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edan undertecknnd soinmannänaderna 1860, 18ß7 och

1868 under bergmästarea E. H. Furulijelnis och bergsinge-

niören filosofieniagister K. A. Mobergs ledning, som rekog-

noskör biträdt vid de geologiska undersökningarne i södra

deleii af landet och dervid iuheiutat nägon praktisk erfareii-

het i sädana arbetens verkställande, hade jag sedermera un-

der somrarna 1869, 1870 och 1871, da jag som landtmätare,

at Ofverstyrelsen för landtmäteriet, blef förordnad att verk-

ställa geografiska refriingar i mellersta delen af Uleäborgs
län, lägligt tillfälle att tülika samla talrika geognostiska iakt-

tagelser öfver dessa nordliga delar af värt hn)d, för hvil-

ket ätidamäl Bergsstjrelsen benaget lemnade mig nödiga In-

strument,

Resultatet af dessa observationer pa hvilkas utfö-

rande jag, af intrease att i nägon ringa mon bidraga tili

l^äderneslandets hittills mycket försummade geologiska kän-

^edom, sparat hvarken tnöda eller kostnadcr — föreligger i

^ifogade geognostiska kartutkast och efterföliande beskriftiins,

hvilka jemte omkring 200 stuffer af allmänna inom karta-

^iiirädet förekonimande bergarter, leror, sjö- och myrniahner

^^*' Wi. jag anhällcr att tili Bergsstjrelsen fä öfverleinna.

Att detta arbete eger mänga bristfälHgheter är ej un-

<^erligt, da det icke är rimligt att cn person inom sä kort

^'^ jemte det egentliga arbetet kan medhinna undersöknin-

S^^ af ett omrädc af 320 finska qvadrat mil. — Men under-

'^^^knad har ändock med bästa förständ och omsorg bjudit
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tili att sämycket som möjligt fä en allraän öfversigt af trak-

tens geognostiska skaplynne.

Säsom hjelpreda har jag begagnat „Materialier tili

Finlands geognosi, samlade af H. J. Holmberg Helsingfors

1858".

Oin förut gjorda hÖjdbestamrnelser och afvägriingar har

"Werkl. Statsrädet C. W. Gyldcn benaget lemnat ätskilliga

upplysningar, hvarjemte Docenten, doktor F. J. Wiik godhets-

fuUt bestätnt ätskilliga svärbestämbara bergarter, hvarföre

jag anser mig förpligtad att ödmjukast för desse Herrar

uttala min hjertliga tacksägelse. Helsingfors i april 1872.

r

I

'.^/?

Den geognostiska kartan öfver en del af Uleäborgs län,

livarom efterföljande rader äro ämnade att meddela nägra

upplysningar, omfattar följande socknar, nemligen inom:

Kani häradj Nedertorneä, Karunki, Kemiträsk och Tervola,

södra dclarne af Ofvertorneä, Rovauiemi och Kuola-

järvi samt norra delen af Kemi, inom:

Uleä häradj norra delarne af Pudasjärvi och Kuusamo och

inom:

LcijppmarJcens härad, södra delen af Sodankylä.

Dessa nu uppräknade omrädcn utgÖra tillsammans en

areal af 7,400,000 geometriska tunnland, motsvarande om-
4

kring 320 qvadrat mil.

Af nämnda areal har undertecknad geografice afniätt

4^500,000 tunnland eller 195 qvadrat mil; äterstäende 2,900,000

tunnland hafva dels af vicelandtmätaren W; Arppe geogra-

fice och dels af andra landtmätare blifvit bade geometrice

och geografice afFattade.

Skalan tili här medföljande karta är 80,000 fot pä en

dccimaltum, hvarföre den icke upptager ätskilliga mindre
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skiljaktigheter utan eiidast gor anspräk pä att vara en Geog-

nostisk öfversigts karta och da heia kartaomrädet, med un-

daiitag af nordöstra delen af Kuusamo socken, upptages af

tili största delen med daramjord betäckta höjder, stora mos-

sor och sandraoai% skulle specialkartor i större skala, om

ock ä dessa utsattes alla jordskiljaktigheter, blifva nägor-

lunda enformiga.

Den tid torde vara ännu temmeligen aflägsen da alla

dessa trakter äro geometrice affattade och noggrant under-

sökta.

Säsom de här befintliga vattendragens lopp äfven an- Trahtens all-

tyda, sänker sig heia detta laudtoniräde i stört betraktat "^''""^ ^^^^'

o
lynne.

Iran NO mot SW pa vestra sidan af maanselkä der vattnet

genoui Keioi och Tornoä elfvar med ätskilliga forsar ned-

strömmar tili Bottniska viken; samt fräu NW mot SO pä

östra sidan af sagde landthöjd hvarest vattenmassan äter

söker sitt utlopp tili Hvitahafvet.

Bergmassornas form ntgörcs vanligast af enstaka kuUar iJe^-^en^/'or;«.

hvilka isynnerhet i Öfvertorueä, der trakten är mera kuperad,

oftast äi'O betäckta med dammjord samt branta pä dess N
och NW sidor, säsom PL I utvisar.

De mest högländta trakter inom kartaomrädet äro Rita- HögUndia

korkia, norra sidan af Kuusamo och sydvestra delen afKuo-
'''"'*^'^^^''

lajärvi socknar samt Mustivaara pä östra sidan af Öfvertor-

neä socken. Frän nämnda höjder erbjudes en mycket vid-

sträckt utsigt, ehuru bade Kitakorkia och Mustivaara icke

t
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sardeles höja sig öfvcr slättlandet deromkring.

De förnämsta höjder inom kartaomrädet äro:

-^ipskistuuturi inom Kuolajarvi soclceti omkriDg 1,800 fot öfver hafvct-

^leppitunturi

Sallatmuuri

Nuor

Höjder.

j?

??

?s

?j

5?

V

:?

3?

uuen
V Kuusamo

1,700

ü,000

1,746

3>

»

?J

?J

5> n
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Ukonvaara

Kuntivaara

Pisavaara

Ounasvaara

Karhujiipukka

Aavasaksa

Waminasvaara

inom Kuusamo socken omkring 1,626 fot öfver hafvet.

„ Rovaniemi

5j Ofvertorneä

??

:? Ivemi

?j

?j

«

3?

3?

J>

77

JJ

:?

Jj

» ?7

850

700

1,000

780

810

?>

73

73

33

33

11

7?

:?

73

7?

J^

77
*)

Dalgä/igar- Nägra dalgängar, utom de som förekomma längs elt-

varna, förtjena toga att omnämnas; den största är Torneä

elfdal säväl pä fiiiska som pä sveuska sidan och utgöres före-

trädesvis af ängsmark, som om värtiden öfversvämüias af üo-

den; äfven utmed Ounasjoki, är en lika beskaffad dalgäng;

SpricMaiar. deras strykning är i det närmaste ifräii N tili S. Större

uppmärksamhet förtjena de säkallade sprickdalarne, hvilka

torde hafva uppkommit sälunda att större sträckor remnat,

hvarpä remnan tili en del blifvit fylld med flyttblock, grus

m. m. Den största af detta slag är Koro, strykande ifrän

Rovaniemi sockens sydöstra iaörn tili Kuusamo sockens ve-

stra sida; dalen löper i rak sträckning frän J^fW tili SO en

sträcka af omkring 3 mil; bredden varierar emellan 50 och

200 fot; sidoväggarna äro pä sina stallen lodräta och stundom

ända tili 300 fot höga; bottnet, hvari Koro ä slingrar sig,

bestär af stoftfin svämmsand och är nägorlunda horizontelt

tills det emellan Auttijärvi och Kemielf bildar ett 62,2 fot

bögt vattenfall, det i trakten beryktade Autinköngäs. Sjelfva

dalen derstädes är blott 50 ä 70 fot bred och bar 120 fot

höga tvärbranta bergväggar, hvilka äro slätslipade och räff-

lade; uti ena hörnet, der remnan bildar ett knä, bar vattnet

format i den härda finkorniga granitväggen en medaljong-

*) De tvenne sistnämnda höjdevna äro med Wredcs afvägnings-

spegel bestämda af undertecknad. Kuusamo höjderna äro medels ba-

rometer bestämda af H. J, Holmberg. De öfri^a äro mer och mimlre

iipproximativa.

r

V^
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forruig jättegryta jemte andra utsvarfningar. Emedan nänmda

jättegryta ligger 19 fot öfver den nuvarande vattenytan och

bergväggarne äro ända tili 60 ä 70 fots höjd slätslipade, är

det sanuolikt att bar i tiden en ofantlig vatteiimassa sökt

yitt utlopp i Keiiiielf. Stallet är särdeles imponeraiide hvar-

före eil vy af sjelfva fallet samt plaiiritniDg öfver detsamma

meddelas i PL II och VIII.

Österom Sieppijärvi i Kuolajärvi socken förekomina

vägforniiga gneisafsatser, hvilka äro tydligen sönderbrutna

samt omkastade, likväl i en viss ordning; vägdalarna äro 60

ä 70 fot brcda strykande ifran NO tili SW.
L'-

fmr^: 'rrmnmm/nTTmr/}

Äsbildningar äro icke sällsynta, och stryka i allniänhet ^s<^r,

frän NW tili SO; de förnämsta af dem äro följande: Airi-

selkä emellan Sonkajärvi och Palojärvi i Eovaniemi socken,

samt Hanhiselkä nordost frän Ounasjoki, hegge i riktnin

frän NW tili SO. Westcrom Karvo by i Eovaniemi och

österom Meltosjärvi i Ofvertorneä förekomma sädana, den

förra löpandc frän W tili 0, den scdnare frän WNW tili OSO.

Maanselkä emellan Ylikitka och Ivivojärvi i Kuusamo frän W tili

0, och emellan Timisjärvi och Posio frän WNW tili OSO.

De i Kuolajärvi befintliga sti'yka frän NW tili SO. Bredden

hos dessa varierar ifrän 150 tili 3000 fot; höjden gär tili-

ochmed 120 fot öfver slättenj samt längdutsträckningen ofta

De ä kartan ntmärkta höjdsträckningarne äro icke all- Vauendelar

tid ruUstcnsasar, utan utgöra största delen högländta marker

e



8

Sjöar ochvai-

lendrag.

Jäitegrytor

eller säkallade vattendelare, sonj icke sällan bcstä af stora

raossor och inoar.

Pä sjöar och vattendrag är trakten öfverhufvudtaget

nägorlunda rik. Äf dessa förekoinma i Öfvertorneä socken:

Raanujärvi omkring 290 fot öfver hafvet, Iso- och Yähä-

vietonen 273, Miekojärvi 223, Lohijärvet 210, Törmäsjärvi

och Portimojärvi, hvilka alla genoui Tengeliö elf uttömma sitt

vatten i Torneä elf; i Rovaniemi socken: Sonkajärvi, Siuettä-

järvi, Wiksijärvi och Norvajärvi med utlopp i Ounasjoki;

Käyräjärvi, Wikajärvi, Olkkajärvi, Wanttaus och Kaarnijär-

vet, utfallande i Kemielf; inom Kemiträsk socken: Misijärvi

och Kemijärvi, uttömmande sig i Kemielf; inom Kuusamo
socken: Karhujärvi, Isojärvi och Suclijärvet, hvilka genom
Jumiskojoki utfalla i Kemijärvi, Livojärvi äter i lijoki, Kuu-

samojärvi, Kirpistö, Piiksiselkä och Muojärvi genom Piston-

joki i Hvita hafvet; Watajärvi, Enojärvi, Kiitämä, Suininki

genom Kuusinkijoki i Paanajärvi; Posiojärvi, Yli- och Ala-

i

*_

kitka 760 üfver hafvet — och Juumajärvi genom Kitka-

joki i Oulankajoki; Kallunki, Sieppijärvi, Onkamo och Sova-

järvi ~ inom Kuolajärvi socken — genom Sovajoki i Paana-

järvi; Kuopsajärvi, Käsijärvi, Sieminki och Wuorijärvi genom

Tuntsanjoki i Hvita hafvet, samt Aapa- och Kuolajärvet ge-

nom Tenniöjoki i Kemielf.

Ibland jättegrytor, bildade vid de flesta större forsar

genom vattnets och stenfragmenternas nötning ä bergets (van-

ligen lä-) sida, mä här nägra anföras. Den största som un-

dertecknad varit i tillfälle att observera, är den vid Kiutakoski

norrom Kiutavaara i Kuusamo; dess djup är 7 och diameter

4 ä 5 fot, bergarten är rödaktig qvartsit. Vid Taivalkoski

och Pesola i Kemi finnes ätskilliga mindre jättegrytor och

utsvarfningar i 1er- och glimmerskifier, äfvensä vid Ämmän-

pää norrom kyrkan i Rovaniemi socken i gneis samt vid
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Pirttikoski nära Autti i granit. Men märkvärdigast af alla

är den, redan omnäinnda, halfgrytan vid Autinköngäs; hon är

6 fot i diameter (PI. III). I Pyhävaara i Kuusamo föx'ekommer

i qvartsit en jättegryta af 5 fots djuplek och med en diame-

ter af 2 fot, hvars väggar utvidga sig bukformigt, samt be-

finner sig ä en vestlig afsatts nägra famnar lägre an hög-

sta toppen.

Räffior hafva blifvit observerade saväl uti läga hällar Eä/fbr.

som pä de högsta bergstoppar uti alla möjliga bergarter sä-

som fÖljande tabell utvisar:

Socken. Läget,

Rovaniemi

Ofvertürnea

Eüvaniemi

D:o

D:ü

10 V2 verstW fr. Pisavaara

Kiuiaivaara

ü fran Olkkajärvi , . .
j

6 verst N Apiikka licminan

2 V.SO d:ü d:o

N Wanttausjärvi . . .

Nedcrtorneä 10 verst SO Tornea stad

Kuusamo

Kuolajärvi

Kuusamo

D:o

I):o

D;o

D;o

Kemiträsk

Seppänen hemman . . .

Kieskistunturi . . . .

N Wirranniemi licniman .

N Kilkkilönaahni . . .

NO Kokko hemman . .

Eiisitunturi

Turjanniemi

S liuopsa .

B e r g a r t e n. Stryküingen.

lerskiifer N 2880 ^v

gneis In 285» W
diorit N 280« W
gueiy N 2850 \v

d:o N 2880 ^Y

d;o ' N 284" AV

granit N 3300 ^'

Syenit N 2900 ^Y
1

qvartsit(?) N 2850 w
hornbl. sten N 2850 W
d;o skilTer N 2750 W

Syenit N 2770 W
qvartsit N 2780 W

d:o
1

fX 2800 \Y

In 3100 w
Syenit

' N 2850 W
Slätslipade och poleradc hälhir äro ingalunda sällsynta.

Flyttblock uppträda pa ätskilliga stallen säväl i dal- Fli/uhlock

^erna som pä bergshöjderna och ä deras sidor och det i sä

*^älrik mängd, att de ej sällan betäcka stora sträckor, ända

tili huudratals tunnland samt bilda ödsliga stenhölster utan

den ringaste växtlighet; Aavasaksa, "Waramasvaara, Pisavaara,
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Pjliätunturi, Juuvaara och Kivalot utgöra djlika exempel.
- j X

Dessa stora stensamiingar utgöras ofta af idel enahaiida berg-

artj antingen qvartsit, granit o. s, v. Säluiida utgör Torni-

vaara i Kemi en sädan af större och mindre qvartsitblock

bestäende stenslätt, likriande ett böljandc haf, hvilkas vägor

stryka frän NNO tili SSW och der afständct frän ett vag-

berg tili ett annat varicrar mellan 40 och 100 fot.

riyttbiock af qvartshaltig kalksten finnas i trakten kring

Kivijärvi i Ofvertorneä och Tervola socknar. Qvartsitblocken

ha stundom plattformig och parallelipipedisk form med föga

afrundade kanter. Pä de högsta bergstopparna och ibland i

ett egeiidomligt läge säsom PL IV och V utvisa, anträffas

nägongäug enstaka block vanligen af större diraensioner irier

och mindrc afrundade och kantstötta.

Gneis.

Bergskorpans beskaffenhei

Säsom äfven synes ä kartan, intager gneissen ungefär-

ligen en femtedel af heia arcalen och stracker sig uti ett

sammanhängande halte ifrän tili W, af dels grä dels röd färg.

Den gräa gneissen bar sin största och mest samman-

hängande utbrcdning ä kartans vestligaste dcl, der den är

nästan ensamt rädande. Dess utseende företer icke andra

omvexlingar an sädana soni uppkomnia gcnom finare och

gröfre skiffring, större eller mindre rikedom pä glimmer,

strykningens regclbundenliet eller oregelbundenhet o, s. v.

Bcrgartcns Orthoklas är hvit, stundom med en dragning
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ät grätt. Oligoklasen, vanligen mycket sparsam, är af hvit

färg; glimmern i allmänhet svart eller mörkbrun.

Den röda gneissen förekommer i kartans nordöstra del, Böd gmis.

dess färg är dels Ijus- dels köttröd, härrörande frän ortho-

klasens. Oligoklas träffas blott sparsarat; glimmern är svart,

uppträdande i ringa mängd.

Jemte dessa tvenne gneisvarieteter förekommer dess- HomUende-

utom hornblende- och protogyngneis, bädadera säsom mider- ^^^/'™%^"-

ordnade lager; den sistnämnda, vid östra ändan af Paana-

järvi i Kuusamo socken, med utmarkt vackra himmelsbläa

cordieritkristaller.

Gneissens strykning är i allmänhet NW tili SO och

SW tili NO samt stupningen antingen nordlig eller sydlig

äfvensom vertikal.

Kartan upptager fyra omräden af lerskiffer, hvilken i Lerskiffer.

dagytan uppträder i form af läga och särdeles släta hällar

med mjukt afrundade sidor, undantagandcs de stallen der

vattnet genombrutit skifferlagren, säsom tili exempel vid Kemi
elf. AUa dessa lager gä i ONO.

Bergartens färg är antingen gra, blägrä eller brun; den

bruna varieteten träffas i Kuusamo socken. Härdheten till-

tager ju mera bergarten närmar sig tili glimmerskiffer.

Lerskifferns parallelstruktur eller skiffring stryker längs

kartans heia omräde frän tili ONO. Stupningen som

oi'egelbundet är an nordlig an sydlig, ganska ofta stäende,

'^ildar mycket sällan mindre an 80^' vinkel mot horizontal-

planet.

Glimmerskiffer uppträder i grannskapet af lerskiffer, GUmmenhif-

g^eis, talkskiffer och qvartsit och öfvergär i dessa bergarter. A^»

Lagerstrykningcn gär frän NO tili och OSO. Formen och
r

strukturen äro i det närmaste lika med lerskifferns.

Den öfvervägande beständsdelen är en hvit glimmerart,
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Talkskiffer.

Kloritskiffer.

Alunskiffer.

Granit

hvarigenom bergai-ten erhäller en finskiffrig struktur och i

tvärbrottet visar den Ijusgrä qvarts jemte otydliga körn af

grä eller rödaktig fältspat, hvilka, om de tilltaga i nägon

betydlig mängd, kunna ästadkomma öfvergängar tili finskiff-

rig grä gneis. Saknas fältspaten lielt och hallet, öfvergär

glimnierskiffern tili qvartsitskitfer och Icrskiffer. En sädan

öfvergäng träfFas i Kuusamo och Kemi socknar. Strykningen

är tili NO, stupningen lika med lerskifferns.

Pä hvardera sidan om Paanajärvi uppträda tvenne be-

tydliga parallelt löpande lager af talkskiffer, hvilka gä i

WNWilig riktning och begränsas af glimmcrskiffer, gneis och

qvartsit.

Talkskiffern är en tunnskiffrig perlemorglänsandCj mjuk,

för käüscln fet bergart bestäendc af gulhvit talk med imie-

liggande smä körn af qvarts. Strykningen varierar emellan

NO tili OSO, stupningen är lodrät och nägra fä grader

sydlig.

Talkskiffern brytes af allmogen i Kuusamo socken tili

ställstenar ni. m.

KloritskifFer uppträder i Kuolajärvi, Kuusamo och Of-

vertorneä socknar säsom underordnadc lager; den är fjälligt

skiffrig och bestär af en mild lök- cUcr bcrggrön kloritmassa,

nägongäng blandad med litet qvarts. Strykningen NO tili

ONO, stupningen lodrät.

Alunskiffer observerades pä tvenne stallen i Kuusamo

socken; den synes bestä af en af kolhaltiga och bituminösa

ämncn innerligt genomdränkt lerskiffer, af svart färg. Stryk-

ningen är i det närmaste frän N tili S, stupningen lodrät.

Bland säväl metamorfiska som eruptiva bergarter upp-

tager graniten ungefärligen hälften af kartans areal Inom

detta vidlyftiga omräde uppträder denna bergart i alla möj-

liga variationer; Strukturen är antiugcn grof-, medel- ellcr

%



--T-^n-^^*

13

finkornig. Afsöndriiigen plattformig eller parallelipipedisk.

Den (altspatartade beständsdelen utgöres haifvudsakligen och

tili största delen af Orthoklas, hvilkens färg vanligen är Ijus-

röd tili köttröd. Oligoklasen, som förekommer niycket spar-

samt är grönhvit. Qvartsen har vanligen grähvit färg, stundom

är den färglös och glasig. Glimmern uppträder i olika gra-

nitvarieteter med ganska olika färger, och är an hvit, äu

brun, grön eller svart.

I södra delen af Ofvertorneä socken är graniten finkor-

,
glimmerfattig med utmärkt tjdlig parallelipipedisk för-

klyftning (se PI. VI och VII), hvaremot i trakten emellan

Simojärvi och Suolijärvet uppträda mcdel- och grofkorniga

varieteter med färglös, glasig qvarts.

