestra 
Skåne anstående, till kritformationen hörande lager. 

I de »undre hvitåbildningarna» hafva inga fossila lemningar 
med säkerhet blifvit funna, hvilket möjligen kan bero på bri
stande undersökningar t. ex . på diatomaceer eller på skal af 
andra mikroskopiska organismer. 

Äfven inom östra Skåne hafva anträffats sandbildningar, 
hvilka af DE GEER ansetts sannolikt böra hänföras till »Undre 
hvitåsandem. 1  I motsats mot hvad fallet är på bl. Lund, sy
nes den här nå en rätt stor höjd öfver ha.fvet, så t. ex. 1 . 5  
km. WSW från Kiviks Esperöd, där sådan 5 . 5  m. mäktig fin, 
kalkhaltig sand, som öfverlagras af 2 m. grusig morän, träffats 
inom området emellan 200-300 fots kurvorna. DE GEER fram
ställer emellertid ingen mening om dessa sandlagers natur af 
marina eller sötvattens-sediment, och innan en närmare kän
nedom om deras uppträdande äfven inom andra områden vun
nits eller afgörande fossil däri påträffats, torde det vara svårt 
att härom uttala sig bestämdare. 

Då, såvidt jag kunnat finna, inga fossilförande marina: 
bildningar af prreglacial ålder med visshet blifvit funna inom 

1 Beskr. t .  bl . Vidtsköfle etc . ,  1889. 
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andra delar af det egentliga baltiska bäckenområdet än i 
Westpreussen, är det svårt att för närvarande afgöra, på hvil
ken väg de marina formerna hit invandrat - om från vester 
(Nordsjön) såsom JENTZSCH håller före 1 eller från nordost 
(Hvita hafvet) såsom DAMES och efter honom .M. NEUMAYR anse 
troligt.2 De >>Undre hvitåbildningarna» i Skåne hafva hittills 
icke lemnat någon upplysning härom, och lika litet synes man 
inom området emellan Baltiska och Hvita hafvet ha påträffat 
några aflagringar, som med någon större grad af sannolikhet 
skulle ådagalägga ett samband åt detta håll under den prre
glaciala epoken . På tal härom förtjenar det dock att fram
hållas, att de bekanta aflagringarna med arktiska mollusker 
vid U st-V aga vid Dwina enligt BARBOT DE MARNY skola vara 
betäckta »Von erratischen Geschiebelagerm - -, >>die bei uns 
durchweg unter den marinen Bildungen liegem.a Skulle det 
bekräftas, att dessa skalbäddar öfverlagras af en verklig mo
rän , synes den möjligheten icke vara utesluten, att desamma 
äro af pneglacial ålder, alldenstund landisen uneler den yngre 
glaciala epoken sannolikt icke nådde ända hit, och i så fall 
icke kunnat aflagra denna morän.4 

Om elen förut omtalade leran vid Burg kan bevisas vara 
prreglacial, möter det däremot inga svårigheter för antagandet 
af en invandring från detta håll , särskilclt som åtminstone 
den del af leran, som innesluter Leda pernula, torde vara 
bildad på så pass djupt vatten , att en öppen förbindelse här 
bör ha förefunnits . 

Vare härmed huru som helst, så gifver dock, såvidt vi 
af JENTZSCH's undersökningar kunnat finna, Westpreussens is
hafslera vid handen, att en förbindelse mellan det Baltiska 
hafvet och Oceanen förefans under ett skede af den prregla
ciala epoken. Den i nämda lera inneslutna marina mollusk
faunan ådagalägger, att klimatet en tid varit arktiskt, och 
denna liksom diatomacefloran angifva en större salthalt hos 
vattnet än i samma trakt nu. Då den marina leran in situ , 
enligt benäget meddelande af prof JENTZSCH, når upp till en 
höjd af 70 m. öfver den nutida hafsytan,  måste slutresultatet 
af de nivåförändringar, som trakten efter lerans bildning un-

1 N euere Fortschrit te etc . ,  sid. 7. 
2 DAMES : Glacialbildungen d. norddeutschen Tiefebene ,  188G, sid. 14 ; 

KEUMAYR : Erdgeschichte, Bd 2, sid. 582, (1887).  
3 Jfr F .  ScHMIDT : i Z .  u. u. g. G. ,  Bu 36, 1884, sid. 2ti7 .  
• Jfr PENCK : Z .  d .  d. g. G. 1879, sid. 1Gö-liG. 
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dergått, blifva en negativ förskjutning af strandlinien till 
minst detta belopp och sannolikt ett par 10-tal meter mera, 
hvilket förhållande förtjenar att betonas därför, att det synes 
vara ett genomgående drag i fråga om de kvartära nivåför
ändringarna inom Skandinavien och angränsande trakter, att 
en mera betydande sänkning af områdets centrala delar egt 
rum samtidigt med en höjning inom de periferiska och vice 
versa, såsom vi i det följande skola söka att närmare visa. 

Af de hittills föreliggande beskrifningarna öfver W est
preussens prreglaciala bildningar framgår tyvärr icke, såsom vi 
förut påpekat, de marina lagrens närmare förhållande till de 
supramarina,  hvarför det äfven måste lemnas oafgjordt, på 
hvad sätt strandliniens förskjutning under den prreglaciala 
epoken försiggått, om en negativ sådan föregått den positiva 
(då ishafsleran bildades) och denna senare förskjutning efter
följts af en negativ sådan o. s. v. För ett säkert utrönande 
af dessa och hithörande frågor synas ingående  detaljundersök
ningar ännu vara nödvändiga. 

När landisen sedan skred fram öfver dessa prreglaciala 
bildningar, blefvo de till stor del förstörda och omarbetade 
till bottenmorän, hvilket bevisas af den ofvannämda förekom
sten af prreglaciala skallemningar särskildt i den undre tno 
ränen. Dessa skallemningar träffas också i denna morän långt 
sydligare och på vida högre nivå än de rester af de ursprung
liga prreglaciala afl.agringarna, som nu återfunnits in situ en
dast vid stranden af Frisches Ha:ff. 

Vid detta sitt första framryckande hade landisen, såsom 
N ATHORST först framhållit 1 och senare undersökningar af HJ. 
LuNDBOHM 2 och O.  ZEISE 3 bekräftat, en riktning inom sydvestra 
delen af det baltiska området från O mot W och inom Skåne 
från SO mot NW, hvarvicl den öfverskred till och med de 
högsta delarue af nämda provins. Detta förhållande ger, så
som desse författare mer eller mindre uttryckligt påpekat, vid 
handen, att åtminstone södra delen af det baltiska bäckenet 
fans till vid början af den yngre glaciala epoken, om ock 
dess utseende icke i detalj öfverensstämde med det nutida, och 

1 �artbl. 'l'rolleholm, (1885). 
• Aldre baltiska isströmmen, (188tl). 
3 Ausbreitung u .  Bewegungsricht. d .  Iulandseises, (188\1 ) .  
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bestyrker alltså det från W estpreussens prreglaciala lager 
hemtade beviset om tillvaron af åtminstone en del af detta 
häcken redan under sistnämda epok. Nivåskilnaden mellan 
norra Tyskland och det närmast norr härom helägna området 
måste nemligen i början af den äldre glaciala epoken ha varit 
så pass stor, att hufvudmassan af isen icke mäktade öfver
skrida det förra området utan tvangs att taga en mera 0-
W-lig riktning d. v. s .  åt  det håll, där det minsta motståndet 
förefans eller utefter den förhanden varande depressionen . 

Enligt de hittills föreliggande undersökningarna synes det 
sannolikt, att denna äldre baltiska isström, efterhand som dess 
mäktighet tilltog, ändrade riktning och direkt öfvergick i den 
stora landjsen, som framgått mera oberoende af den baltiska 
depressionen, och att sålunda mellan dessa så att säga båda 
landisar icke förefunnits något afsmältningsskede, i likhet med 
hvad förhållandet varit mellan den stora landisen och den 
yngre baltiska isströmmen . 

U n der den äldre glaciala epoken, till h vilken vi sålunda 
hafva att räkna tiden för såväl den äldre baltiska isström
mens som den stora landisens utbredning, betäckte landisen. 
då den hade sin största utbredning, som bekant större delen 
af norra Europa. Den hade därvid sitt centrum beläget 
inom norra Skandinavien och dess mäktighet måste ha varit 
mycket betydande och i hvarje fall sådan, att den baltiska 
depressionen varit helt och hållet isfylld och sålunda fullstän
digt befriad från lefvande organismer. Denna vidt utbredda 
och mäktiga landis blef småningom utsatt för en storartad 
afsmältning, hvarvid åtminstone det sydbaltiska området blef 
isfritt, men hur långt denna afsmältning i sjelfva verket fort
gick inom Skandinavien, därom föreligga endast få och osäkra 
upplysningar, och vi skola nu öfvergå till en framställning af 
det Baltiska hafvet under detta afsmältningsskede ell er den 
interg lacia la epoken. 1 

1 För hufvuddragen af Baltiska hafvets prre- och interglaciala historia ,  
i enlighet med den i kap.  2 och 3 lemnade framställningen, redogjorde jag 
våren 1891 i Naturvetenskapliga studentsällskapets i Upsala sektioner för 
Geologi och Fysisk Geografi samt för Zoologi. 

3 
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TREDJE KAPITLET. 

Baltiska hafvet under den interglaciala epoke n .  

I anslutning till den i föregående kapitel gifna, förnämli
gast på förhållanden inom provinsen Preussen baserade fram
ställningen af det Baltiska hafvet un der den prreglaciala epoken, 
skola vi börja med att lemna en redogörelse för hufvud.dragen 
af de interglaciala bildningarna inom samma provins ,  för så
vidt dessa tjena att belysa det Baltiska hafvets natur under 
den interglaciala epoken . Vi skola därefter ingå på en dylik 
redogörelse för andra inom det sydbaltiska området anträffade 
fyndorter af likartad karakter och till sist anföra en del all
männa förhållanden, som anknyta till sig samma skede i det 
Baltiska hafvets historia. 

Provinsen Preussen. 

1864 0mnämner FREDR. RöMER i korthet fyndet af tvenne 
marina mollusker (Cardiwm edule och Nassa retiwlata) från 
ett qvartärt gruslager vid Bromberg i Posen och framhåller 
det intresse som är förbundet med detta fynd. 1 I tvenne, kort 
därpå offentliggjorda uppsatser har G. BERENDT lemnat ytter
ligare meddelanden om denna intressanta fauna, hvilken af 
honom återfunnits på flere ställen inom Weichseldalen . 2 I 
den senare af de anförda uppsatserna meddelas en fullständi
gare och mera tillförlitlig lista på de 10 funna arterna (hvilka 
för öfrigt blifvit granskade af prof. S . Lov:EN) och lemnas en 
del jemförande upplysningar om skalens storleksförhållande 
samt arternas nutida utbredning, af hvilka förhållanden för
fattaren drar den intressanta slutsatsen, att den fossila faunan 
närmast öfverensstämmer med den nulefvande inom Nordsjön 
och det celtiska området. Här framhålles dessutom den fossila 
faunans relativt höga ålder såsom tillhörande de "egentliga 
glaciala bildningarna" gent emot de i Skandinavien funna sub
fossila skalen, som samtliga äro att hänföra till >>den post
diluviala eller postglaciala perioden» . 

1 Cardium etc. in Diluvialkies bei Bromberg. 
2 Diluvialfauna in Westpreussen, 18G5 ; och Nachtr. zur Diluvialfauna in 

Westpreussen, 1867. 
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Prov. Preussens interglaciala och öfriga qvartära bild
ningar hafva sedermera varit underkastade mycket ingående 
nndersökningar, men då det ligger utom planen för detta ar
bete att lerona en närmare öfversigt af undersökningarnas 
gång, inskränka vi oss till att endast meddela de för frågan 
vigtigaste, hittills vunna resultaten, och detta förnämligast 
efter några af JENTZSCH's senare sammanfattande meddelanden 
häröfver. 1 

Häraf framgår, att interglaciala, skalförande bildningar 
hafva en mycket stor utbredning inom prov. Preussen, men 
att ett stort antal fyndorter för sådana skall emningar äro af 
sekundär natur beroende därpå, att landisen vid sitt sista 
framryckande eller rättare sagdt under den yngre glaciala 
epoken i hög grad förstört och i sin bottenmorän upptagit 
förefintliga interglaciala och andra aflagringar. Man har dock 
lyckats att på åtskilliga ställen påvisa interglaciala bildningar 
i primärt läge, och undersökningarna hafva gifvit vid handen , 
att dessa bestå af -- stundom ganska mäktiga - sand- och 
ler-aflagringar, som ställvis företrädas af gnts o .  s. v. Dessa 
bildningar äro dels marinn, dels land- och sötvattens-deposita, 
och de häri funna organismerna äro följande. 

A. Marina mol luske r :  

I. Lamellibrancltier : 

l. Ostrr:ect ecl,ulis LINNE . (s2) 
2 .  Mytilzts eclulis L. (v) 
3.  Carclium echtle L .  (v) 
4. Cardium echina tum L. (s) 
5. Cyprina islanclica L .  (n) 
6 .  Tapes edztlis L .  ( = Venus 

vir_qina AUCT .) (s) 
7. 11factra subtruncata DA co
STA (s) 

II. GastrOllOder : 

l. Litorina litorea L.  (n) 
2. scalaria contmunis LAM. (s) 
3. Cerithium reticttlatttm DA c. (s) 
4. Nassa reticu lata h (s) 

8 .  Scrobiculcwia pipe-rata GMEL. (s) 
1 Ausbau d. Glacialhypothese, 1884. 

Cardinm-Bank zu Succase, 1887. 
Neuere Fortschritte etc . ,  1888. 
Interglacial zu Neudeck, 1890. 
Chronolog. Uebersicht d. geolog. Samml., 1890. 

2 Betydelsen af s, v och n densamma som förut (sid. 23), med undantag 
dock för n eller arter med nordlig utbredning, hvilkas sydgräns i fråga om 
andra organismer än diatomaceerna sättes söder om Brittanien eller sydligast 
till Spaniens ostkust. 
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9. Tellina baltica L. (solt'
dula PULT . ) .  (v) 

10.  Cm·b u ht g-ibba OJ.rvr . [v 
(eller s ?)] . 

B.  Sötvattensmollusker : 
l. Unio sp. l. Bythinia tentaculata L. 
2. Pisidiwn obtusale LAM . 2 .  Valrata piscinalis 1\fDLL. 

3. nwc1·ostoma STEENB. 

C. Landt-däggdju r :  
l .  Elephas p1·imigenius BLUMENB. 
2. Bos p1·imigenius BoJ. 
3 .  Cervus megacm·os HART. 
4. Equus caballtts L. 
5 .  Rhinoce1·os antiquitatis BLUMENB . 
I interglaciala lager äro vidare funna Ostracoder (be

stämda ?), Equisetum sp. samt sötvattens- och marina diatomu.
ceer, för h vilka sistnämda vi skola närmare redogöra längre fram. 

De supramarina aflagringarna ansluta sig stundom nära 
till de marina, hvilket tyder på, att äfven under den inter
glaciala epoken stranden funnits i närheten eller (och) att n ivå
förändringar egt rum. 

En jemförelse mellan faunan i de interglaciala och de 
prreglaciala bildningarna utvisar väsentliga olikheter. Särskild t 
är detta fallet med den marina molluskfaunan , hvars allmänna. 
karakter är afgjordt tempererad, under det att den prregla
ciala, såsom förut framhållits , företedde högarktiska element. 
De i prov. Preussens interglaciala bildningar funna marina 
molluskerna lefva alla i det nutida Nordsjön. Äfven i Rattegat 
förekomma de samtliga 1 -- med undantag af Tapes edulis, af 
hvilken PETERSEN vid sina omfattande draggningar i Rattegat 
erhållit endast några tomma skal på tvenne lokaler. Bland 
de öfriga lefva alla -- med undantag af Ostrcea edulis, Cm·
dium echinatum och Scalaria communis - till och med i "V-,T estra 
Östersjön. Liksom i fråga om de prceglaciala molluskerna 
saknas ,  såvidt jag kunnat finna, i literaturen nästan helt och 
hållet närmare måttuppgifter på de interglaciala skalen, hva
dan alltså bestämdare uttalan<len rörande de hydrografiska för-

1 Jfr MEYER och MöBIUS : Fauna d. Kielerbucht., Bd 2, 1872 samt C. G. 
J OH. PETERSEN : skalbrerende Mollusker indenfor Skagen, Kjbhvn 1888. Den
samme : >Ranchs > Togter II, 1889. 
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hållanden, under hvilka denna fauna lefvat, tillsvidare måste 
nppRkjutas . De enda uppgifter af nämda slag, jag lyckats 
anträffa, äro meddelade af H. SHcRÖDER1 och inskränka sig till 
följande trenne arter : 

Oardinm edule, maximilängd 28 mm. 
Jlllactra subtruncata 15  2 

J./ ass a reticulata :W >> (jemte fragment af 
större ex.) .  

Måtten på dessa arter äro emellertid grundade på under
sökning af exemplar från blott en fyndort och kunna därför 
icke anses såsom tillförlitliga, då det gäller bedömandet af 
faunans lifsvilkor i allmänhet, såsom ock följande siffror utvisa. 
Oanlium eclule når nu vid Gotland en maximilängd af 26 mm 

och i Travemiindebugten » » 31 >> 

hvadan alltså en längd af 28 mm ( = det fossila) träffas hos 
nulefvande. exemplar inom området emellan de nyssnämda 
trakterna och sannolikt ungefär vid Riigen, där salthalten 
uppgår till O. s 3  %. Då nu flertalet af de anförda arterna icke 
gå så långt in som till Riigen utan fordra en s törre salthalt än 
den här rådande, har sålunda den angifna längden för den inter
glaciala Oardium edule intet egentligt värde för bedömandet af 
salthalten vid Preussen under den interglaciala epoken. Af större 
intresse är måttet på Nassa reticulata, hvilken i Kielbugten så
som lefvande når en längd af 2 1 . 5  mm och icke synes förekomma 
längre in än hit. Det största fossila ex. var 2 0  mm, men då 
fragment af  samma art ·uppgifvas hafva tillhört större exemplar, 
har alltså salthalten vid prov. Preussen säkerligen varit större 
än den nutida i Kielbugten. Härför talar för öfrigt före
komsten af Ostrcea eclulis i Preussen ,  hvilken art såsom förut 
blifvit nämdt, icke lefver i Westra Östersjön, utan har sin syd
gräns inom Kattegat ungefär utefter linien Anholt-Horsens
±}orden (PETERSEN) . 

Utom salthalten har temperatttren som bekant stort infly
tande på molluskernas utbredning. Hvilkendera af dessa fak
torer är bestämmande t. ex. för frånvaron af (den sydliga) Tapes 
edulis i Kattegat, synes för närvarande icke kunna afgöras, 
och det torde därför vara mindre riktigt att af artens före-

1 �farine Diluvialconchylien, 1885. 
2 Afven för ilfactra solida L. uppgifvas mätt, men dä arten icke finnes 

upptagen i JENTZSCH's senare meddelanden om prov. Preussens interglaciala 
bildningar, och det därför synes ovisst, om densamma verkligen är funnen 
därstädes, utelemnas den här. 
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komst i Preussens interglaciala lager draga den slutsatsen ,  
att salthalten vid tiden för dessa lagers tillkomst varit minst 
så stor som i Skagerak, där arten nu lefver (SARs l .  c .) .  

Med detta exempel har jag velat framhålla den stora be
tydelse, som en närmare kännedom om de nu lefvande orga
nismernas lifsvilkor eger för en riktig uppfattning af de hydro
grafiska förhållanden, hvilka varit rådande under forna,  icke 
alltför aflägsna geologiska epoker. Några områden, såsom 
Westra Östersjön och Rattegat, äro i detta hänseende relativt 
mycket väl undersökta, men för närliggande trakter saknas 
ännu till stor del uppgifter på arternas storlek o .  s .  v. 

För frågan om de klimatologiska förhållandena under den 
interglaciala epoken förtj enar vidare framhållas , att procenten 
af sydliga former är nära på lika hög inom den preussiska 
interglaciala molluskfaunan som inom sydvestra Rattegats nu
lefvande eller resp . 5 7 . 1 % och 61 . 4  % (den senare efter PETER
SEN l .  c.) Af de ifrågavarande fossila arterna hafva 4 eller 
28 . 6 % nordlig och endast 2 eller 14. 3 % vidsträckt ubredning. 

Skulle man nu med ledning af det sagda försöka att jem
föra den fossila faunan med faunan inom ett mera inskränkt 
hafsområde, måste vi tillstå, att detta icke låter sig göra utan 
närmare kännedom om de fossila arternas storleksförhållanden , 
men man torde kanske komma sanningen närmast, om man 
tillsvidare anser den fossila fauna hafva sin motsvarighet inom 
et t område , som ligger närmare Nordsjön än Westra Östersjön ,  
med h vilket sistnämda områdes fauna ScHRÖDER (l. c .) vill när
mast förlikna densamma, under det att BERENDT och LovEN 
(se ofvan) samt sedermera JENTZSCH m. fl. karakterisera den 
som en >>nordsjöfauna>> . Anmärkningsvärd är emellertid den 
interglaciala faunans fattigdom på arter - individantalet är 
däremot i fråga om några arter såsom Tellina baltica ,  Cardium 
edu le, Nassa reticulata o, s. v. mycket stort -, ett förhållande 
som tvifvelsutan, såsom ScHRÖDER framhållit, visar på en 
trängre förbindelse med verldshafvet vid tiden för lagrens 
bildning. Alla de interglaciala marina molluskerna kunna 
lefva äfven på mycket grundt vatten med undantag af Ostra:a 
och Cardium. echinatum, som inom Rattegat icke anträffas på 
mindre djup än omkring 18--20 m (PETERSEN l .  c .) , en om
ständighet som bör tagas i betraktande vid bedömandet af den 
högsta nivå, h vartill det interglaciala hafvet nått, särskildt 
därför att landisen vid sitt sista framryckande med all sanno-
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likhet i regel utplånat märkena efter sjelfva gränslinien för 
hafvet. Den högsta punkt, hvarpå interglaciala  marina skal 
hittills blifvit i primärt läge anträffade inom provinsen Preussen, 
är vid N eudeck (mel lan Rosenberg och Bischofswerder i West
preussen) och på en nivå af 1 14 rn öfver hafvet. 1 JENTZSCH 
fann här i öfre delen af ett flere meter mäktigt sandlager (som 
öfverlagras af ] era och denna i sin tur af moränmergel) tusen
tals skal , som uteslutande tillhörde endast de trenne arterna 
Cardium edu le, Tellina baltica och Cyp1·ina islandica, hvilken 
sistnämdas skal voro krossade »in sitm. Då Cyprinan i Kattegat 
ieke lefver på mindre djup än omkring 9 m, och de här funna 
skalen enligt J ENTZSCH måste hafva lefvat ungefär på den 
plats där de nu träffas, så är det all sannolikhet för, att man 
här har att göra med en på hafsbottnen bildad skalbank, hvil
ket äfven bestyrkes däraf, att densamma direkt öfverlagras af 
en lerbildning, som på grund af traktens höga och öppna läge 
icke synes kunna vara annat än en marin sådan. Om dessa 
antagan den äro riktiga, skulle här föreligga bevis för en posi
tiv förskjutning af strandlinien efter skalbankens bildning och 
på samma gång för, att det interglaciala hafvet härstädes nått 
ännu högre än skalbanken anger eller högre än 1 14 rn. 

Ännu något högre eller vid 129 rn öfver hafsytan hafva 
primärt lagrade sötvattensbildninga 1· anträffats i prov. Preussen .  
Den häri funna molluskfaunan anger ingenting bestämdt rö
rande de klimatiska förhållandena under interglaciala epoken, 
men torde snarare tyda på ett tempereradt än ett arktiskt 
klimat. 

Af däggdjuren torde ett par arter ange ett mera tempe
reradt klimat - nemligen Equus och Bos - h varemot Elephas 
prirnigenius och Rhinoceros au tiquitatis med all sannolikhet äro 
att betrakta såsom · mera nordliga former. Förekomsten af en 
i klimatologiskt hänseende blandad fauna i samma lager be
höfver, såsom ofta framhållits, ingalunda innebära en mot
sägelse, alldenstund de nordliga formerna kunna tänkas hafva 
lefvat här såväl i början som i slutet af den interglaciala 
epoken, då klimatet tydligtvis måste hafva varit kallare än 
under epokens midt, då de tempererade formerna här funnit 
gynsammma viikor för sin existens .  

1 I seknndärt läge hafva sädana däremot, liksom förhållandet var med 
prreglaciala skal, blifvit funna pä högre nivåer och sydligare än de primära, 
beroende pä en transport genom landisen. 
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De skäl, som .JENTZSCH framhållit såsom särskildt talande 
för de ofvan skildrade bildningarnas interglaciala ålder, äro 
följande, delvis redan i föregående kap. anförda : 

l :o Träffas vid Succase, 400 m öster om en fyndort för 
prreglacial ishafslera, en Cardium-bank och sötvat
tensbildningar ofvanpå moränmergel, hvilket ger vid 
handen , att ett framryckande af landisen egt rum 
mellan båda dessa olikartade marina bildningars till
komst (Cardium-Bank zu Succase). 

2:o Den skarpt skilda karakteren hos mollnskfatman i de 
prre'- och interglaciala lagren samt det häraf be
tingade olikartade innehållet af molluskskal i undre 
och öfre moränen, hvilka förhållanden af JENTZSCH 
sammanfattas ungefär sålunda : i prreglaciala bild
ningar träffas allmänt Y old i a eller Dreissena (eller 
andra här förekommande skal) ; i den undre moränen 
återfinnas samma skal ( Yo ldia, Dreissena), men hvar
ken Cardium, Mactr·a eller Nassa o. s. v. ; dessa sist
näruda (jemte andra för de ofyan beskrifna intergla
ciala bildningarna karakteristiska, mest tempererade 
arter) träffas först i de öfverliggande interglaciala 
lagren, där de äfven kunna vara företrädda af en 
sötvattensfauna, men icke af Yoldia m. fl. exklu
sivt prreglaciala. arter. I den öfre moränen däremot 
hafva såväl specifikt prreglaciala ( Yolclia, Dreissena) 
som interglaciala arter ( Cardiurn m. fl .) träffats till
samman, hvilket visar, att dessa båda slags bild
ningar blifvit upptagna i denna yngre morän vid 
landisens sista framryckande . •  

Utom de ifrågavarande interglaciala bildningarnas all
männa uppträdande och stundom föga rubbade lagringsför
hållanden, hvilket bättre öfverensstämmer därmed, att de varit 
utsatta för en relativt mindre mäktig inlandsis, visar den 
i dessa bildningar funna däggdjursfaunan med bestämdhet 
på en interglacial ålder. De ofvan uppräknade arterna äro 
nemligen alla mycket karakteristiska för afgjordt interglaciala 

1 Härtill kan fogas, att förekomsten af smärre exemplar af de ifräga
varande prreglaciala arterna t. o .  m. i interglaciala bildningar mycket väl är 
tänkbar, hvilket i sil. fall skulle kunna förklaras därigenom, att antingen 
prreglaciala bildningar eller den äldre moränen blifvit genom erosion eller 
abrasion förstörda under den interglaciala epoken och dylika skal inlagrade 
tillsamman med de interglaciala. 
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lager t. ex. vid Rixdorf nära Berlin, och då nu de afl.agringar 
i prov. Preussen, hvari dessa däggdjurslemningar återfunnits , 
ställvis äro täckta af morän, synes intet annat val återstå än 
det att stämpla dessa afl.agringar såsom interglaciala. 

Den vigtigaste invändning, som blifvit gjord emot de of
van omtalade bildningarnas interglaciala ålder är den, att på 
några ställen i samma profil flere moränbäddar af  på sin höjd 
några få meters mäkt�ghet blifvit anträffade,  mellanlagrade 
af sedimentära bildningar. Så har TH. EBERT på sektionen 
Nenenburg i Westprenssen 1 påvisat en sådan lagerföljd af 4 
moränmergelbäddar åtskilda af sand- och (eller) lermergel-lager, 
de senare mestadels utbildade såsom >>hvarfvig lera» (»Bänder
thom). Skallemningar hufvudsakligen tillhörande den s. k .  
»Nordsjöfaunam anträffades talrikast och bäst bibehållna i den 
näst understa moränbädden ( = 3, ofvanifrån räknad t), hvar
emot inga skal återfinnas i de underliggande lagren af ler
mergel, sand och (underst) - moränmergel (4) af minst 5 m 
mäktighet. Skal af »N ordsjöfaunam träffade.s vidare i den 
näst öfversta moränbädden (2) samt för öfrigt i denna öfver
och underlagrade sand, men icke i den - på 3 skilda nivåer 
uppträdande - skiktade leran . I moränbädden 3 träffades 
dessutom Dreissena polymorpha och i sanden öfver morän
bädden n :o  2 - Yoldia arctica på ett ställe . 