Gneisgranit förekommer söderom Posiojärvi i Kuusamo Gneisgranit,

socken och vesterom Simojärvi, äfvensom i närheten af

gneislagren der dessa bergarter vanligen öfvergä i hvar-

andra.

ni

Kivalonotta och en dol af Ounasvaara i Eovaniemi soc- Turmalin-

granit.ken bestä af turmahngranit.

Porfyrartad granit uppträder ä Palotunturi i Kuusamo Porfyrartad

socken. Bergarten, röd medelkornig granit innesluter röda ^™"'^-

en kubiktum stora fältspatkristaller; hvarigenom bergarten

^är ett porfyrartadt utseende.

Pegmatitgranit, Denna bergart, egentligen en mycket Pegmatit

gi'ofkristalHnisk granitvarietct med vanligen hvit glimmor
^''""'''

uppträder här pä flera stallen säsom gängar i gneis, glimmer-

^^^ lerskiffer, raen nägongäng äfven säsom enstaka mindre

^ällar och körtlar.

Säsom främmande inblandningar i graniten har upp-

'"»lärksammats epidot omkring och nägra mil norrom Kuusamo
kyrka. Jemte detta mineral, tili färgen Ijust lökgrönt, upp-

" J
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Syenit,

Hälleflinta,

Qvartsit.

Sandsten.

Diorit 0. hörn-

blendesten.

träder i graniten svafvelkis, magnetkis och jernglans, hvilka

icke äro sällsynta isynnerhet i Paanajärvi trakten.

Det torde knapt vara nägoii socken i landet der Sye-

niten spelar en sä vigtig roll som i Kuusamo.

Bergartens förklyftning är oregelbundet niängkantig, for-

men är tili det mesta nijukt afrundad och färgen vanligen

röd, grä och grönaktig.

En egen syenitvarietet träffas i Ritakorkia trakten i

det nordligaste hörnet af Kuusamo socken. Som bergarten

derstädes saknar hornblende och innehäller i dess stalle lök-

grön strälsten samt hvit och Ijusgul fältspat, fär bergarten

ett vackert Ijusgrönt utseende.

Tre mil nordost frän Kern! kyrka förekomma nägra

mindre lagcr af rödaktig hälleflinta.

Qvartsiten har eu ganska stör utbredning inom karta-

omrädct och uppträder i mänga strukturmodifikationer säsom

kornig tat och skiffrig. Afsöndringen är antingen qvader-

formig, parallelipipedisk eller oregelbunden. Färgen är hvit,

gulaktig, brun, röd, bläaktig och grä. Wissa varieteter ega

en tydlig skiktning. Stundoin träöas glimmer (vanligen tili

färgen hvit), hvars blad ligga parallelt med hvarandra, sä att

bergarten öfvergär i qvartsitskiffer.

Omkring Kuolajärvi kyrka uppträder en blägrä, tat,

skiffrig, svärbestämbar bergart, hvars hufvudbeständsdel ut-

gör qvarts.

Qvartsitsandstenen uppträder i dagen blott pä nägra

Ställen i Kuusamo socken. Dessa lager söderom Paanajärvi,

hvila pä granit, hvaremot de norrom Ylikitka sjö boflntcliga

lagren uppträda tillsammans med qvartsit och syenit. Stryk-

ningen är N 60'^ och stupningen N 25^ W. Bergartens färg

är Ijust gulbrun med mörkare ränder.

Diorit och hornblendesten uppträda här och der^ inoin

TT^n ^^^-ir^^^-T.'^'-uJ&rj^- L-. M 1, ^'i J-~ *^ ^lO.^ fjj^.t fjtt- ttn-jtvr^rvrif ^Jinunii^m vi ^ ^ ^^— ^ ^



15

kartaomrädet, säsom unclerordnade lager och visa stuiidoui

tydlig skiffrigliet.
4

Hyperit har anträfFats allenast pä ett stalle vid Tolo- Hyperit.

nen gästgifveri i Tervola socken.

Nordost frän Kemi sockens kyrka förekominer serpen- Serpentin sten.

tinsten. Eergarten, mörkgrön tili färgen, har mycket stark

oregelbundet mängkaiitig förklyftning.

Det största inom kartaomrädet förekomniaude kalkberg Kallsten oeh

anträffas omkring 20 verst NO fräu Torneä stad. Stallet
^'^^«"^^'^•

kallas kalkkimaa, är ganska vidsträckt och bildar en mäktig

lagerstock uti kalkdränkt lerskiffer^ samt visar under stryk-

i^ing frän NW tili SO eu mängd smä, obetydligt öfverjord-

ytan framstickande kullar och hymplar. Strukturen är myc-
ket finkornig. Färgen hvit, grägul och grä. All kalk här-

Stades är dock talkhaltig och följakiligen dolomitartad.

Säsoni tillfälliga inblandningar ingä, utoin qvarts och

grafit, i den gräa kalken koboltglans.

Pä nordöstra stranden af Ylikitka i Kuusamo socken
förekommer Ijusröda och bläaktiga dolomitlager af kristal-

linisk medelkornig textur. Bergarten innesluter körn af svaf-

vel- och kopparkis.

Nägra mindre doloniit och kalkstensgängar anträffas

*lessutom pä ätskilliga stallen inom kartaoinrädet.

Pä trenne stallen aaträffades qvartskonglomerat. Detta Konyhmerat.

"estär af qvartsitstycken (och inom Kuusamo socken der-

Jei^te alunskifferstycken) tenimeligen afrundade och ända tili

^^t hönsäggs storlek, sammankittade genom ett qvartsigt bin-

^emedel tili en sä härd och fast sammanhängande massa, att

^*^ särskilda 8tenarne förr kunna släs eller brytas sonder, an
'^^ lossna ur sin infattning.

De inom Kuolajärvi och Kuusamo befintliga konglome-

^^^tenia bilcla sjelfständiga lager, hvaremot den vid Taival-
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koski i Kemi sockeu uppträder som en större gang i 1er-

gliminerskifFer, hvars strykning är tili W och stupningen

lodrät.

Krosstens-

grus.

Rallstens-

grus.

Mosand»

Lera.

De lösa jordlagrens beskafTenhet.

Det nännast bergskorpan liggande krosstens gruset be-
^

stär, säsom kändt är, af iiägot afrundade eller skarpkantade

stenar af olika diinensioner uppblandade med ett luer eller

inindre fint steuiujöl. Men ifall denna bildning af en elier

annan orsak varit utsatt för vattnets invorkan bar det fina
i

grusmjölet blifvit bordtsköljdt och stenarne rentvättade,
r

hvarigenom krosstensgruset nägot päminner om ruUstens-

grus. De sälunda uppträdande tvenne slagen af krosstens-

grus, d. V. s. det otvättade och det tvättade, anträffas isyn-

nerhet uti Kuusamo, der stora omräden utgöras af nyssnämnde

bildning oeh der krosstensgruset uppstiger ända tili bergcns

toppar ja stundom helt och hallet betäcker de lägre bergs-

hymplarne och säledes hindrar undersökningen af den fasta

jordskorpan.

Byggnadsmaterialet, tili de förut omnämnda äsar, utgör

ruUsten, ruUstensgrus och sand. Deras utbredning är ganska

stör inona trakten oeh nppträda icke allenast i äsform, utan

säson^i mer och mindre höga kullar och jemna platäer.

I nära sammanhang med bildningen af rullstensäsarne
j'

stär mosanden, emedan man isynnerhet vid äsarnes fötter

anträffar denna, intagande ofta ganska stora trakter.

I den del af Uleäborgs län, soin upptages ä föreva-

randc karta, är särdeles brist pä lera. Den Ulla mängd som

päträffas är vanligen mycket sandblandad, hvarföre den icke

kan användas tili tegel, sä a.tt man, tili exempel, i Kuu-

samo och Kuolajärvi socknar, icke finncr nägon enda tegel-

ötens-spis.

i
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Trakten i närheteu af Kemiträsk och Rovaniemi kyrka Svämmsand.

utgöres af svänimsain]. Da värfloclen ärligen afsätter i lugii-

vattncn sand och lerslam, bilclas clerigenom cleltor, hviika

utgora bördiga ängsmarker. I ett sädant deltaland iiorrom

sistnämiide kyrka gräfdes, för nägra. är sedan, cn brumi,

hvari efter allmogens utsago, pä fyi'a famnars djup päfunnos

snäckskal och ett iHa tillyxadt trästycke liknande en ära.

Huru länge dessa legat inbäddade i jorden, tillkommer fram-

tida undersöknmgar att utreda.

Säsom redan sades, är denna trakt ärligen hemsökt af

öfversvämningar och dessa ganska betydliga, da tili exempel

ar 1807 vattnet steg öfver normala vattenständet vid Rova-

iiieini kyrka 29 fot; är 1825, 26 fot; 1835, 27 fot; 1859, 30

fot och 1868, 25 fot.

Bland lösa jordlager mä här ytterligare omnämnasmoss- Mosstorf och

torf och torfdy, af hviika isynnerhet den förstnämnde intager
^'''^'^'^'

stora sträckor, tili exempel i sydöstra delen af Öfvertornea

socken.

Kiselguhr förekommer i nägra sjöars och äars hotten Kiselguh

uti Kuolajärvi, Kemiträsk och Knusaino socknar. Den som

blifvit tagen ifrän Ahvenlampi i Kemiträsk socken synes vid

niiki'oskopisk undersökning imiehälla diatomaccer säsom Pin-

iiiüaria, Navicula med flera arter.

Af de 37 kallkällorj som blifvit undcrsokta, har inedcl- Käih

tempcratnrcn visat sig vara +3," 5, dessa äro:

\T

)r

Söderom Mellajärvi hemman

^ V. SW fr. Karhujnpukka

Wid Turtola kapeil kyrka

Söderom Hirvasjärvi . .

4 V. söderom Paanajärvi .

»*

'Jsterom Sieppijärvi . •

SSW frän Liikanen heiamaii

. bestämd 18^09 + 5", o.

18V 69 +2",o.

18^69 +3",o.

182^69 -|-3",o,

18V'70 +3",o.

1S\3 70 4-20,0.

18?j8 70 +4",o.

)1

??

w

?7

»

})

2



18

-^

NorrODi Ritakorkia .

NO fran Rytijärvi

I fr

H

Söderoin Selkälä liemman (stärkt flöcle) „

Westorom Halijärvi ...... „

2 V. d:o d:o (stärkt flöde)

2 V. SW Iran Pyhätuntur

Süderom Salmijärvi . .

Vid d:o

4 Y. SW fr. d:o

Westerom Wilmavaara

Söderom Lauhkea hemman

7!

1?

n

!'

n

Tl

Vid Miekkavaara

Westerom Paasonlampi ....
Norrora Yliposiolampi (stärkt flöde)

NO frän Pajulampi

NO frän Auttijärvi .

SW frän Ahvenlarapi

Norrom Saarijärvi .

»

ji

n

n

j;

n

n

5Y2 V. österom Hyypiö gästgifveri

3Y2 V. österom Konttavaara . . .

Österom Hangasvaara (stärkt flu de)

NO frän Käyrästunturi - , . .

SödraändanafWuonnisjarvi (jernhaltigt)
,,

n

^^

7?

1?

ind 18f70 +3", 0,

18V^70 + 3<», 5.

18^70 +3", 5.

18 V' 70 + 7", 0.

181/70 +3<',o.

182/70 + 5", 0.

18^70 + 3", 0.

18'-V*70 +4<',o.

18\«70 +2", 5.

18 '^«70 +3", 0.

18V70 +30,5.

18^70 + 4", 0.

18 1,2 70 +30^5.

18^^70 +30,0,

18^*70 +30,5.

18 V' 70 +30,0.

18^70 +4",o.
182J70 +4«,o.

18^70 +5",ü.

18/71 +3",o.

182/71 +2*',o.

18'-/71 +30,0.

iyfalnifir.

11

ji

n

•)•>

V

)1

18J71

18|71

18|7l

+ 3**, 5.

Ostra sidan af Wuounisvaara .

6 V. österom Javarus by . . .

Westerom Kummuvaara , . .

Östra ändan af Kummujärvi. .

5 V. vesterom Märkäjärvi by

10 V. österom Aapajärvi , . .

5 V. SO frän Wuorijärvi . . .

Sjömahn finnes i de stora sjöarna i Knusarao och Kova-

nicmi ymnigt. De magnetiska jernmalmanledaingarne vid

+ 30, 0.

+ 4'>, 0.

18V>71 +3^0.
18^71 +3^0.
18^71 +4^0.
18'-^g«7i +3^0.

-.-r>
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Liinanld och Karhujupukka syiies ej vara arbetsvärda, hvar-

emot Kiiusamo kopparskärpningarne tyckas mera lofvande.

Omkriiig 30 verst norclost frän Kemi kyrka ligga tvenue Fornlemnin'

af flyttblock uppförda torn, det ena 7 fot det andra 4 fot
^''''*

bögt samt livardera 2V2 fot i qvadrat. Stallet lieter Tonü-

vaara.

Atta verst NO frän Tornivaara aiiträffas en ringmur af

flyttblock 32 fot i qvadrat. Marens största höjd är 7 fot.

Stallet kallas Jatulinlebto. Inga traditioner förefinnas om
nägondera af dessa fornlemningar.
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'ill följd af ett hos oss icke vanligt iutresse för kännedo-

men om landets geogiiostiska förliäUanden erhöll jag i bör-

jan af november 1874 af Hr ingeiiiöreu, magistor 10. Wahl-

man underrättelsc om en vid pägäende jemvägsarbeten utförd

betydligare genoragräfuing af den pä orten s. k. Kerälä-äsen

i Hattula socken, Tavastehus län. I anseende dertill att

mängfaldiga yppcrliga tillfällen tili undersökningar af vara

äsars inre byggnad tillföreue gätt förlorade, da vid före-

gäcude jernvägsanläggningar genomskärningarna icke genast

blifvit grauskade och aftecknade*), och lagringsförhällaudcna

sedermera för det mesta gjorts otillgängliga genom torfbe-

läggning 0, s. V., trodde jag att förevarande tillfälle icke

borde lemuas alldelcs obeaktadt och omnämnde alltsä för-

häUandet för Veteuskapssocieteteus d. v. ordföraude Hr pro-

fessor J. J. Chydenius, genom hvars varma intresse för sa-

ken och väaskapsfulla bemedling jag af nämnda Societet äf-

ven erhöll resemedel med uppdrag att i omförmäldt afseeude

besüka orten, hvaröfvcr redogörelse af mig sedan inlemnades

vid Vet. Societeteus derpa följande decembermöte. I enlig-

het med redan tidigare väckt förslag härom beslöt Societeten

seder,nera att bekosta en utförligare undersökning af genom-

.räfningarna längs heia Äbo-Tammerfors-Tavastehus' m.der

anläggning varande jernvägslinie. Att utförandet af jamval

'

^Te^ vackert uudautag utgöra K. P. Solitanders iakttagelser

längs Hangöbanau, som ingä.i „Bidrag tili kännedom af Finlands ua-

tur och folk, utg. af Kin^ka Vet. Societeten", 20:de luiftet,

g
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dessa undersökningar lemnadcs ät mig i uppdrag, aiiser jag

mig liärstädes böra tacksamt erkämia pä samraa gäiig jag

nu gär att i ett sammanhang redogöra för dervid gjorda

iakttagelser.

Ehuru tidpunkten för dessa undersöknii]gars anställaiide

kau sägas liafva varit i alia afseenden scrdcles lämpliot vald

enär blott fä genomskäraingar (iiiom Urdiala och Tammer-
fors distrikten) äiinu vid mitt bosök voro ofuUändade och ä

andra sidan likaledes ett färre antal (inom Äbo och Tava-

stehus distrikten) redan da blifvjt öfvcrklädt eller torfbelagdt,

vill cfterföijande beskrifning dock ej göra aiispräk pä dexi

fullständighet och detaljering som blifvit nüijliga, ihändelse

en kortare sträcka förelegat tili graiiskning. Inför sakkänne-
dom egande böra de saralade iakttagelserna dock kiinnabära
vittne om nödvändigheten af, att likartade och om möjligt

fiiUständigare undersökningar vid pägäende jernvägsbjg^na-

der icke vidare hos oss försummas, alldenstimd ett heia lan-

det genomkorsande nät af iakttagelser, beträffande framför
allt vära hittills nästan helt och hallet obeaktade ehuru ej

minst vigtiga lösa jordlagers beskaffenhet och iagringsförhäl-

landen, salunda becivämast och snarast künde sainmanknytas,
hvarigenom det mähända äfven hos oss slutligen blefve njöj'
ligt, att komma tili nägra, pä kännedom af en mängd fak-
tiska förhällanden grundadc alhnänna slutsatser och att sä.
lunda i nägon mon kunna lemna bidragiiU utredningen af
def intressanta, men ännu ej fullständigt lösta problcn^et
om qvartärbildningarnas och i all synnerhct äsarnes upp.
komstsätt.

För det välvilliga tülmötesgäencle hvarmed profiler och
kartor städse ställdcs tili mitt förfogandc samt för den vän-
skapsfulla medyerkan, jag röiit af alla hrr iugeaiörer och
tjenstemän, ,ned hvilka jag hade lyckan sammanträfia uuder
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mina resor och cxkursioiier, vill jag här slutligen liafva ut-

talat min förbiiidligaste tacksägelse.

Korrckturläsuingen äfvensom graiiskiiingeii af plancher-
nas och profilemas litografieriüg har Hr bergsproberareii, ma-
gister K. A. Moberg vänskapsfullt ätagit . sig att utföra under
förf;s vistelse ä utrikes ort.

Frän mymiingen af Aura ä invid Äbo slott gär jern-

vägsliuien i on krökuing närmare slottsfjärden först mot norr,

men vänder sig derpä i iiärheteri af xibo Station ät nordost
och följcr stadens nordvestra kant, sä att den nära tulleu

skär vägarna tili Eeso och S;t Marie socknar; derpä fort-

loper den under sniärre krökuingar genora sistuämnda soc-
ken i Bordnordostlig riktniug tili Ylijoki by, der den vänder
sig ät nordost, gär öiVer Paattisjoki och fortsätter i denna
riktning tili Lundo Station i närheten af Tammentaka by
inom Lundo socken, samt vidare tili granskapet af Brunkala
kapellkyrka inom Pöyttis socken; sedan löper den öfver
Brunkala ä vidpass en verst ofvanför dess utfiöde i Aurajoki
och fortsätter i samma direktion upp tili Viilala by, der
Aura Station är belägen. Derstädes vänder sig linien ät
oster och gär migefär en half verst söder om Hypöis by
ofver Aurajoki samt vidare under diverse krökningar i nord-
ostlig riktning omkring en verst norr om och förbi Kyrö by
il^^arinais kapeil af Eura socken tili Kummila by inom
Poyttis socken. Tvä ä trc verst i nordostlig riktniug frän
^ummila by kommer linien in pä Loimjoki sockens omräde,
*^er den gär öfver Niinijoki vidpass en verst söder om Mel-
"ä by, öfver Karhulaujoki vid Piltola by och öfver Loim-
joki vid Peltois by, der Loimjoki Station är placerad. Der-
^ ran stryker liuieu ander krökuingar i ostnordostlig direk-
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tion en verst norr on Ypäis by upp tili Koivisto by i Hum-

pila kapcll af Tammela socken samt viclarc öfvor Kojoüjoki

tili Kolli by i Urdiala socken, der den äter vänder sig mot

nordnordost och gär vester om Särkjärvi upp tili Huhtis by,

fem ä sex verst i sydost frän Urdiala kyrkoby, samt sedan

genom Sotkia by nära sydöstra viken af Jalantijärvi och

dcrifrän tili Akkas kyrkoby, der densamma norr om kyrkan

vid Toijala Station sammanlöper med jernvägslinicn frän Ta-

vastehus tili Tammerfors. Deuna sistnämnda äter gär frän

statioiishuset invid Tavastelms först i nordvestlig riktning,

kröker sig derpä ät vester och stryker öfver insjötjärdcn om-

kring en verst norr om staden; sedan fortlöper den i nord-

vGütlig direktion mot norduordöstra hörnet af Lehijärvi (som

ligger 278' öfver Finska vikens nivä vid Helsingfors), der den

genomskär Kerälä äsen, vänder sig derpä mot vester och

gär sälunda tili räen mellan Hattula och Kalvola socknar,

hvarifrän den i nordvestlig direktion fortlöper genom Kalvola

socken närmast norr om kyrkan samt gcaora Sääksmaki soc-

ken kringom en verst söder om Linnais by tili Akkas kyrkoby

och derifrän i sanuna riktning tili Viiala gärd der Yiiala

Station är belägen. Derstädes antager linien inom Lempälä

socken nordlig riktning i det den stryker fram mellan Alk-

kulanlahti och Riitialäjärvi upp öfver Lembois kanal tili Lera-

pälä kyrka samt öfver Niemis fors alltvidare i nordlig rikt-

ning längs östra stranden af Sääksjärvi; närmare norra ändan

af nämnda sjö vänder den sig inom Messuby socken sä smä-

ningom ät nordnordost, gär öfver Hatanpäänoja och Viinik-

kalajoki, genomskär Sorimäki närmast öster om staden och

slutar norr om äsen, vid Tammerfors Station, hvarifrän en

bibana kommer att ledas tili Naistenlahti vid södra ändan

af Näsijärvi.
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Da materialet tili de qvartüra aflagringarna företräcles-

vis oui icke uteslutaiide torde vara hemtadt frän den fasta

berggriinden i närraaste granskapet af deras nuvarande af-

lagringsplatscr, synes dct vara i sin ordning och aödvändigt

Htt — sävidt en öfversigtlig känucdoiu härom kimnat iulieni-

fcas under exkursioncr längs med ocli ät sidonia frän jern-

vägölinien — tili först lemua en kort redogörelse beträifande

af ijödcn.

Den fasta berggrundens allmänna beskaffenhet.

Närmast vester om Äbo stad oclr^vidare normt inom
^•t Marie och Lnndo socknar är terrängen jämförelsevis gan-

ska kuperad, dorigenom att 50' ä 80' höga, branta berg-

^lyiuplar höja sig öfvcr de trängre lerdälder, genoiu hvilka

bauhnien i slingrande krökningar dock kunnat beqvänit le-

das sä, att blott bögst fä och obetydliga skärningar blifvit

Den fasta berggrunden utgöres bar af medelkor-
mg, Ijus rödaktig och glimmerfattig granit, som bestär huf-

vudsakligen af hvit, Ijusgrä eilor rödaktig ortoklas med grä

qvarts och stundom smä svarta glimmerfjäll samt allmänt är

^ackert tigrerad med rödbnma granater af 2—5 lin. i dia-

^^^öter; normt upptager bergarten dock nägot mera glimmer
^^^h erhäller pä samma gang ett strinnnigt utseende. Denna
^^i'deles vackra och tili byggnadssten förträffliga granitvarie-

^^ har jag ej päträffat nordligare an vid 14 v. ä profilen, i

^^i iiagra tuson fot pä sidan österut belügen mindre hynjpel.

^i'ifräu normt finner man terrängen inom Lundo och i Ka-
^"lais mindre kuperad, i anseende dertill att berghymplarne

^llniänhet äro lägre och flackt afrundade samt^.'mera spridda;

^
bestä mestadels af smäkornig rödgrä granit, sora inne-

*^^er rödaktig ortoklas, hvit plagioklas, rökgrä qvarts och
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svart glimmcr. Somligstäclcs har jag dock päträffut uuder-

ordnade partier af gneis; sä t. ex. vid landsvägen 4 verst

norr om Mäkkylä samt här och der vidare norrut mörkgrä

horiibicndegacis, som pä förstnämnda stalle stryker N 65^'

med lodrätt fall; vid 18 v. ä profilen finkornig och vresig^

mörkgrä glimmergneis med gängar af storkoniig pcgmatit

0. s. V. Pegmcatit träffas äfven i skärningarna 33 v. och 33,5 v.

ä profilen; pä förra stallet bestär den af Ijusröd ortoklas,

grä qvarts och svarta glimmerfjällj samt innehällcr dcssiitom

Ijusröda granater och röd pjrargillit; pa senare stallet iit-

görcs den af röd ortoklas, hvit plagioklas, grä qvarts och

obetydligt glimmer, men dereanot blä cordierit och svart

pyrargillit i icke ringa mängd. Pä sidan om dessa pegma-

tithymplar vester om linien har jag dock iakttagit rodgrä

medelkornig granit med gängar och körtlar af nyssbeskrifna

pegmatit.

Södra dolcn af Loimjoki socken är temligcn flack och

jämn; först närmare Stationen och i dess omnejder har jag

dcrför haft tillfälle att närmare iindersöka den fasta berg-

grunden. Den bestär här af medelkornig mörkgrä granit,

som förklyftas oregelbundet och innehäller hvit eller Ijusröd

ortoklas, rökgrä qvarts samt här och der svarta glimmcrfjäll.

Der linien framstryker inom östra delen af nämnda socken

blir tcrrängen smäningom äter mer och mer kiiperad och

berghymplar af vexlande beskaffenhet uppstiga närmare och

fjärmare frän linien kling de större och mindre 1er- och

mossmarkcr, pä hvilka banan är utsträckt. Den fasla grün-

den bestär här vexelvis af granit och gneis; dock synes den

senare formationen vara förherrskandc; sä fann jag närmast

norr om Kauhanoja by hornblendegneis, som stryker N 80**

nied lodrätt fall; vid 77 v. pä linien fr. Äbo medelkornig

mörkgrä syenitgranit, som bestär af röd ortoklas, mörkgrön

^-1
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Hornblende, grä qvarts och svart glimmer; vid 79,5 v. ä Pro-
filen narmast öster om linion ott omkr. 200' bögt ber^r af
finkornig mörk hornblendegneis, som stryker N C5<> V med
80'^ stupning mot NNO; vid 82,5 v. pä sidan om Hnien en
mindre liympol af medelkoniig grä granit; en half verst
längre fram pä södra sidan om linien äter hornblendegneis,
som stryker NSÖ" V med lodrütt fall, och i densamma gän-
gar af pegmatit, som innehäller röd ortoklas, grä qvarts och
sparsamt svart glimmer; pä samma stalle i skärningen in-
vid linien förekoramer mörkgrä glimmergneis, som stryker
N 30" V med lodrät stupning, och i denna gängar af grof-
kornig granit.

Inom Hnmppila kapell och i all synnerhet uti Urdiala
socken framgär Hnien öfver serdeles kuporadc omräden; ett
stört antal ej sällan rätt ansenliga genomskärningar förnäm-

i grusbankar har derför varit nödigt att utföra pä
flenna sträcka af banan; 100' och högre berghyniplar vexla
har med djupa sanka 1er- och mossmarker. Berggrunden
bildas allmänt af grä medel-grofkornig porfyrgranit, som be-
stär af hvit eller stundom röd ortoklas, blägrä qvarts och
svart glimmer, i hvilken medolkorniga grundmassa ofta ligga
"iströdda störro och mindre parallolipipedcr och bollar (ända
^>11 I" i diameter) af hvit eller köttröd fältspat, vanligen ut-
"oi-ande ett tvillingsaggregat enligt lagen för de bckanta
ortoklaskristallerna frän Carlsbad, Med mer .,„,„„,.
^y^lligt utvccklad porfyrstuktur utbreder sig denna granit allt
^ulare norrut tili och ett stycke förbi Iluhtis Station i ür-
^lala socken. Vesterut har jag observerat samma bergart
^nnu uti ürdiala kyrkoby samt mellan Kutajärvi och Vanha-
J'Y^i, och derifrän söderut i Kolli by och Matku gärd; men
P'»- andra sidan om en djup och smal dalsänkning vester oni
^istnämnda stalle och vidare ^norrut kring Vuoltis gärd an-

^

och mindre
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stä vexelvis hornblendegneis och glimmcrgiieis, hvilken vester

om Matku gärd (hornblendegneis) stryker N—S eller N 30" O

med lodrätt fall och vid Kallensilta gästgifveri (tunnskitlVig,

niörkgrä glimmergneis) N 60'* O likaledes med iodrät stup-

ning. Denna sistanförda strykningsriktning syftar som man

ser mot Kalvola skifferregioneii och det synes äfven sanno-

likt att nu i fräga varande gneisfält uti ett smalt utskjutande

halte sammanstötcr österut med nämnda skifferoraräde, ty

mellan Forssa och Huhtis stationer har jag mellan den rä-

dandc graniten funnit spar af säväl det torra som det sc-

nare. Vid 96 v. ä profilen frän Äbo träffas pä sidan om

linien en lag hympel af hornblendegneis och P/2 verst nord-

ligare framträder ej serdeles härd, svart, glänsande Icrglim-

merskiffer, tili strukturen päminnande om tyskarnes s. k.

Knotenschiefer och strykande N 75" O med 60" fall mot sö-

der; den är nämligen brant upprcst af Ijusgrä mera grof-

kornig granit, som innehäller hvit orto- och plagioklas samt

grä qvarts och glcst inströdda svarta glimmerfjäll. Huruvida

den i Kalvola förekommande Uralitporfyrcn kan ansos före-

komma i nägot samband med skiiTerregionen derstädes, mä

Icmnas dcrhän, nogaf, äfven här anträffas dcnna egendomliga

grönstensart en verst söder om det nyssomnämnda skiffer-

lagret. Nägot nordligare om detsamma, 101 v. ä profüen,

framträder äter ett mellan granit inbäddadt lager af tunn-

skiflrig glimmerrik gneis, som innehäller hvit fältspatj grä

qvarts och svart glimmer samt stryker —V med 70" stup-

ning mot N. De i närheten uti graniten förekommande peg-

matitgängarna bestä af hvit ortoklas, blägrä qvarts och i

ringa mängd svart glimmer; deras förekomstsätt äskädlig-

görcs ä PL IL Fig. IX: t & 2; gr ;ranit, p = pcgmatit.

Vid Huhtis Station, der jag obscrverat porfyrgraniten nord-

ligast, bestär densamma af hvit ortoklaSj blägrä plagioklas.
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med nägot qvarts och enckst liär ocli der inströdda svarta

gliminerfjäli, men deremot svartgrön hornblende i stöiTe

amängd; äfven i deima varietet af bergarten finner man 2

linier stora tvillingskristaller af ortoklas porfyrlikt inströdda

i den medolkorniga grundmassan.

I nordostlig riktning häriträn passerar linien pä en

sträcka af 5 ä 6 verst vidsträckta 1er- och niossfält; derefter

hlir trakten äter inom mcUersta dclcn af Akkas socken mera
kuperad ända tili Sotkia by, hvarifran banan öfver flacka

lerfält stryker fram tili Akkas kyrkoby. Uti södra delen af

det kuperadc omrädet uppträdor oregelbundet och stärkt

förklyftad, rödgrä, sniäkoriiig granit, som innehäller röd eller

Iwit ortoklas, grä qvarts och i ringa mängd smä svarta glim-

merfjäll. üpprcst och ouikastad af densamma anstär i skär-

ningen vid 112 v. a profilen frän Äbo eller 1 mil södicr om
Toijala Station finkornig mörkgrä gneis i tjocka vägböjda

skikt, som stryka N 60^^ V; kontaktförhällandena äro fram-
ställda ä PL IL Fig. XTL Uti Sotkia by och nordligare

i Akkas kyrkoby ntgörcs den fasta berggrunden af finkornig
grä vresig gneis; genomsatt af smala Ijusgrä granitgangar;

gneisen, som pä senare stallet stryker N 50*^ V med lodrätt

fall, är skilitvis hornblendehaltig; granitgängarua bestä af

hvit ortoklas, qvarts och i obetydlig mängd svart glimmer.

Likadan grä vresig gneis anträffas allt vidare vesterut

^dl Viiala och derifrän normt ända tili och ett stycke förbi

Lembois Station; 3 verst frän Akkas kyrkoby är strykningen

V med lodrätt fall, nära Viiala äter har jag funnit dess

nktuing vara N 60** med 80*> stupning mot SSO; i trakten

^^ Lempälä kyrka gär den äter N 10*^ V och I^—S med lod-

^ät stupning eller 70*^ fall mot Ö. Ända tili Lembois är

terrängen visserligen nägot kuperad och t. o. m. ganska berg-
ouuden, mcu som strykuingsriktningcn, i hvilken äfven ber-
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gens sträckning i allmänhet är utvecklad, har smäningora
r

öfvergatt tili norclsydlig, förcfinnas aiVen in er och miiiclve

ütprägkxde dalsänkningar i derma direktion, uti hvilka bau-

linicn utan svärigheter kimiiat utsträckas.

Norr om Lembois vidtaga dercraot andra terrängförhäl-

landen, som sedan fortvara ända tili närheten af Tainmer-

fors; här niÖta äter serdeles kiiperade omräden, som stallt

mänga svärigheter vid liniens utstakning och scdan vid ba-

nans byggande nödvändiggjort ett stört antal genomgräfnin-

gar och sprängningar. Pä denna sträcka ända tili en half

mil söder om Tammerfors synes porfyrgratiit företradosvis

bilda den fasta berggrundcn; imder tiden uppträda likväl i

undcrordnade partier äfven andra bergarter, sä t. ex. en mil

söder om Tammerfors grä finkornig gneis, som stryker N40*^V

med 60" fall mot SV och derifrän 2 ä 3 verst nordligare

hymplar af grönstcn med gängar af rosenqvarts. I skärnin-

;en 6 verst söder om Tammerfors Station anstär medelkor-

nig mörkgrä porfyrgranit med inströdda stora hvita ortoklus-

tvillingar; i denna uppsätter en 35' ä 4(J mäktig stock af

finkornig Ijusgrä granit, som vid ena kontaktsidan smäningom

öfvergär i ett otydligt begränsadt parti af storkornigt gry

med urskiljningar af rökqvarts och rosenqvarts och utskjnter

storkorniga apofyser i den omgifvande mörkgrä graniten.

Vid linien, 3 verst söder om Stationen, äfvensom i den höga

bergsträckningen vid södra ändan af Näsijärvi, nordest ora

staden, anstär medclkornig grä vresig gneis, som stryker

Ö

—

V med lodrätt fall eller brant stupning mot S; här och

der förekomma i densamma pogmatitgängar, bestäende af

hvit ortoklas, grä qvarts och stora flasor af svart ghmmer.

Ätervända vi nu tili Akkas kyrkoby och fortgä vidare

österut för att slutligen lära känna berggrundens bcskaffen-

het längs linien tili Tavastehus, sä finna vi att den inom
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Akkas uppträtiancle gneisen annu anträffas i Sääksmäki soc-

ken iiivid banliiiien 5 ä 6 verst sydost om Toijala Station;

nien sedan nännare Kunrila Station framträda skifFerarter, i

allmänhet af föga vcxlande beskaffenliet meu stimdom i la-

gervexling med mer och niindre mägtiga skikt af gneis eller

kanske rättare sagdt eurit, saliinda exemioelvis en knapp verst

i nordvestlig riktning frän Kuurila Station samt vid lands-

vägen ungefär 2 verst sydost om Kuurila i en onitrent 100'

liög berghympel, kailad Oikolanvuori, der tunna skikt (1 linie

tili 1 ä 2 tum) af rödgrä eurit lagervexla med ännn tunnare

sädnna (1—3 linier) af mörk, glänsande lerglimmerskiffer,

hos hvilken senare skiffriglieten ofta är utbiidad i ett mot

skiktytorna med circa 10'^ lutning inskjutande plan, hvilket

förtydligas af PL I P'ig. I, som är aftecknad i enlighet med

skiktenas tjocklek ä en föreliggande stuff: e — eurit, lg ^ 1er-

glimmerskiffer; skiktningens strykningsriktning är —V med

myckct brant fall mot S. Uti Linnais by, 1 verst norr om
Kaurila Station, uppstiger en enstaka berghympel tili vidpass

150' öfver omnejderna, hvilken bestär af smäkornig grönsten^

som fÖrklyftas i snedvinkliga parallelipipeder; den innehäller

niörkgrön hornblende och i mindre mängd hvit fältspat, hos

hvilken jag likväl ej funnit nägon tvillingsstreckning, samt

gnistor af jernkis, —— Inemot 4 verst sydost om Kuurila an-

stär i en skärning vid Knien niörkgrä tili svart glänsande

lerglimmerslciffer, niest serdeles tuunskifFrig och med vacker

parallelt rätlinig strimnrighet pä skiktytorna; strykningen

vexlar nägot: N 40'^ Y med 60'' fall mot SV eller Ö - V med

lodrät stupning. Samma bergart traffas ännu par verst öster-

^it, men sedan mÖter fast klyft vid Knien först inom Ifattula

socken, vid 15 v. frän Tavastehus, och derifran vidare österut

omkring 4 verst; den bestär af mörk glänsande lerglimmer-

skiffer, som vid 13 v. pä Knien frän Tavastehus innehäller

3

i
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1 ä 2 linier stora, i rliombdodekaedrar kristalliserade röd-

bruna granater, och der bergarteii legat utsatt för atmosferi-

liernas äverkan är fuUsatt med ända tili äggstora, oregel-

bundet afrundade, pä den mörka grundmassan genom sin

Ijüsgrä färg tydligt framträdande konkretionära bildningar;

i skärningen vid 11 v. fvän Tavastehus finnes i den glimnier-

rika, svartgrä glänsande skiffern tili stör ymnighet inströdda

1 a 3 linier stora ialtspatkornj som tili allra stÖrsta delen

äro söndervittrade tili en mjukare kaolinartad massa, med

bibehällen form af de ursprunliga faltspatkristallerna. Skif-

ferns strykning är vid 14 v. N 35^ V med 70** fall mot SV;

vid 13,5 V. frän Tavastehus N 20^* ä 25^ V med 65" stapning

mot SV, men i en nara ät sidan belägen mindre hympcl

NOO^V med 75" fall mot SV; vid 11 v. slutligen stryker

skiffern N 30" V och faller in mot SV med 80" lutning mot

horisontalplanet.

Derifrän österut har jag ej observerat fast klyCt vid li-

nien förr an 7 v. frän Tavastehus, der uti en mindre skär-

ning framsticker grä medelkornig granit, som bestär af livit

eller svagt rosenröd ortoklas, svart glimmer och rÖkgrä qvarts,

med här och der inströdda koi^n af blähvit plagioklas. Sudan

träffas norrom Tavastehus en ganska vacker rödaktig syenitgra-

nit, som i medelkornig blandning innehäller rödaktig ortoklas,

svart hornblendc och grä qvarts med här och hvar förekom-

mande svarta glimmerfjäll och körn af livit plagioklas.

ünder heia sträckningen mellan Tavastelms och Toijahi

stryker jernvägslinien öfver jämna 1er- och mossfält; endast

trakten norr om Kalvola kyrkoby är nägot högländ och ku-

perad, utan att likväl för banliniens anläggning hafva erbju-

dit nägon svarighet.

Efter att sälunda hafva sammantattat i en öfvei'blick,

hvad jag iakttagit i afsoende ä terrängförhällandena och

#

h
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berggrundens allmäiina beskaffenhet längs heia linien frän

Äbo tili Tainmerfors ocli Tavastehus, kan jag iiu öfvergä tili
L

beskrifning af de öfver största deleii af denna gi'und utbredda

Üvartärbildningarna.
r

Genom de omfattande och noggrana geologiska under-

sökningar sora under tvä senaste ärtionden hlifvit anställda

i Sverige och Norge har det numera kunnat tili fullkomlig

visshet ädagaläggas, att en glacialverksamhet, analog med

den pä Grönland nu rädande, under ett i geologisk mening

nyligen afölutadt tidskifte egt rum öfver en stör del af Eu-

i*opas nordliga iänder. Pä denna tid, under den s. k, glacial-

Perioden eller istiden i Norden, lägo Skandinavien och Fin-

land öfverhöljda med en ofantlig ismantel, som smäningora

gled ner frän de högre bclägna trakterna mot kusterna af

de omgifvande hafven. Inunder dessa ismassor af oerhörd

tjocklek pägick med ,oemotständlig magt ett mot den under-

liggande fasta bergytan riktadt förstörings- och nivellerings-

arbete, hvars slatresultat nu föreligger dels i oförändradt dels

i sedermera af andra agentier omarbetadt skick uti de vid-

^träckta och m'ägtiga lösa aflagringar, hvilka öfverhölja och

tindanskymma största delen af den fasta berggrunden och

^*^^ii, sedan äfven de klimatologiska förhällandena blifvit gyn-

^^i^^nia, numera göra dessa Iänder beboeliga och tillgängliga

^^r odling, Genom vattnets äverkan vid närmast kring frys-

P^inkten vexlande temperaturgradcr samt under de öfverlig-

gJ^nde ismassornas ofantliga tryck och ständiga glidning af-

^Pjelktes och söndergrusades oafbrutet den underliggande berg-

skorpan, och de sälunda frambragta slam- och grusmassorna

förflyttades med och uti isen samt aflagrades slutligen pä
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lägliga stallen närraare eller tjarmare fran den ursprungliga

nioderklyftens omräde. Dessa grusinassor fÖrefinnas tili stör

del äimu i samma oföraiidrade skick, hvari de da aflagrades,

ocli lemna alltsa vigtiga antydiiingar oai de naturkrafter, som

voro isynnerhet verksamma, ocb den tingens ordning, som

i allmänhet var rädande under detta tidskifte i de nord-

europeiska byggdernas utvecklingsliistoria; kända under naiuu

af krosstensgrus, glacialgrus, jökelgrus, bilda de det vidt

utbredda iinderlaget för nordens skogvegetation, hvilken dem

förutan icke vore niÖjlig. Andra ej mindre tydliga marken

efter denna glacialverksamhet önna vi allmättt pä den fasta

bergytan, som under istäckets tryck och rörelse samt det

mellanliggnnde gmisets raedverkan alltmer afslipades, runda-

des, polerades och repades, sä att vi ännu af den blottade

berggrundens foriner och de inristade reiflornas riktnir.g

kunna bestämma den direktion, i hvilken ismassorna pä skilda

omräden smäningom rÖrde sig framät.

Men sedan inlandsisen under denna s. k. jökelperiod

ändtoligen uppaätt sitt maximuni af utveckling, synes en for-

den dävarande öinsesidiga begränsningen mellan

land ocb baf bafva börjat ocb sedan fortgätt sälunda, att

fastlandet alltmer sankte sig under hafvets nivä, bvarigeiioui

under detta utvecklingsskode de uiägtiga isniassorna nästan

holt ocb ballet försvnnno, ocb att af de nordenropciska fast-

landen slutligen äterstod blott en del af Skandinavien, bil-

dande en grupp af större och mindre öar ocb kbppor, som

omspolados af ett arktiskt baf. Ocb da i sin tur bafvet

sälunda nppstigit tili sin höjdpnnkt, begynte landet äter höja

sig Lir dctsamma samt inträddc sä slutligen med mildrade

— Under

ändring i

klimatförbällanden tingens nuvarande anordning. —
förloppet af detta marina lidskiPte bemföll alltsä ät andra

naturkrafters och agenticrs iuflytande ocb äverkan en del af

k

i
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det förlianden varande glaclalgruset, hvarvid de utan ordning

af isen saininaaliopade gruslagren sorterades och anyo om-

flyttades; de säluuda franibragta aflagringarna förefinnas nu

dels i de äsar ocli inoar, soin bllda den yppei'liga gründen

för frodiga tall- eller furuykogar, dels i de vidi utbredda

lertalt, af hvilkas briikniiig odlareu i mer och mindre rikiig

mon skÖrdar Ion fÖr sin niöda,

Sädana skulle alltsä, enligt resultaten af de skandina-

viska undersökningarna och tili sina förnämsta grunddrag

här blott antydda, den allmänna tillgängen och orduingsföljden

hafva vavit vid de <|vartära aflagringarnas tilikonist. Eudast

da det gäller att forklara tillkomstea af äsarnes iare dc^ )r,

doa y, k. käraan cllor stomnien, synas asigterua ännu vara

niycket delade och pä senaste tider hafva derför äfven flere

vidt skilda förslagBineuingar härom sökt göra sig gälhindo;

i^ned tillförsigt kan man dock i alhnanhet antaga, att äsar-

ües kärna eller stovnnie biidats senare äa det egentliga kross-

stensgruset uien före tiden für lerlagrens af;siittning.