Huru egendomliga dessa lagringsförhållanden än vid för
sta påseendet synas vara, torde de dock ganska väl kunna 
tolkas i enlighet med de åsigter, som i det föregående blifvit 
uttalade. Först och främst får man anse sjelfklart, att de 
olika moränbäddarue icke beteckna lika många större nedis
ningar, utan att de tillkommit vid smärre oscillationer h o s  
landisen.2 Att sådana oscillationer varit ganska vanliga un
der den yngre baltiska, foga mägtiga isströmmens utbredning, 
förefaller mycket sannolikt särskildt för de områden, som äro 
belägna vid och i närheten af denna isströms yttersta gräns
linier, där en tidvis skeende ökning i tillförseln af is sålunda 
orsakat afl.agringen af en moränbädd under det att en minsk-

1 Section Neuenburg, 1885, sid. XC-XCII. 
2 För möj ligheten af en sådan tolkning har t. ex. JENTZSCH (Neuere 

Fortschritte etc . ,  sid. 6) och W AHNSCHAFFE (Oberfläcken-gestaltung d. nord
deutsch. Flachlandes,  p .  88) förut uttalat sig, men den senares uppgift, att 
båda de undre moränbäddarue vid Neuenburg äro skalförande, synes bero på 
ett förbiseende. 
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ning i istiHoppet blottlagt ett sådant periferiskt område. Det 
förefaller oss, som om sådana oscillationer hos isströmmen 
skulle ha varit ganska vanliga och verkat på det nyss an
förda sättet just i prov. Preussen, som är belägen i den vinkel 
af det sydöstra baltiska området, där isströmmen rönt ett 
större motstånd och tvungits att röra sig mot vester utefter 
den sydbaltiska depressionen . Ur denna synpunkt låter den 
ofvannämnda lagerföljden mycket väl förklara sig, och som 
skalen äro allmännast och bäst bevarade i den näst understa 
moränen, ligger det närmast tillhands att tänka sig, att denna 
morän i sjelfva verket representerat den yngre baltiska is
strömmens första framryckande och att dervid förhandenva
rande skalförekomster af interglacial ålder upptagits i moränen 
och med denna transporterats till sin nuvarande plats . Vid 
ett senare tillbakaryckande af isen aflagrades ett sandlager, 
hvari inbäddades skallemningar, som utan fråga härstamma 
från fyndorten närliggande skalförande bildningar t .  ex. den 
nyssnämda skalförande moränmergeln. Det vatten, hvari den 
nämda sanden aflagrades ,  synes efterhand hafva blifvit dju
pare, ty sanden emellan moränbankarna öfverlagras alltid af 
fin, skiktad lera, hvari inga skallemningar blifvit funna, ett 
förhållande som ganska bestämdt visar på, att de i sanden 
anträffade skalen här äro seleundärt inbäddade. Nyss skildrade 
förlopp har sedermera upprepats på sådant sätt, att först ett 
nytt framryckande af isen egt rum, därefter en afsmältning 
med åtföljande sand- och leraflagring samt slutligen ännu ett 
framryckande af isen. Den i n äst understa moränen funna 
Dreissenan härstammar med all sannolikhet från prreglaciala 
lager, men om samma förklaring kan tillämpas på förekomsten 
af Yoldia i sand mellan den öfversta och näst öfversta morän
bädden, framgår icke af EBERTS korta meddelande (l. c .) .  Dess 
härvaro i primärt läge är visserligen högst osannolik men 
dock icke otänkbar på grund af artens nutida lefnadssätt, och 
möjligen är detta fallet äfven med det kolskikt, som EBERT 
funnit i sandlagret närmast ofvan den n äst undre moränbädden 
och hvilket denne med tvekan anser vara intraglacialt d. v .  s .  
tillkommit vid en oscillation af isen under den yngre glaciala 
epoken . Däremot anser jag det vara ytterst osannolikt, att 
de mollusker med sydlig utbredning, som återfinnas i sand
lagren emellan moränerna lefvat här under sådana mera till
fälliga tillbakaryckanden af isen , alldenstund klimatet då 
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måste hafva varit betydligt kallt och det för öfrigt är otänk
bart, att denna fauna under sådana korta mellantider skulle 
ha kunnat hit invandra från den temligen aflägsna Nordsjön 
- eller omvänd t :  de sydliga formernas härvaro .talar till för
mån för det ofvan framställda antagandet, att vexellagringen 
mellan morän och skiktade bildningar orsakats af oscillatio
ner hos landisen. 

Westbaltiska öarne. 

Prof F. JonNSTRUP har 1882 lemnat en intressant fram
ställning af den s. k. >>OyprinaleranS>> vigtigare karakterer och 
uppträdande i Danmark och Slesvig, 1 och vi skola nu närmast 
redogöra för de allmänna resultaten af dessa hans undersök
ningar. 

Denna grågröna, stenfria Cyprinalera förekommer på en 
mängd ställen särskild t på öarne i W estra Östersjön från och 
med Langeland och vidare mot vester . Ofvanpå Cyprina
leran träffas stundom en fossilfri , flammig, delvis sandig 
lera och öfverst sand ; samt sällsyntare, emellan den egentliga 
»Cyprinaleram och en öfre icke Cyprinaförande >>Mytiluslera>> ,  
ett sandlager innehållande skal af sötvattensmollusker. Cyprina
leran uppträder mera sällan i horisontalt läge men företer 
däremot ofta mycket invecklade lagringsförhållanden, hvilket 
utvisar, att densamma varit utsatt för betydande tryck och 
förskjutningar, såsom ock framgår af skalens och särskildt 
Cyprinans ofta krossade beskaffenhet och lerans breccieartade 
natur. Dess allmänna förekomst inom vissa trakter, där denna 
bildning kan följas i sammanhängande lager med bibehållen 
lagerföljd, ger vid handen , att dessa rubbningar försiggått 
mera så att säga in situ eller med andra ord, att lerlagren 
icke äro transporterade någon längre sträcka. Där lagerfölj 
den är mera fullständig, t. ex. på Langeland, uppgår den 
sammanlagda mäktigheten till 3 a 5 m, hvaraf 0 . 9-1 . 5  m 
kommer på den egentliga Cyprinaleran. Sötvattenslagrets 
mäktighet varierar mellan 0 . 9  och 0. 1 m; återstoden upptages 
af Mytiluslagret. Oaktadt de invecklade lagringsförhållanden , 
som Cyprinaleran företer, har JonNSTRUP kunnat konstatera, 

1 Glacialphamom. og Cyprina-Leret . 
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att densamma mormalt hviler paa graat stenet Glacialler, 1  
der skyldes lndlandsisens virkninger i en  Periode, der gik 
forud for Cyprina-Lerets Dannelse" (sid. 68), samt att Cyprina
leran likaledes är betäckt af morän af samma beskaffenhet 
som den underliggande. Den ofvannämda oregelbundenheten 
i Cyprinalerans lagringsförhållanden och förekomsten af mo
rän ofvanpå Cyprinaleran söker JoHNSTRUP förklara såsom ett 
verk af drifis, som, enligt hvad lagrens stupning ger vid 
handen, skulle ha verkat från SO. Med den kännedom man 
nu eger om den yngre baltiska isströmmens verksamhet och 
utbredning inom det sydbaltiska och angränsande områden, 
synes ett sådant förklaringssätt af de ifrågavarande fenomenen 
icke kunna upprätthållas, utan anse vi , att desamma natur
ligast tolkas såsom ett verk af just denna yngre isström,  
hvilken utan tvifvel såsom ett sammanhängande istäcke och 
med karakteren af en landis skjutit fram genom b. a .  den 
baltisk;t depressionen. 

Förutom lagringsförhållandena, hvilka sålunda synas oss 
ganska bestämdt tala för Cyprina-lerans interglacia la ålder, 
visar den marina fauna, som funnits i denna lera, på samma 
bildningstid som prov. Preussens interglaciala hafsbildningar. 
Af de inom sistnämda område anträffade 14 marina mollus
kerna återfinnas nemligen icke mindre än 12 arter i Danmarks 
Cyprinalera, hvilken därjemte innehåller 2 Tapes-arter , T. au
reus GMELIN (s 2) och pullasfra 1\iTG (s) , Nucula nucleus L. (s) , 
Buccinum unclatum L.  (n) , Aporrhais pes pelicani L. (s) samt 
Acera bullata MuLL. (s) . Med frågetecken anföras härifrån 
dessutom Montacuta sp. och Mya arenaria L. Frånsedt dessa 
tvenne sistnämda, innesluter alltså Cyprinaleran i Danmark 
18 arter af marina mollusker. De tvenne arter, som anträf
fats i prov. Preussen men icke i Danmark, äro Tapes ecl1dis 
CHEMN. (hvilken för öfrigt har samrna nutida utbredning som 
den i Danmark funna T. aureus)3 samt Scrobicularia piperata. 

Af marina dj ur tillhörande andra klasser än molluskerna 
anför J OHNSTRUP från Danmarks Cyprinalera dessutom en cir-
1'ipecl, Balanus balanaides L. samt trenne echinicler, Echinoey-

1 Danskarnes benämning >Glacialler> är icke liktydig meu vår >glacial
lera > (ishafslera o .  s. v . )  utan motsvarar vår moränlera [tyska Geschiebelehm, 
Moränenlehm (-thon)], hvarför det vore önskvärdt, att benämningen >GlacialleP 
blefve utbytt mot det vida bättre > morren ler > .  

2 Jfr sid. 35, noten 2. 
3 G. o. SARS l. c .  
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amus pusillus MtiLL . och Echinocardium cordatum PENN. I 
samma lera har vidare prof. CLEVE funnit tillsamman 19 arter 
diatornaceer samt i ett par prof dessutom spongienålar och 
rhizopoder <_JOHNSTRUP l. c .) .  Vid en nyligen företagen, nedan 
utförligare omtalad slamning af Cyprinalera från vestbaltiska 
öarne har antalet af diatomaceer, enligt prof. Cleves bestäm
ningar, uppbragts till 61 ,  hvarjemte erhöllos talrika 1·hizopo
der, tillhörande, enligt dr Go:Es bestämning, följande tre arter : 
Nonionina depressula W ALK. & JAc. (allm.), Rota lina Beccarii 
L. (allm.) och PolymM"phina angusta EGGER (sälls .) ; samt en 
ostracod, Cytheridea papillosa BosQ. Molluskfaunan i Dan
marks Cyprinalera företer emellertid icke öfverallt samma ar
ter, och på Langeland uppträder det förut omnämda sötvattens
lagret emellan tvenne marina lerlager, af hvilka det undre är 
utmärkt särskildt af Uyp1·ina islandica, det öfre af Ostra:a 
edulis, som icke träffats annorstädes, samt af M_ytilus edulis. 
Af de föreliggande uppgifterna framgår icke, om faunorna i 
dessa olika marina lager utvisa, att väsentligen olika hydro
grafiska förhållanden varit rådande vid de resp. lagrens bild
ning, ty dels äro båda dessa faunor i J OHNSTRUPS tablå (l. c .  
sid. 66) sammanslagna, och dels saknas uppgifter om skalens 
storleksförhållanden. Vi äro därför nödsakade att tillsvidare 
betrakta dessa faunor såsom en mera enhetlig sådan. 

Af samtliga 18  i Danmarks Cyprinalera funna (bestäm
bara) mollusker hafva icke mindre än 11 - eller 6l. 1  % -

sydlig, 4 - eller 22 . 2 % - vidsträckt samt 3 - eller 16 . 7  % 
- nordlig utbredning, hvadan procenten af sydliga former är 
lika hög som i sydvestra Kattegat i våra dagar ( = 61 . 4  %). 
Alla lefva ännu i Kattegat, med undantag af de tvenne Tapes
arterna, som uppträda först i Skagerack - T. pullastm dock 
i LimfJorden - men båda äro af PETERSEN funna såsom torna 
skal i Kattegat. JoHNSTRUP har också framhållit , att faunan 
icke har en arktisk prägel utan visar öfverensstämmelse med 
den nulefvande i Nordsjön och Kattegat ; och en jemförelse 
med prov. Preussens interglaciala fauna visar också en så nära 
öfverensstämmelse, som man gerna kan begära för att kunna 
påstå, att båda lefvat under ungefär likartade hydrografiska 
förhållanden och för öfrigt med all sannolikhet samtidigt. De 
öfriga i Danmarks Cyprinalera funna organismerna motsäga 
ingalunda den nyssnämda tempererade och saltare karakteren 
hos det interglaciala hafvet, i det att Echinocardium har sydlig 
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och Echinocyamus vidsträckt utbredning ; den förra är tagen 
b. a. norr om Skagen, den senare går ända in i W estra Öster
sjön . 1  Balamts har temligen vidsträckt utbredning,2 likaså 
Nonioninia , som är säl l synt i arktiska trakter och har sin 
egentliga utbredning kring England (GoEs). Den är för öfrigt 
funnen in till Warnemiililde.a Rotalina är mera »tempererad 
atlantisk» (GoEs) och förekommer mycket allmänt vid Bohuslän, 
men synes icke gå l ängre in än till Stora Belt a Den fossila är 
enligt GoES att betrakta som en pygmeform, jemförd med den 
van l iga, >>Som är dubbelt så stor och mindre glänsande� . Poly
morp/tina är nästan kosmopolitisk , men icke funnen lefvande i 
Baltiska hafvet (GoEs). Cytheriden papillosa har nordlig ut
bredning. För diatomaceernas vitnesbörd i nämda hänseenden 
redogöres längre fram. 

Om det interglaciala hafvets stånd vid Cyprinalerans bild
ning inom W estra Östersjön lemnar lerans nutida läge ingen 
säker upplysning, af den orsak att lagren oftast äro uppresta ; 
men att döma af Cyprinalerans utbredning i dessa trakter vill 
det, såsom J OIINSTRUP framhållit (l . c. p. 59), synas, som om 
hafvet vid denna tid varit afstängdt från Kattegat, därige
nom att området mellan Skåne och Jutland

. 
öfver Själland 

och Fyen varit mera sammanhängande än i nu.tiden och att 
sålunda fördelningen mellan land och haf i trakten af Fyens 
sydkust icke varit väsentligen annorlunda än nu. På Lange
land och Ärö synes Cyprinaleran i temligen orubbadt läge i 
alla fall icke träffas till större höjd öfver hafvet än omkring 
10 meter. För strandens närhet under ett visst skede af den 
interglaciala epoken talar dessutom den förut omnämda till
varon af ett sandlager med skal af sötvattensmollusker mellan 
tvenne marina lerlager på Langeland. Sanden utgöres af hvit 
qvartssand och har befunn its innehålla följande arter : 

l. Unio tumidus RETZ. 
2. Anodanta  sp . 
3 .  ? Pisidium obtusale LAM. 
4. » Henslowianum SHEPP. 
5 .  V alvata pi�;cinalis M tiLL. 
Anmärkas bör, att bland dessa Unio (sp.) ,  Pisidium obtu

sale och V alvata piscina lis äfven funnits i prov. Preussens 

1 llfömus und BuTSCHLI : Echinod!mnata, 1875, sid. 149 -150. 
2 CHARLES DARWIN : Monograph of Cirripedia, 1ö54, sid. 267. 
3 F. G. ScHULZE : Rhizopoden, 1875, l .  c .  p.  99. 
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interglaciala bildningar. J OHNSTRUP har återfunnit detta sand
lager på ej mindre än fem särskilda ställen och alltid i of
vannämda läge mellan de marina bildningarna och drar häraf 
elen slutsatsen, att sanden blifvit aflagrad i hafvet, hvarvid 
sötvattensskalen skulle ha utförts från färskvatten å den när
belägna kusten. Denna åsigt fann han bestyrkt däraf, att i 
sandlagret, utom den stora mängden af sötvattensmollusker, 
anträffats Cardium edule och Nassa reticulata, hvardera i ett 
exemplar samt några brottstycken af Cyprina. 

Det torde emellertid kunna ifrågasättas , om denna  för
klaring af sötvattenslagrets tillkomst är den riktiga, och om 
icke detsamma snarare bör anses aflagradt vid en negativ 
förskjutning af strandlinien . För detta antagande talar -
förutom sandlagrets ej obetydliga mäktighet af ställvis ända 
till 3 fot - måhända det af JoHNSTRUP anförda förhållandet, att 
sandlagrets understa del kan vara något grusblandadt äf.ven
som den stora sällsyntheten härstädes af marina skal, hvilka 
mycket väl kunna vara utsköljda och nedsvämmade det i söta 
vatten, hvari sandlagret möjligen blifvit afsatt. 

Vi skola längre fram återkomma till denna fråga, som 
onekligen är af stort intresse för belysningen af nivåförän 
dringarna i dessa trakter i allmänhet under den interglaciala 
epoken. 

Enligt uppgifter af FoRCHHAMMER 1 och JoHNSTRUP (l . c . )  
m .  fl. förekommer >>Cyprinaleran» för öfrigt ganska allmänt i 
östra Slesvig, men förnämligast såsom mer eller mindre för
störda rester. Vid Aarslev skall dock denna bildning enligt 
FoRCHHAMMER (1 .  c . )  nå en mäktighet af öfver 100 fot (?), och 
samme författare framhåller, att Cyprinaleran hvilar på m orän 
("rullestensler») och är betäckt af denn a bil dning. Några när
mare uppgifter om Cyprinalerans uppträdande i Slesvig synes 
icke förekomma i literatnren, och enligt JoHNSTRUP är denn a  
bildning icke funnen i Holstein, Mecklenburg eller Pommern . 
Redan 1867 har dock ToRELL anträffat sådan lera vid Tarbeck 
Hof i Holstein. 2 I Holstein äro emellertid sedan lång tid 
tillbaka (yndorter för marina skal kända, om hvilkas plats i 
qvartärsystemet mycken ovisshet varit rådande, och hvarom 
meningarna ännu äro delade. Dessa bildningar synas i all
mänhet hafva karakteren mera af strand- än djupvattens-

1 Overs . K. danske Vidensk. Selsk. Forh . - - 1842, sid. 64. 
2 Z. d .  el. g. G. 1887, sidd. 639-42. 
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deposita och äro med all sannolikhet att betrakta såsom eqvi
valentbildningar till Cyprinaleran, med h vars fauna de i dessa 
bildningar funna skalen visa en påfallande öfverensstämmelse . 
Vid de här ifrågavarande fyndorterna uppgifvas skalen ofta 
vara krossade och den ursprungliga lagerföljden rubbad, llVar
jemte man på några ställen - såsom vid Tarbeck och Fahren
krug 1 - lyckats konstatera en öfverlagring af yngre morän 
på skallagren. Denna yngre morän eger, såsom ZEIZE visat, 
i dessa trakter en relativt ringa mäktighet i jemförelse med 
den undre, och då den moränbetäckning, som träffas på de 
nämda skallagren , endast eger en eller annan met�rs tjocklek ,  
och lagren synas hafva ett ganska öppet läge, torde knappast 
något tvifvel finnas om, att man här har att göra med inteT
glacia la bildningar, hvilka blifvit öfverskridna och delvis för
störda eller rubbade  af den yngre baltiska isströmmen samt 
i en del fall måhända blifvit transporterade till sina nuvarande 
platser af denna isström, men icke af drifis i enlighet med 
JoHNSTRUPS uppfattning (l. c . ) . Detta synes åtminstone icke 
vara fallet med skallagret vid Tarbeck, hvilket beskrifves så
som åtskilliga meter mäktigt,2 och därför med all sannolikhet 
befinner sig in situ ; och om detta antagande skulle bekräftas , 
måste fördelningen mellan land och haf vid lagrets bildning 
hafva varit väsentligen olika mot nu, alldenstund fyndorten 
är belägen på en höjd öfver hafvet af minst omkring 80 m '1 
d. v. s. på en af de högsta punkterna af Holstein . För att 
visa den ofvan framhållna öfverensstämmande karakteren mel
lan den egentliga Cyprinalerans och de holsteinska s kalföre
komsternas faunor anföras här de arter, som blifvit funna vid 
tvenne af dessa senare tillsammantagna, nemligen vid Fahren
krug och Tarbeck, belägna mellan Kiel och Hamburg : 4  

Ostrcea edulis 
Mytil�ts edulis 
Cardiurn edu lc 

Litat·ina litm·ea 
x Hydrabia ulvce PENN. (v el. s ?) 
Apon·hais pes pelicani 

1 Jfr JENTZSCH : Ausbau der glacialhypothese etc . ,  sid. 498. På kartan 
öfver den >unt.erdiluviala > hafsfaunans utbredning i Baltiska bäckenet, hvil
ken ätföljer detta arbete, äterfinnas b .  a. de ofvan anförda fyndorterna. 

' Enligt BRUHN skall man icke ens vid 25 fots (7 .7  m) djup ha nätt 
lagrets botten (JOHNSTRUP, l .  C . ,  p.  71) .  

3 C. WEBER : Torfiager bei Griinenthal (Neues Jahrb.  etc . ,  1891, Bd 2,  
sid. 76). 

4 Uppgifterna äro hemtade frän ZEISE : , Prreglac.  marine Ab lager. bei Burg, 
(1888), l .  c .  p.  85-86 ; PENCK : Geschiebeformat. Norddeutschlands, l .  r .  p. 171 ; 
Cr.EvE o. JENTZSCH, l. c. p. 158, och JoHNSTRUP, l. c. p. 70. 
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x Cardium minimum PHIL. ( = sue-
cicum Lov:EN (v el. s ?) 

:Mactra subtruncata 
x Scrobicularia piperata GMEL. (s) 
Tellina baltica 
? Mya arenaria L.  
x Saxicavn arctica L. (v) 

x Utriculus umbilicatusMoNT. 
(s) 

Balanus sp . 
x Cythere · lutea MuLL. (v) 
Rotalina Beccarii L. (s) . 

Bland dessa äro de med x försedda icke hittills funna i 
Cyprinaleran på de danska öarne, men Scrobicularia i prov. 
Preussen . De gå alla - med undantag af Utriculus umbili
catus, som träffas i Rattegat - in i Westra Östersjön eller 
Öresund, 1 Hydrabia ända upp i Bottenhafvet. 2 I sin geo
grafiska utbredning för öfrigt öfverensstämmer den holsteinska 
molluskfaunan i sjelfva verket så nära med den danska Cy
prinalerans, att båda mycket väl kunna antagas hafva lefvat 
samtidigt, och då de geologiska förhållanden, under hvilka en 
del af de holsteinska fyndorterna uppträda, såsom förut på
pekats, tala för deras interglaciala ålder, har man med all 
sannolikhet att öfver Holstein (och Slesvig?) söka den inter
glaciala förbindelsen mellan Baltiska hafvet och oceanen, så
som förut blifvit framhållet af JENTZSCH, DAMES m. fl. 

Såsom förut blifvit påpekadt, äro ännu åsigterna om den 
vestbaltiska Cyprinalerans och de holsteinska marina skal
förekomsternas ålder del ade, i det att några författare anse 
för prreglaciala sådana bildningar, som andra tolka som inter
glaciala .  J OHNSTRUP och J ENTZSCH 3 anse sålunda icke blott 
Cyprinaleran utan äfven många af de holsteinska skalanhop
ningarna för interglaciala, under det att flertalet andra för
fattare, som uttalat sig i frågan, såsom GoTTSCHE, DAMES 
och WAHNSCHAFFE, räkna såväl Cyprinaleran som ock en 
del af de senare skalförekomsterna för pm;glaciala. ToRELl, 
däremot hänför, såsom ofvan blifvit nämdt, alla dessa bild
ningar, liksom äfven de JENTZSCH'ska prre- och interglaciala i 
Preussen till prreglaciala epoken. 

Det synes förnämligast vara GoTTSCHES redogörelse för 
Cyprinalerans förekomstsätt vid Kekenis på ön Als , som, så-

1 PETERSEN : SkalbaJr. mollusker - indenfor Skagen, ( 1888). 
2 NoRDQVIST : Bottn. vikens och N:a Östersjöns evertebratfauna, l .  c .  

1890, sid. 100. 
3 Ausbau etc. 1884. Senare (i Neuere Fortschritte etc. 1888) har JENTZSCH 

emellertid frängått äsigten om den vestbaltiska Cyprinalerans interglaciala 
ålder och anser densamma >förmodligen > vara praJglacial. 
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som i föreg. kap. framhållits ,  varit bestämmande för åsigten 
om den vestbaltiska Cyprinalerans prreglaciala ålder. GoTTSCHE 
anser nemligen, 1  att Cyprinaleran härstädes hvilar direkt på 
miocena lager - glimmerleran -, samt täckes af hvad han 
kallar undre moränmergeL 

Såsom vi förut (sid. 28) meddelat, har han emellertid 
icke lyckats påvisa fast anstående tertiära lager härstädes 
utan antar deras tillvaro strax under hafsytan på grund 
af de talrikt förekommande styckena af denna glimmer
lera vid stranden, hvadan alltså en direkt öfverlagring af 
Cyprinaleran på glimmerleran icke är bevisad. Men äfven om 
man lyckats påvisa en sådan lagerföljd, som den af GoTTSCHE 
antagna,  är detta naturligtvis intet bevis för Cyprinalerans 
prreglaciala ålder. För frågans afgörande hade det däremot 
varit tillräckligt, om GoTTSCHE förebragt bevis för sitt på
stående, att moränmergeln härstädes verkligen är bildad under 
den äldre glaciala epoken, men såvidt jag kunnat finna har 
något sådant bevis icke lemnats och torde för öfrigt vara 
svårt att erhålla, då man inom dessa trakter ännu icke bar 
någon säker ledning af de i moränerna ingående blocken, 
såsom ZEISE senare visat. Redan den omständigheten , att 
Cyprinaleran ingenstädes för öfrigt inom det vestbaltiska om
rådet blifvit funnen direkt på prreqvartära lager, gör dess 
prreglaciala ålder osannolik. Af det anförda torde sålunda 
vara klart, att GoTTSCHEs, för öfrigt mycket knapphändiga 
meddelande om Cyprinalerans uppträdande vid Kekenis inga
lunda kan sägas lemna ett afgörande utslag i fråga om lerans 
verkliga ålder, och att man alltså icke kan lägga detta med
delande till grund för en så vidtgående slutsats som den, att 
Cyprinaleran inom det öfriga vestbaltiska området är proo
glaciaL Att Cyprinaleran vid Kekenis är samtidig med den 
vestbaltiska för öfrigt, synes ganska sannolikt. De af GoTTSCHE 
från denna fyndort anförda molluskerna - Cyprina islandica, 
Corbula gibba ( = nucleus L., GoTTSCHE) och Nassa (Buccinutn 
GoTTs.) reticulata - äro nemligen alla funna såväl i Danmark 
som i prov. Preussens interglaciala bildningar, och af sär
skildt intresse är, att vid Kekenis uppträder en liten sand
inlagring med skal af sötvattensmollusker, som icke äro till 
arten bestämda,  men tillhöra - med undantag af Unio, som 

1 Sedimentär-Geschiebe etc .  1883. 
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icke anföres från Kekenis - samma slägten, som de af JOHN
STRUP på Langeland funna, nemligen Valvata, Pt"sidiurn och 
Anoclonta. 

Innan vi gå vidare, skola vi lemna en öfversigt af de i 
Vogelsangs (prov. Preussen), de vestbaltiska öarnes och Fahren
krugs interglaciala, mer eller mindre leriga bildningar funna 
marina diatornaceerna, för att se till , i hvad mån dessa bidraga 
till bedömandet af de hydografiska förhållanden, under hvilka 
dessa aflagringar tillkommit. 

Uppgifterna rörande Vagelsang (lerig sand särskildt med 
Cardiurn ed u le och Tellina baltica) och Fahrenkrug (>>Brockenmer
geh) hafva hemtats från CLEVE och JENTZSCH (Diatomeenschich
ten Norddeutschlands , tabell II), hvarvid är att anmärka, att 
några få där upptagna former i nedanstående lista blifvit ute
lntna, emedan de, enligt benäget meddelande af prof. CLEVE, äro 
mer eller mindre tvetydiga arter eller varieteter. 1 De från 
»vestbaltiska öarne» anförda arterna hafva erhållits vid slam
ning af några smärre prof af Cyprinalera, som förefinnas i 
Upsala geologiska museum och som i början af 1880-talet hit
sändes från prof . .J OHNSTRUP i Köpenhamn till prof. C LEVE för 
undersökning på diatomaceer. Resultatet af denna - partiella 
- undersökning föreligger i J oHNSTRUPS arbete om Glacialphre
nomenerne etc. ( 1 882), sid . 67 och utgjordes af 19 mestadels 
utpregladt marina arter. Vid den af mig nyligen företagna 
slamningen hafva - i följd af profvens ringa storlek - alla 
5 sammanslagits till ett general prof, 2 och antalet af de här
vid funna arterna, hvilka blifvit bestämda af prof. CLEVE, 
uppgår till icke mindre än 61 .  

I nedanstående tablå äro arterna från dessa trenne om
råden ordnade efter samma princip som förut de pneglaciala 
(se sidd. 23 -24), hvarvid värdefulla upplysningar erhållits af 
prof. CLEVE, som dessutom lemnat alla uppgifterna om arternas 
geografiska utbredning [sydlig (S) ,  nordlig (N) och vidsträckt 
(V)]. De till en del arter från vestbaltiska öarne fogade bok
stäfverna s och a beteckna, att de förekomma sällsynt eller 
allmänt i det undersökta generalprofvet. 

1 De sälunda uteslutna äro : Biddulphia atwita var. longicnwis Gmw., 
Coscinodisctts gramdostts ?, Dielad i a Caprealus EHB. ,  Eunotogra.m.ma sp. ,  
.Yavicula Entomon EHB . . samt Synedra salina s�r. 

2 Dessa 5 prof af Cyprinalera motsvara de af J OHNSTRUP l .  c.  p. (i7 så
som n:ris l, 3, 4, 5 och (j anförda. Profvet frän > Mytilus-Laget> i Ristinge
klint (Langeland) är Rälunda uteslutet. 
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I. l l 
Actinoptycht�s splendens SHADB . •  s + 

» undulatt�s EHB . . . s + + (a) 
Amphora crassa GREG. - - - - - - - - - - - ·  v + 

» Protet�s GREG . . . . . . . . . . .  v + 

l 

Asteromphalus B1·ookei BAlL . . . .  s + Funnen i bottenprofl 
Auliscus sculptus W. SM . . . . . . . . . .  s + frlln Davis-Strait + -- men f. ö. ingen-
Biddulphia aurita (LYNGB .) . . . . .  v + städes i Atlanten. 

> Rombus EHn. _ _ _ _ _ _ _ _ s + + (CLEVE) 
Campulodis1.:ns pm·vulus W. Snr. v + 
Cerataulus Smithii RALFS . . . . . . .  s + 
Cocconeis Quar·nerensis GnuN . . . v + 
Coscinodiscus excentrict�s EHB . .  l v + + (a) + 

» Kiitzingii A.  ScHJIL v + + 
, lineatus EHn . . . . . •  v + + 

nitidtts GREG . . . . . . 1 s + 
l ' ocult�s ·ir·idis EHn. 1 v l + + l 

» rad·iattts EHB . . . . . . v l + + 
' subtilis EHB . . . . . . . v + 

l Dicladia mitm BAlL . . . . . . . . . . . . . . .  N + 
Dimcregramma distans GREG . . .  s + + (s) 

» fulm�m GREG . . .  s + + (s) + 
,. nanttm GREG . • . s + + 

Doryophora amphiceros EHB . . . . s + + 
Hyalodiscus maeulatus (Sllr.) 

CLEVE . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - ·  . . . . . .  s + 
Navicula abr·upta GREG . . . . . . . . . . . V el. S ?  + + 

» aspe1·a EHn . . . . . . . . . . . . . . .  v + + Liten, fint strierad 

» br·cvis GREG . . . . . . . . . . . . . . N el.  V ?  + (s) 
form; ishafsformen 

+ är stor och groft 
» canccllata Do NK . . . . . . . •  v + strierad (CLEVE). 

>· elongata GRuN . . . . . . . . . .  v + 
» fat·cipata GnEv . . . . . . . . .  s + + (s) + 
" fusca GREG . . . . . . . . . . . . . . .  v + + 
» gentina A .  SCHM . . . . . . . .  s + 

; ' liber· S�!. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  v + l ' Lym EHJJ . . . . . . . . . . . . . . . . .  v + + 
l > maxima G B.EG . . . . . . . . . . . I s � s ' + ( ) 
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I. 
Navic1tla nitescens GREG. _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

» notabilis GREV. _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  

palpebmlis var. semi-
plena GREV . . . . . . . . . . . . .  . . 
Pinmilaria CLEVE . . . .  . .  

t·ectangttla GREG . . . . . .  . . 
> subcincta A. ScHM . . . .  . 

Nitzschia insignis GREG . . . . . . . . .  . .  

marginulata GRuN . .  . .  

navicttlat·is BREB. . . .  . .  

' punctata var. diltwi-
anct CLEVE . . . . . . . . . . . . .  . . 

Paralia (Melosira) sulcata Enn. 

Plagiogramma statwophora 

Pl��:�i;�:;: -�ff���- -����.
- : : : : : : : : 1 

l ,, decorwn SM. ( = 

formasurn SM.) .. . .  

> st1'igoswn SM . . . . . .. 

Podosira maculata s��. . . . . . . . . . .  . . 

Rhabdonerna adriaticurn KuTz. 

Rhaphoneis amphiceros EHB . . . . .. 
' Rhombus EnB . . . . . .  . 

Rhizosalenia stylifonn·is B-rw. 

Sceptroneis marina GRUN . . . . . .  . . 

Scoliople1�ra t1.tmida BRJlB . . . . . .  . . 
Stephanopyxis Tnrris EnB . . . . .  . 

Sttrirella fastnosa EI-nL . . . . . . . . .  . . 

lata SM . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Synedra nitzschioides GRuN . . . . .  
Tt·iceratinrn favns EnB . . . . . . . . .  . . 

' pnnctatttm B-rw . .  . .  

1-11. 
Actinocycltts Ralfsii W. S�I . .  . . . . 
Ardissonia (Synedra) fttlgens 

J KuTZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
l Ep-ithemirt 1111tscnlu.� K O TZ . . . . .  . . 

s 
s 

v 

v 

s 
v 

v 

v 

S? 

S? 

v 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

v + 
v + 

l 
s l + 
v 

s 
s 
s 
v 

V? 
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v 

v 
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s 
v 

s 
s 

s 

s 
S? 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ (s) 

+ 
+ 

+ 

+ 

Anmärkningar. 

+ = N. quadratfL?'Ca 
A. SCIUL 

+ (a) + 

+ (a) 

+ (s) 

+ (s) 

+ l 

+ 

i l + 

+ 

+ 

+ 

+ l 
+ (s) : 
+ 

+ 

+ 

Den i JoHNSTRUP, 
J .  c .  Jl ·  67 upp
tagon >P. marina 
(Ki.iTz.)  GRVN.? > 
tv ifvelnktig en L be
näget meddeL af 
CJ.EVE . 



54 HENR. MUN'l'HE, BAL'l'ISKA HAFVETS QVAlt'l'ÄRA HISTORIA. 

l � >xj � '" o' o: � >-; 
�<l . o ' OQ  

· -· ·· - -

l '" � o' >o '"  Anmärkningar.  = >-; � >-; ....., l i';' = - <0 00  
>-; � ::: "' � 
"' 00 w "'  
� i';' 0CR � 

1-11. l l 
l 

Navicula apis DoNK . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  s + l 
>' distans w. S�r._ _ _ _ _ _ _ _ _  N + l + l l » latissima GREG . . . . . . . . .  s + 
» palpebralis BREB . . . . . . . v l + 

,, suborbicularis GREG . . . s + 
Pletwosigma balticurn EHB . . . . . . .  v + 

Pyxilla balt·ica GRUN. - - - - - - . - - . . . - - N? + 

Rhabdonema at·cuatum AG . . . . . . .  v + + (s) 

l 
I-III. 

Achnanthes subsessilis EHB. _ _ _ _ _  v + (s) l 
Actinocyclt�s Ehr-enbet·gii RALFS. s ' + + 

l Cyclotella striata GRUN . . . . . . . . . . .  S?  + 
Gramrnatop hora oceanica EHB. v + + + 

l Hyalodiscu.s scoticns KuTz. _ _ _ _ _ _  V el .  N? + + 

Navicula Cluthensis GREG. .. .. _ _  N? + l 
» didyma EHB. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  v + + + 
) digito-mcliata GREG . . .  v + + 

» directa SM. · - - - - - - - - - - - - - - N + 
» jo1·mosa GREG. - - - - - - - - - S? + + (s) 

>• hume1·osa BREB. _ _ _ _ _ _ _ _  v + + (s) + 
» mat·ina RALFS . . . . . . . . . . .  v + 

Nitzschia pwwtata SM . . . . . . . . . . . . .  s + + + 

» sigma Kih·z. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  v + + 

Syneclm affinis Kt•rz. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  v + 

» ct·ystallina KtTZ . . . . . . . .  s + 

I-IV. 
Chretocems Wigharni BTw . . . . . . .  V e l .  S ?  + (s) + 

Cocconeis sctdellurn EHn . . . . . . . . . .  v + 
Navicula inten·upta Ku�·z . . . . . . . .  v + + -'-

» Smithii BREB . . . . . . . . . . . .  v l + + + 

Il-IV. 
Campylocliscus Clypeus EHB. _ _ _  v + (s) 

» Echin eis EHB . . . v + + (s)  

' 

l l l l 
i 
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II-V. l l l l l Epithemia tu1·gida EHB . . . . . . . . . . . S ?  ' 
+ (s ) l : i 

III-V. i l l i l 
Coscinodiscus lacttstris SM . . . . . . .  v l + l Nitzschia Tryblionella GRuN. _ _ _  v l + 

v. l l l l 1 Cyclotella minut·ula KtiTZ . . . . . . . .  + l 
l l l 

M,W,im punctata S• " " " " " " " " "  " " l 
l 

+ i l Navic1tla Gastntm (EHB.) DoNK. + l l 
l 

Nitzschia acurn-inctfa (Sllr .) GRuN. + l l l 
Då profven, ur hvilka de i tablån anförda arterna äro 

slammade ,  icke äro insamlade med särskild hänsyn till de 
olikheter i hydografiskt hänseende, som säkerligen varit rådande 
vid bildningen af lagrens olika delar, utan äro att betrakta 
endast som ett slags mer eller mindre tillförlitliga generalprof 
för den föreliggande af-lagringen i dess helhet, inskränka vi oss 
till att för närvarande framhålla endast några få allmänna 
synpunkter, som anknyta sig till de förut med ledning af 
molluskerna vunna resultaten rörande de under den inter
glaciala epoken rådande allmänna hydrografiska förhållandena. 
Sammanfattande tab lå öfver de anförda cliatomaceernas nutida 

lA,:., 

utbredning inom klilllatologiskt olika områden. 1 

med vidsträckt 

sydlig 

n01·dlig 

1<'ahrenkrug. l l Wes
_
tbaltiska 

l ' oarne .  , [ 
Vogelsang. 

AntaL �-;-Il AntaL l 
utbredning ! 36 l 57·J  I l 28 

?,6. 1 AntaL l %-

, l 25 i 3
9· 7 1 1 21 l 2 i 3·2 l 2 

Mg Il 
41 1 Il 4'0 , ,  

14 70'0 

l:i 30 0  
o o· o 

Af ofvanstående tablå, som utgör en sammanfattning af de 
anförda arternas nutida geografiska utbredning, framgår sålunda 
följande, delvis förut kända resultat (CLEVE o. J-ENTZSCH l. c . ) .  

1 Härvid  äro de arter, om hvilkas utbredning ännu ovisshet råder, äfven
som sötvattensformerna vid Fahrenkrug uteslutna. 
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Arter med nordlig utbredning äro mycket sparsamt före
trädda, och ingen specifikt arktisk art har hittills blifvit fun
nen i de sydbaltiska, interglaciala bildningarna. Påfallande 
är det stora antalet af arter med sydlig och i ännu högre 
grad af sådana med vidsträckt utbredning. Närvaron af dessa 
sydliga former visar, att ett tempereradt klimat varit rådande 
vid tiden för dessa lagers bildning, hvadan alltså diatoma
ceerna fälla samma utslag som molluskerna, såsom förut blif
vit påpekadt. Procenten af dessa senares sydliga och vid
sträckta arter är emellertid en helt annan än i fråga om 
diatomaceerna eller dessa talförhållanden äro i stort sedt om
kastade, i det att procenten af sydliga mollusker är betydligt 
större än den af arter med vidsträckt utbredning. Orsaken 
härtill torde icke för närvarande kunna säkert afgöras, men 
är måhända att söka däri, att hafsströmmarue från oceanen 
tillfört Baltiska hafvet en del diatomaceer, som här dött och 
inbäddats, hvaremot ett sådant transportsätt endast undan
tagsvis kan ha egt rum i fråga om vuxna mollusker. Denna 
förklaring synes vara så mycket sannolikare som flertalet af 
de i (specielt) den vestbaltiska Cyprinaleran funna diatoma
ceerna tillhöra arter som , enligt hvad prof. 0LEVE meddelat 
mig, äro fritt kringflytande. 1 Angående orsaken till den höga 
procenten af vid Vogelsang funna arter med vidsträckt ut
bredning torde likaledes vara svårt att för närvarande uttala 
något bestämdare omdöme, men möjl igen är den beroende på ofull
ständig undersökning, alldenstund de här funna arternas antal, 
som är så ringa i jemförelse med de båda andra fyndorternas, 
synes vara resultatet af slamningar af ett enda p1·oj". Det 
förtjenar emellertid att framhållas ,  att af de i Westpreussens 
praJglaciala isha("sle1·a funna diatomaceerna arter med vid
sträckt utbredning ingå med en liknande hög procent - eller 
af de 25 till sin utbredning närmare kända hafva 17 eller 68 · o  
% vidsträckt, 7 eller 28 · o  % sydlig och l eller 4 .o  % nordlig 
utbredning. Detta tyder måhända på en gemensam orsak, och 
det ligger då nära tillhands att antaga, att arterna med vid
sträckt utbredning - i likhet med hvad PETERSEN (Skalbrer. 
moll. etc.) påvisat särskildt i fråga om musslorna inom t. ex. 
Westra Östersjön i jemförelse med Rattegat - äro talrikare 

1 I hvad mån dessa och flere här påpekade förhållanden sammanhänga 
med de olika aflagringarnas olika bildningstid kan, såsom förut påpekats,  na
turligtvis icke afgöras annat än genom ingående undersökningar af organis
mernas stratigrafiska uppträdande i de respektive afiagringarna. 
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just i följd af sin större förmåga att lefva under mera olik
artade yttre förhållanden. 

I fråga om Fahrenkrug och vestbaltiska öarne ställer sig 
förhållandet alltså något annorlunda, och den stora öfverens
stämmelsen emellan procenttalen för de olika grupperna inom 
dessa områden, tala för lagrens samtidiga bildning. 
Sammanfattande tablå öfver de anförda diatomaeeet·nas nutida 

utbredning inom områden med o lika salthalt. 

I · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

I-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
l-III _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

I-IV · · · · · · · · · - - · · · · - - · · ·  

II -IV · · · · · · · - · · · · · - · · - · ·  

II-V · · · - - - - · · · · · · · · · · · · -

III-V . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
v - - - · · · · ·  . . . .  ··;:_- ·:.:.;· ·:.:.;· ·:.:.;- ·:.:.;- ·:.:.;· ·..:.._.....::.._-:-___:�_!!.,..----'---'"""'"""------'---1 S umma! 

Af ofvanståeude tablå, som utgör en sammanfat ning af 
den stora tablån, där diatomaceerna äro ordnade efter sin nu
tida utbredning inom områden med olika salthalt, framgår ett 
liknande resultat med det, som förut erhållits med stöd af de 
funna marina djurlemningarna eller att vattnets salthalt vid 
de ifrågavarande lagrens tillkomst varit ej obetydligt större 
än inom samma områden i våra dagar, hvilket med bestämel
het visar på en mera öppen förbindelse med oceanen. Af skäl 
som förut framhållits är det möjligt, att procenten af _arter 
tillhörande grupp I är för hög - något hvarför också de 
motsvarande ej obetydligt lägre procenttalen i fråga om mol
luskerna synas tala - men nyssnämnda resultat står i alla 
fall fast, om det också icke för närvarande låter sig göra att 
närmare bestämma det område inom Kattegat-Nordsjön, där 
man har motsvarande hydrografiska förhållanden till dem, som 
under en del af den interglaciala epoken varit rådande inom 
det sydbaltiska området. 

De fyra sötvattensarterna, som äro funna vid Fah
renkrug, visa på närvaron af sött vatten i någon form, på 
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samma sätt som de härstädes anträffade sötvattensmolluskerna 
(se ofvan), och de få sådana, i den vestbaltiska Cyprina
leran funna arter, som nu lefva i bräckt eller t. o. m. i 
sött vatten, tyda likaledes på förekomsten af vatten af nyss
nämnda karakter. 

Riigen. 

Vi skola nu, i anslutning till frågan om den vestbaltiska 
Cyprinalerans ålder, redogöra för en, som det vill synas , all
deles liknande leras eller rättare mergels uppträdande på Rii
gens nordvestligaste del eller Dornbusch, som utgör Hiddensöns 
norra, höga del, och skola däraf finna, att Cyprinaleran här
städes svårligen kan vara annat än interglacial. 

D:r A. GuNTHER har nyligen lemnat en ganska noggrann 
beskrifning öfver Dornbusch's byggnad och de dislokationer, 
som drabbat detta område. 1 Han har trott sig finna, att det
samma helt och hållet utgöres af qvartära bildningar, bland 
hvilka moränmergel af dels blå-grå och dels gulaktig färg 
bildar hufvudmassan ; för öfrigt anträffas här ganska allmänt 
sedimentära bildningar såsom sand och mergel eller s. k .  
Cypt·inalera, hvilka sistnämnda bildningar ofta träffats in
lagrade emellan tvenne moränbäddar. Leran, hvars mägtighet 
i medeltal uppgifves vara 1-2 m. ,  är nedtill af brunaktig 
färg och utan fossila lemningar, hvaremot de öfre blågröna 
partien innehålla sådana i rätt stor mängd. 

GuNTHER anför härifrån följande fossil : 
Pecten opercularis L.  (s) . 
Cardi�tm (edule L . ?) (v). 
Cypt·ina is landica L. (n) . 
Corb�tla gibba 0Lrvr (s. el. v . )  
l'�trritella ungulina auct. , non LIK. enl . G. O.  SARS ( = 1'. 

terebm L.) .  (s). 
Oolumella af Fusus ? 
Fisk-kotor och -fenor, »be:hlemningar» samt trädrester -

icke närmare bestämda. 
Härtill kunna läggas nedan anförda fossil, hvilka jag er

hållit vid slamning af Cyprinalera, som insamlades vid ett 
helt kort besök vid Dornhusch i aug. 1890, då d:r GuNTHER 
nyligen påbörjat sina undersökningar härstädes. 

1 Dislokat. auf Hiddensoe, 1891 . 
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Utom Cyprina, Corbula och Turritella har jag med säker
het kunnat konstatera förekomsten af Nucula-fragment, och 
det ligger nära till hands att antaga, att de tillhört samma 
art, N. nucleus L. (s), som är funnen af JoHNSTRUP i Danmarks 
Cyprinalera. Det insamlade materialet lemnade dock intet 
bestämdt utslag rörande molluskskalens storleksförhållanden . 

De öfriga af mig härstädes anträffade skalen utgöras af 
följande marina ostracoder och rhizopoder, hvilka godhetsfullt 
blifvit bestämda , de förra af prof. W. LILLJEBORG, de senare 
af d:r A. Go:Es. 

Nutida utbredning : I fossilt tillständ : 

Ostracoder : 

Cythen tubM·culata (G. O. 
SARs) - - - · · · · · - · - - - - - - - - - - - · - - - - - Spetsbergen-Jiiedelhaf- Brittanien ; Norge i post-

vet. ' glaciala lager.> 
Cythet·c concinna R. JoNES. Spetsbergen--Brittanien. 1 Brittanien (Crag) , Norge, 

Canada. ' 
Loxoconcha guttata (NoR-

MAN) _ _ _  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Norge-Medelhafvet. 1 Skottland, Sicilien. '  
Cyther·idea papillosa Bos-

QUET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Spetsbergen--Brittanien. 1 Frankrike o . Belgien (ter
tiära) ;  Brittanien,N or ge 

Rbizot)oder : 
o. Canada (qvartära). 1 

Nonionina dcpressula W ALK. 
& JAc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Spetsbergen(sälls. )-Brit- Norge, i postglaciala la

tanien (allm.)-Warne- ger! 
miinde3; äfven sydligare 
ss. Medelhafvet .  >Mera 
nordatlantisk än rent 
arktisk> (Goii:s.) 

Rotalina Bccccwii L.  _ _ _ _ _ _ _ _ _  !Norges kuster-Medelhaf- Norge, i postglaciala la-
vet ; Stora Belt .3  > Icke ger. 2  
arktisk utan snarare 
tempererad atlantisk> 1 
(Gols. )  l 

Inga diatomaceer funnos i de af mig undersökta profven. 
De ofvan anförda, säkert bestämda molluskerna från Cy

prinaleran vid Dornhusch äro äfven funna i Danmarks Cyprina
lera med undantag af Pecten opercu.laris och Turritella terebra , 
hvilka emellertid genom sin utbredning i nutida haf ingalunda 
tala emot antagandet af Cyprinalerans samtidiga bildning inom 
båda de nämnda områdena. Båda arterna hafva sydlig ut-

1 Jfr BRA DY och NoRMAN : Monograph of Ostracoda 1889. 
2 M. SARS : Fossile dyrelevn. fra q vartrerperioden, 186[>. 
3 F. E. ScHULZE : R.hizopoden, 1875. 
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bredning och gå från Kattegat in i Öresund, åtminstone till 
ön Hven (PETERSEN). Att dessa arter icke funnits i vest
baltiska Cyprinaleran beror möjligen därpå, att denna lera icke 
slammats i tillräckligt stor skala. Ostracoderna och rhizopo
<lerna ,  hvilka äro ganska allmänna i leran från Dornbusch, 
motsäga ej heller antagandet af den sistnämnda lerans sam
tidighet med den vestbaltiska, alldenstund samtliga de anförda 
arterna lefva åtminstone så långt in som i Nordsjön, några 
med visshet ända in i Baltiska hafvet, hvartill kommer, att 
de tvenne rhizopoderna jemte Cythericlea äro gemensamma för 
Cyprinaleran inom båda områdena. 1  

D å  Cyprinalerans fauna alltså inom dessa områden (vest
baltiska och Dornbusch) företer en rätt stor öfverensstämmelse 
samt anger ett tempererad t klimat vid tiden för lerans bildning 
och på denna grund alltså intet hinder finnes för deras samhörig
het, förefaller följande uttalande af GuNTHER rätt egendomligt : 
;>Derselbe ( = Cyprinaleran vid Dornbusch) unterscheidet sich 
jedoch von dem Cyprinenthon Schleswigs und Ostpreussens 
dadurch, dass jecle Spnr von einer Leda glacialis (Yoldia arc
tica) in ihm fehlt - ->> (l. c. p. 14). Yoldia arctica är nem
Iigen aldrig - såvidt literaturen utvisar - funnen vare sig 
i Slesvigs eller annan vestbaltisk Cyprinalera. Olikheten 
med Westpreussens (icke Ostpreussens) s .  k. »Cyprinalera>> 
( = prreglaciala ishafslera) är däremot naturlig på grund 
af dennas helt olika ålder. Äfven angående Cyprinalerans 
vid Dornhusch ålder har GuNTHER en mycket egendom
lig uppfattning, i det han håller för sannolikt, att leran 
»hvarken är att anse som ' unterdiluvial' eller som 'interglacial' 
utan väl som 'jungdiluvial'» ,  hvilken sista term icke synes 
kunna beteckna något annat tidskede än vår yngsta ishafsticl 
( = >>hvarfviga lerans>> bildningstid). Frånsed t den omständig
heten att inga fossila lemningar hittills blifvit funna i en 
marin baltisk lera af denna ålder - med undantag för Mälare
dalen (se nästa kapitel) - omöjliggör den ifrågavarande 
Oyprinlerans läge (ställvis åtminstone några 10-tal meter 
öfver hafvet) hvarje tanke på denna bildningstid, allden
stund hafvet efter den yngre baltiska isströmmens afsmältning 
aldrig nått högre upp vid den nordtyska kusten än det gör i 

1 Vid slamning af Cyprinalera frän Danmark har prof. CLEVE förut an: 
träffat rhizopoder i t venne prof, men de synas icke vara bestämda (JoNHSTRUP 
l. c .  p . 67). 
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nutiden , något som i sin tur bevisas af  det sedan länge bekanta 
förhållandet, att hithörande strandbildningar till högre nivå 
än ett par meter ö. h .  fullständigt saknas därstädes. Den af 
GuNTHER sjelf lemnade redogörelsen för lagringsförhållandena 
och Cyprinalerans beskaffenhet vid Dornhusch bevisar också, 
att hans åldersbestämning är oriktig och att leran otvifvel
aktigt är interglacial. På sid. '9 (jfr sid. 21) har GuNTHER 
meddelat följande profil från en sträcka af NW -kusten af 
Dornbusch, där lagerföljden säges tydligen vara minst störd : 

l .  (öfverst) 1-2 m. flygsand. 
2 .  O· o 2 -0· o 5  m. omvandlad morän ; mellan l och 2 ett 

tunnt skikt med stenar (>>Steinpflaster») .  
3.  c:a 1 · 5  m. gulfärgad moränmergeL 
4. O ·o 3-0· o 4  m. sand. 
5 .  1-2 m. lera, upptill gulgrön, kalk- och fossilfri ; mel

lersta delen grönblå, kalkig och innehållande skalfragment 
samt fisk- och växtlemningar ; underst brunfärgad och utan 
skalfragment. De öfvergå utan gräns i hvarandra. 

6 .  2 - 3  m. sand med ställvis bernsten och brunkol. 
7. 20-30 m. blågrå moränmergeL 
Oaktadt nu de föga mägtiga lagren 1-6 träffas öfverst 

den branta sluttningen (jfr taft. 2) och förf. på flere ställen 
i sin steg för steg fortlöpande beskrifning af lagringsförhål
landena anför, att gul moränmergel öfverlagrar Cyprinaleran , 
håller han dock fast vid, att denna moränmergel utgör en del af 
den undre moränen och att den kommit i ett sådant läge 
genom dislokation, hvadan alltså Cyprinaleran, enligt hans 
åsigt, skulle vara yngre än moränbildningarna och närmast 
äldre än flygsanden. Nu är det visserligen sant, att Cyprina
leran - i följd af underminering och däraf följande öfver
stjelpning af lagren inom de branta sluttningarna utemot 
hafvet - i några fall kommit att >>öfverlagras>> af den blågråa 
moränmergeln , men en sådan skenbar öfverlagring får natur
ligtvis icke anföras som stöd för den åsigten, att all öfver
lagring af morän på Cyprinaleran härstädes är af sekundär 
n atur . 1  Då härtill kommer, att leran ofta företer en breccie-

1 Ett annat slag af skenhar >öfverlagring> af hlä-grå moränmergel pä 
Cyprinalera synes i några fall ha uppkommit därigenom, att leran i följd af 
mera vertikala sänkningar af lagren kommit att ligga nedanför den mägtiga 
blågrå moränmm·gelns öfre delar, som då hlifvit tolkade såsom öfverlagranrle 
Cyprinaleran . Exempel härpå synes man ha å ta f! l ,  där lerlagret II, som 
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artad beskaffenhet och att de större slmlen alltid äro krossade 
- ofta in situ - lider det väl intet tvifvel, att leran 
blifvit öfverskriden af en landis, och att därvid den öfre mo
ränen, som i allmänhet icke synes nå större mägtighet än 
några meter, blifvit afl.agrad. 

Då sålunda Cyprinaleran vid de ställen på Dornbusch, 
där lagerföljden är mindre rubbad, öfverlagras af föga mägtig 
gul morän och underlagras af en blågrå sådan af ansenlig 
mägtighet, och då vidare leran bevisligen varit utsatt för be
tydande tryck, synes det oss högst sannolikt, att den undre, 
mägtiga moränen motsvarar den stora, äldre glaciala epokens 
morän och att den öfre är identisk med den yngre glaciala 
epokens, eller hvad som är detsamma med den yngre baltiska 
isströmmens bottenmorän och att den mellanliggande Cyprina
leran härstädes alltså är interglacial. 

Som GtiNTHER icke lemnat någon närmare uppgift om den 
största höjd öfver hafvet, hvartill Cyprinaleran på Dornhusch 
blifvit funnen, måste man tillsvidare stanna i ovisshet om det 
ungefärliga måttet på den negativa strandförskjutning, som 
efter lerans bildning egt rum inom detta område. 

Från Sassnitz på östra Riigen har C. STRUCKMANN 1 be
skrifvit en förekomst af skiktade fossilförande bildningar, 
som på grund af sitt läge mellan två moränbäddar i förening 
med faunans karakter och skalens bevaringssätt synas böra 
hänföras till interglaciala. I ett 1 · 2 5 m. mägtigt lager af 
fin sand med lerränder funnos sålunda - förutom gröfre obe
stämbara skallemningar - tydliga exemplar af Tellina so li
dula PuLT. ( = T. baltica L.), som stundom hade båda skalen 
sammanhängande och alltså utan tvifvel befunno sig i primärt 
läge. Detta lager betäcktes af ända till 7 m. mägtig, nedtill 
blåaktig, upptill brun moränlera med talrika block af bL a. 
nordiska bergarter, hvarä dock inga glacial-repor kunde iakt
tagas. Det marina skiktet underlagras af 0· 7 5 m. grof, skik
tad sand med lerränder, innehållande - utom förkolnade 
växtlemningar och ben af mindre fiskar - massor af söt
vattensmusslor såsom Cyclas solida N ORM. ( = Spkcerium sol i-

träffas högre upp i väggen och därför med all sannolikhet i ett mera ursprung
ligt läge, öfverlagras af gul moränmergel och underlagras af blågrä sådan, 
hvaremot det mera sänkta lagret I, som ligger ett par meter nedanför den 
nyssnämnda blågräa moränens öfre kant, säges vara > inklämdt emellan blägrå 
moränmergeh (sid. 19) .  

1 J Z .  d.  d .  g .  G . ,  Bd i:ll, 1879, sid.  788-790. 
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dum N ORM.) 1 och Pisidium amnicum J\'IöLL. ,  äfven dessa med 
icke sällan sammanhängande skal. 

Härunder träffades 0. 6 5  m. skiktad sand och sandig lera 
utan fossil, h vilka lager i sin tur h vila på 2· 5 m. mägtig, 
oskiktad, fast sammanpressad blå lera med talrika nordiska 
block, hvaraf en stor del befunnos slipade och repade - alltså 
en otvifvelaktig moränbildning, som hvilar direkt på krit
lager. 

Af de funna, bestämbara fossilen visar Spcerium solidum 
på ett tempereradt klimat, alldenstund denna mussla i nutiden 
icke lefver nordligare än i norra Tysklan'd (WESTERLUND l. c .) .  
De båda öfriga formerna hafva betydligt vidsträcktare utbred
ning och lemna sålunda intet afgörande utslag i fråga om 
klimatet vid tiden för de ifrågavarande lagrens tillkomst. 

Fyndorten uppgifves ligga på en höjd af omkring 40 -50 
m. ö. h. På grund af de anförda lagringsförhållandena, ska
lens bevaringstillstånd o . s. v. är det sålunda all sannolikhet 
för, att man här har att göra med 1:n terglaciala bildningar, och 
det marina lagrets läge ofvanpå det med sötvattenskal, växt
lemningar o .  s .  v .  ger vid handen, att en positiv förskjutning 
af strandlinien härstädes egt rum efter det sistnämda lagrets 
bildning. 