Att saninia betraktelsesätt, säsom redau i det föregä-

eude blifvit antydt, i alimanhet sknlle viuna tillätnpning äfvcu

pä förhällandena inom värt land, kuude man väl pä förhaud

^^ntaga; den ringa kännedoni vi ännii ega oni tpartäL-bild-

^iiigarna hos oss syntes icke beller motsäga ett sädaot an-

^^gande och de i det följande franiställda iakttagelserna lenma,

som vi skola finua, endast ytterligare bekräftelse härpä.

Äellior. Eimru jag lyckats samla blott ett ringa antal

•^hserviitioner ä dessa tydliga minnesniärken efter en forntida

g^acialverksainhet i värt laud, torde de dock förtjena att här

^^ntecknas, da de förnäailigast äro heintade frän oiuräden,

^^'^'^ i detta hänseendc ej förut blifvit uadersökta, och säle-

11
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des i nägoü raon komplettera af andra i närmare eller fjär-

mare nejder gjorda iakttagelser.

Föyttis socken. 33 v. ä profilen frän Abo, i pegmatit: S 40^* 0.

„ 37 V. ä prof. fr. Abo, i grä granit: S 50*^ V.

Loiinjoki s:n. 1 v. N. om Kauhanoja by, i hornbleude-

gneis: S 40^ 0.

Tamniela s:n, Humppila k:lL 83 v. ä prof. fr. ÄbOj i grä giieis

S10'*O; hällens afrundniiig sluttar iiiot S.,

som rimligtvis dock icke kan vara stötsidan;

norra sidan af hallen var grusbetäckt.

Urdiala s:n. 1 verst V. oni Matku gärd, i finkoniig hornblende-

gneis: S 60**0; välbelägna pä trakten vidt

oiiikriüg doniiiierande toppen af berget.

96,5 V. ä prof. fr. Äbo, i Uralitporfyr: S55*'0.n

•n

G

»

99 V. ä prof. fr. Abo, i gra finkornig granit:

S 65<> 0.

102 V. ä prof. fr. Abo, i grä granit: V~0;
stötsidan V.

Sääksinäki s:n, 27 v. ä prof. fr. Tavastehus, i glinioierskiffer

:

S 45*> 0.

Leinpälä s:n. 43 v. ä prof. fr. Tavastehus, i grä gncis S 50^

a 60'^ O., andra ö 10^ ä 20<>0; nära Viiala

„ Station. 61 ,5 v. ä prof. fr. Tavastehus, i

porfyrgranit: S 40** 0.

s

)

Krosstensgrus, Närniast pä den fasta berggrunden och

inunder alla öfriga lösa jordaflagringar utbreder sig äfven inom

nu i fi'äga varandc ouirädcn den egendomliga bildning, soia

är känd under namn af krosstensgrus, jökelgrus, glacialgrus

ellcr morängrus, och som bildas af slani eller lerhaltig sandnio

med inblandade stcnflisor samt kantiga eller mar och mindre

afrundade stenar och block.

K
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I analog! med förbällandena i Sverige förekomma äf-

ven hos oss väsentligen tvenne olika slag af krossteusgrus.

Der störrc och rnera pä djupet gäende gräfningar genom

bankar af krossteusgrus varit nödväridiga för banbyggiiaden,

säsooi isynnerbet inoni Urdiala socken samt flerstädes uti

Messubj, Lempälä och Akkas, äfvensom pä nägra stallen i

Kalvola och Hattula sockuar, har jag funnit den iindre när-

mast pä berggrundeo hvilande bädden utgöras af ett serde-

lea härdt samraanpackadt, vanligen tili färgen grätt krosstens-

grus, hottengriis: en lerig ytterst fin sandmo, späckad med

nägofc afrimdade större och mindre stenar och block; och uti

detta grus äro, hvad, sävidt jag vet, icke förut blifvit hos

oss iakttaget, s. k. j.ökelstenar eller temligen afrundade härs

och tvärs repade stenar och block icke nägon sällsynthet,

ett nytt bevis pä att dessa grusbäddar äfven hos oss äro

verkliga glacial- eller moränbildningar. Detta lager har pä

sina Ställen blifvit genomskuret tili 20' djup utan att den

fasta berggriinden kommit i dagen och da dess mägtighet i

dalsanknitigar sannolikt mängenstädes ar större men ä andra

sidan befunnits miudre, der det anträffats pä berggrunden

i smärre fördjupningar, kan nägon medelmägtighet för denna

bildning naturligtvis icke angifvas.

Ofvanpä detta bottengrus, der detsamraa förefinnes,

eller ock omedclbart pä den fasta berggrunden, isynnerbet

pä berghymplarnes afsluttuingar, förekomnier nästan alltid

®^t niindre sammanpackadt eller löst krossteusgrus, som tili

färgen vanligen är galt och rostigfc samt innehäller mesta-

dels skarpkantiga eller blott kantstötta stenar och block,

inbäddade i en ofta ganska fin men sälian lerhaltig sandmo;

i'epade och afrundade stenar och block, sädana som i det

^lyss beskrifna bottengrusct, har jag ingenstädes päträffat i

detta lösa krosstensgrus, hvars mägtighet vanligen är 3' ä 5',

H
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a. ;

men nägon gang befunnits uppgä tili 8^ ä 10' samt der-

utöfver.

Men utom hvad sälunda i allniänhet kan sägas otn

krosstensgnisct pä de omräden föreliggande framställning

omfattar, har jag pä ätskilliga stallen iakttagit nägra sä att

säga lokalegenheter hos dctsamma, hvilka torde förtjena att

derjäuite framhällas. Lätotu oss för sädant ändamäl skär-

skäda nägra af de bifogade teckningarna, da vi äfven pä
samma gang fä tillfälle att angifva de lokaler, soni dessutotn

i ett ellei^ annat hänseende befunnits upplysande, ebura det

ej synts nödigt att specielt afteckna genomskärningarna pä
desamrna.

PL I. fig II. utvisar lagerföljden i en urskärning, som
Aurajoki under värflödet hade gjort ä Taipalsaari i närheten

af PÖyttis kyrka

:

: defc undcrsta lagret bestär af krosstcnsgrus, som upptill

är rostgult med smarro kantiga stenar^ derunder blir röd-

akfrigfc tili 2 ä 3' djup af graaatblandad sand, med eu

omisskänuclig autyduing tili skiktning, och ncderst är

uppfyldt af sfcora (1— 4 kub. fot), mcr och miudre kaut-

afrundade ytenar och block.
j

Ä pl. I. fig. VIII. är aftecknad en serdcles intressant

genomskärning af en krossgrusbaak uti Kolli by, Urdiala

socken, vid 96 v. ä prof. frän Ibo. Stallet liggcr 478' öfver

hafvet och är det bögst belägna pä heia Äbü-Tarnmeri'ors-

Tavastehus-banan. Ä teckiiiiigen angifvas aflagringarna

sävidt de vid mitt besök derstädes nti de da annu ofullän-

dade jordrymningarna voro blottade

:

a. — grä lermo, spiickad med afrundado moribdcls stora (2— 6

kub. fofc) stcnar.

b. ~ Gtt lagor af skiktad blä lera med iiibäddado alVmidado och

rcpade sfconar.

S
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c. — flu, hArdtpackad, lerig saudrao med afrundade och repade

steöar.

d. — inlagriug af fin Icrfri sand med repade stenar.

e. = giilfc lüüt gi-iis med kanfciga stenar.

PL IL fig. XL franistäiler tvärskäniingen vid ett grus-

tag i en bank af krosstensgrus invid linieas vestra sida, 4

verst söder oin Hiihtis Station i Urdiala ellor vid 100 v. ä

prof. fr, Abo.

a. — botfcengrus, tili 8' djnp genomskiiret; bestär underst af

grätfc, lerigt och fast hoppackadt grLis med stora (1— 10

kiib. f'ot), temligeu väl afrundade samt ej yällan repade

stenar och block, hv^ilka senare tili större delen utgöras

af medelkornig grä, ctt mindre antal af röd grauit och

blott ett eller annat af porfyrgrauit; doröfver följer en

bädd af grä, fin, strimmig och krusig sand med mindre

stenar, hvilken bädd uppät smäningom blir märkbart

skiktad med otydligt begränsade lager af fin rödaktig

sand.

b. ~ löst krosstensginis: gul fin sandmo med mera skarpkantiga

stcnskärfvor samt strödda stenar af 0,ö'— l'
i diamcter.

rostigt löst gras med smärrc, delvis nagot rnudade stenar.

mägtig gang af grägul sand med ymnigt iu-

lagrade rostiga och skarpkantiga stenar; dcnna gang

nedkilar först temligon brant men skjuter sedcrmera

efter en tvär böjniug ät sidan, med sv agare docerino"

c.

d. (> a 8

in mot djnpet.

Pä pl. V. fig. XVLL iiiiti:L3 aftocktiade bäda sidoriia af

skärningeü geuom en krossgrusbaak pä linieii uägra hundra
fot iiordvest oiu Toijala «tatiou eller vid 37 v. ä prof. fr.

^'avastelms tili Tarnmcrfors. Älla större stenar och block
1 *

^•^o inteckuade enlii^fc deras verkli^a läcre samt äfveu tili

foriuen

^torad Skala.

i möjligaste mon naturtroget, eliuru i niyckot för-

a. L-ostgul fin sandmo med inströdda stenar och block; stcnarnc

mera rundado, mon icko repade, blocken nägot kantnötta*

m



^^A

—

Jl\^J "^ti^lfj'JrT^ a^-

42

b. :=:: gul, rostfläckig finare sand med ganska märkbar skikt-

ning samt inbäddadc sraärre steuar ocli ätskilliga Btörre

block, liksom i det uudrc lagrct. AUa block och större

stcuar bcstä af grä eller rödaktiga gncis- och i mindro

antal granitvavicteter,

Uti skärningeu viel 8äkkisuo i Urdiala socken, 3 verst

söder om Huhtis Station och vid 101 v. ä prof. fr. Äbo fann

jag hos krosstensgruset likaledey vexliogar, soia väl icke

äro antydda ä teckiiingen pl. IL flg. IX., raea om hvilka

jag antecknat fÖljande:

I ülre dclcn af skäraingen gul rostig sandrao med in-

Hfcrödda större och mindre kantiga steriar.

Derunder grä lerig sandmo med inbäddade kolossala

kantrnndado block samt rundade och ötuüdom repade ste-

nar; i dcuua bädd triitfas ställvis lerrikare otydiigt be-

gränsade uflagriugar.

Ungefär 7,5 verst iiorr oni Letubois Station ellcr vid

61,5 V. ä prof. fräri Tavastehus är en betjdligare skärning

utförd genoin, ett ornkring 16' iniigtigt lager af krossteiis-

grus, som hvilar pä en afrundad och reillad berghympel af

porfyrgranit, och oni hvilket jag gjort följande anteckning:

Öfverst ett 4' ä i) mägtigt lager af rotsgul saudmo med

kantiga eller föga afnindade steuar.

Deruuder vidtagcr ett lergrfiit grus med nägot afnindade

och repade steublock; i dctta ßiinas skikt eller inlagrin-

gar, som dels äro tcmligen IcrhalUga men med otydlig

begränsnijig, dels bestä af fin hvit och mcdelfin grä sand,

i hvilka senarc sandcn är tydligt hvarfvig.

Slutligen oiä här äuuu anföras hvad jag annoterat oni

skärningen 1 verst nordligare ellor vid 62,5 v. ä prof. Ir.

m

Tavastehus:

Likalcdcs fniucr man i dcnna skärning rostgnl och grä

sand i vrosiga, orcgelbundna och otydligt begränsade af-

lagringar, hvari 4o kantuötta eller nägot afrundade sto-

^

?

.

.1

T"^ ".«r

-i1



43

:i-^^---

1

nanie och blocken Hgga inbäddade utan oi'dnjng, sä att

defc heia pä nagot afständ ter sig sora ett temligen lik-

artadt, rostgalt, sfceubuudet gras med grä linsformiga och

kruKi'ga strijimior. SteuHrne voxla mjcket tili storlokcu

:

frän en oller anuau tum i genomskäniiiig tili enstaka

block af ända tili 12 ä 20 kub. fot, och de besta tili

störata delen af grä, gvanitvarietetcr.

Af det aiifÖrda finiia vi säledes att pä ätskilliga stallen

äfvea hos oss kau iakttagas eri Ujdlig skiktmng hos kross-

stensgruset, ehiu^u den ej är utvecklad tili sädan fulländning

sora i riiilstensäsai-nes sandlager eller hos den skiktade leran.

Redan fÖrut har jag fraiahällit, att större och miudre

afvundade samt i olika riktningar refflade ^tenar^ s. k. jökelste-

nar, äfven fÖrekomina hos oss i krosstensgruset, och i de nyss

meddelade uppgiftenia pä förekoraster af skiktadt krosstens-

grus äro tiUika äfven nägra lokaler redan omnaninda, der

sädana stä att finna. Här vill jag äonu anföra nägra aiidra

stallen der dyUka päträffas, näniL inom Akkas socken i skar-

ningen vid 9 versten söder oin Toijala Station eller vid 113

V. ä prof. frän Abo, och i följande skärningar ä prof. fiv

Tavastehus tili Taninierfors: i Hattula vid 11 v.^ i Kalvola

vid 22—23 v.j i Akkas vid 41 v., samt slutligen vid 43 v.,

44 V., 5G,5 V. och t)0,5 v. i Lonipäla socken; pä alla dessa

mähända pä flere andra, soni af niig blifvitStällen och

förbisedda, har man ännu beqvämt tillfälle att uppsöka re-

pade stenar ur de stengärden, som Unnas uppstapladc vid

sidan af de genoiuskurna bankarne.

Med benänmingen svalUjrus^ som redan 1863 föreslogs

^1 A. Erdmann, betecknar man i Sverige en egen artförän-

^^"iüg af krosstensgruset, hvilken karakteriseras genom sin

^i'sköljda bcskaffcnhct och stenarnes stundom ganska fullkom-

^ig^i afrundning, sä att svallgruset ej sällan eger en torvil-

iande iikhet med stengruset i de egontliga ruUstensäsarnc,

ii=
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Säsom ä Profilen antydes har jag äfven funnit en sädan

varietet af krosstensgruset pä nägra stallen i Akkas soeken,

mellau Huhtiy och Toijaia sfcatiouer. Den mäliända intres-

sautaste lokalen är ykarningcn 1 rnil söder om Toijaia eller

vid 112 V. ä prof. fr. Abo, hvilken finnes aftecknad ä pl.

11 fig. Xlf, Man finner har löst rostigt krosstensgrus afiag-

radt underst pä den fasta berghällen och ötVer detsararaa

svallgrus, sorn skiljer sig frän underlaget derigenom att det

är ursköljdt eiler tritt frän krosstensgrusets sandtnoinbland-

ning och innehäller ganska väl afnindade stenar, och frän

den ÖtVerliggande rullstensäsens grns äter hnfvudsakiigen

genom siu aaknad af skiktning och stenarnes ej sä fuUkora-

ligt afrundade beskatfenhet. Öt'vergängen niellan det egcnt-

liga krosstensgruBct och svallgrüset är omärklig, gränsen

mellan det senare och rullHtensäsens nndre aflagringar har

jag tyvärr ej haft tillfälle att granska, enär de senare ncd-

rasat under den pägäende grushemtniugen vid mitt besök

pä stallet.

Hvad äter vidkomnicr krosstensgrusets beskaffenhet i

petrografiskt hänseende, kan man säga att det synes inne-

hälia väsentligen fragnicnt af sanuna bergarter som i den

närmast belägna onmejdcu äro förhatiden i den fasta bcrg-

grunden, och dotta tyckes fürcträdesvis vara fallet med det

lösa krosstensgruset. Sähinda har jag pä Union frän Äbo

tili Akkas funuit i krosstensgruset hnfvudsakiigen samma

bergarter, som redan angifvits förekomma i fast klyft under

denna sträcka, och enahanda synos förhällandot vara pä

omrädet frän Akkas tili Taniuierfors; nägou vcxling har jag

iaktagit blott ino ai Kalvola och Ilattula sockiiar, der i skär-

ningarna norr om Kalvola kyrka jämte de föriierrskandc

blocken och stenarna af lerglimmerskiffer och gneis före-

komma sädana af olika granitvarieteter, ofta repado, äfven-

i
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soni enskilda af grönsten m. xn. och i Kerälä by inom Hat-

tula, hvarest jag funnit likaledes ofta repade stenar och

block, som bestä af röda och grä granitarter, inest medel-

korniga nien stundom grofkorniga och nägon gäug med
porfyrlikt inströdda hvita ortokhiskristaller, vidare niörka

mestadels finkorniga gneisvarieteter, grönstenar hvaribland

uralitporfyr, glimmerskiffer med vittrade ortoklaskristaller,

sädan den anstär i fast klyft pä samma stalle o. s. v. Iniel-

lertid erbjuder krosstensgrusets likasom de öfriga lösa aflao--

ringarnas petrografiska innehäll ringa vetenskaplio-t intresse

sälänge kännedonien om laiidets fasta berggrund ännu är sä

ofuUständig som tills vidare är fallet hos oss.

Krosstensgruset utbreder sig vanligen i nägot ojämna

vägiga fält, men förekoramer äfven i nier och mindre tydli^-a

ässträckningar eller i en följd af kullar, som dock icke upp-

mi nägon betydlig höjd öfver omgifningarna och oftast sy-

nas stöda sig emot eller hvila pä uppliöjningar i" den fasta

berggrunden iiinndcr. Nägon gang finner man i dessa kross-

grusbankar större och miudre fördjupniugar, som o^cra en

päfaUande likhct med de s. k. äsgroparne och äro fyllda

nied sand-, 1er- och torflager, säsom man kan se i de skär-

niiigar som äro aftecknade ä pl. I. fig. VI., pL IL fip-. IX.

och pl. V. flg. XX.

Eiülsteiisgrus. Äsbildningar med rnllstensf^rus och sand

äro ganska allmänna i vissa dclar af de trakter, genom
iivilka Äbo-Taninierfors—Tavastchus' jernvägslinie stracker

^ig. och genomskäras pä ätskilliga stallen af densamma.

Bydligast har pg väl redan inom Lundo socken funnit

i^uUstensgrus med mosand i en backe par tusen fot öster
-^

*^^>^ linien vid 14 y. ä prof. frän Äbo, nien den första tvd-
^igt utpreglade äsbildning träffas ej förr an pä gränsen

i.
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mellan Pöyttis och Loimjoki socknar i den vattendelare, som

stryker liärifrän ät ena sidan i nordvestlig riktnirig genom

Säkylä socken opp mot trakten söder om Björneborg och

ät andra sidan österut genom Tanunela socken o. s. V.

Denna äs är af banlinien genomskuren vid 51 v. ä prof. fr.

Äbo, der den stryker i nord-sydlig direktion och är ganska

smal; men södernt vid vagen mellan Kummila och Pesän-

suobyar utbreder den sig i en vidsträckt mo bevuxen med

furuskog.

üti den 10' a 12' djiipa skärningcii syiites eiidast sa-

delformigt öfver bvarandra liggande, ofta diskordant

skiktade saridlager; ineu i en grusgrop nägra huüdra fot

süderut fann jag ofvaiipa sandbädden eU 8' raägtigt lager

af grätt riillstGTiegrns med smä tili knytnäfvestora steiiar

och öfver detta ett 2' mägtigt gult gruslager med ofta

ända tili hufvudstora ruUstenar inblaudade.

Den andra äsbildningen träffas i Humppila kapell nära

Koivisto Station mellan 83 och 84 v. a prof. frän Äbo.

Yidpass 2200' öster om det stalle der Knien skär landsvä-

gen vidtager äsen invid och norr om banlinien och stryker

1 ä 2 verst i riktning N 10^' a 30*> V upp tili och ett stycke

förbi Huaippila kyrka, der den sänker sig men äter längre

fram i NV synes fortgä i en rad af kullar. Pä sidorna,

säväl den östra som den vestra, utbreda sig vidsträckta

mossfält, öfver hvilka äsen uppstiger i terrassformiga afsat-

ser tili omkring 100' i höjd. Nägra tusen fot frän dess

sydöstra ända träffas pä äsen flera äsgropar af rätt ansen-

liga dimensioner: en af de mindre var 15' ä 20' djup och

vidpass 80' i diameter; derifrän gär en otgrening af äsen

mot söder, som väl siiart sänker sig, men likväl ännu fram-

träder omkring 1500' sydligare i en enstaka liggande grus-

kuUe invid östra sidan af landsvägen och ett litet stycke

norr om banlinien. Flerstädes pä äsens vestra sida syntes

E
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1 grustag, hvilka dock voro mycket iiedrasade, att säväi

sand- som gruslagren kila upp pä äsens afsluttniiig ocli

sadelformigt betäcka miderliggande aflagringar och likasä

visade det sig vid linien 2200' öster om landsvägen, der

äsens ända var tvärfc genonigräfd för sandtägt och der den

iunehöll blott gröfre och fina sandlager ofta med en serde-

les väl utvecklad diskordant skiktning, att alla lagren man-

teiformigt kila uppät kring äsens sidor och dess ända.