W AHNSCHAFFE, som besökte stället 1 882, återfann i hufvud
sak samma lagerföljd, som den af STRUCKMANN beskrifna, men 
lyckades icke under sitt korta uppehåll på platsen anträffa 
några fossil i den emellan moränbäddarue förekommande san 
den. D å  icke blott den undre moränen utan äfven den öfres 
undre hälft hafva en blå färg, hvaremot den senares öfre del 
är gulaktig och mera sandig, och de blåa dessutom öfverens
stämma med den �mdre moränmergeln i Mark Brandenburg, 
anser W AHNSCHAFFE dessa senare för äldre, men att däremot 
den öfversta gula delen motsvarar den öfre moränmergeln, som 
sålunda skulle vara yngre och representant för en särskild, 
senare nedisning. Förnämligast genom de senare årens undersök
ningar öfver atmosferiliernas verkningar på moränmergeln är 
det emellertid bevisadt, att en sådan olikhet i färg och lerhalt 
i många fall är af sekundär och l okal natur, hvarför den 
öfre moränbädden vid Sassnitz utan fråga är att betrakta 
såsom en enhetlig sådan, särskildt som ingen olikhet i block-

' Se WESTERT.UND : Fauna d .  Binnenconchylien., del. 2, h .  7, 1890, sid. 7. 
2 Neuere Fortschritte etc . ,  sid. 7. 
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innehåll, lika litet som någon mellanlagring af fossilförande 
sediment blifvit påvisad. 

Vi finna därför ingen anledning att frångå den ofvan ut
talade, på STRUCKMANNS undersökning grundade åsigten om de 
ifrågavarande fossilförande bildningarnas in terglaciala ålder. 
För deras prceglacia la ålder har JENTZSCH på icke närmare an
gifna grunder uttalat sig. 1 

Fyndet vid Sassnitz belyser för öfrigt åldern hos ett an
nat slag af bildningar, hvilka blifvit funna flerstädes på ost
kusten af J asmund (Rligen) och varit föremål för flere forskares 
undersökningar. Jag syftar härvid på de mellan tvenne morän
bäddar förekommande skiktade sand- och (i underordnad mängd) 
grusbildningar, hvilka morän- och sandlager på grund af sitt 
läge i förhållande till den här anstående kritan ansetts såsom 
bevis för, att storartade veckningar under s�nare delen af q var
tärperioden drabbat såväl kritan som de nämnda qvartärbild
ningarna (BERENDT 2) , hvaremot andra författare (HERMAN CRED
NER ;1 samt CoHEN & DEECKE 4), som det vill synas på goda 
grunder, förnekat tillvaron af sådana veckningar och tolkat 
de ifrågavarande rubbningarna såsom mer eller mindre verti
kala dislokationer och sättningar i kritan och de därpå lagrade 
q vartär bildningarna. 

J ag skall icke ingå på en närmare redogörelse för dessa 
undersökningar, utan inskränker mig till att omnämna ett 
fynd af fossil i den emellan moränbäddarue uppträdande san
den, h vilket af mig gjordes sommaren 1890 vid en på J asmund 
företagen exkursion, åt hvilken jag tyvärr måste anslå endast 
en mycket kort tid. 

Fyndorten anträffades vid vandringen längs stranden mel
lan stubbenkammer och utloppet af Kieler Bach och litet norr 
()m sistnämnda ställe . Vidstående profil, som är egnad att 
åskådliggöra lagringsförhållandena härstädes ,  är emellertid 
skematisk, särskildt af den orsak, att de mycket svårtillgäng
liga branta kritväggarue icke tilläto närmare afvägningar 
annat än för de närmare stranden belägna delarue af profilen 
()Ch därför att en del af den qvartära lagerserien betäcktes 
af ras. 

1 Neuere Fortschritte etc . ,  sid. 7 .  
2 Kreidefelsen auf Riigen, Hi8\l, l .  c. p.  148 o .  följ . 
3 Lagerungsverhältn . - - auf Riigen, 188\l, L c. p. 365 o. följ . 
• Störungen in Kreide, 1889, l. c. p. 40 o. följ . 
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Till venster, upptill å profilen är skematiskt tecknad den 
branta kritväggen med regelbundna flintband, hvilkas stup
ning icke närmare mättes ; nedanför denna branta kritvägg 
vidtog - ungefär på profilens halfva höjd - en temligen brant 
:;:}uttning, likaledes af fast anstående, men mera oregelbundna 
kritlager, hvilka kunde följas ner emot stranden, som här ut
göres af endast en smal remsa. Längst ned till höger anstår 
likaledes kritlager med flintband, som stupa c:a 30 grader ungt>
fär mot söder. Direkt på kritan hvilar här en typisk morämntTgel
bädd (tun. å profilen) , hvars mäktighet närmare stranden i all
mänhet uppgår till 8 m. eller något däröfver. Dess undre kant 
:<tnpade här 30° mot ungefär SS\V. På moränmergeln följdt> 
ett lager af fin sand (s), som underst var något grusig och hade 

Profil i stra1Ulafsa tsen N o m  Kielct·-Bach's utlopp . 

- - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - -- - - - - -
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k. = krita. ö. m. = öfre morän.  
'u . m .  = undre morän. s .  c= snnd (interglat"ia.J ? ) ,  

en mäktighet af omkring i) m. I undre delen af detta sand
l ager träffades längst till venster å profilen massor af växt
lemningar i fin, del vis något lerig sand, som visade sig vara 
skiktad, dock så att skiktytorna förete en krusning eller ställ
vis böjning, tydande på, att lagret varit utsatt för tryck . 
Längre mot höger var sandlagret otillgängligt i följd af väg
gens branthet , hvarför detsamma icke kunde direkt under 

;, 
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»ökas. Det tycktes emellertid vara af samma beskaffenhet som 
längre ned och egde ungefär samma mäktighet som här . Ofvan
på sandlagret h vilade åter en bädd af typisk mm·änmergel ( ö.m.), 
hvars synliga mäktighet uppskattades till omkring D m. Den 
doldes upptill af ras , men af en observation , som jag lyckades 
göra vid den förut omnämnda, ganska branta kritväggen till 
venster å profilen vill det synas, som om dess mäktighet be
löpte sig till min »t omkring 11 m .  

En liknande lagerföljd med den här beskrifna har på flere 
ställen iakttagits inom kustområdet mellan stubbenkammer 
och Sassnitz , såsom jag först efter min hemkomst till Sverige 
erfor. 1 Som emellertid förekomsten af fossil i den mellan de  
tvenne moränerna uppträdande sandaRagringen icke förut finnes 
omnämnd, har jag föranstaltat en undersökning af det insam
lade materialet, och har härvid kand. ERIK NYMAN godhetsfullt 
bestämdt de till individantal talrikt förekommande mossorna, 
hvarjemte amanuensen GuNNAR ANDEHSSON granskat en del aJ 
de högre växterna. Sjelf har jag genom slamningar sökt 
erhålla diatomaceer eller andra mikroskopiska fossil, men resul
tatet häraf har i fråga om de vanligen förekommande fossilen 
af sådant slag blifvit negativt. Däremot har jag lyckats er
hålla ett slag af fossil, som icke förut, såvidt jag vet, iakt
tagits såsom sådant, nemligen talrika exemplar af statoblaster 
tillhöran de det endast i sött vatten lefvande bryozoslägtet 
Cristatella. � Dessa statoblaster, eller o befruktade vinterägg, 
äro linsformiga små kroppar af c:a l mm. genomskärning, yt
terst bestående af två urglasformiga, hårda kitinskal, h vilkas 
periferi vanligen är försedd med en tunn, luftfylld simring, 
»Om hos ett slägte, nemligen det ofvannämnda Uristatella., 
stödes af utstående, i spetsen delade taggar. a Då man endast 
känner en art af detta slägte, 4 nemligen C. mucedo Cuv. ,  och 
1lå tie funna statoblasterna visa en fullkomlig öfverensstäm
melse med dem, j ag har i preparat af samma art, tvekar jag 
icke att hänföra dem till denna. 

Enligt LEUNIS (l . c .) lefver arten i sjöar och dammar i 

�Eur�pa'' ·  __ Rörande dess geografiska utbredning har jag hittills 

1 Jfr de ofvan citerade arbetena af BERENDT. CRJmNElt snmt CoHEN & 
DE!WKE. 

. 

2 Hösten 1888 erhöll jag dock ett ex. af en sådan stutoblast vicl slam
ning af den sötvattensgyttja, som underlagrar den marina. sanden vid Riikne
hy, Ryss by s:n, Kalmar län. (.Jfr Hor.sT, G. F .  F., Bd 10, 1888) .  

" Jfr C. Cr.Aus : Lehrbnch d. Zoologi e, 3:te Aufl . ,  188f>, sid .  !iG!i, och fig. i)!) l .  
4 J .  LRUNIS : Synopsis d.  Thierkunde, 3 : te  Aufl. ,  Bd :!, 188G, s i d .  l fJ .  
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icke lyckats erhålla några närmare upplysningar, men prof. 
LII.L.HJBORG har meddelat mig, att den förekommer åtminstone 
sa långt mot norr som till Upsalatrakten . Dess förekomst 
tillsamman med b. a. de tvenne här nedan anförda arktiska 
massarterna från sandlagret vid Kieler-.Bach visar dock på, 
att <len går vida längre mot norr. 

Härpå tyder äfven en i samma lager funnen täckvinge af 
vattenskalbaggen Cymatopterus c/o labratus PAYK . ,  hvilken art, 
enligt uppgift af prof. CnR. AURIVILLIUS ,  som godhetsfullt be
stämt densamma, nu finnes l efva.mle endast i alpina och ark
tiska trakters större eller mindre sötvattenssamlingar, såsom på 
Dovre, i Finmarken samt på Grönland. Af insektlemningar 
kunde prof. AuRIVILLIUS vidare konstatera förekomsten af täck
vinge-fragment till en annan vattenskalbagge samt ett stycke 
af bakvinge, tillhörande en till arten obestämbar Phry_qanid. 

Den botaniska undersökningen har gifvit följande resultat . 
. ,Till sin hnfvudsakliga sammansättning utgöras växtlemnin
garna af stycken af rotfibriller, smärre fragment af förnäm
ligast monokotyledona växter jemte talrika bitar af mossor» 
(GuNNAR ANDERssoN) . Endast de senare hafva tillåtit bestäm
ning och tillhöra enligt NYMAN följande arter : 

l. Hylocomium parietinum (L.) 
2. Amblystegiwn e;wnnulatum (BR. EuR.) D:�<; N. 
!3 .  intennedium (LDB.) 
.:1-.  fluitans ( L.) DE N. 
fi .  serpens (L . )  
H . stramine1t1n · (DrcKs.) DE �. 

Dessa sex arter, som finnas utbredda öfver hela Skandina
vien och äfven lefva inom arktiska trakter, angifva sålunda 
hvar för sig ingenting bestämdt angående klimatforhållandena 
vid tiden för lagrets bildning. Detta är däremot fallet med 
tvennfl andra här funna arter, nemligen 7. Amblyste.qium sar

mentosum (Wn) DE N. ocl1 8. Sphrerocephalus turgidus (WG), 
hvilka äro utbredda den förra från Spetsbergen till Dalarne 
(sydligast), 1 Ilen senare från Spetsbergen till Herjedalen. 2 

' �åsom relikt uessutom funnen på ett ställe i Bohuslän. 
2 Det förtjenar framhållas, att några af de ofvan anförda mossorna, nem

I i gen n:is 2, 4 oeh [J, äro funna i Skånes yngre glaciala >Dryaslera> ,  hvilken 
som bekant är bildad under ett arktiskt kl imat ( Jfr NATHOJis•r : G. F. F., Bd 3, 
Hm, sid . 22). 
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l\iossflorans allmänna karakter ufverenstämmer sålunda el l 
ligt NYMAN närmast med den nu  förherskande i trakter, där 
karaktersväxterna utgöras af JJ·ryas, 8alix polaris m. fl .  

Växtlemningarnas fragmentariska skick jemte frånvaron af 
al la tyngre delar såsom frön etc. antyder, enligt GuNNATt 
ANDBRSSON, att sandlagret är bildadt långt från stranden af ett 
antagligen grundt bäcken, och mossorna angifva delvis till 
varon af kärr eller (och) fuktiga b3rgsluttningar i närheten 
af i nbäddningsplatsen (NYMAN) . 1 

Öfverensstämmelsen mellan lagringHförhållandena vid Kie
ler-bäckens utlopp och det närbelägna Sassnitz gör det sanno
likt, att äfven sandlagret på förra stället är af interglacial 
ålder, om ock organismerna härstädes visa på ett kallare klimat 
än det vid tiden för Sassnitzlagrens tillkomst rådande. Här
för talar för ufrigt den omständigheten, att samma lagrings
förhållanden , såsom förut påpekats, blifvit iakttagna på en 
mängd andra ställen inom samma kustområde, hvilket ger vid 
handen , att de mellan moränerna uppträdande sedimentära 
bildningarna tillkommit vid ett afsmältningsskede af landisen 
och i sådant fall under den interglaciala epoken , alldenstund 
ingen annan mera betydande afsmältning hittills är påvisad 
än denna. Är detta antagande riktigt, har troligen sänk
ningen af kritlagren jemte de härpå hvilande qvartära bild
ningarna egt rum under eller efter den yngre glaciala epoken , 
och jag är böjd för att sluta mig till den af ConEN och DEECJU·: 
m .  fl .  uttalade åsigten , att dessa rubbningar äro att tillskrifva 
förkastn ingar, hvilkas orsak ännu icke är närmare bekant . 
Det är vidare möjligt, att dessa förkastningar egt rum för
nämligast under yngsta ishafstiden och Ancylustiden d. v. s .  
delvis under den postglaciala epoken , till hvilken YON KoKl'\.K\ 
vill förlägga desamma. 2 

Då den ofvanför fyndorten belägna kritplatån når en höj<l 
öfver hafvet af omkring 100 m . ,  har det ifrågavarande  sand
lagre t (om det ofvan framställda antagandet är riktigt) tro
ligen före sänkningen legat på motsvarande höjd ,  och då det aL

_�
kfi:_�- -�om längre fram skola anföras, är sannolikt, att det 
1 Frän Holstein oth angränsande trak ter omhdas förekomsten af inter

glae iala växtförande lager, men som mycken ovisshet synes rådtt om ftlder�
hestämningarna.s riktighet, kunna vi i cke ingå pil. en redogörelse härför, i syl l 
nerhet som florans förhllllan d e  till de marilUt lagrcu ingenstädes synes haf\·a 
hlifvit iakttagen. 

2 Ja]u·b. d .  k.  prenss . geolog. Lande�anstalt fiir 1 881i, 1 ---1 8, Rcrl in  lSRI, 
enligt COHEJS n .  DEECKE, l .  e .  p .  47. 
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interglaciala hafvet i denna trakt icke nått så högt, kan man 
vänta, att i Je liknande bildningar, som sannolikt anstå 
ofvanpå platån , endast finna - liksom i det sänkta sand
lagret - snpramarina fossil . Vid Sassnitz-fyndorten Järemot, 
som ligger på Yida lägre 11ivå (40-50 m.) hafva, såsom ofvan 
blifvit nämdt , äfven marina fos sil anträffats .  

Bornholm. 

Från Bomho lm har jag förut 1 beskrifvit mellan tvenne 
moräner förekommande sand- och delvis grns-aflagringar, af 
hvilka åtminstone det 1 1  m. mäktiga sandlagret i Dynddalen , 
Rö socken , är att betrakta såsom interglacialt. Några här 
och på ett par andra lokaler (inom Ruth' s s :n) funna skal
fragment ådagalägga med säkerh et närvaron af slägtet JJ!actra, 
J 1varemot såsom tvifvelaktig anförts Pecten -islandicus MtlLJ, . 2 

.J ag har i nyss nämda uppsats (sid . 28()) anfört följande 
resultat af min undersökning af Bornholm s interglaciala lager : 
:>att det interglaciala haf, ::;om betäckt delar af Danmark , 
Skåne och norra Tyskland (Weichsel-dalen), äfven sträckt sig 
norr om Bornholm under ett tidskede mellan den skandina
viska Jandisens stön;ta utbredning - - - och den yngre 
baltiska isströmmens framryckande ; och att <len fauna, som 
befolkade detta haf, äfven vid Bornholm, såvidt man af de 
hittills funna obetyd liga resterna får döma, visar på en större 
salthalt hos vattnet än på samma ställe i våra dagar. Det 
enda man för närvarande kan säga om det interglaciala bafvets 
stånd vid Bornholm är, att detsamma nått minst •16 (19 , 5  ?) m.  
högre än nu.» Siffran 16  m .  refererar sig till öfre kanten af 
1l et interglaciala lagret i Dynridalen och 1H , 5 m. till grus
lagret vid Risebäckens utlopp (Aakirkeby s:n), hvars inter
glaciala natur em ellertid icke är så afgjord som Jet förras. 

1 )l u N THE : Q vartära aftngr. på·  Hornholm (188\:J) .  
' Dii till grund för omnämnandet a f  sistnämda form endast föreligger ett 

lilyeket obetydligt fragment (under clet att ett. 10-tal skalbitar med säkerhet till
höra slägtet ��Iartra) ,  bjuder försigtigheten, _att man tills vidare utesluter denna 
art från Bornholms in terglaciala fauna . Afven de vid slamning af sanden 
funna rhizopoden�n ,  som hlifvit bestämda af Dr A.  Go:i<js, måste, såsom förut 
( G. J<'. l<' . ,  Bd 1 1 ,  sid. �81 ,  noten) fra mhållits, uteslutas. alldenstund de möj 
l i gen k unna härstamma från förstörcia kritlager. 
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Det var förnämligast på basis af JEN'rzscn's och JoHNSTRUPf' 
undersökningar, jag 1 889 uttalade mig för tillvaron af ett syd
baltiskt hafsområde under den interglaciala epoken, men jag 
ansåg icke lämpligt att då ingå på en utförligare framstäl l 
ning af  denna fråga. 

Skåne. 

Vid redogörelsen för de prreglaciala s. k. ,hvitåbildningar
nas» uppträclaude inom sydvestra Skåne omnämdes äfven före
komsten härstädes af »mellersta hvitåbildningar• - sand och 
leror - hvilka hvila på elen undre moränen och öfverlagra>' 
af elen yngre baltiska isströmmens morän. Genom detta läge 
är alltså deras interglaciala ålder bevisad ,  men deras natur 
af marina eller supramarina bildningar är ännu icke afgjord, 
alldenstund inga qvartära organismer hittills med säkerhet blif
vit häri funna, med undantag för leran med Gadus polaris SAIL 
vid Lomma. Ehurn sistnämcla leras ålder icke är säkert fast
ställd, synes dock ToRELI,s 1 och DE GEERs � tolkning af den
samma såsom interglacial vara mycket sannolik, och då ben
lemningarna anträffats i elen s .  k .  tegelleran , hvilken hvilar 
direkt på en till den undre moränen sannolikt hänförlig bild
ning, synes det antagligt, att hafvet vid början af den inte1·
glaciala epoken nått hit iu ,  och förekomsten af elen högnordiska 
torskarten härstädes ådagalägger, såsom ToRELL visat, att ett 
arktiskt klimat varit rådande vid lerans bildning. 1 Då »tegel
leraH», h vilken utgöres af »vexlande lager af brun , fin, fet lera 
och grå, fin san a,, (DE GEER l. c. p. 4 7) och har en mäktighet 
af 2 , 6 m. ,  träffas först vid eu nivå af 3 m. uneler hafvets yta, 
behöfver h afvet vid ticlen för lerans bildning icke hafva nått 
mycket högre än n u ,  och det är på nedan anförda grunder 
sannolikt, att en höjning af trakten egt rum kort efter leran" 
bildning. Härför talar b. a. den ,  såvidt hittills är bekant . 
fullständiga bristen på mari11a qvartärfossil i de »mellersta 
hvitåbildningarna'' inom Öresundsområdet för öfrigt, ett för
hållande, som förefaller så mycket egendomligare, som dessa 
bildningar inom området synas hafva en vidsträckt utbredning 
och stor mäktighet samt - hvad som för denna fråga är af 

1 Istiden III, 1887. 
2 Beskr. t .  kartbl. Lund, 1 8fl7. 
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särskild vigt - hafva ett öppet läge mot hafvet, öfver hvilket 
de för öfrigt nå upp till en rätt hetydlig höjd .  Inom kart
bladet Lund träffas hithörande bildningar sålunda med säkerhet 
till 30 a 45 m .  höjd öfver hafvet, 1 och inom de tvenne när
mast NW härom helägna bladen - Lanelskrona och Helsing
borg -- synas de ställvis ,  t. ex. på ön Hven, nå upp till åt
minstone ett par 10-tal meter. 2 Frånvaron af marina fossil i 
dessa bildningar,  som dock ligga så nära Kattegat, leder tanken 
på det antagandet, att inom Öresundsbäckenet förefunnits ett 
större , interglacialt sötvattensbäcken, hvari dessa >>hvitåbild
ningar > blifvit afsatta. Då emell ertid inga sötvattensfossil 
blifvit funna i de vid Oresund belägna interglaciala bildnin
garna, måste denna fråga naturligtvis ännu betraktas som 
öppen, men det gifves förhållanden, som tala för att åtmin
stone sydvestra Skåne under en del af elen ifrågavarande 
epoken legat till ganska stor omfattning höjdt öfver hafvet . 
Genom HOJ,MSTRÖMs a och NATHOltSTS 4  undersökningar synes det 
nemligen vara ådagalagd t, att interglaciala sötvattensbildningar 
- innehållande, förutom de arktiska växterna Dryas octopefala 

och Sa li:J: po lat·is, skal af sötvattensmollusker såsom Pisid-iwm 
Jndch.ellwn JEN. (och P. obtt�sa le PF.?), Lirmuea lagotis Scnn. [och 
L. o v a  ta DnP. ? ( = L. limosa Dnou:ET m. fl. enl. vVLD )] , samt af 
en i bräckt och sött vatten lefvande ostracod, Cythe1·idea to
·rosa (JoNEs) - äfven inom sydvestra Skåne förekomma på 
lokaler, som ställvis äro belägna endast omkring 10 m. öfver 
hafvet, såsom fallet är vid Klågerup och Vinninge, hvaraf 
följer, att denna trakt af Skåne under en del af den inter
glaciala epoken åtminstone icke legat sänkt under hafvet 
till större belopp än på sin höjd 10 m. under den nutida 
nivån . 5 För en interglacial landhöjning härstädes har förut 
GFJLLERSTJ<�DT (G. �' . ]' . ,  Bd 12 ,  1890) uttalat sig. 

Antagandet, att de förut nämda interglaciala aflagringarna 
inom Oresundsområdet skulle vara bildade i ett sötvattens
bäcken , förutsätter visserligen andra topografiska förhållanden 
än de nutida inom dessa trakter, men då sådana måste an
t�ga�.J��_att förklara flere af de af HoLMSTRÖM och NA'rHOBS'l' 

1 Beskr. t .  kartbl . Lund, 1887 . 
. , Jfr b. a. E. EllmB.NN : Beskrifn. t. kart bl. Helsiuguorg, 1881 .  
3 Bildn .  vid Klitgerup, 187iJ . 
• Arkt. växtiemiL i 8k1'me, 1872 ; och Arkt. veget. norr om Alperna. Itml. 
5 I hvilket förhållande rle af E .  ERDMANNN ( sist anf. st . ,  sidd . lOG-Hit\ ) 

omtalade �ötvattensmollnskema sttl. till de nyss anförda.  torde Ynrn sdrt att  
med hestämdhet afgöra . 

' · 
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pavisade interglaciala sötvattensaflagring-arnas tillkomst 
bland andra de vid Vinninge och Klågerup - är det ingen 
orimlighet att äfven för Öresunds-området förutsätta något 
liknande. Vi skola icke för tillfället närmare ingå på dessa 
spörsmål, som kräfva en särskild undersökning, men vilja en
<last framhålla dels möjligheten af, att dislokationer eflcr den 
interglaciala epoken mycket väl ha kunnat ega rum inom dessa 
af kritbildningar underlagrade områden (i likhet med hva<l be
visligen varit fallet på Riigen och sannolikt äfven på Möen) , 
del:" att erosionen utan all fråga spelat en betydande rol under 
den postglaciala epoken och därigenom i väsentlig män bidragit 
till ntbildandet af Öresund i dess nuvarande skick .  

På en mängd ställen in om Skandiuavieu norr ont Skåne 
haha iakttagits skiktade, i en del fall veckade qvartära bild
ningar, som öfverlagras af morän, men dessa fenomen tolkas 
säkerligen i allmänhet riktigare såsom uppkomna vid jemförelse
viH mindre förändringar i iskantens läge vid landisens sista 
afsmältning, än såsom slutresultatet af denna sista nedisnings 
in verkan på förhanden varande interglaciala bildningar. Den 
förnämsta orsaken till nyssnämda tolkning är den, att man 
ingenstädes inom hela detta område lyckats att i sådana af 
morän öfverlågrade bildningar påvisa några organismer, som 
skulle kunna lemna bevis för Jessa bildningars interglaciala 
ålder och belysa lien vigtiga frågan, huru långt ungefär land
isens afsmältning i sjelfva verket fortskridit under den inter
glaciala epoken . 1 

Denna, så vidt man hittills känner, fullständiga från
varo af interglaciala organiska lemningar inom hela det 
skandinaviska området, med undantag för dess sydligaste delar, 
förefaller egendomlig, därför att faunan och floran i de syd
baltiska marina interglaciala bildningarna i hufvudsak ange 
ett tempereradt klimat vid tiden för dessas tillkomst. lVIan 
kunde nemligen häraf vänta, att de klimatiska förhållandena 

1 Då den intressanta lagerföljd af fossilförande bildningar, öfvcrlagrade 
aJ morän , som af mig anträfl:'ades sommaren 188\.1 invid Hernösand och i korthet 
tinnes ornnämd i G. l<' . F . ,  Bd 12, 1890, sidd. 15-16, ännu icke kan tillfreds
�tällande förklaras, emedan man hittills sakna r säkrare hållpunkter för be
dömandet af den sandiga lcra.ns !lider, afst!ir jag tills vidare från en närmare 
redogörelse härför, särskildt som j ag  iinnn icke fil.tt dc därstädes fnnna lem
ningarna af IJögrc vitxter bestämda. 
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ntrit gyn samma för uppträdandet af en supramarin fauna och 
Hora äfven inom andra områden af södra Sverige . Om denna 
motsägelse endast är skenbar och beroende på bristande u n der
�öknin gar eller är att tillskrifva orsaker, hvarom vi ännu 
:-:akna närmare känn edom , få kommande undersökningar ut
Yisa. Anmärkningsvärdt är emellertid, att till och med den 
interglaciala fanna och flora , som anträffats i södra Skånes 
sötvattensbildningar, alltså inom trakten närmast norr ont det 
sydbaltiska bäckenområdet med sin te mpererade fauna och 
diatomaceflora, i allmänhet anger ett ganska utpregladt ark
tiskt klimat Yid tiden för sin tillkomst. Äfven detta innebär 
en motsägelse ,  som förtj änar att beaktas vid kommande under
�ökninga r af de skånska interglacial a bildningarna, hvilka må
hända ställvis innesluter en mera tempererad fauna och flora, 
fast sådana ännu icke blifvit iakttagna ?  

I samband med ifrågavarande vigtiga spörsmål skola 
vi något närmare skärskåda frågan om den under den inter
gl aciala epoken rådande, sannolika fördelningen mellan land 
och haf inom specielt det sydbaltiska området å ena sidan 
och Skandinavien å den andra. 

Vi hafva ofvan framhållit som sannolikt, att Skäne och 
specielt Oresundstrakten under en del och troligen större delen 
af den interglaciala epoken legat ungefär lika högt som i nu
tiden. Detta antagande står i samklang med J OIINSTRUPs förnt 
anförda förmodan , att en landförbindelse un der denna epok 
förefunnits öfver de danska öarna, som i sådant fall utgj ort 
nordgränsen för det interglaciala vestbaltiska hafsområclet, och 
motsäges icke af den omständigheten, att de på Bornholm 
funna interglaciala aftagringarn a hafva karakteren mera af 
�trand- än dj np vattensdeposita. Då härtill kommer, att de 
förut omtal ade, inom de respektive områdena högst belägn a inter
glaciala hafsbildningarna synas ligga på desto högre nivå, j u  
längre bort man kommer från området d e  danska öarne-Skåne, 
såsom följande m inimi-siffror utvisa : Bornholm 16 m . ,  Rilgen 
(Sassnitz) 40 -- -50 m . ,  \Vestpreussen (Neucleck) 1 14 m. och 
Hol stein (Tarbeck) 80 m . ,  samt att ännu ingenstädes innanför 
nämda gränslinie med säkerh et anträffats marina bildningar af 
interglacial ålder, är det möj ligt och äfven sannolikt, att man 
ntanför sagda gränslinie skal l lyckas uppkon struera en serie 
med isoanabaser, som utmärka slutresultatet af de rörelser i 
berggrunden inom det sydbaltiska området, h vilka egt rum efter 
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det skede af  den interglaciala epoken , då landsänkningen här 
nått sitt maximum. Kommer detta antagande att bekräftas , 
kunna vi alltså konstatera det märkliga förhållandet i fråga 
om det sydbaltiska området a ena sidan och Skandinavien å 
den andra, att det förra under interglaciala epoken undergått 
en betydlig sänkning, under det att det senare samtidigt legat 
höjdt öfver hafvet måhända till större omfattning än nu, liVar
emot förhållandet under yngsta ishafstiden varit alldeles mot
satt, emedan , såsom i nästa kapitel skall närmare visas, det 
sydbaltiska området då legat högre än nu, under det att 
Skandiuavien varit sänkt under hafvet till desto större djup , 
ju närmare man kommer dess centrala områden . Denna som 
det vil l  synas alternerande rörelse inom de ifrågavarande om
rådena har säkerligen äfven under den postglaciala epoken 
spelat en vida större rol, än man förut antagit, men vi skola 
icke här närmare ingå på detta för öfrigt mycket vigtiga och 
intressanta spörsmål och de frågor, som ank11yta sig härtill . 