Uppkilande, sadelformiga lagringar künde slutligen iakttao-as

i den nyssnämnda enstaka gruskullen invid vagen; den var

nämligen i ostvestlig riktning genomgräfd tili 15' djup,

vestra delen af skärningen hade mycket nedrasat och syntes

väsentligen bestä af groft grätt grus med större och mindre,

ända tili hufvudstora rullstenar; i östra delen hade lagren

ännu rasat om hvarandra blott nertill, men de öfre aflagriu-

garna. voro dereniot orubbade och sädana som teckningen ä

pl. I. fig. V. utvisar:

a. = knytnäfve- tiU liufviulstora rullstouar iubüddade i grätt

grtis.

b. — iippldlaiide lagcr af rostigt runsteiisgrns med nggstora

rullstenar i största jiunigliet.

c. =: fin gul 8kiktad Saud med striuimor af grä sand i lagrets

niidt; dctta lagor uppkilar som föregäende och har vid

d.

strecket nndcrgät cn förkastning pä G" ä 8".

fin rödgrä sand i tunna vägböjda skikt.

e. ~ fin gul mera otydiigt skiktad sand.

f. = fiut skiktad grä sand med diskordant skiktade lager af

fin gul sand; denna aflagring äfvenaom de föregaoude

skjuta in kilfürnn*gt i füljando bädd af rullstensgrus.

g. = grätt rullstensgrus med vexlaude lager af smäkornigt mera

kantigt grus och grofkornigare (l" a 2"
i diam.) väl

afnindadt samt med här och der inströdda stÖrre rull-

stenar,

^* — fin gul sand (mosand).
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i. z= fin gnl sand raod strodda smarre rnllstenar iit 1 tums

diameter.

Älla större rnllstenar bestä af grk och röda granitvarie-

teter samt af grä gneisarter; ingen sten af märkeligare

bergart liar jag derslädes päträffat.

En tredje äs möter oss i KöUi by, Urdiala socken, vid

94 V. ä prof. fr. Abo eller par verst norr om Forssa Station,

Blott en obetydlig del af dess sydöstra ändsluttning skäres

af banlinien, men i nordvestlig riktning höjer äsen sig smä-

ningom och fortlÖper vidare. Säsom pl. I. fig. VII. utvisar,

var en betydligare inskärning för grushenitning anbragt i

äsens anda pä nordvestra sidan om linien ; de dervid blottade

aflagrlngarna finnas aftecknade ä pl. I. fig. VII: 1., der

ABCD utgÖr sydvestra sidoväggen af skärningen, som löper

längsmed äsens kant, DE fonden eller skärningens tvärvagg,

der äsen är genomgräfd vinkelrätt mot sin längdsträckning,

och EF slutligen en del af inskärningens nordöstra sido-

väggj som gär längs med äsens andra sidokant.

H. =^ linderst liggande afiagringeu; bestär öfverst af groft gnlt

rnllstensgrns med ändn tili hufvudstora stenar; i midten

blir lagret mera rosligt ocb rullsteuarue nuudre; derun-

der vidtager smäningoin grätt grns med knytruifvestora

rnllstenar. Ungefar i midten eller n^got bogre npp före-

fimnoR linsformiga inlagringar, den största bestäcnde af

ärtgroft eller iiägot gröfre, mera liantigt ocb tili färgen

grätt grns, de mindre Äter af medelOn grä sand.

b. -- frän sidorna nppbilaude lager af grätt nägot lerigt rull-

stensgrns.

c. =^ npptill fin h\'it sand med tnnna linscr ocb strimmor af

fin Ijusröd sand, diskordant skiktuing; öfvergär smäningoi»

mot djiipet i fin gul borisontelt skiktad sand.

d. = yexlande tunna skikt af mörkbrnn lera ocb ytterst fin

bvit sand; lerskiktenas mägtigbet vexlar mellan 2 och

4", sandskiktena uro ncderst 4", men i midten och öfre

lagren blott 0,5" tjocka.

?

5
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5

e. zr: sandblaudad^ rostig och oskiktad Icra.

f. z::: fin gul otydligt skiktad sand (niosand), här ocli der med
nindade, smärro stenar; vid spctsen af lagret e. etfc na-

got rundadfc block af grä porf3TgraTiit.

=: inbäddning i forcgäende lager af ärtgroft kautigt gvus.f

Nära ürdiala Station träffas en fjerde, ganska ansenlig

ässträckning, som jag haft tillfälle att följa frän Ürdiala

kyrkoby i riktning S 50^ ä 60^ O ända tili närlieten af Jär-

vis by, hvarifrän den sannolikt stryker vidare i samma direk-

tion genom södra delen af Kalvola socken; närmast öster

om Vanhajärvi utbreder den sig i en vidsträckt kal mo.

Vid 105 V. ä prof. fr. Äbo genomskäres denna äs af ban-

linien, men aflagringarna voro derstädes sä sammanrasade

att en aftcckning icke künde utföras. Deremot fann jag

tilifälle att n'ärmare undersöka deras beskaffenliet kring en
o

^i-sgrop pä äsens sydvesti'a sida, der ganska betydliga gräf-

ningar voro gjorda för grushemtning. Ä pl. III. fig. XIV.

frainställos planteckning af äsgropen och huruledes gräfnin-

garna vid AB gcnomskuro den del af äsen, som pä sidan

Omslöt gropen^ och vid CDEF sträcktc sig in i äsen. Sido-

^äggen af skärningen längs AB fimies afbildad ä pL IIL

%. XIV: 1.

a. rr:: rostgult rullstensgrus (gul och graaktig sand med rostbruna

rullötcuar af 0,5 — 3 i diametcr), med tuuna linsfor-

miga skikt affin livit och gul sand; a = gult rullstensgrus.

b. -izz brun lera och ytterst fm hvit sand i vägböjda och veckade^

vGxclvis öfyer hvarandra liggando tunna skikt; raot dju-

pet blir sanden nfigot gröfre och grä tili färgen.

tunnt lager af ärtgroft grätt grus.

fm gulgrji, tunnskiktad sand i horisontela lager af mör-

kare och Ijusare färg.

e. ::^ rostgul sand, nägot mullblaudad och med smä rullstenar,

c.

t

0,5"— 1"
i diameter.

torf.

i
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Sidoväggarne af inskärningen CDEF aro aftecknade ä

pL III. fig. XIV: 2.

fr rr

a.

b,

~ grätt grÖfro sandgrus, fnllRpäckadt med riillstenar 'Ai'l —

4

i diameter; skiktena sadelformigt lagrade öfver hvarandrt).

=:: finare grätt grus med smä rullstenar.

c. — fm gul sand, späckad med rullstcnar af 0,5"—^3"^
i dia-

meter.

d. :=. rullsteusgrus af 2 —3 stoi'a stcuar med mcllanliggaude

gul saüd.

e. == mörkbrnnt, ärtgroft grtis.

f. rr grdtt grus med sraala strimmor af rostbruna, smä rull-

stcnar.

g. = skiktad vexelvis grä och rostgul, medelgrof saud.

li. r::: grätt, h. 0. d. rostigt rullsteusgrus med smä tili kuyt-

uäfvestora rullstenar.

i. =; medelfia rostgul sand,

k. fm gul sand.

1. = rostgul gröfre sand.

m. =:: d:o med strimmor af grä fin sand.

n.

o.

P

grätt fint grus.

grä fin sand.

gul sand med

nudre skikten.

rostbruna strimmor hufvudsakligen i de

a t^::: ön gul sand med rullötenar af hasselnöters storlek; i de

k fig. angifna sünknlngarna voro rullBtcnarnc nägot störrc.

Nästan midt imellan Urdiala och Toijala stationei^ vid

112 V. ä prof. fr. Abo skär linien den fernte äsbildningen.

Denna genomskärning, om hvilken redan ett och annat an-

fördes da det var fräga om den krossgrusart soin benäiones

svallgruSj finnes afbüdad ä ph IL fig. XII.

a. ==: glimmergneis, finkornig, mÖrkgrä.

b. = rödgrä, medelkornig granit

c. '^^ krosstensgrus.

d. ^^ svallgrus.

e. = rullötensäs; karnan bestär af serdcles rostigt rullstensgruä

med talrikt inbäddade, atora rullstenar^ l'— 1,5' i dia-

+

r
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mofcer, ocü dcrorver en sadeiförmig aflagnug, som bestär'

af gnlbrunt rullstcnsgrus med smärre stenar.

f. ^= insänkningarua pä hvardora sidan om äsen fyllas af niindrc

mägtiga aüagringar, som underst innehälla skiktad lera^

dei-üfver flu gul sand ocli öfverst finare grätt rullstens-

gras; dessa aflagringar kila upp mot äsens sidor.

g. ™ skikfcad bruu lera i vexling med tunna lager af fin hvifc

sand.

h. = rostfläckig oskiktad lera.

Ä pl. II. fig. XIII. framställes längdskärningen vid ett

grustag i en sjette äsbildning, som visserligen icke stracker

sig öfver linien men uppstiger i närheten pä dess nordvestra

sida vid 114 v. ä prof. fr. Äbo eller 8 v. söder om Toijala

Station. Här och der framsticker i gräfningarna pä äsens

sydvestra sidosluttniiig den fasta berggrunden i slätslipade

^^en icke refflade, jämna hällar af finkornig rödgrä granit»

ße pä samma sida uppkilaude aflagringarna voro blottade

1 en omkr. 20' hög vägg af grustaget, hvilken sträckte sig

i äsens längdriktning, NSö'^V,

a.

b.

.f
grätt rullstensgrus med stenar af 0,5

rostgulfc grus med smärre rullsteuar, 0,2

rr
1 diamoter.

ff rr
4 i diameter

c. ==: lager af rostbruna rullstenar, 0,5 —

2

d. = grätt mcdelgroft sandgriis med smä rullsteuar^ 1"—2"
i

i diameter.
ff

diameter.

c.

f.

h.

diameter.

— linsengroft, föga afruudadt, gult grus.

= grätt saudgruö med smä rullsteuar, 0,5 — 1 i

~ rostgult rullatcnsgrus, stenar af 1 — 3 i diameter.

~ hvit, gal och rödaktig sand i vcxlande lager; diskordant

skiktning.

! = tunna vexlande skikt af bruu lera coli ytterst fin hvit sand,

k. := grätt grus med 0,5 stora kantrundade stenar.

!• === fin gul sand med iubäddade samt pä. ytan aflagrade ste-

- nar ocli block, som tili största deleu bcstä af medel-

kornig, rödgrä granit samt finkornig mörkgrä gneis; blott

ett och annat af porfyrgranit ra. m.

III!
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Uti Sotkia by, Akkas socken, skär iinien den sjunde

äsbildningen vid 116 v. ä prof. fr. Ibo eller inemot G verst

söder om Toijala Station; denna äs finnes i planet skisserad

ä pl. in. fig. XV. Aflagringarna i sjclfva skärningcn vid

Kinnari hemman voro myckot nedrasade, men i ctt grustag

pä äscns södra sidosluttning vid A künde de uppkilande

lagren temligen väl följas säsom de ä pl. UI. fig. XV: 1

fmnas framställda.

a. " tiinna vexlande skikt af bruu lora och fin hvit sand;

denna aflagring kilar opp pä äscns sida tili minst IT/

hÖjd.

b. in fin rödgrä skiktad sand.

c. =: stonblandad rödgrä sand; stcnai-ne äro temligen kantiga

och obetydligt afnötta, 0,5"—B"
i diameter.

d. ::^ grätt grus med kantnötta smärre stenar.

e. guU skiktadt rullstcnsgrus, bestäcnde af finaro sand med

smärre afrundadc stenar, 0,5 —2 i diameter.

f. nr fin gul sand.

AÜagringarna c. och d. uro i sig oskiktadc och likna ej

rullstensgrus-aflagringar i annat an att c. är nägot och

d. ganska väl nrsköljdt.

Nära Akkas kyrka vid 121 v. ä prof. fr. Abo och nägot

mcr an 1 v. frän Toijala Station är den ättonde äsbildnin-

gen af banlinien genomskuren tili inemot 23' djup. Ä pl.

IV. lemnas teckningar öfver denna skärning, soni bland annat

och isynnerhet Ür anraarkningsvärd dcrfÖr, att rullstensaflag-

ringarna härstädes befunnos stöda sig emot oller vara aflag-

rade pä sidosluttningen af en krossgrusbank, sä att nägon

skarp gräns mcllan rullstensgruset och krosstensgrusefc icke

künde skönjas. Äsen bildar här en längsträckt kuUe, soai

strykcr i nordvest—sydost och afsluttar i nordvostra ändan

helt nära genomskärningen för banlinien, men pä längrc

afständ frän densamraa i sydostlig riktning. Fig. XVI: 1

framställer norra sidoväggen af skärningcn och fig. XV I: 3

4

i

1»

\

r
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C.

d.

c.

krosstensgruö

vestra delen af dcss södra sidovägg; ät sidorna mera i äsens

Uingdriktning voro betydliga genomgräfuingar utförda vid

grushemtning och aflagringarna i östra sidoväggen, längs

liTiicii AB ä fig. XVI; 1, af dessa gräfningar äro afbildade

i fig. XVI: 2. För alla tre figurerna gäller samma beteck-

Bing, hvarigenom bör erhällas en temligen klar föreställning

Olli äseiis byggiiad pä dctta stalle.

rostigt med strimmor och krusiga iulagrin-

gar af fin hvit saiul, hvarigenom hcla bäddcn fdr cu

upp<U alltmer märkbar antydning tili horisoiitel skiktuing;
'

bland stcnarne och blocken fuunos fä repade.

b. ~ rostbrunt rnllstensgrus med hnfvudstora rullstenar och

enskilda afrnndade block af ända tili 2 a 3 kub. alns

storlek; gmset är serdeles späckadt med smästen och

hopccmcnteradt af jernoxidhydrat tili en fast konglomerat-

lik massa; i längdskärningcn (fig XVI: 2.) blir det smä-

ningom sodcrnt gratt och mindro fast samt är blott

skiktvis rostigt. Mollan dctta gi'us och den iinderliggande

krüssgrusbäddcu syncs icke n.^gon tydlig och skarp gräns,

kanske dcrför att stora block ligga bopadc, der grausen

iii

borde sökas.

hvit och rostgnl sand ; fin dlskordant skiktniug.

rostgult rullstcnsgrus med rostbnnia rullstcnslagcr (ste-

3" i diamctcr) samt tmnia strimmor ochnaruo 0,ö"

f.
-

linsformiga nflagringar af fiiiarc gnl och grä sand.

z iin hvit, välskiktad sand med tunna strimmor af rostgnl

sand och med lodrätt staondc rostbrnna sandrör efter

växiröttcr, som förmultnat. I södra sidoväggen (fig.

XVI: 3.) haCva de tnnna rostiga sandstrimmorna utveck-

lats tili nppkilande linsformiga inbäddningar af rostbrunt

mcdclgroft grus med runda smastenar; vid e fiuncs här

en iulagriug af vexelvis gul och hvit sand i fina hop-

skrynkladc skikt.

: grätt mcdclgroft grus.

- hvit och gul sand; i skarpa veck hopskrynkladc tnnna

ekikt,

^
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h. = tunnskiktad vosling af blägrä iera ooh yttcrst fin hvit sand.

i. =: grätt grus med hassclnötstora nillstenar och inbüddudo.

linscr af brun Icra.

k. = brun Icra och fin hvit sand i lagcrvcxling; tunu s.kiktiiing.

1. =: gul mullblandad sand med smästen.

r

Pä Tavastchus—Tammerfors linien träffas en nhnde

ässkärning i Kerälä by, Hattula socken, 9 verst frän Tavas-

tehus. Den härstädes förekommande s. k. Kcrälääsen stry-

ker frän trakten af Tenhola by vid södra stranden af Vana-

javesi (soxxi ligger 275' öfver Finska viken) i sydostlig rikt-

ning kring östra stranden af Lehijärvi (278' öfver Finska

viken), utbreder sig sedan i Luolais- och Parola-sandmoar

och fortgär troligen vidare i samma riktning uti den kända

Hatelraala-äsen söder om Tavastchus. Högsta delen eller

sadeln af Kcrälääsen, der den genomskärcs af banlinien,

ligger 400' öfver Finska Vikens nivä vid Helsingfors, men
säväl i nordvestlig som sydostlig riktning härifrän höjer sig

äsen och är kanske nägot tiotal fot högre. Vid niitt första

besök, hosten 1874, var genonigräfningen ännu ej fulländad

och nedgick blott tili inemot 30', inen sedermera bar den

blifvit sänkt tili 45' djup vid banlinien och ät sidorna fun-

nos betydliga utgräfningar, hvarifrän ofantiiga sand- och

grusmassor blifvit bortsläpadc tili fyllning pä banan; vid

mitt besök derstädcs under sista soinraar sträckte sig ntgräf-

ningarna i äsen ungefär sä som linierna ABCDE och F—

H

K—M— ä planteckningen pl. VI. fig. XXL utvisa. Aflag-

riügarna voro delvis mycket nedrasade, men pä andra stallen

äter orubbade och vackert blottade, sä att desamma künde
dels blott ungefärligen dels tcmligen naturtroget aftecknas,

säsom figg. XXI: 1 och 2 framställa aflagringarna i väg-

garue af sidogräfningarna längs linierna ONML och KJHGF,
fig« XXI: 3 längs linien ABC och fig. XXI: 4 slutligen längs

1

^

^

^^z-

^-^^4.1
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^

linien DE. Äflagringarna sädana de hosten 1874 förefunnos

i den dävarande genomgräfningens norra sidovägg längs

linien PQ finnas afbildade ä fig. XXI: 5. Följande beteckning

är geniensam för alla dessa figurer.

%

a.

b.

b^

c.

c

/'

O

rostguH rullstensgrus, fullspäckadt med rostbruna rullste-

nar, som i de öfre dGlarnc af biidden äro nüudvc, 2

i diamcter, men tilltaga i storlek mot djupet sä att de

äro ända tili l'~3' i diamctcr. Heia deana bädd, med

märkbar sadclformig aflagring, synes bilda Äsens kärna

eller stommc (tili 45' djiip undor äscus yta) och är af

jcrnrost hopcementerad tili en ganska fast, konglomerat-

lik raassa; säsom ä figg. XXI: 1 och 2 antydes, hafva

fördjupningar, sträckande sig i äsens läiigdriktniug, föro-

fnnnits i denna botteiibädd inuan de öfriga lagren afsat-

tes, och da dcnsamma icke vidare synes pä 40 a 50

djiip i tvärskäruiiigcn BO ä fig. XXI: 3, mÄstc man an-

taga, att bottcubäddcu i nordvestlig riktning skjuter in

pä större djnp oller försviiiner.

fin rostgul sand med inströdda hasselnötstora och mindre

runstonar; öfvcrst cn rad af mcstadels knytuäfvestora

eller iiagot mindre, rostbnina rullsteiiar, nästau utan rael-

lanliggande sand. Ofvanpa deita lagcr syncs ä fig. XXI:

5 en 4' ä 5' miigtig ät sidorna ntkilande inemot 100'

läng bädd af finarc rostgiilt grns med iuströdda ända tili

äggstora nillstcnar; denna bädd skjuter in kiiformigt i

bottcnaflagringcn a.

grabrunt, väl skiktadt, ärtgroft cller nägot finare grns

med 0,5— 1' mägtiga lager af rostbruna nillstenar, l"—

3

i diametcr.

grabrunt mcdelgroft grns med inblandadc smästen

0^2"— 0,7" i diameter; fräu sidan uppkilande skikt.

fin Ijusgrä skiktad sand.

'/

)

d. rr: fin gul üch hvit, horisontclt skiktad sand; linsformig

aflagring, hvilken likasom bäddon c lidit tvcnnc tydliga

förkastningar, säsom fig. XXI: 3 utvisar.

^' — mcdclgrof rcn grä sand; uppkilar frän sidan.
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i

e. rostbminfc rnllstcnsgrns, späckacU med stenar, I

diameter.

ff

A'' i

f. z:= hampfrös-ürtgroft, kantigt och rostbinint grns med bar

och der inströdda smfistcnar; VJickcr diökordant skiktning-

r-T horisontelt skiktadt, rostgidt grus, med biger oUer skikt

af rostbrnna stenar, 1" —
g

5 i diameter.

g . = rostgnl, mcdelfiu, horisontelt skiktad sand.

h. r=: fia grä, horisontelt skiktad sand; lagrcn g, g och h viya

iipprepadc förkastiiingar, hvilka, säsom pa lig. XXI: 3

är angifvet, framtriida skarpt och tydligt.

i. -zz roströdaktigt, frän sidan nppkilandc lager af lööt grus

k.

med större och mcdclstora rnllstcnar.

galt rullstensgrns med dclvis större stenar 0,5'— f i

diameter.

1.

m.

medelgroft nägot kantigt grns

sten, 0,5 —2 i diameter.

mcdelfm, grä, skiktad sand.

med yjnnigt inströdda smä-

ji . grütt, uppkilandc lagor af ndlstciisgrus med större och

mindrc stenar, 3"

—

lo" { diameter, samt cuskilda af-

rundadc block ända tili 8 kub. fot stora.

0. = harapfrös grof cllcr nagofc linarc, rödgra, skiktad sand,

o

P'-

med förkastningar ä fig. XXI: 5.

: gul, rullstensblandad sand med cnskilda kiiytnäfve

vudötora titenar.

fiu grü sand.