Om förhållandena hade varit motsatta de ofvan antagna 
under den interglaciala epokeJ?., om alltså Skandinavien då, i 
likhet med hvad fallet varit under den yngsta ishafstiden, legat 
mera sänkt, ju längre upp åt dess centrala delar man kommer, 
borde man t .  ex.  inom vestra delarue af södra Sverige på rela
tivt stor. höjd öfver hafvet hafva återfunnit en fossil marin fauna, 
öfverensstämmande med den sydbaltiska interglaciala d .  v .  s.  
en tempererad sådan. Såvidt jag kunnat finna af den sär
skildt från Sveriges Geologiska Undersökning utgångna, ganska 
omfattande literaturen om förekomsten af marina fossil inom 
de ifrågavarande områdena, har emellertid hittills intet sådant 
fynd blifvit gjordt, som med någon grad af sannolikhet skulle 
kunna tala för ett sådant antagande . Som de i vestra Sveriges 
marina qvartäraflagringar inneslutna organismerna ännu icke 
blifvit närmare undersökta särskildt ur synpunkten af deras 
stratigrafiska uppträdande, kan man emellertid icke för när
varande uttala sig bestämdt om nyss antydda och närliggandP 
spörsmål . 

På ofvan anförda grunder anse vi sålunda sannolikt : att 
norra gränslinien för det sydbaltiska interglaciala hafvet umler 
en del af epoken framgått någonstädes inom eller S om de danska 
öarne Fyen-Sj�lland och vidare S om södra Skåne till trakteu 
norr om Bornholm ; att området söder om denna gränslinie legat 
mera sänkt, jn längre man aflägsnar sig från gränslinien, na-
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turligtvis med den inskränkning, att de ifrågavarande rörelserna 
i berggrunden icke drabbat t. ex. mellersta delarne af Tysk
land, åtminstone icke så, att äfven dessa delar varit betäckta 
af samma haf. 

Då man äu nu icke sökt att närmare faststäl la den högsta 
gränsen för det interglaciala Baltil'lka hafvet inom olika om
råden och spåren efter detsamma inom Sl esvig synas vara 
mindre kända, är det för närvarande omöjligt att närmare 
angifva bredden på det sund, som under den interglaciala 
epoken förefans mellan Baltiska hafvet och Nordsjön öfver 
Holstein och Slesvig, lika litet som det låter sig göra att 
närmare bestämma djupförhållandena inom detta sund. Att 
kommunikationen mellan dessa hafsområden var större än de 
nutida mellan Westra Östersjön och Rattegat lider intet tvifvel 
på grund af faunans och diatomaceflorans karakterer, men 
denna fauna och flora gifva å andra sidan genom sin relativt 
stora fattigdom på arter vid handen, att det Baltiska hafvet 
äfven då varit i viss mån ett inhaf. 

Dessa al lmänna uttalanden referera sig til l  det eller de 
skeden af den interglaciala epoken, då landsänkningen varit. 
betydligare och sålunda förbindelsen med verldshafvet och till
förseln af saltare och varmare vatten större. Under andra 
skeden af samma epok hafva däremot mecl all säkerhet för
bållandena tett sig väsentligen annorlunda, fast bristande 
kännedom om faunans och florans karakterer inom skilda nivåer 
af de interglaciala lagren för närvarande omöj liggör en när
mare bestämning af dylika förändringar i de hydrografiska 
förhållandena . Att såda11a forändringar verkligen egt rum , 
anse vi mycket F;annolikt, på grund af förekomsten af söt
'Catfenslager mellan de marina inom flere områden såsom i prov . 
Preussen , på Langeland och Als (Kekenis ), h Yilket lagrings
förhållande snarare torde knnna förklaras genom antagandet 
af strandförskjutningar än såsom lokala ntsköljningar från 
en närbelägen kust, och den hypotesen förtjenar till oeh mpd 
att framställas och pröfvas, om man möjligen i nämda lag
ringsförhållande har en föregångare till förhållandena under 
den yngsta ishafstiden plus den postglaciala epoken , hvarunder 
ett sötvattensskede ( = Ancylus-tiden) hos det Baltiska hafvet 
bevisligen såväl föregåtts som efterföljts af marina sådana ,  
eller af  resp. yngsta ishaf'stiden (med Yoldia ct.rctica o. s .  \'. i 
Mälaredalen ) oeh Litorina-tiden . Särskildt tyder det af JoHN-
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STRIH' påvisade förhållandet, att Ostra.:a cdulis saknas i det 
egentliga s .  k. » Uyp1·ina-laget• på Langeland men däremot 
tillika med ]}fytilus förekommer i det af ända till 3 fot mäktig 
sötvattenssand fnin detta lager skilda >>llfytilus-laget», på en 
förändring i de hydrografiska och biologiska förhållandena -

och förklaras säkerligen icke utan antagande af nivåföränd
ringar. Antagandet fordrar, att en landhöjning egt rum b .  a. 
inom området för den öppna förbindelsen med verldshafvet, 
därefter en genomgående utsötning af det afstängda baltiska 
hafsområdet samt slutligen en landsänlmiug inom b. a.  det 
förstnämda området . 

Om vi nu sammanfatta de resultat, hvartill vi anse att 
man hittills kommit rörande det Baltiska hafvets interglaciala 
historia, finna vi, att södra delen af detta område under en 
ansenlig del af den ifrågavarande epoken varit upptaget af 
ett haf, som hyst en temperemd mat·in fauna och diatomacf:
flom, visande till sina allmänna karakterer en väsentlig öfver
ensstämrnelse med de nu lefvande i Nordsjön eller Kattegat. 
Af de få föreliggande uppgifterna på skalens storleksförhållanden 
o .  s.  Y .  är det emellertid omöjligt att för närvarande närmare så 
att säga lokalisera denna interglaciala fauna och flora inom de 
nHmda, nutida områdena, lika litet som man af beskrifningarna 
i allmänhet kan bestämdt afgöra, om några betydande för
il.nuringar i faunans och florans prägel - beroende på olika 
hydrografiska förhållanden - egt rum, och i sa fall i hvilken 
riktning sudana förändringar gatt . Förekomsten af den hög
nordiska Gaclus polm·is i undre delarne af en lera, som antages 
närmast öfverlagra den undre moränen vid Lomma, visar dock 
pil , att hafvet i början af den interglaciala epoken nått in 
åtminstone till denna trakt och då haft en ltrktisk prägel ; 
men som inga motsvarande, samtidiga bildningar anträffats 
inom det baltiska området för öfrigt, är det för närvarande 
omöjligt att säga, vare sig åt hvilket håll den dåtida förbin
delsen med verldshafvet förefans eller hur stor utsträckning 
tlet Baltiska hafvet vid den tiden hade . Dessa spörsmål kunna 
tläremot säkrare besvaras i fråga om det skede af den inter
glaciala epoken , då den positiva strandförskjutningen natt sitt 
ungefärliga maximum, ty att döma af de interglaciala marina 
bildningarnas förekomst in situ i Holstein (Tarbeck), har man 
att inom detta område söka denna senare förbindelse mellan 
det Baltiska hafvet och oceanen, sasom förnt blifvit af några 
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författare framhållet. Rörande det iuterglaciala Baltiska haf
vets närmare utsträckning under sistnämda skede är känne
domen visserligen hittills temligen bristfällig, men att döma 
af vissa , ofvan anförda förhållanden synes det sannolikt, att 
dess nordgräns framgått öfver eller S om linien södra Fyen 
-södra Skåne. 1 Såsom vi sökt visa, finnes det vidare sk ä l 
att antaga, det områdena söder om nämda gränslinie varit desto 
mera sänkta, ju längre mot söder man kommer, och troligt är 
därför, att förhållandet varit motsatt åt norr eller att landet 
åt detta håll legat minst lika högt som nu, något h varpå sär
skildt frånvaron af interglaciala marina bildningar därstädes 
synes tyda. 

Förekomsten af sötvattenslager mellan marina sådana inom 
några områden visar troligen på nivåförändringar under den 

interglaciala epokens tempererade skede oeh lemnar rum för 
antagandet af väsentliga förändringar i de hydrografiska och 
däraf beroende biologiska förhå llandena, i öfverensstämmelse 
med de intressanta förändringar af detta slag, hvilka egt rum 
efter den yngre glaciala epoken . 

Teoretiskt måste man antaga, att klimatet i slutet af den 
interglaciala epoken öfvergick till ett arktiskt sådant, efter 
hand som den yngre baltiska isströmmen ryckte fram . Hit
tills hafva emellertid inga marina lemningar af sådan prägE>l 
och ålder anträffats, och det kan därför ifrågasättas, om några 
sådana i sjelfva verket stå att finna . Det synes nernligen 
tvifvelaktigt ,  huru vida några mera utpregladt arktiska orga
nismer kunnat lefva qvar inom det Baltiska ltafyets inre delar , 
alldenstund detta hafsområde sannolikt haft endast en obe
tydlig utsträckning och därför en (tidvis) alltigenom tempe
rerad prägel, som orsakat dylika arktiska formers utdöende . 

En annan orsak till frånvaron af arktiska former i de yngrf' 
in terglaciala aflagringarna har man sannolikt att söka däri . 
att inga sådana former - från de säkerligen långt aflägsn a 
trakter, dit. desamma på grund af klimatiska förhållanden 

1 :E'rän Möen omtalar PuGGAAlU> (Gcologie d. Inse\ �Tömt 18G2, sidd . 27-2SJ 
fynd af marina molluskskal i sand, som mäste vara af antingen p.ne- eller 
interglacial ålder. Dä JoHNSTRUP anser det vara ovisst. om skalen äro primärt 
eller sekundärt inlagrade härstädes ( Z .  ll . d. g. G. Bd 2G, 1874) hafva vi an
sett lämpligt att icke f.  n.  ingå pil. ett tolkningsförsök af deras älder. Det 
samma gäller d e  bekanta ishafsbildningurna i Yendsyssel, norra Jutlan d ,  
hvilkas ålder l ikaledes är  oafgjord (JoHN'STRl:l' : Geolog. Forhol<l i VendsysseL 
1882). Sannolikt äro de dock icke interglaciala . 
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dragit sig tillbaka - hunnit invandra till det sydbaltiska 
området, innan detsamma ntfyldes af l andisen. 

JVIed den ntprägladt tempererade karakter, som de marina 
.interglaciala bildningarna inom det sydbaltiska området förete, 
visar den samtidiga supramarina faunan och :floran inom Skåne 
stor olikhet på grund af sin arktiska prägel . Större är där
emot öfverensstämmelsen i klimatiskt hänseende med norra 
Tyskland , hvars supramarirra fauna och flora dock hyser flere 
såväl arktiska som subarktiska element , som sannolikt riktigast 
anses hafva lefvat här i början och slutet af epoken. Om det 
baltiska interglaciala hafvet, såsom synes sannolikt, haft den 
ofvail antagna ringa utsträckningen, förklaras kanske den nämda 
olikheten därmed, att hafvet icke förmått utöfva något väsent
ligare inflytande på de kringliggande landområdenas klimat, 
särskildt om fördelningen mellan land och haf inom norra 
Europa för öfrigt härvid varit en bidragande orsak. 

FJERDE KAPI'fJ,ET. 

Baltiska haf'vet under yngsta isha.t'stiden. 1 

Den .interglaciala epoken efterföljdes, såsom vi förut haft 
anledning att framhålla,  af den yngre glaciala, representerad 
af b. a. ett nytt framåtryckande af landisen. l likhet med hvad 
förhållandet var vid den äldre baltiska isströmmens utbred
ning, följde isen äfven nu den baltiska dalgången och hade 
inom «less sydliga delar en 0-W-lig rörelseriktning, hvilken 
inom Skåne öfvergick till en mera ntpregladt SO -NW-lig 
sådan. Denna del af landisen , som på detta sätt sökte sig 
väg ner genom den baltiska depressionen , har blifvit kallad den 
yupre baltiska isst1·ömmen, och kännedomen om dess utbredning, 
mäktighet o.  s. Y. kan anses vara jemförelsevis säker. På 
den kartskiss, som åtföljer G. DE GEER's uppsats om Siran
dinaviens nivaförändringar under qvartärperioden, 2 finnas de 
ungefärliga gränserna för denna isström utlagda, och häraf 
synes, att densamma betäckt en del af norra Tyskland, södra 
delen af Skåne, de danska öarne samt en mindre del af östra 

l r'ör hufvuudragen af innehö.llet i detta kapitel redogjorde jag hösten 18!)1 
i nför sektionen för Geologi orh Fysisk geografi i l'psala. 

2 U. F . .!<' . ,  Bd JO, l!:ISi:l, och Bd 12, 1890. 
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.Jutland. DJ<j GEER, som inlagt stor förtjenst om utforskandet 
af spåren efter dess uppträdande inom Skåne, 1 har funnit, 
att den därstädes icke förmått öfverskrida trakter, som nu 
ligga omkring 60 m. öfver hafvet, hvadau alltså dess mäk
tighet måste ha varit relativt obetydlig. Han har vidare sökt 
visa, att dess nordostliga gränslinie inom samma provins fram
går från trakten vester om Simrishamn i riktning mot NW 
uppåt området mellan Söderåsen och Helsingborg. Angående 
landisens samtidiga utbredning inom andra !lelar af Skandina
vien håller han före, att de band af ändmorän er, som (med 
större eller mindre afbrott) kunna följ as b .  a. . från Kristiania
dalen mot SO öfver W enerns södra del och - enligt de topo
grafiska kartorna - sannolikt vidare mot öster fram mot 
Wettern och något öster om denna sjö ,  utmärka sjelfva gräns
linien for landisens största utbredning inom Sverige, under det 
att de bekanta ändmoränerna inom södra Pinland skulle beteckna 
motsvarande gränslinie inom detta land. Emellan dessa af 
ändmoräner utmärkta, mot Baltiska hafvet angränsande om
råden antages alltså den ofvan omtal ade baltiska isströmmen 
hafva tungformigt skjutit ner genom Östersjön o. s. v. och 
«Letta samtidigt med ändmoränernas bildning, hvaremot om
rådena söder om de nämda gränslinierna - inom Sverige 
till baltiska isströmmens norra gränslinie i Skåne --- under 
denna nedisning skulle hafva varit fria från landis. 2 

1 Skand. landisens andra ntbredn., (181:\4), m. fl. ställen. 
2 2\lot DE GEERs äsigt, att de finska ändmoränerna beteckna sjelfva gräns

l inien för landisen under dess andra utbredning, har SEDERHOLM (Fennia I, 
188!)) riktat den anmärkningen, att. dii rullstensilsame och reffiorna pii ömse 
>idor ' om ändmoränerna hafva i stort sed t samma riktningar, ändmoränerna 
med större sannolikhet kunna anses beteckna endast ett stillestånd i isranden 
under dennas tillbakaryckande efter en vidsträcktare utbredning. Han anser 
vidare den omständigheten, .. att den nordligaste ändmoränsträckan i SW:a Fin
land skjuter sä längt ut i Osters j ön, såsom ett bevis emot DE GEERs antagande 
af ändmoränernas och baltiska isströmmens samtidighet. Oss förefaller det, 
som om den ungefär rätvinkliga riktning, Hangö -Lojo-moränen och dess mera 
oregelmässiga >parallelkammar> hafva i förhållande till de häda andra änd
moränernas vestl·a del, kunde tyda pä, att de förra äro yngre och bildade af 
sjelfva den baltiska isströmmen, när dess kant under afsmältningen nädde den 
trakt, där dessa ändmoräner framgå. i\'Iera pätagligt synes detta i fråga om 
just den norr1t, långt mot vester utskjutande moränsträckan. 

Alldenstund inga närmare undersökningar ännu föreligga rörande de ofvan 
omnämnda svenska ändmoränernas inre byggnad, deras förhållande till rull
stensåsarna, till de marina bildningarna, äldre och yngre bottenmoräner o .  s .  v . ,  
ii. r  det  svårt a tt f .  n .  bedöma värdet af  DB GBERS hypotes om dessa änd
moräners natur af gränslinie för den senare nedisningen och deras liktidighet 
med den baltiska isströmmens största utbredning. Däremot synes det vara 
alldeles oomtvistligt, att en yngre baltisk isström förefunnits och att den i 
hufvadsak spel at den roi , som man tilldelat d ensamma. - Vi skola först längre 
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Vid detta sista framryckande af landisen förstördes , lik
som under den första nedisningen ,  en del af de förhanden 
varande bildningarna eller täcktes sådana af morän, och dessa 
iiro säkerligen de förnämsta orsakerna till, att vi hitti l ls ega 
så ringa kännedom om de interglaciala bildningarna särskildt 
inom trakterna norr om Skåne.  Ojemförligt mera fullständig 
och säker är däremot vår kännedom om de skeden,  det bal
tiska hafvet genomgått efter denna sista nedisning, på grund 
däraf att de aflagringar , som tillkommit efter denna tid , icke 
varit utsatta för en nedisnings stora förstörelser. Måste vi 
därfor i fråga om de qvartära epoker, som i det föregående 
blifvit behandlade, tills vidare nöja oss med att antaga, att 
under desamma förefunnits väsentligen olika skeden , som små
ningom och utan några egentliga afbrott aflöst hvarandra. 
så kunna vi däremot i fråga om tiden efter den sista ned
isningen mera steg för steg följa de förändringar, som fram
kallat dessa yngre skeden och orsakerna till deras olikartade 
karakter. Vi kunna sålunda strängt taget icke tala om en 
gräns emellan den yngre glaciala och den postglaciala epoken , 
men då en sådan likväl af praktiska skäl bör uppdragas , har 
det synts oss lämpligast ,  att såsom det yngsta skedet af den 
förstnämda epoken betrakta den tid af den qvartära perioden , 
som närmast ansl nter sig til l  den yngre baltiska isströmmens 
afsm ältning och som af DE GEER blifvit benämd den senglaciala ,  
men som v i  på  delvis ofvan (sidd. 14-15) anförda grunder vilj a  
kalla den yngsta -ishaf'st'iden. 1 Vi skola n u  ingå på en redo
görelse för denna tid , med särskild hänsyn till den rol , den 
spelat i Baltiska hafvets historia .  

Efterhancl som den det baltiska bäckeuet helt och hållet 
eller till största delen upptagande , yngre baltiska isströmmen 
afsmälte, intogs isens plats till en icke obetydlig del af vatten , 
som på detta sätt småningom fylde en ·vida större del af 
bäckenet, än hvad fallet är i nutiden. I det allra närmaste 

fram, vid behandl i ng;en af nivilförhalla mlenn under qvart.iirperiodens äldre epok<•r 
i allmänhet, vidröra en del vigtiga spörsmäl, som närmare anknyta sig til l  
denna yngre glaciala epok . 

1 �led denna omfattning för ishafstiden fiiljer, att •m del af ishafsbild· 
ningarna inom sydbaltiska området m��te vara bet_,·dligt äldre än mot
Bvarande bildningar inom omr�det.s norra delar, där lan<l isen na turligtvis först 
l :i ngt senare afgmälte. 
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samband med denna afsmältning bildades sannolikt det stora 
flertalet af de rullstensåsar, som nu återfinnas inom detta 
nedisningsområde . Vid stränderna af det småningom allt vid
sträcktare hafvet uppkastades - liksom än i dag - strand
grus (eller ställvis sand) , och på djupare vatten af sattes först 
sand - - s. k. »gla cialsand» - närmast iskanten och på längre 
afstånd från densamma lera (mergel), hvilken i följd af sin så 
till färg som petrografiska beskaffenhet mycket regelbundna 
skiktning blifvit kallad hvarfvig lera och hvarfvig rnet·gel 
(v. PosT) och till hufvudsak1ig del torde ha bildats af det slam, 
som af »jökelelfvarne» fördes ut i hafvet. Denna lera har under 
tidernas lopp erhållit flere olika benämningar såsom »glacial
lera» (A. ERDMANN), » Yoldia lera» och »Ö{versta Yoldialera>> (To
RELL) samt »ishafslera>> , 1  af hvilka den sistnämda, som lämp
ligen skulle kunna fullständigare kallas yngsta (om tid) och 
ur stratigrafisk synpunkt öfversta ishafslera, synes ha före
träde framför de öfriga, alldenstund den angifver lerans bild
ning i hafvet i motsats till de supramarina s. k. >>glaciala 
sötvattensaflagringarna», hvarpå vi i >>Dryas-leram i Skåne 
hafva ett exempel. En god benämning är utan fråga äfven 
ToRELLS »öfversta Yoldialera>> ,  särskildt för vestra Sveriges på 
skallemningar rikare ishafslera ,  men då den härför karak
teristiska Yoldia arctica inom det baltiska området endast 
blifvit funnen inom Mälaredalen (se nedan) och därstädes synes 
vara inskränkt till rnergelns undt·e delar, torde benämningen 
ishafslera (-mergel) ega företräde, särskildt som i bildningens 
öfriga delar inga fossil kunnat anträffas, hvilka, i likhet med 
h vad ToRELL visat vara fal let i vestra Sverige o. s. v. (Istiden I) 
skulle berättiga till uppdelandet af leran i skilda zoner. I 
analogi med benämningen yngsta (resp . öfversta) ishafslera 
skulle då det samtidiga strandgruset kallas yngsta (resp. 
öfvet·sta) ishafs_qrus och sauden yngsta (öfversta) ishafssand . .  

Innan det emellertid genom ToRELLS, LovENs m. fl : s  under
sökningar blef bekant, att ishafsgruset och ishafsleran bildats 
i närmaste anslutning till en nedisning af Skandinavien ,  har 
särskildt vestra Sveriges skalförande ishafsgrus varit föremål 
för uppmärksamhet och gifvit anledning till märkliga uttalan
den rörande fördelningen mellan land och haf i forna tider. 

1 J S. G. U:s publikationer första gången använd i beskr. t.. bl.  Norrtelge 
(1887),  nf E. SVEDMARK. 

(j 
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Sedan SwEDENBORG 1 7 19  påvisat förekomsten inom vestra 
Sverige af marina molluskskal, hvalben m. m. till en ansenlig 
höjd öfver hafsytan och häraf slutat till , att hafvet fordom 
betäckt ansenliga delar af ifrågavarande områden , 1  och KALM 2 
lemnat ytterligare bidrag till det marina skalgrusets ut
bredning särskildt inom Bohuslän, som ansågs ha varit till 
stor del eller kanske helt och hållet betäckt af hafvet, samt 
framhållit det vigtiga faktum, att de i skalgruset förekom
mande skalen delvis äro af andra slag än dem, som uppkastas 
vid vestra Sveriges stränder, har CELsrus 3 - med stöd b. a. 
af SwEDENBORGs och KALMS (ännu icke utgifna men åt CELsiUs 
meddelade) iakttagelser samt af sin till stor del genom 
egna efterforskningar grundade beräkning, att »hafvets affalb 
vid våra kuster uppgår till 4, 5 fot på seklet, - uttalat den 
äsigten , att Skandinavien fordom varit en ö ,  i det att en öppen 
förbindelse skulle ha förefunnits b. a. mellan Bottenviken och 
Hvita hafvet. Å andra sidan har WrLCKE 1770 i sitt märkliga, 
först 1849 af Lov:EN 4 delvis offentliggjorda arbete om Lands
krona hamn sökt på geologiska grunder visa, att Skåne for
dom varit sammanhängande med Själland, och att Öresund 
till en del bildats genom floders och hafvets erosion, måhända 
understödd af sänkningar i j ordskorpan. Liknande åsigter 
hafva uttalats af flere senare författare och bland dessa sär
skildt SvEN NrLSSON, som redan 1820 5 anförde såsom bevis för 
en forntida landförbindelse mellan Skåne och den europeiska 
kontinenten flere fossila fynd inom Skåne af däggdjur, som 
dels fordom lefvat och dels ännu lefva i Tyskland, men hvar
ken i fossilt eller lefvande tillstånd träffats inom det öfriga 
Sverige. I sitt >>Utkast till en geologisk beskrifning öfver 
Skåne» (1823) omtalar NILSSON äfven förekomsten inom NO 
Skåne och vestra Blekinge af högt öfver hafsytan förekom
mande gamla strandvallar, hvilka han ansåg såsom bevis för 
Baltiska hafvets forntida högre stånd. 

1835 uttalade LYELL 6 den åsigten, att äfven våra rullstens
åsar äro strandbildningar och bevis för nivåförändringar, som 
Skanclinavien under qvartärperioden undergått, och denna åsigt 

1 EMANUEL SwEDENBORG : Watnens högd etc. 
2 PEHR KAL�I : Wästg. och Bahusl. resa, förrättad 1742 ; tryckt 1746. 
3 ANDERS CELSIUS : Vatnets förminsk . .  1743 . 

4 I Ö. K. V. A. F. 1849. 
. 

• Skand. Fauna I, 1820 m. fi. st. 
6 CHARLEs LYET. L :  Gradual rising of Sweden, 1835. 
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har sedan under några decennier varit ganska allmänt an
tagen . Förnämligast på denna åsigt synes FoReliHAMMER stödja 
sin hypotes om en öppen förbindelse mellan Westerhafvet och 
Östersjön samt vidare från Bottenviken till H vita hafvet, och A. 
ERDMANN förlägger delvis på samma grunder den gamla strand
linien ej obetydligt högre än den, enligt senare undersökningar, 
i verkligheten nått (se nedan) . LYELL sökte förgäfves efter 
marina skallemningar inom de högre områdena mellan W enern och 
Hjelmaren för att få ett säkert bevis för en härstädes fordom 
förefintlig öppen förbindel se och framhöll den skarpa olikheten 
mellan faunan i vestra och östra Sveriges skalgrus.  

Lov:EN är emellertid den förste som visat, att vestra Sveriges 
högst belägna skalgrus innesluter arter af en aTletisk fauna 1 och 
att »det arktiska elementet . . . .  småningom . .  vikit undan för 
ett sydligare . . . », h vars represe h tanter träffas i lager närmare 
den nutida stranden . Denna och andra hithörande frågor fingo, 
såsom vi strax skola se, sin första rätta belysning särskildt 
genom v. PosTs och ToRELLS äldre undersökningar öfver våra 
lösa jordlager. 2 Genom dessa undersökningar blef det satt utom 
allt tvifvel, att Skandinavien en gång varit underkastad en 
storartad nedisning och faststäides närmare en del af de i 
samband därmed uppkomna bildningarnas plats i lagerserien 
o. s. v. I sina nyss citerade, mästerliga beskrifningar öfver 
mellersta Sveriges lösa a:fl.agringar har sålunda VON PosT 
ådagalagt, att den af honom såsom hvarfvig lera (mergel) be
skrifna bildningen hvilar på rullstensåsarnas grus- eller sand
lager och mestadels direkt öfverlagras af yngre lerbildningar3 . 
Senare undersökningar hafva i hufvudsak bekräftat v. PosTs 
uttalanden. 

Af en alldeles särskild betydelse for kännedomen äfven 
om våra qvartära a:fl.agringar var upprättandet af Sveriges 
Geologiska Undersökning (S. G. U) 1858.  

Anmärkningsvärdt är,  att redan under första sommaren 
af dess arbeten gjordes - af L. J. IGELSTRÖM - det vigtiga 
fyndet i stockholmstraktens ishafsmergel af en mussla, i 

1 Denna åsigt ut�alade han redan 1839 och har nägot närmare utvecklat 
densamma 1846. Se O. K. V. A. F . 1846, siu. 254-55. 

2 Jfr H. voN PosT : Sandåsen vid Köping, 1854 ; Medlersta Sveriges Joru· 
mäner, 1855 ; Krosstensbäddar i Skedevi , 1856 . 