- gul sand (mosand).

huf

vi vidare längs Tavastelius—Tanimerfors linieu,

firma vi uti Sääksmäki socken en tionde äsbildning, sorn är

genomskuren 33 v. fr. Tavastehus eller 4 v. östor oni Toijala

Station. Landsvägcn mcllan Akkas och Kalvola följer tili

större dclen dcnna äs, hvilkeii frän Akkas stryker nästan

rakt östcrut tili närheten af Tarttila by, der den kröker sig

ät sydsydost och gär vidare mot vestra ändan af Kalvola
sjo. A pL V. fig. XIX. lemnas plantcckning öfver äsen, der
den skäres af banlinion, och aflagringarna i gräfningarnas

sidoväggar vid AB och CD finnas afbildade ä figg. XIX: 1 & 2.

i

f^

*

>B
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a. ~ givltt Icrigt rullstonsgrus med temligeu jämna jigg—knyt-

näfvestora stcnar snint med skikt af ärtgroft, kantnött

grns, hvilkefc inncliällcr blä plastisk lera som med ett

tnnnt lagcr omslutcr hvarjc gruskorn.

h. = npptill finare, iiortill gröfrc rostgnit rullstcnsgrus; nill-

steuarno i öfre lagren 0,5"— 2"— 4"
i diametcr, i do

ucdre 7'^--20'^

: inodeliint dcls gratt dcis rostguit grus med strödda öiua-c. -

c .

steuar, 0,5 — 1 i diametcr.

= medclfint gratt odi galt saudgrus i vexlande lagcr med
diskordant skiktiiiiig.

d. — fiuaro grä och gul skiktad sand.

e, — groft gratt rullstensgrns med mera jämnstora stenar,

2
ff

4 i dianiofcGi\

r

e . ^rostgnlfc rullstciisgriis med smärrc stenar upptill och grofre

uertillj 3 — 7 i diametcr.

f. -: iippkilandc skiktadt lagcr af gratt grns med sma rull-

stenar.

g. — nppkihindc lagcr af tiiiinskiktad blägra lera.

h. — gült, mcdcIiEot grns med strödda rullstcnar, 0,5" — 4"
i

diametcr.

i. := fiuarc gul sand (mosand).

Sedaii träffas pä Tammcrfors Knien den elfte äsen ej

föiT iin i Lcuipälä socken, der den i en rad af kuUar stry-

ker uti vestnordvest—ostsydostlig riktniug geuom Lempälä

kyrkoby, ät ena sidan öfver uddar och holniar i Toutosen-

^clkä och ät andra sidan öFver Kortejärvi; denna ässträck-

^ing är dock vid linien sänkt eller afbruten sä att näson

^^iskarning i densamnia icke varit bchöflig för banans Icd-

iiin
g

Vid Tanimcrfors iorekomnier slutligen den toJj'te ässträck-
*

^^^i^gen, som vcstcr om stadon biidar den höga i vestnord-

vest--ostsydost strykande vallen niellan sjöarne Näsijärvi i

^^^'1^ och Pyhäjärvi i söder. Afbruten af ströramen niellan

^^mnde sjoar hojer den sig äter öster om staden och strj-

1

^

y-

t
I

f
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ker i den redan angifna riktnirigen genom Messuby och för-

modligcn vidare gcnom Kangasala samt derifrän i sydostlig

direktion genom Pälkäne socken o, s. v. En uppgift af

¥. J. Wiik *), „att parallelt med äsens södra sida löper

en bergssträckning, mot hvilken den (äsen) delvis stödjer

sig", har jag icke kunnat konstatera för äsen inom Messuby

socken, der tvärtom en läng och vid dalsaukning med torf-

mossar och lertalt mellan de smala sjöarne lirijarvi och

Koukojärvi stracker sig längsmed och pä södra sidan om

äsen. Icke heller har den förmodan bekräftat sig, att äsen

skulle „i sitt iure bestä af krosstensgrus"; sädant päträffades

ätminstone icke ännu pä 52' djup i den stora inskärning,

som banlinien gor tvärsigcnom äsen närmast öster om sta-

den och hvars östra sidovägg finnes afbildad ä pL VIL

fig. XXII.

a.

b.

grätt rullsfccnsgrus med smärrc stciiar.

ett 4 niägtigt lagcr af iinarc rostbruüt rullstcnsgrus.

c. :rr gr^tt rnllstcnßgrns med störro stcnar äu i lagret a.

d. = linsformiga cllcr sammaiibängiindG, sadclformigt aflagrade

bäddar af groffc rostbrunt griis med 1—3 kub. fot stora

rnllstenar.

e. = grätt niUstensgrus med stora stcnar.

f. =: uppkilandc skikt af rostbrmit grus med smä nillstonar.

h.

grätt rnllstensgruö med smärre steiiar.

i^ppkihmdc lagcr af rcn, gräbi'un, mcdelfin sand.

i, = grÄ mcdclgrof skiktad Band, med strimmor skikfcvis af

k.

rostigt ocb stouigt grus.

gult rullstcnsgrus med smärre stcnar.

I. ==; fin hvit och grä skiktad sand, med rostiga strimmor.

m. =^ fin brnn skiktad och Icrblandad sand.

n. scrdclcs plastiskj skiktad blä Icra, med här och der in-

bäddade rundadc steiiar och block samt med linsformiga

rostiga grnsstrimmor vid n .

) Geolog. Forcningens i Stockbohn förhandliiigar, Bd IL sid. 235.

^

S
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P

— mörk gräbruu lera ocb fin hvit sand i tuniia skikt

vcxelvis.

= fin gul horisontelt skiktad sand.

— iulagring af finarc grä sand, med stupande, mot omgif-

vaudc lager diskordanta skikt.

r. = fin gul gnisblandad saud.

Ett stycke normt härifrän ocli nära stationslmset faiins

en mindre skäniing genom en lag sidoas eller kulle; de i

denna blottade lagrcn finnas aftecknade ä pl. YIl. fig. XXIIL

»I

a. =: grätt rullstcnsgrus med dclvis störrc stenar, 2 — 10 i

diaracter; flatt afnindade stenar af Icrskiffcr voro ej ovau-

ligo i dennc bädd.

b. — ärtgroft, grätt grus i uppkilande skiktadfc lager.

~ fin gul skiktad sand.

^^ fin hvifc skiktad sand,

— mcdclfin skiktad grä ocb rostgul sand, i vexlande tunna

lagcr.

f. = fin bvit skiktad sand.

Do fy-ra sistnämnda lagrcn äro alla sinsimcllan konkor-

dant, raen mot vidliggande aflngring h. diskordant skik-

tad e.

c.

d.

c.

h.

i.

k.

1.

ni

rostgul, rullstensblandad Saud.

mcdclfin vcxelvis grä ocb rostig sand, i tunna horisontcla

ellcr uppkilande skikt.

fin, skiktad grä sand med tuuna strimmor af gul sand.

uppkilande lagor af vcxelvis brun lera och fin hvit sand

i tunna skikt.

flu hvit sand.

: rostfläckig, gräbrun, oskiktad lera.

Par verst vester om staden finnes slutligeri en betydli-

^^^e inskärning i södra sluttningen af samnia äs, der stock-

^^^n gäx- üfver den, frän södra stranden af Näsijärvi tili

^^^^ stranden af Pyhäjärvi; och ehuru aflagringarna här
Clan voro nägot sammanrasade, künde jag likväl afteckna

f

i
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dem i cna sicloväggen af skärningen ungefärligen sasom pl

VIL fig. XXIV, utvisar.

a. grofro grätfc rullslotisgrus, med mcra jiümia stoiiar, 3"-~(>"

i diuinctcr.

b.

c.

ft

u
h

if

t

(iuarc rullHtciisgrus med sma stcnar, bögst 1 i diamctcr.

gratt mcdclgroft rullstcnsgrns med jämna stcnar, 2

i diamctcr.

roststrimmigt, fiuare, skiktadt gras,

e.
~- gratt medolgroft ruUstoiiygrus, med ötcuar mcllau 3 —

6

d.

f.

i diameter.

groffc gratt rullstensgnis

samt skiktvis inlagradc

kub. fot ötora stcnar.

med G "8 ötora rullstciiar,

bäddav af myckct iiiida tili 1

S-

h.

uppkilando lagcr af finarc, voxclvis gvätt och gult gras.

giilt rallstensgras med smä stcnar.

K.asta vi nu en blick tillbaka pa hvacl i dct föregäeiide

blifvit anfördt om de äsbildningar, som öfvcrtväras af Abo-

Tamoierfors-Tavastebus banan, sä iinna vi att oin dessa

äsars aUniäuna bcskaffenhct i de flesta fall ord för ord kan

upprepaSj hvad A. Erdiuann '') sagt om de svenska äsbild-

ningarnas yttre och inro egenheter.

Pä ett 12—15 mil brcdt landomrädc niellan Pöyttis

sockens norra giiius ocb KaDgasala kyrka, finnas alltsä iiiinst

10 mcr eiler mindrc parallclt med hvarandra i ungefär

nordvest— sydostlig riktning löpaiidc äsar, bland bvilka do

fleste sannolikt utgöra hufvudäsar^ men nägra troligeii i on

franitid kuiina befinnas vara s. k. hiäsar. Alla dcssa äs-

sträckniiigar gä, der de skäras af linien, ungcfär i samma

direktion som refflornas hufvudriktning pä samma omräden;

ciidast vid Tammcrfors har äunu obscrvcrats, jämtc ett med

äsen parallelt löpande reffolsystem (S m^-W 0), ett annat

niot densamma raera vinkelratt, gäcnde S 20*'~-30<^ V. '^'^)

*) Svcriges (ivartära bildningar, Stockliolna 1808; skb 84. o. ff.

**
) WiU-v; auf. yt

*
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^

Fär man äter döma af de bifogadc profilerna, synes det

sora, skulle flertalet af de i fräga varaiule äsarne hos oss fort-

iöpa oberoende af tcrrängförliäliandeiia, eller liöjdsträckningar

och dälder; cn fuUstäiidig och tillförlithg utredning härutinnan

kan dock cj vinnas förr, an äsarne blifvit i heia sin utsträckning

uppgängna och noggrant affattade pä karta, hvarvid hänsyn

derjämte mäste tagas tili de meUanliggande omrädenas relief-

former och afvägningslinier uppgäs, pä längre oller kortare

afständ fran hvarandra, parallelt med den nivellcrade ban-

linien eller frän kusten i nordostlig riktning in ät landet.

Asarnes sidor äro i allmänhct längsluttande med om-

kring 20^ eller mindre lutning mot horisontalplanet, men

stundom visa de sig mycket brantare och lutningen uppgär

da tili bögst 30"—40*\ Ej sällan höja sig äsarne med öf-

ver hvarande liggando terrassformiga afsatser pä sidoslutt-

iiingarna, hvilket kan iakttagas pä Tammcrfors äsen, Kerälä

äsen, äsen i Sotkiaby, Akkas socken, Urdiala äsen nara

Urdiala Station, Humppila äsen o. s. v. och dessa afsatser

fÖrefinnas pä säval de nordüstra som sydvcstra sidoaffalleii

^os äsarne. ''')

En annan hos äsarne ganska vanlig fÖreteelse äro de

koniska eller trattformiga, i äsens längdriktning ofta naget

^tdragna fördjupningar, som träffas säväl pä deras högsta

''yggar som pä sidosluttningarna och äro kända under nanm
^^ äsgroj)ar; de befinnas vanligen mer eller mindre utfyllda

^ l^ottnen med sand-, 1er- och torßager, men bilda stundom

*^lven ganska djupa smä tjärnar eller sjöar med branta sido-

^^ggar och utan nägot synligt aflopp. Äsgropar har jag,

*) Äfvcu pa, Ilangö- clier Lojcäscn, som stryker i nordost-syd-

'Gstlig riktning, liar jag under dcss förlopp mellan Vichtis räen ocb

-*^yi'kstad i Lojo obscrverat en eller llere terrasser an pä den ena

vH)rdvestra) an pä den andra (sydöstra) sidosluttningen.

B&^-^
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I

säsom förut blifvit omnämndt, päträffat i Humppila äsen,

äfvensom i Urdiala äsen nära Urdiala Station. Pä vestra

sidan af Kerälä äsen finnes, säsom äfven synes ä profilen,

en 35' ä 40' djup och omkring 700' bred, längs äsens sida

nägot utsträckt fördjupning, som pä yttre (vestra) sidan

fnllständigt omslutes af en äsformig vall; denna fördjupning

torde alltsä kunna betraktas som en äsgrop af rätt ansen-

liga dimensionev; i dess midt stryker öfver bottiien en lägre,

10' a 15' hög vall, som snedt afdelar gropen i tvenne sänk-

ningar, uti hvilkas botten vid gräfningar funnits rostbrunt

ruUstensgrus under ett tunnare lager af sand. Annat an

sädana kolossala äsgropar äro väl icke beller de tvenne

nägot längsträckta och med mosstorf i bottnen utfyllda, stora

-insänkningar, som träffas i samma äs, den ena nägra hundra

fot söder om den nyssnämnda äsgropen, men den andra

ungefär en half verst sydligare och pä äsens andra, östra

sida. I de öfriga, förut omtalade äsarne finnas fÖrmodligen

ocksä äsgropar, ehuru jag icke räkat träffa pä dem *). Att

'likartade grytformiga insänkningar äfven förckomma nägon

gäng i krossgrusäsarne, har redan förut blifvit anmärkt.

Hvad äter beträffar rullstensäsarnes inre byggnad och

sammansättning, äro de i vissa hänseenden mycket omvex-

lande; säväl i längd- som tvärskärning träffar man sälunda

pä ena stallet nästan endast rullstenar, pä ett annat blott

grus eller sand, och pä ett tredjo alla dessa materialier i

^

I

*) Jag mähär Legagna tiilfället att rätta cn nppgift i Solitan-

ders förut omnämnda afhandling, sid. 100., der dct licter att j,äsgrO"

par förekomina i allmänliet cj manga längs (ITangö-Lojo-) ässträclcnin-

gen, ätminstonc i närheten af jernvägen". Pä tvä mils öträcka af Lojo-

äsen, näml. frän Kyrkstad tili Yiclitis räcn liar jag imcllertid 186^

observerat ej färre an 10 äsgropar, dels pä äsens rygg dels pä dess

sydöstra sidoaffall, de flesta dock af jämförolsevis smä dimensioner.

xnn <?'" -"-Tix-:*^'-

.^1
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vexliug. Men ä andra sidan kau säsom regelbundna och

utmärkande egenhetcr äfven hos vära rullstensäsar framhäl-
las: den bade i stört och i smätt ofta väl utproglade skikt-

ningeii, den mer och mindre fullkoraliga afshpningen och

afrundningen hos de inlagrade stenarne, grusets i alhnänhet

mera lösa och ursköljda hcskaffenhet samt i följd deraf dess

saknad af dct finarc berginjöl och det härdt packade till-

ständ, sora äro kai\akteristiska för krosstensgruset, samt slut-

ligen den andel lerlagcr ej sällan ses taga i rullstensäsar-

i^es sammansättning; och kan härtill ännu anföras samt för-

tjenar att specielt framhällas det sadelformiga lagringssättj

som icke blott förefinnes aUmänt hos äsarnes postglaciala

del, det yttre tacket eller skalet, men som hos alla i det

föregäende beskrifna äsbildningar stracker sig tili deras

inre delar och ofta framträder tydligt utpregladt ännu i den

^nnersta kärnan cller stommen, sä längt densamaia uti skär-

^ingarna blitVit blottad och tillgänglig för undersökningar.

Snäckgrus, som sä ofta träffas inbäddadt imellan och
^ti de pä sidorna uppkilande sand- och lerlagren i Sveriges

^'ullstensäsar, har ingcnstädes blifvit af mig funnet i de nu

beskrifna äsarne hos oss; icke heller hade hrr jernviigsin-

geniörcr, hos hvilka jag gjorde förfrägningar härom, obser«

^*^^at nägra sädana skalgrusaflagringar.

Skiktad sand och skiktad lera (glacialsand, glaciallera).

O^verallt i dälderna och pa de jämna falten i de omräden,

g^nom hvilka Äbo—Tammerfors—Tavastelmshanan framsär,

^^'efinnas ofvanpä krosstensgruset eller, der detta saknas,

^^edelbart pä den fasta berggrunden afsatta raer och mindre

^g^iga, tydligt skiktade leraflagringar, hvilka kila upp och

^™nnas pä sluttningarna af de höjder som omsluta däl-

6i"na och pä ruUstensäsarnes sidorj säsom redan i det fö-
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regäende blifvit omnämndt och framstäldt ä de anförda teck-

ningarna. JSTägra härom upplysande figiircr mä ännu tilläg-

gas och heskrifvas.

PL I. flg. IL fraiTiställer ordningsföljdcn hos de aflag-

ringar, som funnos blottade, öfter det Aurajoki vid värflödet

gjort en betydlig urskäruing i äbäddens sida, ä Taipalsaari

nära Pöyttis kyrka.

a.

r

unclerlag af krosstoiisgrns, sora iipptill :ir rostgnit med

smJirre kantiga steuar, dcruiulcr blir rodaktigt tili 2'— 3'

djnp af granatblandad sand med en omisskännelig an-

tydning tili skiktning, och ncdorst är uppfyldt af stora

(1— 4 kub. fot)j mer och mindrc kantafnmdadc stenar

ocli block.

b.
tf fr

C,

d.

X —4" tjocka, horisontcla skikt af vcxcivis brnn Icra

och fin bvit sand.

0,5"— 1'' tjocka, vägböjda och hopskiynkladc skikL af

vexelvis brun Jcra och ytterst fin hvit sand,

oskiktad, rostfläckig och sandblandad gräbrnn lera.

e. = mnllblandad iera (matjord).

De meUan lerskikteiia liggandc tunna sandlagren uti

aflagringen b. ä förcgäcnde fig. visa en serdoles fin, vägböjd

ellcr hopveckad, mot lerlagren transversal skiktning, säsom

synes af fig. II: 1., ä hvilken en del af ctt sädant sandakikt,

b., mcllan lerhigren, a., är i möjligaste mon naturtrogct

aftecknad.

Men äfven i stört äro dessa af vexlande 1er- och sand-

skikt bestäende aflagringar pä dot mängfalldigaste satt böjda,

veckade, hopskrynkladc eller tili och med hopgyttrade, sä-

som redan tili en del blifvit antydt ä flerc förut bcskrifna
o

afbildningar och yttermera kan ses af följande figurer, p^*^

hvilka i vidfc skilda trakter gjorda insklirningar uti dessa

aflagringar äro aftecknade.

^
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Lerlagreii uti sidovaggen af ett dike vid liuien aära

Koivisto Station äro tröget afbildade ä pl. I. fig. ITT.

vagböjda och liopskryuklade skikt af vexelvia bnin lera

b,

c.

d.

ocb fin hvit sand.

rostiiäckigj oskiktad brun lera.

blägrä oskiktad sandbbiudad lera.

mullblaudad sandig lera (inatjord).

Inskärningen i eii lerbädd Sy.» v. soder om ürdiala

Station finnes aftecknad a pl. IL fig. X.

a.

b.

c.

rostigfc incra löst krosstensgrns.

fin bla skiktad lera.

d.

e.

böjda och hopvcckade skikt af vexelvis brun lera och

fin hvit sand.

oskiktad rostig och sandig lera.

fm Ijnsgrä sand.

Bäda sidorna af inskärningen i en krossgrusbank och

'^ojda lerbäddar nägra hundra fot nordvest om Toijala sta-

^^•^n i Akkas kyrkobj, äro noggrant afbildade ä pl. V. fig,

XVII.

a.

b.

c.

d.

rostgul iin sandrao med inbäddade stenar och block;

stenarne äro nägot rundade men icke repade, blocken

äter blott uägot kantnötta.

gnl rostfläckig finare saud med gauska märkbar skikt-

uing samt inströdda smärre stenar och ätskilliga stÖrrc

blockj hvilka i dctta och forcgi^endc lager bestä af grä

eller rödaktiga gncis- och i mindre raängd grauitvarieteter.

tunnskiktad blägrä lera i hopböjdaj veckade lager.

oskiktad grä lera.

d

Huruledes skiktade lerbäddar utfylla ojämnheterna och

^ stundom äsgroplika fördjupningarna uti det underliggande

^'osstensgruset ses af pl. I. fig. VI. soni framställer sido-

^^ögen af en omkring 1700' läng och JO' djup skärning

^^ti KöUiby, Urdiala socken, vid 91. v. ä prof. frän Äbo
ler 1/^ verst süder om Forssa Station.

5
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a.

b.

c.

d.

porfyrgraiut.

lerigt krosstensgrus med repade stenar.

vcxelvis brim lera ocli fin hvit sand, i tunna skikt

oskiktad; rostig Icra.

torf.

Ett annat exempel lülrpä erbjuder genomgräfningen

af det mycket oratalade och illa beryktade Säkkisuo (orätt

kalladt Humppilakärret) vid 101—102 v. ä prof. fr. Äbo

eller 3 verst söder orn Urdiala Station i Urdiala socken.

Denna skärning finnes afbildad ä pl. IL fig. IX.

gr.

c.

d.

grä fmkoriiig, tunuskiffrig glimm ergticis.

grä medelkornig granit (hvit ortoklaSj grä qvarts och

svart glimmcr) med gfuigar, apofyscr och körtlar af

pcgraatifc (hvit fältspat, grä qvarts och i ringa mängd

svart glimraer); pcgmatitkörtlarne innesliita brottstycken

af den gcnomsatta medelkorniga graniten; förokomstsättct

är afbildadt a pl. IL fig. IX: 1 & 2: gr iz: granit och

p zz pegraatit.

krosstensgrus: i öfrc dciou af skärningon gul rostig

sandmo med inbäddade störrc och mindre, kantiga ste-

nar; dcrundcr grä lerlg o. stcnbundcn sandmo med in-

bäddade kolossala kantrundade block samt rundadc och

stundom repade stenar; i detta härdt sammanpackade

botfcengrus träifas lerrikare ej skarpt begränsade aflag-

ringar.

Uuderst skiktad fin sand (se dctaljteckningen fig. IX*

3. här ncdan); dcröfver vexlandc tunna skikt (0,5''

—

h^ )

af blä lera och fin sand^ med inbäddade stora rmidade

stenar.

to rf.