O. ToRELL : Spitsbergens molluskfauna, 1859. 
3 Hans uppgift om förekomsten af marina molluskskal i östra Sveriges 

>hvarfviga lera> torde emellertid bero pä ett förbiseende (nyss cit. afhandl. 
n:o 1 ,  sid. 390 och n:o 2, sid. 164). 
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hvilken TORELL igenkände den förut i vestra Sveriges ishafs
lager funna Yoldia arctica GRAY. Genom detta fynd blef det 
alltså klart, att östra Sveriges isnafslera bildats under lik
artade hydrografiska förhållanden med motsvarande aBag
ringar i landets vestra del, och A. ERDMANN, som först om
talat detta fynd, anser detsamma såsom ett otvifvelaktigt 
bevis för elen förut upp stäida hypotesen om ett forntida sam
band mellan Bottenviken och Norra ishafvet. 1 

Kort härefter eller i början på 1860-talet lemnade LoVEN 
sina i hög grad intresseväckande meddelanden om den "relikta 
faunans ·> uppträdande i Skandinavien och Ryssland och anknöt 
härti ll åtskilliga drag ur Baltiska hafvets q vartära historia . �  
Dessa relikta former, hvilka alla utom en äro marina och till
höra krustaceernas,  maskarnes och fiskarnes klasser, 3 ega, så
som LovEN visat, en mycket intressant utbredning, i det att 
en eller flere arter förekomma i insjöar inom ett bälte från 
lVIjösen i Norge , öfver norra del en af södra Sverige, (såsom i 
W ermland, i W enern, "T ettern och Mälaren) , i Baltiska hafvet 
samt finska och ryska (Ladoga och Onega) sjöar till Norra is
hafvet, där de nu ha sin egentliga hemvist, hvm·emot de saknas 
vid såväl Norges s o m  Sveriges vestra kuster I denna relikt
faunans egendomliga utbredning såg LovEN ett bevis för den 
förut på lösare grunder antagna förbindelsen mellan Baltiska 
hafvet och Hvita hafvet å ena sidan samt mellan förstnämda 
haf och W esterhafvet öfver W ettern och W enern å den andra. 
Han fann ett vigtigt stöd för denna sin åsigt i det faktum, 
att ansenliga områden af Skandinavien och norra Ryssland 
legat till ett ej obetydligt djup sänkta under hafsytan och 
detta vid en tid, då en arktisk fauna lefde i b. a. Norge 
samt vestra och östra Sve rige, i enlighet med det vitnes
börd som leronas af fossilförande aflagringar från denna tid. 
Vid denna landsänkning borde nemligen Westerhafvet och 
Östersjön mötas inom området mellan W enern och Hjelmaren 
och här förete en skärgård, hvaremot Skåne - enligt NILs
SONs, FoiWHHAMMERS och \VrLCKES undersökningar - då an
tages ha varit landfast med de danska öarne och kontinenten. 
LovEN framhåller på tal härom vigten af att bestämma det 

1 GeoL l<'orschungen in Schweden, 18:-,9, L c .  sid. 259-260. 
2 S. LovEN : I Vettern och . Venern funna Crustaceer, 1861 ; Ishafsfaunans 

fordua tttsträckning, 1862 ; Om Ostersjön, 1863, tryckt 1865. 
3 Afven Phoca Jaetida O.  F .  l'lhiLLEH ( = P. annelata NILss. )  torde enligt LovEN höra till reliktfaunan. 
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marina skalgrusets södra gräns, alldenstund frånvaron af så
dant grus inom sydliga Skåne »skulle gifva styrka åt antagandet 
af ett fastland der, samtidigt med det baltiska ishafvet.» (I 
Vettern och Venern funna Crustaceer, l .  c. p. 302). LoVEN antog 
vidare, att icke blott den relikta faunan samt Yo ldian (i Mälare
dalen) utan äfven den s. k. Litorina-tidens baltiska fauna in
vandrat från Hvita hafvet vid tiden för den antagna förbin
delsen åt detta håll, och söker förklara orsaken till frånvaron 
af de relikta formerna i W esterhafvet o .  s .  v .  genom antagandet, 
att landets sjunkning möjligen varit olika till tid och mått. 1 
Den väsentligen skiljaktiga karakteren mellan faunan i vestra 
och östra Sveriges skalgrus anser han möj ligen vara skenbar 
och bero därpå, att den dåtida faunan delvis finnes under 
Baltiska hafvets nutida nivå. När landhöjning sedan vidtog, 
ersattes vestra Sveriges arktiska fauna småningom af syd
ligare former, under det att den baltiska ishafsfaunan - efter 
att äfven förbindelsen med Hvita hafvet upphört - antages 
hafva blifvit förändrad från en saltare (med Litorina o. s. v . )  till 
en af sötare prägel (med Litorina ersatt af Limnceor och Neri
tinor) , tills slutligen en fauna af sannolikt något mera marin 
karakter invandrat genom den senare uppkomna förbindelsen 
mellan Kattegat och södra Östersjön, en invandring som möj 
ligen ännu i ringa mån fortgår. 2 

Senare undersökningar hafva dock ådagalagt, att de bal
tiska marina bildningarna med Litorina o. s .  v. är betydligt 
yngre än ishafsleran med Yo ldia, samt att fatinan i det förra 
invandrat - icke från Hvita hafvet, utan från Kattegat genom 
sunden i söder. Däremot lider det intet tvifvel, att den re
likta faunans invandring egt rum under den yngsta ishafs
tiden, och att densamma sålunda är samtidig med det 
yngsta ishafsgruset och den yngsta ishafsmergeln inom så
väl . vestra Sverige som baltiska området. Såsom vi längre 
fram skola se, torde det ännu få anses oafgjordt, om en öppen 
förbindelse verkligen förefunnits mellan Hvita och Baltiska 
hafven under ishafstiden och huruvida den relikta faunan 
i sin helhet inkommit från NO. 

Alltifrån upprättandet af Sveriges Geologiska Undersök
ning har ishafsleran från denna institutions sida vari t före
mål för noggranna  undersökningar så till uppträdande som 

1 Sist anf. st . ,  sid. 306 . 
2 Om Östersjön, l. c. p. 71 ; samt Ö . K. V. A. F. 1861 ,  sid. 309. 
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beskaffenhet. Redan 1866 utgaf sålunda A. ERDMANN en öfver
sigtskarta öfver is hafslerans (och -mergelns) utbredning inom 
södra delen af S verige, hvilken karta på ett ganska tillfreds
ställande sätt åskådliggör hafvets stånd vid dessa bildningars 
tillkomst. Samme författare, som två år senare i sitt arbete 
om Sveriges qvartära bildningar lemnar en sammanfattning 
af den kännedom som dittills - förnämligast genom S. G. U:s 
arbeten - vunnits rörande qvartärperiodens historia i vårt 
land, har,  med hänvisning till den nyssnämda öfversigts
kartan, bland annat fäst uppmärksamheten vid det intressanta 
förhållandet , att ishafsleran inom olika delar af södra Sverige 
når en olika absolut höjd öfver hafvet - inom ett område, 
som sträcker sig från norra Bohuslän genom Dalsland, Verm
land, Dalarne och Gestrikland upp till södra Helsingland till 
ungefärligen samma nivå eller 500-·550 fot (149-163 m.) 
öfver hafvet, inom södra Halland till omkring 45 a 60 m. samt 
inom Skånes vestra och östra kusttrakter (Malmö och Kri
stianstad) till knapt 15 a 30 m.,  hvaremot södra Skåne, i en
lighet med NILSSONS <!Ch WILCKES förut omnämda undersök
ningar, antages ha varit landfast med danska öarne och 
norra Tyskland. Då nu ishafsleran är en hafsbildnipg, anser 
han, att landet vid tiden för lerans bildning legat betydligt 
lägre inom nordligare trakter än inom sydligare, och att man 
till sist · uppnår ett område, som varit stationärt eller icke 
underkastadt sänkning. Stödd på den förut ganska allmänt 
gängse, men numera såsom oriktig bevisade åsigten, att rull
stensåsarue äro gamla strandvallar, drog ERDMANN vidare den 
slutsatsen ,  att detta haf särskildt inom mellersta och norra 
�verige nått ännu betydligt högre än hvad ishafslerans ut
bredning i allmänhet utvisade, och till samma slutsats leddes 
han af några iakttagelser öfver likaledes inom nordligare 
trakter anträffade leror, hvilka antogos såsom sannolikt till
hörande den marina »glacialleran» .  Dessa senare leror - lik
som andra på relativt hög nivå inom södra Sverige och äfvenledes 
af ERDMANN såsom marina ansedda - tolkas emellertid utan 
tvifvel riktigast såsom supramarina (sötvattens-) bildningar. 
Senare undersökningar (af ToRELL, HoLMsTRÖM, NATHORST, E .  
ERDMANN, DE GEER m. fl..) hafva dessutom ådagalagt, att yngsta 
ishafsleran icke finnes inom vestra Skåne S om · Helsing borgs
trakten , hvadan alltså sydgränsen för densamma å A. ERD· 
MANNS ofvannämda öfversigtskarta blifvit förlagd för långt 
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mot söder. Den här uppträdande leran , hvilken A. ERDMANN 
tagit för yngsta ishafslera,  är nemligen den i föregående kap. 
omnämda s .  k. »mellersta hvitåleran>> (TORELL) . Samma an
m ärkning gäller östra Skåne, där ishafslerans sydgräns -
enligt DE GEERs undersökninger - synes böra förläggas inom 
Vidtsköfleslätten. 1  

Kännedomen om ishafslerans uppträdande inom mellersta 
och norra Sverige är emellertid jemförelsevis bristfällig, dels 
emedan geologiska undersökningar härstädes ännu icke blifvit 
utförda till så stor omfattning som inom vissa delar af södra 
Sverige , dels ock af den orsak, att ishafsleran inom de där
städes undersökta områdena uppgifves vara svår att identi
fiera med den inom södra Sverige uppträdande. De utför
ligaste, hittills föreliggande beskrifningarna öfver denna leras 
karakterer och uppträdande inom mellersta Sverige återfinnas 
hos AXEL LINDSTRÖM : J ordslagen inom V esternordands län 
(1888) samt hos T. FEGRJEUS : Lösa jordaflagringar i - - Norr
lands elfdalar (1890). 

LINDSTRÖM uppger, (l. c. p .  19) att en »grå skiktad lera, som 
eger stor likhet med den glaciala hvarfviga i sydligare delar af 
landet» , träffas »såväl på sluttningen af dalsidorna som ock på 
östra och sydöstra sidan af bergs- och krossgrushöjder och så
ledes , såsom man kunde antaga, af dessa skyddad för full
ständig erosion». Den hvilar, liksom ofta inom sydligare delar 
af baltiska området, i regel på morän, hvaraf den äfven (enligt 
FEGRJEus) någon gång kan vara betäckt. LINDSTRÖM anser 
denna grå leras marina natur tvifvelaktig och håller den 
åsigten för riktigare, enligt hvilken sand- och leraflagringarna 
(»äfven svartleran») inom Westernorrland skulle vara samtidiga 
och sannolikt motsvarande södra Sveriges postglaciala sand
och leraflagringar, dock med den skilnad, att de norrländska 
icke skulle vara egentligen marina, »Utan fjord- och sötvattens
bildningar, som tillkommit under en jemförelsevis sen tid, 
enär glacierernas verksamhet här fortfor långt sedan denna 
upphört inom landets sydligare delar» (sid. 20). Svartlerans 
marina natur har emellertid SERNANDER och FEGRJEUS på
visat för en del områden, den förre genom fynd af Mytilu.s, 2 
den senare af marina diatomaceer i densamma, och dess post
glaciala ålder var afgjord förut på grund af dess innehåll af 

1 Beskrifn. t .  bl. Vidtsköfie etc. (1889) .  
2 FEGRA>US l .  c .  p. 17. 
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några högre växter ; men den grå lerans marina natur be
strides äfven af FEGR.iEUS, som anser densamma bildad supra
marint och detta på grunder, som synas oss omöjliga att 
acceptera, för så vidt det rör denna leras uppträdande nedan
för ishafsgrusets öfversta gränslinie (se nedan) . 1  Sjelf har jag 
iakttagit sådan äldre, skiktad lera på flere ställen inom Wester
norrlands kusttrakter och på lokaler samt under förhållanden, 
som bestämdt tala för dess uppkomst i det baltiska ishafvet 
d. v. s. på »marim väg i öfverensstämmelse med södra Sveriges 
ishafslera. J ag anser därför, att äfven den ofvannämda, längre 
in åt l andet, men nedanför ishafsgränsen anträffade grå leran 
i regel är att tillskrifva samma bildningstid och -sätt. 

På Alnöns NO-sida t .  ex. iakttog jag (1889) i en bäck-
::�kärning vid N edergård följande profil : 

l) 3 , o  m.  väl skiktadt strandgrus (utan skal) .  
2) 0 , 4  m. sandig lera med Mytilus- och Telliua-skal. 
3) O, o 3 -0, o �  m. »svartlera•• ,  kalkfri , utan organismer. 
4) 0 , 4-0, 5 m. »hvarfvig lera» utan organismer. 
5) moränmergeL 
Den >>h varfviga leran» ( 4) liknar ishafsleran inom sydligare 

delar af baltiska området bl and annat däri, att dess skikt 
förete en jemn öfvergång från ljusbrunt till mörkgrått. stun
dom är gränsen mellan skikten skarpare markerad genom en 
mycket tunn beläggning af fin sand med glimmerfjäll. Skik
tens tjocklek är jemt aftagande uppåt på följande sätt : 

a) omkr. 35 cm. från underkanten = 18  skikt på l cm. 
b) mellan 20 o .  26  cm. från underkanten i medeltal = 

12  skikt på l cm. 
c) mellan 6 o. 9 cm. från underkanten i medeltal = 7 skikt 

på l cm. 
d) från und�rkanten och till 3 cm. ofvanför = 5-6 skikt 

på l cm. 
På dessa 35 cm. , som förete skiktning, hafva omkring 350 

skikt kunnat någorlunda säkert räknas . 
I betraktande af den omständigheten , att närliggande 

skikt äro mycket regelbundna så till tjocklek som färgbeteck
ning, synes det mycket antagligt, att hvarje skikt bildats 
under loppet af ett år, i enlighet med hvad DE GEER och efter 

1 Vi kunna här icke närmare ingå på hans egendomliga och nä.got oklara 
tolkningsförsök af denna äldre leras supramarina n atur, dä detta skulle föra 
oss för längt. 
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honom HöGBOM (G. F. F., Bd 1 1 ,  1889) frambållit såsom sanno
likt för södra Sveriges isbafslera. 1 

Den nyss påvisade, ganska regelbundna minskningen i 
skiktens tj ocklek uppåt torde naturligast kunna tolkas på det 
sätt, att slamtillförseln på detta ut emot nutida hafsbandet 
belägna ställe varit någorlunda j emnt aftagande, allt eftersom 
iskanten i följd af afsmältningen drog sig tillbaka. Lerans 
läge omedelbart på morän, dess färg och beskaffenhet för öf
rigt liksom frånvaron af fossila lemningar i densamma synes 
mig, såsom förut framhållits, stämpla den såsom ishafslera, och 
då den i så fall är bildad i det baltiska isbafvet och detta 
vid sitt bögsta stånd i dessa trakter nått omkr. 255 m. högre 
än nu, så kan leran, som nu träffas på omkring 60 m. höjd 
ö. b . ,  ha blifvit aflagrad på ett betydligt djup. 

Med undantag alltså för de sydligare delarne af baltiska 
området samt med den ofvannämda inskränkningen rörande 
»glaciallerans» förekomst på vissa högre nivåer inom södra,  
mellersta och norra Sverige, h ar isbafsleran en mycket stor 
utbredning inom det baltiska bäckenområdet, såsom ERDMANNS 
öfversigtskarta och de senare från S. G. U. utkomna kart
bladen och beskrifningarna till dessa nogsamt utvisa . � Genom 
JERNSTRÖMS �  m. fl:s samt Finlands Geologiska Undersöknings 
(F. G. U:s) arbeten är det bekant, att denna lera äfven i 
Finland är en vanlig företeelse, och af F. ScHMIDTS 4 och 
G. HoLMS 5 arbeten är dess förekomst i trakterna S om Finska 
viken känd. ScHMIDT uppger (l. c. p.  264) , att »hvarfviga 
leran» (»Bänderthom) äfven förekommer »längs hela Newadalen 
och vid södra stranden af Ladoga». 

1 Under sina resor i Norrland i slutet på 1820-talet hade N. J. EKDAHL 
kommit till samma resultat i fråga om leran i Ragundasjöns forna. botten . 
Denna lera uppgifves alltigenom bestå af 1 /2 Iine tjocka lameller, hvilkas antal 
räknades och befans uppgä till omkring 3000, och EKDAHL antar, att > hvar 
och en af dessa l ameller är produkten af ett års bottenfälln ing i den - -
forntida sjön . >  (Om vattenminskningen, 1865. sid. 54.) 

2 Enligt ERDMANNS nyssnämda karta skulle >hvarfviga mergeln > finnas 
på Gotland. AxEL LINDSTRÖM anser sig däremot med skäl kunna påstå, att 
denna bildning saknas på ön (Praktiskt geol . iakttagelser på Gotland, S .  G .  U. 
Ser. C, N:o 34, 1879, sid. 17). och närmast med anledning häraf har jag (i : 
Iaktt. ö. qvartära bildn . på Gotland, G. F. F . ,  Bd 8, 1886, sid. 135) uttalat 
mig i samma riktning. Senare undersökningar (1886-1887) hafva emellertid 
ådagalagt, att ishafsleran inom en del omräden af ön (t. ex. i Rute, Lärbro 
och Bäls socknar) ingalunda är någon sällsynthet. o 

3 Se särskild t A. M. J ERNSTRÖM : Qvartärbildn. längs Ab o-Tammersfors 
jernväg, · 1876. 

• Z .  d. d. g. G., Bd 36, 1�84. 
' Bericht etc . ,  1�85 . 
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Af det sagda torde framgå, att såväl ishafsleran som vestra 
Sveriges ishafsgrus varit föremål för stor uppmärksamhet. 
Detta kan däremot icke sägas ha varit fallet i fråga om det 
inom baltiska området uppträdande ishafsgruset, och orsaken 
härtill torde väl i främsta rummet få tillskrifvas dess brist 
på fossil. 

I sin intressanta uppsats �om Skandinaviens nivåföränd
ringar under qvartärperioden» har emellertid DE GEER 1 till 
fullo ådagalagt, att detta strandgrus är af synnerligen stort 
intresse för bedömandet af det baltiska ishafvets forna ut
sträckning och den därmed sammanhängande frågan . om de 
nivåförändringar, som Skandinavien efter den tiden undergått, 
i det att det öfversta ishafsgruset angifver hafvets stånd exakt 
och sålunda mera tillförlitligt än den på djupare vatten bil
dade ishafsleran. 

Genom att sammanställa de iakttagelser, som blifvit gjorda 
öfver ishafstidens högst belägna strandbildningar inom Skan
dinavien och angränsande områden och sammanbinda de inom 
skilda trakter, men på lika höjd öfver nutida hafsytan 
anträffade spåren häraf medelst kurvor, som han kallat 
isoanabaser eller linier för lika landhöjning - har DE GEER 
kommit till det vigtiga resultatet, att landhöjningen varit 
störst inom Skandinaviens centrala områden och i någorlunda 
jemnt aftagande utåt de periferiska delarne, och han ser häri 
ett direkt bevis för den åsigten, att det varit sjelfva j ord
skorpan, som höjt sig olikformigt, och icke hafvet, som af en 
eller annan orsak sjunkit undan, alldenstund en sådan sjun
kande rörelse hos hafvet skulle ha försiggått mera likformigt 
och de högsta märkena efter detsamma alltså nu förefunnits 
på i stort sedt ungefär samma nivå öfver den nutida hafs
ytan såväl inom de mera centrala som inom de periferiska 
områdena af Skandinavien. Af särskildt intresse är, att om
rådena för nivåförändringarna synas stå i nära samband med 
det skandinaviska urbergets utbredning. Vidare ansluter sig 
förf. till den särskild t af J AMIESON förfäktade åsigten, att is
belastningen . under glaciationerna skulle ha varit orsak till 
landsänkningarna. 

Vi få - vid behandlingen af den postglaciala epoken -
tillfälle att återkomma till frågan om q vartärperiodens ni v å-

1 G. F. F. ,  Bd 10, 1888 och Bd 12, 1890. 
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förändringar i allmänhet, men vilja här framhålla några iakt
tagelser, som i någon mån beriktiga och fullständiga de af DE 

GEER lemnade uppgifterna om ishafsgrusets uppträdande och be
lysa frågan om det Baltiska hafvets utseende och forhållande 
till angränsande hafsområden under denna ishafstid. 

De af DE - GEER uppdragna isoanabaser, som äro egnade 
att utmärka slutresultatet af den efter ishafstiden försiggångna 
landhöjningen inom Skandinavien, äro, såsom han sjelf fram
håller, endast att betrakta såsom ett första utkast i och för 
frågans formulering, men måste såsom sådant anses ganska 
tillfredsställande. Af en del observationer öfver det sen
glaciala strandgruset, hvilka jag sjelf haft tillfälle göra, sär
skildt sommaren 1889 inom Bottenhafvets svenska kusttrakter, 
hafva de vigtigare resultaten meddelats DE GEER och åter
finnas i hans uppsats, senare delen (1890). 1 Häraf ådagalägges 

' Dä för de barometer-observationer, hvarur de ät DE GEER meddelade 
sifferuppgifterna äro uträknade, af förbiseende icke infördes korrektion för 
temperaturen, vill jag begagna tillfället att här dels rätta dessa uppg�fter och 
dels meddela ett bestämdare värde för gränslinien pä Skuleberget. Afven bi
fogas ett par sifferuppgifter, som icke förut varit publicerade. Skulebergets 
topp när, euligt Genarelstabens generalkarta öfver Sverige, mellersta delen, 
2!.:12,7 m.  (!.:186 fot) ö .  h .  (min barom.-afvägn. gaf siffran 293, 8 m . ) .  Ett mindre 
omräde af > svallgrus >  (tint grus med knytnäfvestora, väl rundade stenar), be
läget ett par meter ofvanför det typiska. grofva, i prydliga vallar ordnade 
strandgruset i dalgängen norr om bergets högsta delar, mäste uppfattas säsom 
sjelfva svallgränsen, alldenstund ingenstädes ofvanför denna gräns träffades 
nägra spär efter hafvets verksamhet, men däremot här och där pä det slipade 
och refllade berget smä plättar af luckert moränmaterial (bergartsmjöl med 
repade stenar), som, i den händelse hafvet nätt hit upp, med en gäng skulle 
ha bortsköljts .  Enligt spegelafvägning, vid hvilken, liksom vid undersökningen 
för öfrigt, jag benäget biträddes af herr P. A. HöRNFELDT, l:e styrman pä 
>Sofia > under den andra Dicksonska expeditionen till Grönland 1883 - ligger 
denna svallgräns 23, 9 m. lägre än bergets topp och alltsä 268,8 m. ö .  h. 

Siffran 1 6 1  m. för Gullberget, SW om Söderhamn, bör ändras till 166 m. ,  
som betecknar höjden ö .  h .  hos öfre gränsen af ett  strandgrusfält pä bergets 
norra del. I samband härmed kan nämnas, att toppen af det l km. WNW 
frän Bergvikens station belägna > Storberget > enligt barom.-afvägn. ligger 
146,4 m. ö .  h., och att här förefinnes ett flere kv.m .  stort fält af groft strandgrus.  

Pä det höga berget närmast S om Sundsvall finnes i en mindre dalgäng 
eller större klyfta något SO om toppen och 7 m. lägre än denna groft strand
grus (kullerstenar). Afven närmare toppen funnos i en sänka nägra väl run
dade större och mindre block, och af dessa omständigheter i förening med den 
fullkomliga fränvaron af moränmaterial och refllor kan det anses afgjordt, att 
hafvet nätt öfver toppen. Denna ligger enligt barom.-afvägn. omkring 245 m. 
ö .  h. ( i  DE GEERs uppsats angifves siffran 219 m.) Siffran 199 m.  för strand
gruset pä Skules�_ogen bör ändras till 206,5 m. Pä >Backberget> ,  ungefär 9 
km. S t. W frän Ornsköldsvik, iakttogos vackra strandvallar till en höjd af 
12 m. nedanför toppen, som enligt barom.-afvägning ligger 234 m. ö. h . ,  och 
strandgruset alltsä 222 m. ö. h. Pä längre afständ frän kusten har j ag iakt
tagit strandgrus pä högre niväer endast pä HuJstabergets topp, ungefär S f)5° 
W från Sollefteå kyrka. Stället ligger enligt barom.-afvägning omkring 228 
m. ö. h .  
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sålunda, att beloppet af strandliniens negativa förskjutning 
varit ej obetydligt större inom dessa trakter än DE GEERs 
isoanabaser gifva vid handen. Isoanabasen för 220 m. t. ex. 
bör vid Bottenhafvets kust framgå ungefär där hans 180 m. 
kurva blifvit förlagd o. s . v .  

Taga vi  efter DE GEERs karta och de nyss anförda upp
gifterna en öfversigt af isoanabasernas allmänna förlopP, inom 
det baltiska området, finna vi sålunda b.  a., att södra Anger
manland fordom legat ända till omkring 270 m .  lägre än nu, 
norra delen af södra Sverige omkring 150 m., Gotland minst 
78 m . , nordöstra Skåne 55 m. ,  södra Bornholm omkring 14 m. 
lägre än i våra dagar. Inom norra Tyskland äro inga 
höjda strandbildningar kända från denna eller senare tider, 
hvarför nollkurvan bör framgå någonstädes emellan Bornholm 
och Rttgen. 1 Härifrån fortsätter den enligt DE GEER ungefär i 
riktning mot Kurlands nordspets Rörande dess fortsättning 
mot W och NW har DE GEER framhållit som sannolikt, att 
FoRCHHAMMERS bekanta gränslinie för höjningsområdet, eller den 
linie , som på DE GEERs kartskiss användts som nollkurva, 
»snarare tillhör det postglaciala än det senglaciala kurv
systemet, och att detta senares nollkurva troligen ligger något 
inom den förra» (l. c. 1890, p. 74-75). Han har för denna åsigt 
icke anfört något egentligt skäl , men då sådana synas före
ligga, och frågan om fördelningen mellan land och haf inom 
det sydvestra baltiska området under ishafstiden är af synner-

1 Dä det var af intresse att fä utrönt, om icke ishafstidens landsänkning i 
Skandinavien drabbat åtminstone norra delen af ön Rögen, egnade jag någon upp
märksamhet ät denna fråga vid ett kortare besök därstädes sommaren 1890. 
Undersökningen gälde strandbältet dels mellan byarne Breege och Nobbin pä 
ostkusten af halfön Wittow och dels S om Entendorn = NO-spetsen af Dom
busch pä Hiddensö. Inom bäda områdena finnas tydligt markerade, parallelt med 
stranden uppkastade strandvallar, bestående till största delen af fin sand, h vari 
spridda, väl rundade, mest knytnäfvestora klapperstenar finnas inlagrade. 
Ställvis märktes innanför och till något högre nivå än strandgruset anhop
ningar af flygsand (fin sand utan klapper). Pä förra stället (Wittow) finnas 
tvenne tydliga vallar, den ene strax ut emot hafsstranden och den andra 120 
m. innanför den förra. Krönet pä den innersta befans (den 5 aug. 1890 
vid, enligt uppgift af fiskare, något under medelvattenstånd) ligga 4,8 m. 
ö .  h. och 2,5 m.  öfver lägsta delen mellan båda vallarna. 

Vid Entendorn fans en tydligt markerad strandvall ett stycke från 
stranden, och dess krön läg 4,4 5 m. ö. h. (6 aug. vid, enligt uppgift af fiskare, 
medelvattenstånd). De anförda siffrorna angifva emellertid ingen höjning af 
områdena, alldenstund, såsom jag hörde uppgifvas i Breege, vågorna vid storm
floden i nov. 1872 bröto öfver de NO härom belägna, nyss anförda vallarne, 
hvarvid vattnet tog vägen mot SW in i Breeger Bodden, som endast genom 
ett smalt näs är skild frän hafvet. 
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lig stor vigt särskildt för det följande skedet i Baltiska hafvets 
historia eller Ancylustiden, skola vi ingå på en något utförligare 
redogörelse för de förhållanden , som synas oss egnade att be
lysa densamma. 

På tal om nollkurvans läge inom sydvestra baltiska om
rådet har DE GEER uttryckt den förmodan, att »hvarfviga 
leran» i norra Skåne och »åtminstone de äldre partierna» däraf 
inom vestra Sverige skulle vara samhöriga med den af yngre 
morän betäckta »hvitåleran» inom södra Skåne, och anfört såsom 
stöd härför dels den omständigheten, att den förra kan följas 
fram emot den antagna gränslinien för den yngre baltiska is
strömmen, vid hvilken gränslinie »hvitåleram vidtager, dels 
öfverensstämmelsen i kalkhalt hos dessa båda bildningar samt 
slutligen »hvitålerans» läge öfver hafvet. 

Såväl inom NW-a som NO-a Skåne synas dock en del förhål
landen motsäga detta DE GEERs antagande. Inom bl. Engel
holm och vidare norrut uppträder sålunda, såvidt man hittills 
känner, endast en moränhorisont, hvilken i så fall måste an
tagas tillhöra den första, stora nedisningen, och på densamma 
lagra bland annat mäktiga och vidt utbredda aflagringar af 
»hvarfvig lera», jemte sand och - till mindre utsträckning -
»äldre strandgrus». Såväl »hvarfviga leran» som strandgruset 
nå här - att döma af det geologiska kartbladet - en jem
förelsevis stor höjd öfver hafvet t .  ex. vid Söderåsen, där 
leran synes kunna följas till omkring 45 m ö. h .  och strand
gruset, som omgärdar höjdsträckningens NW-a del, til l  vid 
pass 55 m höjd såsom O om N-a Wrams kyrka (samt 
N om Björka by, Kropps s:n till ungefär 54 m ?) .  Båda 
dessa bildningar återfinnas äfven inom det S härom belägna 
bl. Helsingborg, »bvarfviga leran» dock endast inom dess NO-a 
del , där denna bildning inom vestra Skåne synes hafva sin 
sydgräns och uppträda såsom en utl öpare från bl. Engelholm. 1  
Inom samma område förekommande, delvis grusiga sandbild-

' I beskrifningen till bl. Helsingborg (sid. 110) säger E. ERDMANN pä 
tal om >glacialleran > ,  att > endast i trakten mellan Billesholm, Risekattslösa 
och Mörarp, inom kartområdets norra del, träffas skiktade leraftagringar, som 
ansetts böra hänföras till denna jordart > och längre fram att > mäktigheten är 
ej heller stor, hvilket är ganska naturligt dä här befintliga aftagringar egent
ligen endast äro de södra utskotten från, eller sjelfva gränstrakterna af, pä 
Engelholmsslätten norr härom utbredda, större lerfält. Längre mot söder, ät 
h vilket häll marken intager en högre nivä. synes glacialleran icke hafva sträckt 
sig. Den tyckes knappast uppgä till större höjd öfver hafvet än omkring 1()0-
150 fot > (30-45 m).  
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ningar, som hvila på morän eller den nyssnämda >>glacialleran» 
- i hvilken sanden äfven genom vexellagring med tunna ler
lager kan öfvergå - torde kunna tolkas såsom strandgrus.  
På grund af strandgrusets och »glaciallerans>> ofvan anförda 
inbördes läge - särskildt kring Söderåsen - kan det väl 
knappast betviflas, att båda bildningarna äro samtidiga, och 
om nu, såsom DE GEER håller före, »glacialleran>> härstädes 
skulle >>höra till sammans» med »hvitåleram, hvilken är inter
glacial, borde alltså äfven det ifrågavarande »äldre strand
gruset» vara af interglacial ålder. Då vidare det högsta 
strandgruset vid Söderåsen, hvilket, enligt hvad förut fram
hållits, når en höjd  öfver hafvet af omkring 55 m, mycket 
väl torde kunna betraktas såsom samtidigt med det högsta 
strandgruset på Hallandsås, hvilket enligt DE GEER når upp 
till 60 m ö. h . ,  så skulle äfven detta sistnämda vara af inter
glacial ålder och DE GEERs isoanabaser härstädes sålunda icke 
blifva ett uttryck för hvad med dem afses d. v. s. för slut
resultatet af nivåförändringarna efter den »senglaciala» tiden . 
Utgår man emellertid från det tvifvelsutan riktigare antagandet, 
att det nämda strandgruset är tillkommet under yngsta ishafs
tiden (>>senglacialt>>) (eller möjligen under det skede af den yngre 
glaciala epoken, då iskanten enligt DE GEER låg ungefär mel
lan Söderåsen och Helsingbörgstrakten ?), så bör >>glacialleran» 
vara af samma ålder och sålunda yngre än »hvitåleram. 1  Med 
detta antagande öfverensstämma också förhållandena inom NW -a 
delen af bl. Helsingborg, där delvis grusblandade sandafiag
ringar - hvilka E .  ERDMANN med reservation hänför till 
strandbildningar - t. ex . vid Fältarp, SO om staden Helsing
borg, nå en höjd ö. h. af 41-45 m (l. c. p. 1 15) och dels därför 
dels på grund af sitt öppna läge torde vara att hänföra till 
yngsta ishafsgruset. 