En detaljteckning af sistnämnda lagcr vid a ä förega-

ende fig. finnes frarnstäld ä pl. IL fig. IX: 3.

rostgult, kantigt och mera löst krosstensgrus med har

e.

a.

och der inatrodda atürrc block.

b. =r fin grä skiktad sand med en ellcr aunan inlagrad större

sten.
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C. tnnna vexlaudc lager af fm skiktad sand och blä lera;

lerskiktena äro nedtill eiidast 0,5" tjocka men bli nägot

mägtjgnrc, 1 — 1,5 , i de öfrc delarne af lagret. I

denna bädd ligger inströdd en stör mäiigd afrundade

block och stcnarj kring hvilka lerskiktena tröget smyga

sig, och vid

en otydligt skiktad ierklump.

torf.

Ä pl. V. flg. XVIIL fimies afbildad ena sidoväggen I

^1^ skärning genom lerlager, som mantelformigt oinslÖto

sidorna och ändan af en krossgrusbank 1'/^ verst iiorr om
Viiala Station eller 44,5 v. ä prof. fr. Tavastehus tili Tam-

^erfors.

d.

e.

a. rostigtj löst krossiensgrns: fin giü sandmo med ymnigt

inbäddadc srnärre stenar samt här och der inströdda

b.

c.

d.

större block,

briui iera ocb fin, hvit, skiktad sand i tuuua

(0,5"- '"

Ijusgrä tiimiökiktad Icra med iulagriiig af

en orcgelbuiidcu klump af tcgclröd, skiktad lera.

lager

1 ) vexelvis.

e. rzz: Ijusgrä oskiktad lera.

Att fin skiktad sand (glacialsand) bildar den underst

belagna ocli säledes äldsta länken i dessa skiktade leraflag-

^ii^gar, hafva vi redan sott', af flere förut anförda tecknin-

S'^i"- Här mä slutligen ännu lemnas tvenne figurer, som

^ydligt Visa samma, icke ovanliga förekomst pä längt fi

^^^'arandra skilda stallen.

Den ena, pl. I. fig, IV., framställer sidoväggen i en

^^^0' läng skärning närmast östor om Koivisto Station i

Humppila kapeli, vid 83—84 v. ä prof. fr. Äbo.

•an

a,

b

finkoriiig mörkgrä gncis, strykniiigen N 25*^ V. med

lodrätt fall.

grägult krossteiisgrus, med ymnigt inbäddade skarpkan-

tiga stenar.
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C. Ijusgul, fin, skiktad sand.

d. :n: tunna skikt af brun Icra och fiii hvit sand vexclvls.

e.

f.

fin gul sand (mosaud).

torf.

Den anclra teckningen, pl. V. fig. XX., at'bildar ena

sidan af en skärning i Kalvola socken, 19 v. pä Union frän

Tavastehus.

a. =: rostgult krosstcnsgrus: fin sandmo med inbäddade skarp-

kantiga stenar.

b. zzz fin, gnl, skiktad sand med tunna rostiga ocli grä mcHan-

lager; skiktena vägböjda ener veckade, hviHfet dock ej

d.

üv närmare antydt ä figuron.

~ Ijusgra tunnskiktad lera.

grä oskiktad lera.

lill sitt yttre utseende visar den skiktade leran sig

fuUkoinligt likartad öfver vida fält och pä de mest skilda

omräden. Sälunda träffas den af lefverbrun lera och fin

hvit sand- i vexelvis öfver hvarandra liggande skikt bestä-

ende bildningen säsoia förherrskande fran Abo ända upp

tili Akkas, ehuru visserligen här och der äfven blä och blä-

grä skiktad lera förefinnes. De bruna lerskiktena vexla i

tjocklek frän delar af en linie tili 2 ä 3 tum och de af

ytterst fin hvit sand bestäendc skiktena likasä, men nägon

gang svälla dock bäda ut tili flere tums mägtighet och lag-

ren befinnas da veckade, hopböjda eller tili och med saai-

inangyttrade. Samma bildaing tyckes äfven vara den ra-

dande frän Yiiala normt tili Tanimerfors. Men kring

Toijala Station i Akkas kyrkoby och derifrän österut tili

Tavastehus är deremot en blägrä af vexlande helt tunna tiU

bögst 2 ä 3 linier tjocka, Ijusare och mörkare hvarf besta-

ende lera sä allmän och n'astan uteslutande för lianden, att

blott här och der spar af den nyss beskrifna brun-hvita lei'"

saudbildningen päträffas.
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L

Huruvicla nu dessa bäda bildningar blifvit aflagrade

sanitidigt ellcr eftcr livarandra, och i seiiare fallet hvilken-

dera af dem är äldre, kan jag ej med fulikomlig visshet

afgöra; men, fastän jag visserligcn pä nägra stallen träifat

blägrä skiktad lera ofvanpä de af brun Icra och fin hvit

Saud bestäende aflagringarna, hai^ jag likväl alltid i förhan-

tienvarande djupare gräfningar fumiit blä hvarfvig lora ne-

*^Grst och inunder nämiida aflagriiigar, och vägar jyg pfi

gi'und häraf antaga som sauiiolikt, att den blägrä hvarfviga

leran i allmänhet blifvit afsatt förut och säledes är den

^Idre länken bland vära skiktade lerahagringar. Ilär künde

^^i äfven blifva fräga om, att parallelisera dessa i sydvestra

f'iüland förckommande skiktade Iciiager med Sveriges hvarf-

^^gJi lera och hvarfviga mergelj hvarvid, i händelse mitt nyss

Sjorda antagandc är riktigt, vär blägrä skiktade lera alltsä

*^lefve eqvivalent med Sveriges hvarfviga mergel. Men ingen-

^tädes, ehuru saltsyreflaskan iinder exkursionerna flitigt

^^ilitades, har jag funnit denna ej heller nägon annan lera

'^os oss ens sä kalkhaltig, att det genomfuktade profvet

skulle visat den ringaste utveckling af kolsyregas vid be-

Sjutning med syra. I sydvestra Finland torde verklig mer-

S^l alltsä icke förefinnas, ätminstone ej annat an möjligen

^^^^^ lokalbiidning pä enskilda inskränktare omräden.

En annan fräga är slutligen den, om samtliga dessa

skiktade leraflagringar hos oss skola betraktas som verkliga

^^^rina bildningar fräu glacialperioden eller tili en del blott

^^^ sädana och tili en annan del som eqvivalenta sötvat-

*^*isaflagringar, hvilken senare mening nyligen blifvit frani-

^^äld af F. J. AViik. *) Da nu hvarken af andra förut ej

*) Om östra Finlands primitiva formatiouer. (Bidrag tili käu-

^^•lom af Finlands natur och folk, 21 liäftet, sid. 294.) samt Geolog.

oreiiiiigens
i Stockholm förhandliiigar, Ikl. iL sid. 233. o. ff.

^^j
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heller af mig vid dessa undersökningar marina skalgruslager

blifvit päträffade, mäste frägaiis slutliga afgörande lemnas

berocndo pä framtida möjliga upptäckter af sädana, och vi

fä alltsä tillsvidarc nöja oss med att skita af andra oiiistän-

digheter och förhällanden tili den ena eller andra äsigfcens

större sannolikhot och antaglighct. Mig synes da först och

frärast, att en tili sitt yttre utseende sä likartad och karak-

teristisk bilduing sorn exerapelvis do ofvan onitahidc af ve-

xelvis hruna Icr- och hvita sandskikt sammansatta aflagrin-

garna, hvilka dertill hafva en sä allmän och vidstrackt ut-

bredning att jag sä att säga stcg för stog kunnat fÖlja de-

sainnia frän kiisten vid Abo 15 ä 16 mil in i landet ända

tili Tammerfors, der de ännu päträffas vid södra stranden

af Näsijärvi pä norra sidan af rullstensäseu derstädcs, att

en sädan büdning sägor jag, icke fräu exakt vetenskaplig

Ständpunkt kan betraktas säsom sotvattenssedinient pä ena

och marinaflagring pä andra sidan af den eller den äsen,

utan hafva dessa aflagringar pätagligcn bildats under det

att enahanda vilkor och förhällanden voro rädande öfver

heia orarädct der de nu förefinnas; och sädana likartade

bildningsvilkor kunna antagligtvis icke hafva egt riini pä ett

sä vidstrackt fait med betydligt vexlande mväförhäUanden,

om icke ett haf betäckte detsamma.

Men äfven en annan oniständighet tyckes tala tili för-

mon för äsigten om den skiktadc Icrans marina Ursprung,

närnligen dess ofta rätt ansenliga mägtighet, hvarom vid

jernvägsbyggnaden anställda jordborniingar eller pliktningai'

Jcnma temligen noggrana upplysningar, isynnerhet frän do

öfver hafvet bögst belägna trakterna der dessa aflagringar

hittills blifvit af mig observerado. Sälunda tordc den skik-

tade lerans mägfcighet uti Loimijoki socken, 250' tili 300

öfver hafvet, kunna skattas i medeltal tili vidpass 2ff, men

t
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pä skilda stallen bar densamma befumiits stiga tili 30' ä 40'

eller tili och med derutöfver; inom Urdiala sockeii träffas

den skiktade leran ända tili 440' öfver hafvet och uppnär

äfven här en mägtighet af 15' tili 20' mcii stundoni t. o. m.

40' ä 50'; i Lempälä och Messubysockaar förekommer denna

lera bögst 400' öfver hafvet och är mägtigheten i niedeltal

12' tili 15' men i större dalsänkiiingar 30' eller ännu större.

Dessa tili sin beskaffenhet fullkomligt likartade och

tili mägtigheten sä anscnliga samt öfver betydliga ytvidder

^tbredda leraflagringar synas mig säledes icke kunna vara

^nnat an hafsbildningar hvarhelst de hos oss förefiniias,

och tillsvidare, sälängo ett exakt bevis för motsatsen ännu

icke blifvit framlagdt, kan jag derför ej dela den af Wiik

^^^t^niställda förslagsmeniugen, Bom icke synes hafva annat

^käl för sig, an att den väl lämpar sig tili den af samme

^oi-'fattare numera antagna hypotesen

^Ppkouistsätt.

om ruUstensäsarnes

Enär ett ganska vidsträckt omräde föreläg att genom-

^oi'skas och da under andra förhällanden de äldre qvartär

^ildningarna sällan om nägonsin blifva genomskurna och

tillgängliga för undersökningar pä sä stora djup och i sä

^^nga fortlöpande sträckniugar, som vid en jernvägsanlägg-
t

^^^g. ansäg jag nng böra begagna dct gynsamma tilliallet

^^^ i främsta rummet studcra dcssa äldre, i det föregäende

i'edari beskrifna aflagringar, och egnade forty mindre tid

^^t de yngre qvartärbildningarnas granskning, lielst dessa

^^ven tills vidare torde kunna anscs vara af ringare iutresse

^^'^ i hvarje händelse äro lättare tillgängliga för framtida

^akttagelser. Jag kan säledes icke här framlägga nägon

^'^ggranare beskrifning pä de öfriga lösa aflagringarna, men
^ill dock i korthet anföra dem med tillägg af nägra iaktta-

HL '
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gelser, som kunna gifva iiägon upplysning om deras alli)iän-

na beskaEfcnhet och utbredning.

De förut beskrifna skiktade leraflagringarna ligga

bögst sällan i dagytan utan äro nästan utan undantag be-

täckta af en raer och miiidrc styf^ ofta sandblandad grä

euer brun samt vanligcn rostfläckig, oskiktad lera^ hvilken

säluiida intagei" cn ansenlig ytvidd och utgör dct aUniäiina

och egentliga föremälct ellcr faltet för hindtniaDoens bruk

och verksamhet. Dcss yttrc beskaficnhct syncs i allniäiihot

vara inycket vcxh^nde pä skilda omrädcn, men uiägtigheteii

uppgär vanligen tili V a 3' och blott sällan tili 5' ä 8' eller

nägot mera. Nägon motsvarighot tili den artforändriag af

äkerleran soui i Sverige förekommer med benämniiigoD svart-

lera bar af luig icke blifvit observerad.

Af längt inskränktare utbrcdning i faltet ar deremot

en annan yngre aflagring, soni är alhnänt känd under namn

af mosand och förcträdesvis synes ansluta sig tili de egent-

liga äsbildningarna, utraed hvilkas sidor den oftast ligger

utbredd pä ganska vidsträckta fält, men äfven nägon gäog

churu i mindre utsträckning' finnes afsatt pä krossgrusäsarne.

Den bestär af gröfre och finare, mer och mindre tydligt

skiktad sand af olika gula, röda och grä färgnyancer, Större

sandmoar med mcr och mindre vackra furubeständ träfias
f «

nara ib0—Tavastehuslinien pä gränsen mellan Pöyttis och

Loimijoki socknar, i Urdiala socken, vid Luolais och ä Pa-

rola malm nära Tavastehus o. s. v.

Som exempel pä alluviala slambildningar, hvilka under

värflödena blifvit afsatta pä dcrtili lämpliga stallen i de större

och mindre vattendragen som öfvertväras af banlinien, mä

här omnämnas svämsandj i hvilken vid broanläggningcn

öfvcr Aurajoki i Hypöis by och Pöyttis socken päträffades

skal af sötvattensnäckor pä 10' djup under vattenytan, och
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1

flu blägrä tunnskiktad svämlera med vackra växtaftryck,

hvilken jag observerade i äbrädden af Paattisjoki uti S:t

Marie socken.

Meli af längt större vigt ocli franitida betydelse äro

de stundom ganska raägtiga och tili ytvidden ej sällan rätt

auseniiga torßager, som i synneiiiet iorefinnas i cn del af

de trakter, gcnom hvilka jernvägslinien passerar. Till lycka

för jordbruket hviUi de utan undantag pä lergrund och tili

cgareues föruion hafva de genom jcrnvägsbyggnadeo nuin-

genstädes blifvit nier och mindrc fullständigt utdikade. Sin

största utbredning hafva de i narlioten af jernvägslinien inoni

Loiuiijoki, Ilumppila kapell och Urdiala socken, nien icke

obetydüga torffält finnas äfven i Ilattula oqh Kalvola sock-

^^'i'i' samt pä nägra stallen i LcnipäUi socken. Medchnägtig-

'ieten vexlar mellan 2' ä 3' och 8' ä 10'; mängenstädes är

mägtigheten dock niyckct större, sä t. ex. i Loimijoki vid

^^—72 V. ä profilcn \b\ i Humppila vid 79—80 v. 40', vid

^'^ V. 25', vid 89 v. 45', i Urdiala vid 90—91 v. 10' tili 20',

^id 100 V. 15', i Säkkisuo vid 101,5 v. 30', vid 105 v. 60',

i Ilattula vid 12 v. 30', i Lempälä vid 49 v. 25', vid 62 v.

^'^'
0. s. V. De större och mägtigare torflagren äro vanli-

BGU alltigenom sä förniultnado att de borde lemna det bästa

^^^terial tili beredning af bränntorf.

J
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Förklanng tili profilen och figurerna

Profilen är upprätfcacl enligt afvägningar sora blifvit

xitförda för jernvägsbanaDS anlaggning och med förekoniman-

dc bcredviilighet leranats mig tili begagnande; sifl'rorria of-

vanför densarania angifva ställets höjd öfver hafvct. Linien

som utmärker hafsytan är iudelad i inil och verst räk-

nadt ä det ena profilbladet fräu mynningen af Aurajoki

vid Äbo opp tili Toijala Station i Akkas kyrkoby och ä

det andra frän Tavastobus Station tili Tainmerfors ; i tex-

ten häiivisas i enligbet härmed tili de punkter pä linien

ora hvilka frägj^ är för hvarje skildt tilifalle. Äf betecknin-

gen för de olika aflagi-ingarna fär man blott iippgift oai

deras utbredning i faltet längs linien, men icke om deras

mägtighot, ty de äro icke intccknadc enligt höjdskalan, hvil-

ket hade erbjudit mänga svärighetor och i anseendc tili brist

pä jordborrningar för länga sträckor varit omöjligt. För

sm ringa mag ökuld bar den oskiktade leran icke

heller kunnat bctecknas skildt frän den skiktade; ocksä före-

komma de nästan utan undantag tillsammaus.

Fullatändiga beskrifningar öfver de bifogade planchcrna

äterfinnas den förci^äende texten ä den sida som här ne-

dan för hvarje figur angifves.

PI. I fig. I . . . .

II & IL 1 .

sid. 33.

)j

n

J)

!J

J1

»

J)

?5

J?

fj

35

!J

)J

)?

in

IV

V
VI

VII & VII: 1

VIII . . . .

3?

!J

::

?j

??

?j

??

64.

65.

67.

47.

65-60,

48.

40.
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PL 11 flg. IX & IX: 1-3 . s

V

»

»

PI III

PI. IV

PL V

PL VI

»

))

j»

>»

j)

1)

??

?j

)»

))

?j

!!

)J

JJ

JJ

)5

X
XI

XII

XIII

XIV & XIV: i~-2

XV (fc XV: 1 . .

XVI: 1-3 .. .

XVII . . . .

XVIII , . . .

XIX & XIX: 1-2

XX
XXI & XXI: 1-5

PL VIT „ XXII

XXIII

XXIV . . . .

id. 66.

65.

41.

50.

51.

49-50.

52.

52-53.

65.

67.

56-57.

68.

54^56.

58.

59.

60.

I

Tryckfel,
^^^ tili det mesta insmugit sig frän skriffel i manuskriptet:

Flerslädes stör: Loimjoki hör vara: Loimijoki.

„ Huhtis Station „ ürdiala Station.

^id, 23, not, siär: 20: de haftet.

26 rad. l uppifrän star: on

^i rad. 13 nerifrän ,,
gncis;

äro

hör vara, 24;de Läftet.

om

33 rad. 16 uppifrän

'^S rad. 4

41 rad. 4

44 rad. 2 nerifrän

^6 rad. 7

5?

JJ 3J

s 50» y.

gultlt

stenariia

ficra

giieis,

ar

S500O,

galt

stenanie

flere

]-i

v\

i!

<ll

l;

!;i
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I. tl

Under sommarmänaderne ären 1865 och 186G hade

jag tillfälle att deltaga i de geognostiska undersökningar,

som da anställdes af bergmästaren E. Hj. Furuhjelra i vestra

delen af Nylands län. För nägra dervid gjorda antecknin-

^^^ beträffaude södra delen af Lojo socken aiibäller jag om
Ott rum i Vet. Societet:s „Bidrag",

M

Jättegrytor. Granithyinplarne öster och sydost om
^aijola hemman (beläget vid innersta bottnen pä södra si-

^^^^ af den länga vik af Lojo sjö, soui frän Karislojo kyrko-

"^ys Strand stracker sig österut) bafva ofta afrundade och

^i'gi'öpta f'oriner, soin tyda pä verkningar af sädana krafter

^*^ßi i allmänhet anses hafva frambragt de s, k. jättegrytorna.

"^ detta hänseende utmärker sig isynnerhet den invid hen>

^anets mangärd belägna berghympeln, bvilken i nordlig

iktning längsamt afsluttar mot sjöstranden. Pä sydvestra

^^^^^ i den nästan lodrätt stupande bergväggea finnas stora

^ucylin^Jrigljia ursvarfningar och pä bergets topp, som torde

^ja. sig omkring 60 fot öfver den närbelägna insjöviken,

^i'ekoiinner, jarate cn mangd större och mindre ursvarfnin-

^^^i den största bland de jättegrytor jag observerat i södra

^eien af Lojo socken. Hon ligger i lä (söder) om och in-

^id en 8 ä 4 fot djup tvärbrant frän toppeu och bcfanns i

^^^ynningen vara 4 fot 7 dec.-tuin vid uti en samt 4 fot i en

:

|i'
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annan deremoi vinkelrät riktning, alltsä i det narraaste cir-

kelrund; hon tömdes tili mer äii 4 fot pä djupet frän den

lägre ytkanten, men nu päträfFades tvenne stora, nägot af-

rundade stcnblock, som ej künde fäs upp utan att sönder-

sprängas, hvartill likväl saknades tid och redskap: hennes

verkliga djup blef säiunda ej utrÖnt. Nara intill lag en he-

tydlig ursvarfüing eller raähända en verklig jättegryta af
n

ännu anaenligare dimensioner, hvilken, sedan torfven kring

kanterna blifvit undanrymd, befanns mäta ineraot 8 fot i

diameter.

Ungefär ly^ verst vester oin Kaijola i no,rdost frän

Kattelkallio torp träffas invid stranden och inemot 12 fot

öfver sjöns yta pä den branta norra sluttningen af en gra-

nithympel en annan mindre jättegryta, vidpass 3 fot djup

och 2j5 fot vid upptill.

J skogen omtrent 174 verst i vestnordvestlig riktning

frän Skraatila rusthäll finnes, äfvenledcs i granit som biidar

en lägre bergshöjd inemot '/g verst i sydost frän Kaitalampi,

en tredje jättegryta, 18 ä 22 dec.-tum vid upptill samt frän

den högre belägaa ytkanten 28 d. t. och frän den lägre 16

d. t. gjup.

En ganska stör jättegryta, hvilken jag likväl ej haft

tillfälle att uppmäta, skall annu finnas nägonstädes pä ett

berg norr oin Lakspojo säteri, och en mindre sädan inoni

Vendelä bys omrädo.

Och äfven i Yttertötar eller Lilltotarby finnas pä syd-

vestra sidan af det s. k. Kittelberget, som uppstiger invid

mot Inga socken och närmast vcsterom den sodornträn

gäende byvägen, fyra mindre jättegrytor, hvilka ligga p^

skilda mindre at'satser ungefär 50 fot öfver en vid berget

belägen torfmosse, alla i en rad frän norr tili söder och

pä 4 ä 6 fots afständ frän hvarandra; den nordUgast be-
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lägna är 12,5 d. t. vid upptill och 9 d. t. djup, den dernäst

^2,5 d. t. vid och 11 d. t. djup; den tredje i ordningen är

störst, näml. 19 d. t. vid och 17,5 d. t. djup, den fjerde

och sjdligast liggande är deremot nägot mindre an den

första; alla äro de nästan fullkomligt cirkelrunda. Berget

"östär af smäkornig röd granit.