Som förhållandena inom östra och NO-a Skåne i hufvud
sak synas motsvara de ofvan skildrade från provinsens NW:a 
del, anse vi öfverflödigt att ingå på en redogörelse för de förra .  

1 Det bör dessutom anmärkas,  att man, under antagandet a f  tillvaron 
af tvenne s11.dana till ålder skilda ishafsleror härstädes, borde kunna pävisa 
supramarina eller strand-bildningar mellan dessa, men sävidt jag kunnat finna, 
föreligga hittills inga säkra iakttagelser öfver en sädan lagerföljd. Detta öf
verensstämmer också med det i föregående kap. gjorda antagandet, att trakten 
N om södra Skåne under den interglaciala epoken legat höjd öfver hafvet. 
Sannolikt äro därför de nämda > lerorna • att betrakta såsom en enhetlig bild
ning frän yngsta ishafstiden. 
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Inom bl . Helsingborgs södra del förekomma äfven delvis 
grusblandade sandaflagringar, men angående dessa liksom sådana 
inom det närmast S härom belägna bl. Landskrona - där 
de t. ex. NNO om W. Karleby kyrka synes stiga till den an
senliga höjden af »193 fot» (57 . 3  m) - torde det vara svårt 
att utan särskild undersökning uttala något bestämdare om
döme. Det torde nemEgen kunna ifrågasättas, om några till 
ishafsgruset hänförliga bildningar verkligen förefinnas inom 
vestra Skåne, söder om Helsingborgstrakten, och om icke 
snarare reliefförhållandena vid denna tid varit sådana inom 
Öresundstrakten, att de lagt hinder i vägen för en trans
gression af hafvet eller m. a. o., om icke Öresundsdepressionen 
då till vida större utsträckning än nu utfyldes af bildningar 
till ungefär samma höjd, som de nutida, angränsande områdena 
af Skåne och 8j ä lland, samt att ön H ven utgör en erosionsrest 
af ett sådant landområde, som sammanbundit Skåne med Själ
land. En dylik åsigt har, såsom ofvan blifvit anfördt, uttalats 
redan af WrLCKE , 1 som såg ett bevis härför i »höjden, beskaffen
heten och jordarterna på ön Hven, som nogsamt utvisar, att 
den - - är en lemning af det gamla landet och troligen en 
continuation af Hilleslöfs högar, med hvilka den eger mycken 

. correspondance». Genom undersökning af de lösa jordlagren inom 
vestra Skånes och östra Själlands kusttrakter kom ToRELL till 
ett liknande resultat, hvilket han sammanfattat i följande ut
talande :2 »För den, som studerat båda sidorna af Öresund, är 
det fullt tydligt, att sjelfva sundet är af långt senare datum 
än strändernas och Hvens jordlager och att norra Sjrelland 
och Skåne varit sammanhängande land under isperioden» . De 
ifrågavarande jordlagren synas, att döma af E.  ERDMANNS be
skrifning till bl. Helsingborg m. fl.  arbeten, till hufvudsaklig 
del utgöras af interglacial lera och sand (»mellersta hvitåbild
ningar>>) samt på dessa lagrad yngre morän, såsom redan i 
föregående kapitel blifvit framhållet. Båda dessa olika slags 
bildningar äro ställvis af stor mäktighet, och af deras stundom 
mycket oregelbundna uppträdande t. ex. på ön Hven ser det 
ut, som om de interglaciala lagren undergått en ej obetydlig 
erosion (genom rinnande vatten?) och den yngre moränen där
efter utfylt de uppkomna fördjupningarna.3 

1 Ö . K. V. A. F. 1849, sid. 282. 
2 Ibidem, 1872, sid. 60. 
3 Möjligt är ock att yngre dislokationer, säsom i föregående kap. päpe

kats, delvis varit orsaken till de interglaciala och yngre glaciala bildningar-
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Oaktadt sålunda vissa förhållanden tyda på, att de inter
glaciala lagren i Öresundstrakten varit utsatta för erosion 
eller annan förstörelse före den yngre glaciala epokens inträde 
eller kanske i närmaste samband därmed,  visa dock de ofta 
branta och höga väggar af såväl interglaciala bildningar, som 
yngre morän, hvilka allmänt uppträda inom de ifrågavarande 
kustområdena, att desamma vid den baltiska isströmmens af
smältning måste ha haft större utsträckning än nu. Och om 
man än icke kan påstå, att norra Öresund varit i så hög grad 
utfyldt af lösa jordlager vid nyssnämda tidpunkt, att en full
ständig landförbindelse härstädes förefunnits, så tyder å andra 
sidan frånvaron af säkra ishafsbildningar på, att det haf, som 
tilläfventyrs betäckt delar af detta område, haft alltför ringa 
utsträckning och möjligen för obetydligt djup för åstadkom
mandet af några tydliga och allmänt uppträdande märken af 
detta slag. 

Förhållandena inom sydvestra Skåne synas däremot, såvidt 
undersökningarna hittills gifva vid handen ,  lemna säkrare upp
lysningar om fördelningen mellan land och haf inom detta om
råde under ishafstiden, såsom torde framgå af det följande. 

På grund af sina i hög grad intressanta undersökningar 
öfver den arktiska fl.orans uppträdande i Skånes s. k. »glaciala 
sötvattensbildningar» kunde NATHORST redan 1877 1  uttala den 
vigtiga slutsatsen, att »nivåförhållandena - vid isens afsmält
ning (voro) olika mot de nuvarande i så hänseende, att östra 
Skåne låg omkring 100 fot lägre» än Je sydvestra delarue af 
samma provins. Detta bevisades dels däraf, att »Dryasleran» 
med sötvattensmollusker o. s. v. inom det senare området 
(Alnarp) kunnat följas med ända till hafvets nivå, om ej t. o. m .  
något derunder, under det att a l la förhållanden synas tala för, 
att den på östra kusten ej når lägre än allra lägst 100 fot 
öfver hafvet», eller riktigare uttryckt, inom NO Skåne til l 
omkring 150 fot (44 . 5  m),2 vid hvilken nivå fyndorten vid 

nas läge sida vid sida, men i de fall dä en moränbädd af större mäkti ghet 
(10-20 m eller mera) utfyller en ansenlig fördjupning i de interglaciala lagren 
härstädes, förefaller den förra tolkningen sannolikare, alldenstund moränen 
inom angränsande ororäden synes ega den relativt obetydliga mäktigheten af 
endast ett par meter. Till hvilken utsträckning de interglaciala bildningarna 
blifvit förstörda af den yngre baltiska isströmmen är likaledes omöjligt att 
säga, men dä dess mäktighet, enligt hvad förut anförts, varit jemförelsevis 
obetydlig inom dessa trakter, har man anledning antaga, att denna förstörelse 
icke varit synnerligen stor. 

1 G. F. F., Bd 3, 1877. sid. 311.  
2 Beskr. t .  bl. Kristianstad, 1882, sid. 17-18. 
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Nöbbelöf (bl .  Kristianstad) antages vara belägen - dels däraf, 
att ishafstidens marina aflagringar inom sistnämda område nå 
upp till ungefär samma nivå (44. 5 m) - så strandvallen på 
»åsen» söder om Önnestad, en strandterrass vid Olseröd (bl. 
Vidtsköfle) o. s .  v. - under det att motsvarande bildningar 
alldeles saknas inom sydvestra Skåne. De anförda förhållan
dena inom NO Skåne äro af intresse äfven därför, att de synas 
bevisa Dryaslerans samtidighet med de högst belägna och 
sålunda väl äfven de äldsta ishafsbildningarna, och då den 
understa delen af Dryasleran vid Alnarp väl utan fråga är af 
samma ålder,  visa de ofvannämda förhållandena på, att syd
-vestra Skåne (såframt icke reliefförhållandena varit väsentligen 
olika de nutida) under ishafstiden legat minst så högt som i 
våra dagar. Af beskrifningen till bl. Malmö vill det synas, 
som om lika litet här några (marina) ishafsbildningar före
komma, och detsamma torde vara fallet inom bl. Lund. 

Sammanfatta vi, hvad i det föregående blifvit anfördt om 
den sannolika fördelningen af land och haf inom Öresunds
trakten under ishafstiden, finna vi, att det gifves vissa för
hållanden, som icke motsäga antagandet af ett närmare sam
band mellan vestra Skåne och Själland, om det också icke f. n .  
kan bevisas, att en fullständig landförbindelse dem emellan vid 
sagda tidskede förefunnits. De åsyftade förhållandena inom 
områdets norra delar tyda nemligen på, att Öresundsdepressio
nen då varit till större utsträckning än nu utfyld af inter
glaciala bildningar och yngre morän. Förekomsten af strand
bildningar inom bl. Helsingborgs norra del ger vid handen, 
att ishafvet gått in öfver åtminstone en del af detta område, 
h varemot spåren af hafvets närvaro inom sydligare trakter äro 
mera tvifvelaktiga. Inom sydvestra Skåne synas dessa marina 
ishafsbildningar helt och hållet saknas, och denna omständighet 
i förening med Dryaslerans förekomst åtminstone ner till nu
tida hafsytan torde enligt NATHORST bevisa, att landet vid 
nämda tidskede här legat minst lika högt som nn. Under 
sådana omständigheter är det också förklarligt, att inga ark
tiska (eller andra) marina organismer anträffas i ishafsbild
ningarna inom det sydbaltiska området t. ex. på Bornholm , 
östra Skåne o .  s .  v . 1  

1 Inom vestra Skll.ne hafva inga sädana lemningar blifvit funna sydligare 
än vid St. Borrstorp, Hjernarps s:n, bl. . Båstad, där en Yoldia arctica an
träffats pli 12 fots (3.6 m) djup i ishafslera, som väl är att hänföra till den 

7 
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Af det sagda framgår vidare, att nollkurvan bör förläggas 
någonstädes inom sydvestra Skåne, och detta öfverensstämmer 
äfven delvis med DE GEERs ofvan anförda uttalande i senare 
delen af hans uppsats om Skand. nivåför. (sid. 74-75) att, >>det 
ser ut, som om FoRCHHAMMARS gräns för höjningsområdet, eller 
den linie, som jag på min kartskiss användt som nollkurva, 
snarare tillhör det postglaciala än det senglaciala kurvsyste
met, och att detta senares nollkurva troligen ligger något 
inom den förra», ett uttalande för hvilket han emellertid icke, 
såvidt vi kunnat finna, lemnat något antagligt skäl. 

Ett närmare. fastställande af nollkurvans förlopp torde 
emellertid icke kunna vinnas annat än genom speciela under
sökningar dels inom södra Skåne och dels på norra Själland. 

Frågan om fördelningen mellan land och haf inom den 
del af det baltiska området, som ligger utanför denna noll
kurva, är tydligtvis af mera invecklad natur än den förut 
behandlade, alldenstund spåren efter ishafvets verksamhet inom 
de förra trakterna äro att söka under den nutida hafsytans 
nivå. Ehuru vi sålunda icke veta något med säkerhet rörande 
denna fråga - annat än det, att dessa områden under ishafs
tiden legat minst så högt som nu - synas dock inga hinder 
möta för antagandet, att desamma legat högre i samma mån, 
som afståndet från nollkurvan varit större; det vill med andra 
ord säga, att inom de ifrågavarande områdena det fasta lan
det då haft en mycket större utsträckning än i våra dagar. 

Vi skola i detta sammanhang äfven något litet ingå 
på den vigtiga frågan om den under yngsta ishafstiden rå
dande fördelningen mellan land och haf inom trakterna norr 
och söder om Finska viken samt inom området häremellan och 
Hvita hafvet. 

De finska geologerna WnK, 1  SEDERHOLM,2 FROSTERus 3 m. fl. 
hafva, som det vill synas på goda grunder, sökt ådagalägga, 
att de förut (sid. 79) omtalade ändmoränsträckorna inom 
södra Finland äro afl.agrade i hafvet vid en tidpunkt, då 
landisens kant legat i närheten af dessas förekomst. Om denna 
åsigt skulle bevisas vara riktig, ocn man dessutom kunde få 
säkra skäl för det antagandet, att dessa ändmoräner bildats 

yngsta. Fyndortens höjd öfver hafvet torde, att döma af den kartbladsbeskrif
ningen åtföljande höjdkartan, uppgä till endast omkring 20 m .  

1 Finlands geolog. förhäll . ,  1876, sid. 89. 
2 Fennia I, 7, 11:)89, sid. 31 o .  följ . 
3 Fennia III, 8, 1890, sid. 10. 
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under den yngre glaciala epoken, måste hafvet inom vissa 
delar af ifrågavarande område ha nått betydligt högre än DE 
GEERs isoanabaser utvisa, t .  ex.  inom bl .  Tavastehus' nord
östra del, där ändmoränen når upp till 159-166 meters höjd 
öfver hafvet, 1 under det att DE GEERs kurva för 120 m fram
går öfver ungefär samma område. Anmärkningsvärdt är vi
dare, att HERLIN tror sig på grund af »vissa», ej närmare angifna 
>)analogier>> kunna sluta till , att hafvet vid Tavastemon, NW 
om Tammerfors, nått öfver 180 m högre än nu.2 Om dessa 
Hiffror skulle visa sig beteckna den ungefärliga ishafsgränsen, 
måste alltså ansenliga områden af Finland ha varit betäckta 
af detta haf och isoanabaserna inom de centrala och ostliga 
delarue af höjningsområdet få en mera ost-vestlig riktning. På 
grund häraf samt af de finska ändmoränernas sannolika fortsätt
ning inåt Ryssland 3 synes det sålunda sann olikt, att den af Lo
VEN antagna, från flere håll bestridda öppna förbindelse mellan 
Hvita och Baltiska hafven verkligen förefunnits och detta 
under den yngsta ishafstiden. Härför talar dessutom dels 
förekomsten af Phoca foetida O. F. MuLLER i Onega,4 hvilken 
sj ö enligt senare tiders undersökningar ligger betydligt lägre 
än förut antagits ,  eller enligt TILLOS uppgift endast 34. 2 4  m 
( = 16  sasjen) ö. h . , .'i dels den egentliga reliktfaunans uppträ
dande inom en del ganska högt belägna ostfinska sjöar, såsom 
Höytiäinen och Pielisjärvi, af hvilka den förra (före sjösänk
ningen 1859) nådde en höjd  öfver hafvet af omkring 100 m och 
den senare ännu högre.6  Sistnämda förhållande är sålunda af 
intresse därför, att den relikta faunan, som, såvidt undersök
ningarna hittills synas utvisa, ingenstädes blifvit anträffad 
ofvanför ishafsgränsen men väl ställvis upp emot denna, kan 
tjena till ledning vid bedömandet af denna gränslinies läge 
inom vissa områden. 

1 Se beskr. till nämda blad, sid. 62. 
2 RAFAEL HERLIN : Tavastemon etc., 1891,  sidd. 17-18. >Däremot utgör 

talet 158---160 m med säkerhet en marin gräns under en längre tidrymd> .  
3 S e  SEDERHOLMS förslag o m  utredning a f  denna fråga, Fennia III, N:o 1 ,  

sid .  23-24, samt Naturhistoriska sektionens utlätande härom, samma ställe, 
sid. 24-26. 

4 LOVEN, Ö . K. v. A. F., 1 861 . 
5 FRASER, i Geogr. Fören:s tidskrift, 2:dra ärg. ,  Helsingfors 1890, häft. 

4---5.  Enligt benäget meddelande af prof. SJöGREN uppgifves Onega i GuTRE
W AGNERs geografi och i RECLUS ligga 72 m öfver hafvet ! 

• Jfr lGNATIUS, Finlands Geografi, del I, 1881 ; samt NoRDQVIST : Ishafs
crustaceer i Finland (1885) och Crustacefaunan i mell. Finlands sjöar 
(1H86). 
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Trakterna närmast söder om Finska viken böra likaledes 
under ofvannämda förutsättningar hafva legat ej obetydligt 
lägre än förut antagits, så t. ex. NW-a Estland kanske c:a 
70 m lägre än nu och trakten af Petersburg, där DE GEER 
är böjd att förlägga sin nollkurva, sannolikt ett par 10-tal m 
lägre än nu. För detta sista antagande talar möjligen den 
förut omnämda förekomst€n af »hvarfvig lera>> i Newa-dalen 
och vid södra stranden af Ladoga, som endast ligger 18 .  1 m 
öfver Finska vikens yta. (IGNATIUS, L c.) .  

Af de i det föregående anförda uppgifterna öfver ishafs
grusets maximihöjd inom skilda delar af det baltiska och an
gränsande områden liksom af en del andra hithörande för
hållanden ådagalägges sålunda nogsamt, att ofantligt stora 
sträckor af dessa områden under yngsta ishafstiden varit be
täckta af hafvet. Särskildt måste detta ha varit fallet med 
de trakter, som omgifva Bottenviken samt nordvestra och östra 
delarue af Böttenhafvet ; med södra Finland och områdena öster 
härom samt det lågland, som upptages af östra och södra 
delarue af Westmanland, hela Upland och Södermanland samt 
norra och östra Östergötland ;  hela Öland och Gotland, en stor 
del af N erike samt ansenliga områden af vestra Sverige. 1  Å 
andra sidan synes det, såsom förut framhållits, vara otvifvel
aktigt, att det sydbaltiska områdets sydligare och vestra delar 
samtidigt varit till rätt stor omfattning upptagna af land, hvar
virl med all sannolikhet en landförbindelse förefans mellan 
Skåne och Själland o. s. v. till norra Tyskland. 2 

Mellan Baltiska h af vet och W esterhafvet fans då öfver 
norra delen af W ettern samt öfver en stor del af N erike ett 
(eller rättare sagd t flere) sund, h vilket lämpligen skulle kunna 
benämnas det svenska -ishafssundet, som på det smalaste stället 
- där det förefans några smärre, dåtida öar förnämligast 

1 Det hade visserligen varit lämpligt att här bifoga en kartskiss öfver 
det baltiska ishafvets ungefärliga utseende vid tiden för landsänkningens maxi
mum, men dä en noggrannare sädan karta torde vara att förvänta frän DE 
GEER, har jag ansett mig böra afstä därifrän. 

2 Dä det är sannolikt, att de trakter af Nordsjöomrädet o. s. v., som ligga 
utanför den öfver norra Jutland och nordliga Nordsjön framgäende nollkurvan, 
vid denna tid delvis utgjort land, i likhet med h vad vi ansett troligt för delar 
af det sydbaltiska området, torde de hafsströmmar, som frän Atlanten sökte 
sig väg inät Baltiska hafvet, hafva häraf pitverkats ; men vi kunna icke när· 
mare ingä pä dessa frågor, hvilka ännu äro sä godt som alldeles outredda. 
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mellan sjöarne Unden och Wettern, NW om Askersund samt 
O om \Vetterns norra del - torde ha uppnått en bredd af 
omkring 50 km och ett djup, som vid de djupast liggande 
passhöjderna synes kunna uppskattas till omkring 40 a 45 
meter. 

Alldenstund den sammanlagda bredden hos de smalaste 
ställena inom de nutida Belterna och Öresund icke uppgår till 
mera än omkring 20 km, och passhöjderna vid inloppen till 
Rugenhafvet, nemligen mel lan Darsserort och Gjedser samt 
inom södra delen af Öresund, icke ligga på mer än resp. omkring 
lfi och 8 m djup, så är det uppenbart, att hafsströmmarne från 
oceanen under det skede af ishafstiden, då landsänkningen 
mitt sitt maximum, måste ha haft ett betydligt friare lopp till 
det Baltiska hafvet - och på samma gång till dess mera 
centrala delar --- än hvad fallet är i nutiden. Om därjemte , 
såsom synes oss antagligt, samtidigt en öppen förbindelse före
fans till Hvita hafvet, böra strömförhållandena inom det Bal
tiska hafvet vid denna tid hafva varit ganska egendomliga 
och cirkulationen relativt liflig. För tillvaron af strömmar 
genom det svenska ishafssundet talar b. a. den omständigheten , 
att ishafsleran inom det ifrågavarande området - åtminstone 
inom de trakter däraf, som underkastats en mera detaljerad 
undersökning, såsom fallet varit inom de geologiska kartbla
den Brefven och Askersund - är mer eller mindre sandblan
dad och detta stundom till den grad, att sanden nästan helt 
och hållet ersätter nämda lera. 1 Den i noten l här nedan på
pekade transporten af >>östersjökalk» mot vester anger till-

1 E. ERDMANN : Besk r. t .  bl. Brefven (1878) och Askersund ( 1889) .  I 
samband härmed förtjänar framhällas, att ishafsleran i Upsala-trakten (t .  ex.  
vid Ekeby tegelbruk, >Sandgropen> S.  om staden och Polacksbacken) inne
häller talrika >jökelstenar> af > östeTsjökalk > ,  en bergart, som icke förekom
mer i traktens moränbildningar eller rullsJensgrus men. däremot bildar en vä
sentlig beständsdel i moränmaterial et pli Aland och J Ostra Upland och därför 
mäste antagas vara austäeude pä hafsbottnen N om Aland. Dessa förhällanden 
mäste, säsom HöGBOM päpekat (Vägledning vid geol. exkurs. i Upsalas omgifn . ,  
H1!:l1, s id .  8) ,  >tydas sä, att  inlandsisens kant ej stätt närmare än nägonstädes 
i norra ·upland vid tiden för glaciallerans afsättning och drifisblockens strand
ning i Upsalatrakten > .  Af intresse vore att få konstateradt, om block af 
> östersjökalk > eller andra karakteristiska baltiska ledbergarter förekomma i 
ishafsbildningarna t. ex. inom omrädet för de gamla ishafssunden eller i all
mänhet hur längt mot O och W sädana block i dessa bildningar äro spridda 
samt i samband härmed deras relativa talrikhet inom olika omräden och pä 
skilda niväer. På denna väg (äfvensom genom undersökningar öfver inom bal
tiska området möjligen förekommande bergarter från vestra Sverige och Ryss
land(?)) skulle man säkerligen kunna få goda uppslag för kunskapen om hafs
strömmarue under ishafstiden. 
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varon af ytströrnmat· utåt det svenska ishafssundet, hvaremot 
den marina faunan i Mälaredalens ishafsmergel bevisar till
förseln af salt vatten från verldshafvet och detta med all 
sannolikhet i främsta rummet genom saltare bottenströrnrna1·, 
i likhet med hvad fallet är genom de nutida sunden mel lan 
Rattegat och Baltiska hafvet. 

Såsom förut (sidd. 83-84) blifvit påpekad t ,  anträffades 1858 
för första gången den arktiska musslan Yoldia arctica GRAY 
i ishafsmergel i närheten af Stockholm, och senare undersök
ningar hafva gjort det i hög grad sannolikt, att denna mussla 
- inom det baltiska området - icke förekommer utom Mälare
<lalen ,  men här rätt allmänt, såsom framgår af A. ERDMANNS 
förut omnämda öfversigtskarta öfver ishafslerans (mergelns) 
utbredning i södra Sverige. 1  Öfverallt där den anträffats, har 
den legat i »hvarfvig mergeh (ingenstädes i den öfverliggande 
»hvarfviga leran>>), alltid på obetydligt djup under jordytan 
och >>på en höjd  öfver nuvarande hafsytan, som ännu ingen
städes öfverstiger 140, men mestadels vexlat mellan 15 och 90 
fot» .2 storleken är ringa, i regel mellan 6 och 10 mm i längd, 
hvaremot exemplar från vesti·a Sveriges ishafslera kunna uppnå 
en längd af ända till 27 mm.3 

Då Yoldian varit den enda organism, som hittills anträf
fats i Mälaredalens ishafsmergel, var det af intresse att finna 
ostracode1· och rhizopoder vid slamningar, som jag företagit af 
sådan mergel från nämda område, och af de fåtaliga slam
ningar, jag hittills haft tillfälle att utföra, framgår, att åt
minstone ostracodskal icke äro någon sällsynthet för denna 
Yoldiaförande mergeL I ett prof, som jag tagit vid den ä 
bladet Fånö anmärkta fyndorten vid pass 0 . 5  km NO om 
Bro kyrka samt i ett annat (endast af ett par kbcm storlek), 
som jag erhållit från S. G. U. genom amanuensen E. ERDMANN 
och var etiketteradt »Fiholm, Jäders s :m, hafva sålunda er
hållits några exemplar af en ostracod, som· - enligt hvad 
prof. LILLJEBORG haft godheten meddela - tillhör >>en obe
skrifven cytherid af slägtet Cytheropteron, som kommer nära 
Cytheropteron rnontrosiense BRADY, CRossKEY och RoBERTSON>> , 

' Den ostligaste och tillika sydligaste fyndorten är belägen i SO delen 
af kartbl. Stockholm, den nordligaste vester om,. Lejondalsjön pä bl. Fänö samt 
den vestligaste vid Fiholm, SW -a delen af bl. Angsö. 

2 Jfr A. ERDMANN : Sveriges qvart. bildn. ,  sid. 36-37 och 147-148, där 
hithörande uppgifter äro hemtade. 

3 A .  V.  !,JUNGMAN : Geol. iaktt. i mellersta Bohuslän, (1870), sid. 10. 
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{)Ch då arterna, tillhörande detta slägte i regel hafva en arktisk 
utbredning, har man häri ett nytt bidrag till kännedomen om 
de förhållanden , under hvilka isbafsmergeln i Mälaredalen 
bildats .  En tredje fyndort, bvarpå DE GEER godhetsfullt fäst 
min uppmärksamhet, är belägen något NW från Stockholm, 
vid Du{vebol i Spånga s:n och endast ett par meter öfver 
hafvet . Vid slamning af denna Yoldiaförande mergel erhölls 
samma Cytheropteron, men därjemte den förut anförda, i inter
glaciala lager funna  rhizopoden Nonionina depressula W ALKBR 

& JAcOB . ,  hvilken, enligt dr A. Go:Es, som godhetsfhllt bestämt 
exemplaren, är allmän vid England men sällsynt vid vår vest
kust, Norges kuster, Grönland och Spetsbergen. Arten är for 
öfrigt funnen i Medelhafvet och i Stora Belt (på 22-23 fam
nars djup och stenig botten) samt skall vara temligen allmän 
utanför Warnemiinde. 1 I den baltiska, postglaciala marina 
leran är den, såsom jag en annan gång skall visa, ytterligt 
allmän. - Slamningar af ishafsmergel från .Upsala-trakten 
hafva däremot hittills gifvit negativt resultat. 

Inga andra organismer än de ofvan anförda äro med säker
het funna i den baltiska ishafsleran.2  

1 F. E .  ScHULZE : Rhizopoden, l .  e .  p.  99. 
2 A.  ERDMANN håller .visserligen för troligt (Sv. q vart. bildn . ,  sidd. 148-

149), att de pil Gräsön i Ostra Upland funna lemningarna efter en hval, som 
af prof. LILLJEBORG (Hvalben pil Gräsön) närmare undersökts och befunnits 
tillhöra en numera utdöd art, Eschrichti�ts robustus (LILLJ.) , delvis legat in
bäddade i ishafslera och att •den döda hvalen silledes antagligtvis (torde) hafva 
nedsjunkit här, innan ännu glacialleran fullt slutat att afsätta sig> ; men dll 
benen >till en del och egentligen > lågo inlagrade >i postglaciallera• (ERDMANN) 
och den här förefintliga leran ( > fin blålera > )  enligt LILLJEBORG, som ledde den 
egentliga utgräfningen, > stundom var sil lös och djup, att man med största 
lätthet kunde nedsticka ett j ernspett af ungefär 5 fots längd> (sist anf. st. sid. 
935), ligger det nära till hands att antaga, det skelettdelarue kunnat frän det 
postglaciala lagret sjunkit ullgot litet ner i den underliggande ishafsleran. 
Skulle sil ha varit förMllandet, är det större sannolikhet för, att hvalskelettet 
blifvit inbäddadt under Litorina-tiden än under yngsta ishafstiden. 

Det förtjenar i anslutning härtill pilpekas, att delar af hvalskelett blifvit 
funna äfven pil andra ställen inom eller i granskapet af det baltiska området 
nemligen i Skllne och Smllland. SVEN NILSSON omtalar sålunda (Skand. fauna , 
2:dra uppl., 1847, sid. 645) dylika fynd > vid Hyby, Bara prestgllrd, i Lund 
m. fl .  ställen • i Skåne, men dll de anförda lokalerna äro belägna ofvanför det 
yngsta ishafvets öfversta gränslinie, kunna dessa lemningar icke vara primärt 
inlagrade under denna tid. Som man dessutom saknar uppgifter om de när
mare fyndomständigheterna, är det naturligtvis omöjligt att uttala något be
stämdare omdöme rörande fyndens älder, men det bör dock framhållas, att de 
kunna vara antingen prre- eller inter-glaciala och transporterade till de platser, 
där de anträffats, af landisen .  Frän yngsta ishafstiden däremot äro möjligen 
delar af >Balrena prisca • ,  hvilka enligt NrLSSON (l. c.) blifvit funna . dels > i  
sanden nära Ystad> dels •vid gräfning a f  e n  qvarndam i Gammelstorp a f  Fars
torp socken• i norra Skllne, hvilken senare fyndort enligt den topografiska 
kartan jemförd med DE GEERs isoanabaser syneH- ligga i närheten af den hög-
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Af de ofvan nämda, i den baltiska ishafsmergeln funna 
formerna, visar särskildt Yoldian, att ett arktiskt klimat varit 
rådande vid mergelns bildning. Äfven Oytheropteron tyder på 
ett liknande klimat, under det att Nonioninan i detta hän
seende icke lemnar något afgörande utslag. Då dessa arte1� 
hittills anträffats endast i ishafsmergelns undre delar, h·dlka 
för öfrigt genom skiktens större tjocklek samt mindre skarpa 
färgdifferens synas bättre öfverensstämma med vestra Sveriges 
ishafsmergel ,  än hvad fallet är med den ytligare liggande, 
mera tunnskiktade ishafsleran , är det all sannolikhet för, att 
arterna lefvat här vid ett skede af den yngsta ishafstiden, då 
landisens kant låg närmare Mälaretrakten, än h vad förhållandet 
var vid tiden för den öfverliggande och därför yngre "lerans>> 
bildning. Detta antagande stämmer också väl med Yoldians 
nutida lefnadssätt samt med det förhållandet, att tillförseln 
af saltare vatten från verldshafvet tvifvelsutan var störst vid 
tiden för mergelns bildning, alldenstund landsänkningen tro
ligen då nått sitt maximum - eller omvänd t :  de nämda fossi
lens förekomst i ishafsmer_qeln är möjligen ett bevis för, att 
landsänkningen nått sitt maximum ungefär vid tiden för denna 
bildnings tillkomst. 1  

Alldenstund temperaturen sannolikt var minst lika gyn
sam för Yoldians trefnad inom det baltiska hafvet som i 
Westerhafvet, men arten icke desto mindre inom Mälaretrak
tens ishafsmergel genomgående är betydligt mindre än i vestra 
S verige, är det stor sannolikhet för, att en relativt ringa 

sta ishafsgränsen inom denna trakt. Ett liknande läge har ett fynd af delar 
af Baleena mysticetus L vid Lyckås,  Skärstad s :n,  nära W etterns södra ända 
(Jfr AuRIVILLIUs :  Der Wal Swedenborgs, L c. p .  56), hvilken fyndort enligt 
den topografiska kartan m11ste ligga minst 146 m, eller sannolikt omkring 
lf>O m ö .  h. 

' �led stöd af den vid slamningarna vunna erfarenheten, att äfven de 
finaste lerpartiklarne sjunka relativt mycket hastigt vid närvaro af saltlös
ningar i vattnet, under det att desamma i destilleradt vatten hällas sväfvande 
i timtal, framkastade jag vid ett inför geologiska sektionen i Upsala hösten 
1891 hället föredrag (se sekt:s protokoll för den 28 sept. nämda är) den för
modan, att orsaken till den ringa kalkhalten hos den nutida baltiska botten
leran i jemförelse med den i Kattegat o. s. v. vore att tillskrifva just den 
omständigheten, att inom det förra området lerafsättningen på grund af vatt
nets obetydliga salthalt försiggär längsammare, hvarigenom kalken hinner full
ständigare utlösas än inom det senare med sin hastigare lerafsättning, samt 
att den nästan fullständiga frånvaron af kalk i den egendomliga postglaciala >un
derleram ( > gräleran > ) kunde tillskrifvas samma orsak och möjligen vara ett 
stöd för, att le:ran bildats ". i Ancylussjön med sitt söta vatten: - Att nämda 
förhällanden äfven spelat en viss rol vid bildningen af ishafsmergeln och -leran 
synes mycket sannolikt och motsäges icke af det ofvan gjorda antagandet, att 
mergeln (med sin marina fauna) aflagrats, när salthalten var störst . 
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salthalt hos vattnet varit den förnämsta orsaken till denna 
olikhet. Om nu Yoldians storleksförhållanden i vatten af olika 
salthaltsgrad hade varit bekanta, skulle man häri med all 
säkerhet ha haft ett godt· medel för bedömandet af salthaltt>n 
hos bottenlagret i det haf, som betäckte Mälaretrakten under 
den del af yngsta ishafstiden , då Yoldian lefde härstädes .  Af 
.Nonioninans nutida utbredning kan man dock förmoda, att 
denna salthalt icke understigit omkring 1 . 4  % eller den nu 
rådande inom området för artens uppträdande längst in i Baltiska 
hafvet d.  v. s .  till Warnemiinde-trakten . Det bör emellertid vid 
bedömandet af dessa frågor icke lemnas oanmärkt, att äfven 
tätare växl ingar i specielt salthaltsprocenten med all sanno
likhet förekommit inom det baltiska ishafvet, och att detta 
förhållande kunnat verka i väsentlig mån hämmande dels på 
de funna arternas utveckling och spridning Jels ock på in
vandringen af andra former, som äro i högre grad än de an
förda känsliga för sådana förändringar. 

Af det sagda framgår sålunda, att ökad kännedom äfven 
om de i dHn baltiska yngsta ishafsmergeln funna arternas 
närmare lifsvilkor är nödvändig för ett säkrare bedömande af 
de hydrografiska och specielt salthaltsförhållanden, som voro 
rådande vid mergelns bildning. 

Angående den väg, på hvilken Yoldian invandrat till 
Baltiska ishafvet, hafva meningarna varit delade. A. ERD
MANN såg, såsom förut framhållits, i dess förekomst i Mälare
dalens ishafsmergel ett bevis för den förut framkastade, men 
senare icke bekräftade hypotesen om en öppen förbindelse 
mellan »Bottniska vik e m och Ishafvet, 1 och Lov:EN antog ett 
par år därefter helt naturligt dess invandring öfver Ryssland 
på samma gång som den relikta faunan. Mot antagandet af 
en sådan öppen förbindelse mot NO och sålunda äfven af den 
baltiska ishafsfaunans invandring från detta håll hafva b. a. 
JAMEs GEIKIE 2 och F. ScHMIDT 3 uttalat sig, och detta, som 
det vill synas, hufvudsakligen på den grund, att man icke 
lyckats påvisa tillvaron af marina, skalförande bildningar inom 
området för den antagna förbindelsen. 

1 Geolog. Forschungen in Schweden (1859) .  
2 Prehistorie Europe, 1881. sidd.  470-71. 
3 Z .  d.  d .  g .  G. , 1884, sidd. 26G -67. 
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Af förut (sid. 99) anförda skäl synes det emellertid sanno
likt, att Lov:ENs åsigt om den ifrågavarande hafsförbindelsen 
skall komma att vinna bekräftelse ; men det är därför inga
lunda afgjordt, att Yaldians invandring till Baltiska hafvet 
egt rum från samma håll . Att döma af den ofvannämda fau
nans inskränkta utbredning inom det baltiska området, är det 
tvärtom all sannolikhet för,  att densamma, såsom jag redan 
vid ett föregående tillfälle antydt i fråga om Yoldian, in
kommit genom svenska ishafssundet från W esterhafvet, där 
sistnämda art som bekant var mycket .allmän och lifskraftig 
under ishafstiden. 1  Hade faunan invandrat endast eller äfven 
från NO, borde den näml igen hafva återfunnits i ishafsmergeln 
inom trakterna kring Finska viken ; och frånvaron af is hafs
mergel och -grus inom vissa delar af det sydbaltiska området 
ådagalägger, såsom förut framhållits, att här icke vid denna 
tid förefunnits någon hafsförbindelse eller på sin höjd en 
mycket in skränkt sådan, som icke tillåtit invandringen af 
organismer från Kattegat. 

Det synes alltså, såvidt vi af hittills föreliggande under
sökningar kunna döma, sannolikast, att Yoldian jemte de båda 
öfriga, i Mälaredalens ishafsmergel funna formerna Oytherop
teron sp. och Nonionina depressula invandrat till detta område 
från WesteTha(vet genom det svenska ishafssundet, och a tt denna 
invandr1:ng försi,ggått vid det skede af den yngsta ishafstiden , 
då landsänkningen nått sitt maximttm ocA tillförseln af salt 
vatten va1· rikligast. 

Efterhand som landhöj ningen sedermera fortskred och för
bindelsen mellan Baltiska hafvet och verldshafvet sålunda blef 
allt mera begränsad, måste äfven salthalten aftaga, i det att 
de ingående hafsströmmarne. eller bärarne af denna saltha lt 
allt mer förlorade i betydelse. Denna ständiga minskning i 
salthalten var med all säkerhet förnämsta orsaken till den 
marina faunans utdöende, på samma gång viikoren för in
vandringen af en sötvattensfauna, sådan vi finna den i Ancy
lusgruset, blefvo allt gynsammare .  

Att döma af  den ro  l ,  Öresund och Beltema spela i fråga 
om Baltiska hafvets nutida salthalts- och däraf beroende bio
logiska förhållanden, vill det synas, som om denna Ancylns-

1 Förbered.  meddel . ,  1887, l .  c. p. 730. Helt nyligen har DE GEER (G. 
F .  F. ,  Bd 14, 18�J2, sid.  73) uttalat sig i samma riktning. 
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faunans invandring icke kunnat taga någon större utsträck
ning, förrän landhöjningen fortskridit så pass långt, att för
bindelsen med verldshafvet blifvit antingen afbruten eller 
åtminstone mycket begränsad. Dessförinnan måste Baltiska 
ishafvet ha varit ungefär i nivå med verldshafvet, och om 
landhöj ningen inom det sydbaltiska området, såsom synes oss 
sannolikt, icke blott börjat utan till och med fortgått ganska 
långt, förrän höjningen inom Skandinaviens centrala delar 
tagit sin början, är det anl edning antaga, att erosionen inom 
Öresund och Beltema tagit större omfattning först efter sedan 
Bal tiska hafvet blifvit helt och hållet afstängdt från verlds· 
hafvet såväl öfver Ryssland (?) som öfver Sverige. Det före
faller nemligen ganska naturligt, att Baltiska hafvet, när det 
i följd af landhöjningen blef ett inhaf, till en början sökte 
sig aflopp till oceanen inom det område, öfver hvilket det 
senast hade sin förbindelse med denna. Detta område har 
tvifvelsutan varit någon del af det svenska ishafssundet, och 
det förtjenar derför att undersökas, om icke möjligen här 
förefinnas några mera betydande erosionsdalar, hvilka skulle 
kunna tolkas såsom det Baltiska hafvets gamla afloppsrännor 
under början af Ancylustiden. 

Det ligger vidare nära tillhands att antaga, att erosionen 
inom området för svenska ishafssundet senare blifvit af någon 
orsak försvårad och hämmad samt att i följd häraf en upp
dämning och därpå följande stigning af inhafvets yta egt rum, 
hvilken stigning i sm tur orsakat genombrotten vid Beltema 
och Öresund. 1 

I anslutning till några i det föregående gjorda uttalanden 
rörande de nivåförändringar, som under olika skeden af qvar
tärperioden drabbat Skandinavien å ena sidan och det syd
baltiska området å den andra, skola vi till sist någnt ingå på 
frågan om dessa nivåförändringars natur, som synes vara åt
skilligt invecklad och därför väl värd att underkastas en så 
mångsidig belysning som möjligt. 

Vi utgå härvid från följande sannolika antaganden : 2 
att Skandinavien före qvartärperiodens inträde låg betydligt 

högre än nu ; 
1 Jfr MuNTHE : Förbered.  med del . ,  l. c. P• 730 32 och SERNANDER : D i e  

Einwanderung d .  Fichte in . Skandinavien. Separat, si dd. 4 4  och 46 
1 .Jfr DE GEER : Rka n d .  nivåförändr. 1888 o. 1 890. 
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att isbelastningen under qvartärperioden, i enlighet med JA
MIESONS, DE GEERs m. fl.:s åsigt, varit orsak till de be
tydande sänkningar, som under denna period drabbat 
Skandinavien och mest de centrala . delarne däraf, samt 
att å andra sidan landhöjningarna inom samma område 
varit en följd hufvudsakligen af landisens afsrnältning ;• 

att hafsytans nivå i enlighet med DE GEERs åsigt varit i stort 
sedt densamrna under hela qvartärperioden. 
Rörande åsigterna om de qvartära nivåförändringarnas 

natur förtjenar påpekas, att DE GEER (sist anf. st.) håller före, 
att det slag af rörelse (landsänkning eller landhöjning), som 
under ett visst skede drabbat Skandinavien och angränsande 
trakter, inorn. hela det i rörelse stadda området gått i samma 
riktning. Däremot har JAMIESON nyligen framhållit som sanno
likt, att en sänkning af' Skandinavien orsakat bland annat 
höjniny inom angränsande, perif'eriska delar, 1 h vilken sats torde 
kunna omvändas sålunda, att en höjning inom Skandinavien 
orsakat sänkning inom de pet·iferiska delarne. Såsom vi i det 
följande skola se, gifves det åtskilliga förhållanden, som gan
ska bestämdt tala för de tvenne sistnämda åsigternas giltighet 
ätminstone för (den clel af de periferiska trakterna, som upp
tages af) det sydbaltiska området å ena sidan och -- Skandinavim 
å den an dra, hvaremot man ännu saknar tillräckligt med håll
punkter för att bedöma, om de ifrågavarande alternerande 
rörelserna ega så stor allmängiltighet, som ofvan antagits.2 

Sålunda är det, såsom vi i andra kapitlet sökt visa, san
nolikt, att åtminstone en del af det sydbaltiska området under 
den prceglaciala epoken legat sänkt under hafsytan till ej obe
tydligt större djup än nu. Däremot är det påfallande, att inga 
marina bildningar från denna epok hittills blifvit funna ens inom 
Skandinaviens sydligare delar, ett förhållande som kan tänkas 
hafva berott därpå, att Skandinavien då legat höjdt öfver 
hafsytan måhända till större omfattning än i nutiden . 

Huru nivåförhållandena gestaltat sig under den härpå 
följande äldre glaciala epoken är ännu okändt, men det är 
dock, såsom DE GEER framhåll it, ganska möjligt, att landet 
»då varit utsatt för en ansenlig sänkning, ehuru de marina 

1 T .  F. JAMIESON : Geo l .  Mag. 1891,  N :o 9. 
2 Likaledes saknar man ännu kännedom om arten och utsträckningen af 

de nivAförändringar, som drabbat områdena närmast utanför t. ex. Jet syd-
baltiska. 

• 
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lager, som under denna uppkommit, och som efter dess slnt 
kanske höjdes öfver hafvet, sedermera under den senglaciala 
sänkningen ganska väl kunnat ånyo sänkas så djupt, att de 
fortfarande till största delen äro dolda under hafsytam (sist 
anf. st. 1890, sid. 85). Detta har tvifvelsutan sin giltighet 
för Skandinavien, hvarest man ännu ingenst�des (med undan
tag möjligen för sydvestra Skåne) lyckats påvisa några inter
glaciala marina bildningar, och som därför, äfvensom på grund 
af förekomsten af supramarina interglaciala bildningar inom 
SW:a Skånes lägre delar, sannolikt under denna epok legat 
minst så högt som i våra dagar, hvaremot det sydbaltiska 
området då varit sänkt till ett ej obetydligt större djup än 
n u  och sannolikt mera mot söder, men hvars därvid bildade 
marina lager sedermera blifvit till ganska stor omfattning 
höjda öfver denna nivå . 1  

Huru nivåförändringarna fortgiugo under den härpå följande 
yngre glaciala epoken är visserligen ännu icke närmare kändt, 
men den yngre baltiska moränens förekomst på allt större höjd 
ju längre bort man kommer från NO Skåne, där densamma 
enligt DE GEER skall saknas, visar möjligen på, att det syd
baltiska området då ännu icke hunnit att efter den relativt 
stora sänkningen under interglaciala epoken höja sig till den 
högre nivå, det bevisligen innehaft under den därpå följande 
yngsta isha(8ticlen .2 

1 Ett positivt bevis för att åtminstone en del  af det  centrala Skandina
vien legat högre än hafvets nivå under endera af de prre- eller interglaciala 
epokerna har man med all säkerhet i det förut (sid. 7'2, noten)  omnämda 
fyndet vid Hernösand. 

2 I anslutning härtill förtj enar framhållas, att den nämda frånvaron af 
yngre morän t. o .  m .  inom NO-a Skånes lägre delar, hvilken förefaller ganska 
egendomlig, måste hafva orsakats antingen af en sådan olikhet i nivåförhål
landena som den ofvan nämda vid tiden för den yngre baltiska isströmm ens 
utbredning, eller också däraf, att en med den baltiska samtidig issfröm el ler 
landis kommit från det småländska höglandet och därigenom hindrat den förras 
utbredning åt nämda håll, eller slutligen af båda dessa förhållanden i förening. 
För tillvaron af en isbetäckning af södra Sverige under den yngre glacial a  
epoken talar dessutom den omständigheten, att området under d e n  därpå föl
j ande ishafstiden legat så betydligt sänkt, ett förhållande, hvartill knappast 
torde finnas någon naturligare orsak än en betydande isbelastning under nämda 
epok. -- Sknlle l andisen under denna yngre glaciala E'pr)k ha haft i hufvndsak 
den inskränkta utbredning inom södra Sverige, som DE GEER antagit (j fr o f
van, sid. 79), borde man inom det i frågavarande isfria området (såsom i Små
land o. s .  v .)  kunna påvisa en lagerfölj d af snpramarina bildningar ända från 
interglaciala epoken och till nutiden, en fråga som förtjenar att beaktas vid 
kommande försök att utröna Jandisens utbredning inom Södra Sverige under 
såväl den interglaciala som yngre glaciala E'poken .  Inom de delar af Skåne 
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Under yngsta ishafstiden voro däremot nivåförhållandena 
helt olika dem under de pr::e- och interglaciala epokerna, i det 
att Skandinavien då visade en högst betydande sänkning, som 
nådde sitt maximum inom områdets centrala delar och var i af
tagande utåt de periferiska, till dess noll isobasen uppnåddes 
(DE GEER, anf. st.) 1  Det sydbaltiska området låg då minst 
lika högt som nu, och att döma af förhållandena under Ancylus
tiden (se nedan) är det sannolikt, at detsamma låg högre, ju 
längre mot söder man kommer från den nyssnämda nollkurva n .  

I nutiden äro förhållandena åter mera öfverensstämmande 
med dem under de pr::e- och interglaciala epokerna, alldenstund 
Skandinavien nu ligger relativt högt och är underkastadt 
starkare höjning inom de centrala delarne, hvaremot det syd
baltiska områdets sydliga delar ligga lägre än någonsin efter 
yngsta ishafstiden och möjligen ännu äro stadda i sänkning. 

Det anförda synes mig sålunda ganska bestämdt tala för, 
att de rörelser i jordskorpan, hvilka under ofvan omnämda 
skeden af qvartärperioden drabbat Skandinavien å ena sidan 
och det sydbaltiska området å den andra, i stort sedt inom 
dessa båda områden samtidigt gått i motsatt riktning, och det 
torde därför icke vara alltför vågadt, att (delvis med JAMIESON) 
uttala som sannolikt, att en nivåförändring af det ena slaget 
inom det förra området, där isbelastningen varit störst, verk
ligen varit orsak till en förändring· af motsatt natur inom det 
senare, om det än är antagligt, att isbelastningen och anhop
ningarna af löst material inom de periferiska delarue härvid 
spelat en ej ovigtig rol. 

Vissa intressanta nivåförändringar, som egt rum under 
senare delen af qvartärperioden och för hvilka jag i en föl
jande del af mitt arbete skall närmare redogöra, tyda emeller
tid på, att de nä m da, till sina rörelser motsatta områdena, icke 
äro att betrakta såsom skarpt begränsade. Fastmera synes ett 
slag af starkare rörelse inom det ena området efterhand ha 
sträckt sina verkningar äfven inom angränsande delar af det 
andra, och möjligt är därför, att något liknande egt rum äfven 
under äldre qvartära epoker, fastän kännedomen om dessa 

o .  s. v . ,  som icke öfv erskridits af den  yngre baltiska isströmmen är  sannolik
heten för tillvaron af en sådan lagerfölj d naturligtvis vida stiirre. 

1 Denna landsänkning inom Skandinavien under yngsta ishafstiden synf's 
i sjelfva verket hafva bragt största delen af området till större djup under 
hafsytan än h vad kanske någonsin ha varit fallet under det ofantliga tidsskedet 
mellan silur- och qvartärperioderna. 
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hittills är  för ringa, för att man härom skulle kunna uttala 
sig bestämdare. 

Så har det sydbaltiska området under Ancylustiden legat 
betydligt högre än nu - delvis kanske minst ett 50-tal meter 
(jfr bottnen af rännorna i Belterna och Öresund, »alluviala>> 
sötvattenslager till minst 30 meter under hafsytan vid Pillan 1) , 
under det att spåren efter den dåtida landhöjningen till öfver 
den nuvarande nivån möjligen l igga på allt mindre djup, ju 
längre upp åt södra Sverige man kommer (DE GEERs sänkta 
flodränna vid Ronneby till minst 12 m 2), tills slutligen sådana 
höjningsspår träffas åtminstone ner till ungefär hafsytans nivå 
(Ancylusgrus på södra Gotland och i Estland, supramarirra 
bildningar under marina vid Ryssby, Småland3) .  Denna höj
ning under Ancylustiden har naturligtvis drabbat ännu längre 
in belägna områden af södra Sverige, dock icke, såvidt kändt 
är, till sådan omfattning, att desamma blifvit höjda till den 
nutida nivån eller högre, såsom DE GEER synes vara böjd  att 
antaga, ty inom dessa eller nordligare områden hafva hittills 
intet bevis erhållits för ett dylikt högre läge efter yngsta is
hafstiden, hvaremot sådana, såsom delvis påpekats, förefinnas 
till stort antal inom särskildt det sydbaltiska området. Det 
är under sådana förhållanden ganska sannolikt, att landhöj
ningen börjat inom det sistnämda området och därifrån efter
hand sträckt sina verkningar allt längre inåt södra Sverige, 
inom hvars nordliga delar den kanske upphört, och att den
samma fortgått ganska långt, innan höjningen begynte inom 
Skandinaviens centrala delar, där isbelastningen fortfor vida 
längre. Om så varit förhållandet, skulle öfversta ishafsgrän
sen inom det sydbaltiska och angränsande områden till en 
början ha haft en lutning motsatt den nutida, h vilken i sjelfva 
verket endast utgör slutresultatet af nivåförändringarna efter 
yngsta ishafstiden. 

Efterhand som landhöjningen sedan fortskred inom Skan
dinaviens centrala delar, undergick åtminstone en del af de 
ofvan nämda, under Ancylustiden i höjning stadda trakterna 
en sänkning, som inom det sydbaltiska området varit så pass 
betydande, att härigenom vilkoren för Litorina-faunans in
vandring småningom uppkommo. Orsaken till att såväl hög-

1 JENTZSCH : Z .  d .  d . g. G., Bd 42, 1890, sid. 618.  
2 G. F. F. ,  Bd 6, 1882. 
3 HoLST : G. F. F., Bd 10, 1888. 
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sta ishafsgränsen som Ancylusgränsen nu luta ut ifrån det 
centrala Skandinavien skulle alltså vara att söka dels i den 
sistnämda sänkningen och dels i den ännu pågående höjningen, 
som, utgående från Skandinaviens centrala delar, efterhand 
sträckt sina verkningar allt längre utåt de periferiska trakterna, 
men nätt och j emt synes ha nått de nordliga delarue af det 
sydbaltiska området. Litorina-gränsens lutning skulle däremot 
vara en följd endast af denna sistnämda höjning. 

Ehuru alltså flere frågor, som anknyta sig till de yngre 
qvartära nivåförändringarna, ännu äro foga utredda, synes man 
dock med det ofvan gjorda antagandet af alternerande rörelser 
inom Skandinavien å ena sidan och det sydbaltiska området å 
den andra ha utsigt att komma lösningen af desamma när
mare än genom förut framställda hypoteser. Bland dessa 
frågor förtjenar i synnerhet att framhållas den om tillvaron 
af en särskild »postglacial landsänkning» äfven inom Skandi
naviens centrala delar, för hvilken »sänkning>> man icke kun 
nat påfinna hvarken någon egentlig orsak eller något stöd i 
lagringsförhållandena, 1 men som genom ofvannämda antaganden 
torde få en naturlig förklaring. 

Det förtjenar slutligen nämnas, att vissa lagringsförhål
landen, som af SERNANDER och mig iakttogm.; sommaren 1890 
på Gotland och för hvilka jag skall närmare redogöra en an
nan gång, göra det i hög grad sannolikt, att Ancylussjöns 
yta varit underkastad en höjning (jfr ofvan, sid. 107), och 
denna omständighet bidrager naturligtvis till att ytterligare 
försvåra ntredandet af de forskjutningar af strandlinien, som 
försiggått inom specielt det baltiska området. 

1 Jfr SERNANDER : l .  C.  p.  47. 
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Rättelser och ti l lägg. 
Sid. 12, rad 9 nerifrån, tillägges efter glacial, 2 

> 16, > 16 uppifrån, stär prreglaciala 
23, > 14 > förekommer 

läs prreqvartära 
> förekomma 
• äldre > 32, > 2 nerifrån, > yngre 

• 43, > 8 uppifrån, stär Westbaltiska öarne. 
• 44, nedersta raden, > Echinoey-

47, rad 18 uppifrån, > det i 

• W estbaltiska området. 
> Echinocy-
> i det 

> 91 , noten, rad 8 nerifrån , stär 21!J > 229 

'l'illägg till fjärde kapitlet. (Särskild t sid d. 92-98} : 

Under tryckningen af förestäende afhandling har jag erhällit ett par 
uppsatser, hvari bl. a. meddelas närmare upplysf!.ingar rörande den yngsta is
hafsgränsens läge inom trakterna kring norra Oresund. N. V. UssiNG har i 
en uppsats om > Strandlinjerne i det nordöstlige Srellaud• (G. F. F . ,  Bd 14 , 
H. 3, 1892, sidd. 201-207) efter en för mig okänd uppsats af K. RöRDAM an
fört, att den ifrågavarande gränslinien vid Hornbrek (plantagen) icke träffas 
pä högre nivå än 32,5 danska fot ( = 10, 2 m.) öfver hafvet. Om denna siffra 
visar sig vara det verkliga måttet pä sänkningen under yngsta ishafstiden, 
har man säkerligen att med RöRDAM (jfr UssiNG, L c. p . . �04) söka orsaken 
till ishafsgrusets väsentligen olika läge pä ömse sidor om Oresunds norra del 
i en här framgående >geotektonisk brudlinje af stor hetydning> .  

· 
Vidare har G. DE GEER lemnat en intressant karta öfver fördelningen 

mellan land och haf inom Södra Sverige under yngsta ishafstiden (i en kort 
uppsats med titelu > Quarternary changes of level in Scandinavia > .  Bull. Geol . 
Soc. Am. ,  Vol. 3, 1891, sidd. (15-68) .  De å denna karta uppdragna isoana
baserna fullständiga och beriktiga hans 1888 publicerade kartskiss (G. F. F . ,  
Bd 10) , och häraf framgår bl .  a . ,  att ishafsgränsen inom omräd.!lt mellan Söder-
1\sen och Helsingborg eger en relativt stark lutning ut emot Oresund. De af 
mig (sidd. 93 o. 94) såsom yngsta ishafsgrus förmodade bildningarna N. om 
Björka hy > till ungefär 54 m . ? >. (ä den geolog. kartan till bl. Engelholm ut
lagda såsom •äldre strandgrus> )  samt vid Fältarp, SO. om Helsingborg till 
41 - 45 m. höjd  ö .  h .  mäste därför vara af supramarint ursprung, hvaremot 
det tills vidare torde fä anses oafgjordt, om detsamma äfven är fallet med 
den likaledes såsom >äldre strandgrus > betecknade bildningen till 55 m. höjd O. 
om N:a W rams kyrka (se ofvan sid. 93). - Dessa läga värd�.n för ishafsgrusets 
öfversta gränslin i e inom trakterna O. (och W. ?) om norra Oresund äro af sär
skild t intresse därför, att de gifva styrka ä t antagandet af en landförbindelse 
mellan Skäne och Själland vid denna tid. - Rörande DE GEERs karta för
tjenar vidare framhållas, att nollkurvan blifvit förlagd strax utanför Skänes 
sydvestra spets, samt att en närmare granskning af förhållandena inom kart
områdets nordliga delar gifvit vid handen, att trakterna pä ömse sidor om 
Wettern blifvit mera höjda än områdena såväl närmare denna sjö som 'kring 
Wenern och i mellersta Nerike .  
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