Dessa sistnämda ä Kittelberget äfvensom ursvarfnin-

g^nia i berghympeln invid Kaijola skulle utan tvifvel lemna

^Tiderlag för hvarjehanda intressanta betraktelser om jätte-

S^ytors uppkorast, derest de gjordes tili föremäl för detal-
*

gerade undersökningar, sadana som prof. Estlandcr*) anställt

^ Villiiigö näi-a Helsingfors. Min allmänna uppgift da jag

"^esökte nämda stallen tillät mig väl ej att egna nägon

^ß^a speciel uppmärksamhet ät dessa företeelser; men hö-

S^hgen tvifvelaktigt förefaller det mig visserligen dock, att

blotta vattnet kunnat en sa kraftig verkan ästadkomma,

^ön om man künde förutsätta att underlaget af en glacier

^gousin vore fritt frän sand och stengrus, som eljes med
odvändighct mäste deltaga i det genom isklyftorna nedstör-

ande eller under glacieren strömmande vattncts verksamhet.

Slutligen vill jag här tillägga en iakttagelse, hvilken

^de böra hänföras tili samma grupp som de nyss anförda.

^^ lag kalkstenshäll invid östra stranden af Aurlaks fiär-

^^) vester om Lojo kyrkoby, äfvensom i en likadan hall vid

^stra stranden ä sydvestra uddcn, ßuosniemi, af Lojo storö

anns
(1865) ett stört antal tätt invid hvarandra belägna,

^'^ halfsferiska fördjupningar af 2 tili 5 d. tums vidd och

J^P- Dessa miniatyrjättegrytor hafva antagligen ej uppkom-

Pa annat satt, an att stenar af nägon härdare bergart
^

) J. A, Estlauder: Om isvattnets inverkan pä berggrundcii un-
1^ glacialperioden (Acta Societ. Scient. Feniaica3. Tom. X. Helsing-

^•^^'ö, 1875).

Lr
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ro-genom sjövägornas sqvalp blifvit försatta i en roterandc

reise och dervid smäningom urholkat de serdeles väl afrun-

dade fördjupningarna i den jämförelscvis lösa kalkstenen.

Refflor. Ehuru visserligen en af framlidne statsrädet

Nordenskiöld===) ntgifven oxnfattande afhandling lemnar en

ganska klar framställning om refflornas allmänna riktning

inom största delen af Finland, saknas der likväl af lätt in-

sedda skäl uppgifter för rätt vidsträckta omräden i landet.

Och da imellertid iösningen af frägan om ett eller flere skif-

tcn af istiden i vär nord, bvarunder inlandsisen i en eller

mähända flere olika riktningar banat sig vag ncr tili da™

varande knster, ännu mäste ställas pä framtidcn, tordc hvarje

äfven ringaro bidrag, som möjligen kan lemna nägon belys-

ning af spörjsmälct, icke böra anses aom alldelcs öfverflödigt

eller värdelöst. Som ett sädant ringa bidrag matte nu be-

traktas följande förteckning öfver de observationer jag haft

tillfälle att anställa bctfäffande refflornas riktning i södra

delen af Lojo socken. Hon torde kanske förtjena sin plats

sä mycket mer som bögst fä eller inga iakttagelser forut

finnas offentliggjorda frän detta omräde eller de i nordvest-

Ug riktning derifrän belägna socknarna Kiikala, S:t Mär-

ten m. fl.

AUa inom Lojo socken af mig observerade refflor gä

frän NV ät SO; de nedanför angifna gradtalen utvisa säie-

des pä hvarje anfördt stalle deras afvikning ät vester frän

den magnetiska nordpolen eller ät öster frän sydpolen; nä-

gon korrektion med afseende ä kompassnälens dcklination,

som för dessa trakter torde kunna uppskattas tili omkring

7*> V, har dervid alltsä ej blifvit ntförd.
—^ - - -- - - -

*) N. Nordenskiöld: Beitrag zur Kenntniss der Sclirammen in

Finnland (Acta Societ. Scicnt. Fennicffi. Tom. VII. Ilclsingfors, I8G3).

$
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Observationsställena.

tjq

>
m
^ 7
^ p^P ^
P-

r

h-'
c-r- P^ (

1—

1

•

Klippa vid SV udden

af Storön.

Ruosniemi, SV udden

af Storön.

IV4 verst V om Bohle

V4 V. V om Bohle by,

üdden 1 V. SO frän

Bohle by.

N om Innanträsk, ^

V. i SO frän Saaren-

pää rusthall.

Udden 11^ V, V m
Maila.

Kaitasaari, Nom Maila.

Mustasaari, NO om

Marttüa.

Tossaari, numera ge-

nom ett näs förenad

med Mustasaari.

35^

33*>

33^

37

35

42^

42^

53*^

48

GO^

Piefflornas läge, bergarterna

livari, m. m.

Norra sidan; i finkornig grä gneis

58*>

Nordvestra sluttningen; grä gneis

med granater.

Norra sluttningen af en större

hympel ; Ijusröd, medclkornig

granit med smä granater.

Sidorefflor i en lag gneishäll.

Nordvestra afsluttningen, i finkor-

nig grä gneis.

Vackra refflor midtuppä ett lägt

berg af finkornig, vresig, röd-

aktig gneis.

Korsrefflor pä norra bergsluttnin-

gen invid sjöstranden, i finkor-

nig grä gneis.

Mycket tydliga refflor pä vestra

udden; hornblendesten.

Keffiorna förekomma här pä nord-

östra sidan af holmens södra

udde i en nästan lodratt i sjön

stupande gneisvägg
;

ganska
L

tydliga med svagt fall mot syd-

ost frän horisontalplanet.

Pä nordöstra udden i norra slutt-

ningen af en lag gneishäll
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Smä klippor ^4 ^^rst
«

ora Tossaan.

Stranden, N oni Kär-

kali hemman.

Latosaari, V om Suuri-

niemi.

Stranden, 2 v. ora, 40^»

Suuriniemi.

Stranden, 2V2 v. Vom
Kaijola.

Par hundra steg S om

Varola hemman.

Outamo rusthäll.

Naskiholraa, om Ou-
,

tamo.

Udden II/4 v. SVfrän

Lylis.

Udden Ö ora viken vid

Lylis.

340

35"

350

32'>

36

Medeltal af flere mätningar mel-

lan 60^—75«; finkornig, röd-

aktig gneis.

Korsrefflor; 35*^ är medeltal af

flere mätningar ä 30^—46^; de

med 60<^ afvikning färre, ej sä

tydliga och vackra; igrä gneis.

Mycket tydliga; äfven andra med

27*^ afvikning; ä norra slutt-

ningen i mörkgrä gneis.

Mycket tydliga och vackra; äf-

ven andra med 35'^—43^ af-

vikning; pä norra sluttningen

mot sjön, i granit.

Pä norra udden vid stranden, i

röd granit.

Vackra refflor i norra sluttnin-

ningen af en gneishäll.

Medeltal af flere mätningar: 30*^

34**; ovanligt länga och vack-

ra, gröfre och finare refflor pä

norra sluttningen och ä högsta

platäen af berget vid raangärden

;

i finkornig grä gneis.

Fina men tydliga refflor; ymnigt

nordvestra udden, i grä

350

280

o
pa

gneis
V

Pä nordvestra sluttningen, i grä

gneis.

Grofva men ej vackra refflor, i

grä gneis.
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Klippa invid Kaura-

saari, i viken SV

frän Paloniemi.

Udde 1 verst i NV

frän Humppila hmii.

3^^ V. SO frän Kaijola,

4*

Y2 V. derifrän ät 0.

1 V. i S frän Näkkilä

by, vidpass 500 fot

i SV fränPajanlabti.

Paksalü by (pähögsta

dclen af näset).

Invid Pullis hran.

^^2 V. V om Pullis.

45^

30^

30<>

350

300

Pä norra sid^an i grä gneis

Korsrefflor

Invid prestgärden i

Lojo kyrkoby.

Udde 1 V. V om Vohls.

Invid Kyrkstad rust-

häU.

Invid Vellans rusthäll

i Lilltötarby.

i en lag gneishäll

invid stranden.

Mindre tydliga repor i gncisgra-

nit med granater.

Medeltal af flere mätningar: 30*^

40^^*j refflor ocb stora ränn-

formiga fördjupningar i gneis-

granit.

Ganska vackra refflor pä norra

afsluttningen ä en större gra-

nithympel.

Pä berghympelns norra sida och

högsta del; i grä gneis med

lager af grafitgneis.

Pä högsta hympeln; grofva och

länga repor ä en granitgäng

i gneis.

23^1 Medeltal af Acre mätningar: 22^

24*^; pä högsta delen af en

gneishympel.

Pä norra sluttningen i grä gneis.

25 o

250

30

30

350

34

Invid stranden i röd granit.

Kätt tydliga refflor upp pä en

gneishympel.

Vackra refflor ä högsta platäen

i grä gneis.
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Vid Heinäs hiim i Lill-

tötar.

Nybacka torp invidrän

mot Inga socken, i

Lilltötar by.

Likholmen, 1 v. i NV
frän Gerknäs udden.

Sö«^

9 7027

60

35*^

I grä gneis

Korsrefflor; 27^ utgör medeltal

af flere mätningar: 25^—30^*;

en och annan tydlig korsreffla

med 60" afvikning; ä högsta

delen af en större mera jämn

berghympel, i ett gneisparti

som synes ligga inbäddadt i

röd medelkornig granit.

Invid stranden ä nordvestra ud-

den i grä gneis,

r

Vid betraktande af dessa iakttagelser jämte en karta

i ej alltför liten skala öfver Lojo socken finner man, att

refflornas riktning är vinkelrät säväl mot längdsträckningen

af Lojo sjö med dess vikar och sund som ock mot den syd-

ost om nämda sjö i nordost-sydvestlig riktning framstrykande

sandäsen. Dessutom framgär xir dessa anteckningar att här-

Btädes förefinnas ätminstone tvenne frän hvarandra ej obe-

tydligt afvikande reffelsystem: ett med omkring 33^—34'^

och ett annat med 58*^—60" afvikning frän den magnctiska

meridianen (blott pä ett stalle bar en afvikning med endast

13" ät vester frän den magnetiska nordpolen blifvit iakt-

tagen). Hafva nu refflorna af det senare systcmet (58"—60")^

hvilka i allraänhet äro ganska sällsynta och mindre tydliga,

möjligen inrepats tidigare och sedan tili större delen ntplä-

nats af en derpäföljande afslipning och rcpning med endast

33"—34" afvikning, eller har förloppet mähända varittvärtom?

rragan vore kanske lätt nog att afgöra, om man skulle pä-

träffa hvarandra verkligcn öfvertvärande refflor, men sädana

y
^

)
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har jag ej observcrat; med korsrcfflor bor här alltsä förstäs

refflorj som med hvai^andra öfvertvärande riktningar väl före-

finnas ä samnia berghäll, mcn belägna pä större eller inin-

dre afständ frän hvarandra.

")

Flyttblock. Sädana anträffas i sodra delen af Lojo

socken förnämligast pä krönet af den här befintliga äsen,

isynnerhet inom Imraula och Muijala byars omrädcn, der de

bilda antingen längsträckta i äsens längdriktning fortlöpande

längre och kortare vallar eller stundom ock öfver större delen

af äskammen utbredda blockhopar. De flcsta bestä af röd

granit eller gneisgranit, ett färre antal af grä gneis, hvaremot

blott ett eller annat mindre block af sjenit eller diorit pä-

träffas: allt samma bergarter som bilda den fasta berggrun-

den inom närmast i norr och nordvest belägna omräden.

I allmänhet hafva de en oregelbunden, oftast skarpkantig

form och stundom rätt ansenliga dimensioner: sädana af 20

fot i längd, 12 ä 20 fot i bredd samt 10 ä 12 fot i höjd

äro längt ifrän ovanliga, Ett ganska kolossalt, tuspjälkt

block af röd, mera grofkornig gneisgranit ligger pä södra

sidan af äsen invid vagen i Maksjoki by, kändt i trakten

under namn af „Laviavaha"; det större stycket är inemot

35 fot längt, 17 fot bögt och 16 fot bredt. Ännu inom

Ojamo-omrädct finnes en stör myckenhet af spridda block

pä äsen, men södcrut minskas dcras antal och vid Kyrkstad

träffas jämförelsevis fä: llertalet af dem bestär äfvcn i dessa

nejdcr af granit- och gncisarter, som i närmast normt be-

lägna trakter förekomma i fast klyft.

Af enahanda bergarter bcstä äfven de flyttblock, som

jag funnit pä andra stallen inom nu ifräga varande södra del

af Lojo. Sä träöas t. ex. mellan Maila och Saarenpää, pä
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den del af Storön som hör tili Karislojo socken, mest sä-

dana af granit men ätsldljiga äfven af syenitartad granit,

Jämte flere mindre, dels af ren granit, dels af gneisartad

granit, förekomma pä udden norr om Maila 6 st. ganska

stora sädana af gneisgranit; delvis omgifvet af fyra bland

dessa, hvilka tydligen bildat Ursprungligen ett enda, som
sedermera pä stallet sönderfallit, ligger öfverst ett ganska

stört block af ren, röd grofkornig granit. Da nämda berg-

arter ej förekomma inom nordvestra delen af Storön ocli ej

heller pä Karkali udden, mäste dessa block härstamma frän

Karislojo eller andra i norr eller nordvest belägna trakter.

Tillsammans med en mängd mindre sädana, observera-
des ä bergen öster om Vehkalampi ä Torhola hemmans mark
ett ganska stört flyttblock, som bestod af glimmerrik mörk-
grä gneis och matte 25 fot i längd samt 20 fot i bredd och
höjd. Samma slags gneis är rädande i nejden deromkring
äfvensom pä Suuriniemi i norr och vester derifrän.

Ungefär »/^ verst öster om Suuriniemi hemman träffas
en mängd flyttblock, som för det mesta bestä af röd granit,
men ett och annat äfven af grä gneis och af grönsten. Mo-
derklyften för flertalet af dessa block mäste af nyss anfördt
skäl alltsä sökas pä norra sidan om den vidpass
breda viken, inom Karislojo socken.

Pä bergen nordvest om Myllylampi ä Skraatila rust-
hälls egor fanns en stör mängd flyttblock af röd medclkor-
mg granit, sädan som träffas i berghymplarne norrut.

Kolossala flyttblock har jag vidare funnit ä bergen i

sydost frän Kaijola, der de pä ett stalle befunnos hopade
mvid och öfver hvarandra, sä att länga gängar och grottlika
fordjupningar sträckte sig inundcr dem: ett ypperiigt tillhäll

for vargar och räfvar, hvartill lokalen möjligen ock med for-
men blifvit begagnad, holst som den ligger i en Öde skogs-

il
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mark utan närbelägna menniskobostäder. Samtliga blocken

derstädes bestä af samma bergart som den fasta klyft hvarpä

cle hvila och som cljes är allmän i trakten, näral. gneisgra-

nit med granater, och de torde säledes ej blifvit flyttade nä-

gon synnerligt läng vägsträcka; att de likväl ej äro lös-

spjälkta frän sitt omedelbara fasta underlag synes framgä

deis af deras uppstaplade läge, dels af de närmast oragif-

vande berghymplarnes afrundade, groft i nordvest-sydostlig

riktning repade och urholkade former,

Tvenne ganska stora flyttblock, det ena af granit, det

andra af gneisartad granit med granatcr, har jag äfven fun-

nit pä bergen verst i nordnordvest frän Lylis by, och

slutligen raä här ännu omnämnas tvenne rätt kolossala sä-

dana, som anträffades pä stranden i en liten vik vid Laho-

kallio torpen vester om Ojamo; de bestodo af brokig röd-

grä gneisgranit,

Alla de iakttagelser jag sälunda haft tillfälle att göra

synas alltsa tyda pä, att de flesta och framför allt de stör-

sta nyttblocken i petrografisk hänseende öfverensstämmamed

de bergarter, som i fast klyft förefinnas inom södra delen af

Lojo socken eller närmast normt belägna tvakter, Hafva

de säledes blifvit lössprängda och flyttade inom gränserne
för detta inskränkta omräde? Nägon grund för ett sädant
antagande synes mig föreligga i den märkeliga omständig-
het, att jag derstädes ej päträffat ett enda block af rapakivi

ellcr porfyrgranit, som da antagiigen skulle blifvit hittrans-

porteradt frän Urdiala eller andra nejder vesterut, och ej

heller nägot af de kristalliniska skifFerarterna, hvilkot künde
^i^ses härstamma frän Kalvola, Tammela eller andra trakter

ät detta hall

[

I
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Sjömalm, Viel notclragning längs stränclerna invicl Skraa-

tila rusthäll hafva da och da skifvor eller stycken af s. k.

skraggmalm blifvit uppfängade, hvilket visar att sjömalm fin-

nes och iiiöjligen ännu bildas äfven pä ett och aniiat stalle

i Lojo sjö.

Uti en invik af Hiidenvesi sjö, hvars vestra del ligger

inom Lojo sockens omrädOj förckommcr likaledcSj vid stran-

den inunder Näkkilä by, sjömalm ä dybottcn pä 6 ä 15 fots

djup och tili sädan mängd att skeppundtal deraf under

vintrarne kunnat upphäfvas och lemnas tili Högfors bruk i

Pyhäjärvi kapell. Malmen bestär ocksä här af s. k. skragg-

malm, men med sänklod fick jag opp äfven runda körn af

ärters storlek, s. k. -ärt- eller hagelmalm.

Söder om Paksalo by i en vidgad bugt, Sirkonsalmi,

af det länga och sraaia sund, Väändenjoki, som sammanbin-

dor Hiidenvesi med Lojo sjö, finncs ock en bank betäckt

med skragg- och ärtmalm. Den vidtager nägra famnar frän
r

Paksalostranden och stracker sig inemot Y4 "^^^^st i sydlig

riktning mot norra udden af Mynderlä; banken bar en bredd

af vidpass 50 fot och skall vid lägvattcn höja sig nästan

upp tili vattenytan. Vid det ovanligt höga vattenständ som

egde rum da jag besökte orten (i slutet af Augusti 1866),

lag han 14 ä 16 fot nnder vattenytan; pä sidorna mattes

djupet tili 30 ä 50 fot med 1er- och dybotten, och mellan

bankens södra ända och Mynderläudden näddes hotten först

pä 60 ä 65 fofcs djup.

Likaledes fann jag i bugtcn norr om näset vid Pak-

salo by, pä spridda stallen längs östra stranden upp iTiot

Teinsaari, ä dybotten pä 25 ä 30 fots djup malmkorn af fi-

nare hageis storlek.

Och äfvensä österom den i norr och söder utsträckta

Paksalo haifön i den fjärd af Hiidenvesi som benämnes Kih-

s

l
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telysselkä, hvarstädes med sänklodet uppfängades s. k. ärt-

malm pä 11 ä 16 fots djup imellan och omkring de smä

holmarne Verkosaari och Puskansaari samt pä 25 fots djup

litet nordligare vid PuskaiiniGmi; och imellan denna udde

och Kihtelyssaari, som ligger % verst ut i fjärden, fumios

ännu i dybotten pä 40 fots djup mycket smä malmkoru, s. k.

krutmalm, i ganska riklig mängd.

Men blott pä ett enda stalle inom heia omrädet i fräga

har jag funnit spar af myrmahn^ iiäml uti Maksjold by iu-

vid rän mot Sjundeä socken och nära Gunnars by i öster.

I en äng derstädes päträflfades uti gulgrä roststrimmig äker-

lera nära dagytan spridda tili det yttre anfrätta härda styc-

ken som i brottet visade sig bestä af limonit; möjligen äro

de äterstoder efter nägon jernockra afsättandc källa, som for-

dern mähända funnits der men sedcrmcra upphört att flöda.

Redan i förra ärhundradet voro frägorna om sjömal-

mernas uppkomst och om den tid inom hvilken de regene-

reras föremäl för de svenske bergsmännens forskningar.

Sedan dess har bade pä vestra och östra sidan om Botten-

viken samlats en mängd af iakttagelscr rörande dessa äm-

ncn och i senaste tider det förra spörjsmälet blifvit behand-

ladt i en omfattande undersökning af Stapff*) äfvensom i

en afhandling af Arppe ^'='^), tili hvilka utmärkta arbeten slu-

ter sig en helt nyligen af Thoreid =^=*^) utgifven, pä egen rik

'^') F, M. Stai:)ff: Om sjömalmers iix->i:>komst (Jernkontorets An-
naler, Ny Serie, 20:de arg. 1865, sid. 67. ff. Stockholm, 1805).

*^) A. E. Arppe; Nägra betraktelser öfver jernets naturalMsto-
ne med afseende isyiincrliet ä sjö- och myrmalmers uj)j:ikomst och be-

skaffenhet (Öfvers. af Finska Vet. Soc;s Förhandl. XL 1868—1869,
sid. 100. ff.)-

*'^*) A. F. Thoreid: Eger man säker kännedom om förloppet
för sjö- och myrmalmers äterväxt? och om sä är, huru längt är detta
tidsforlopp? (Geolog. Fören:s 1 Stockholm Förhandl. Bd III. N:o 1

^ici. 20. ff- Stockholm. 1876).
*

'

K-
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erfarenhet grundad intressant framställning beträffande den

för Finlands jerntillvcrkning sä ytterst vigtiga frägan om sjö-

malmernas äterväxt.

ür de fä här ofvan meddelade iakttagelserna kan na-

turligtvis ej hemtas nägra upplysningar i omförmäldt hän-

seende; man de synas mig dock möjligen kunna föranleda

tili uppställande af den frägan, hnruvida oppkomsten af de

olika sjömalmsformerna, hvilka betecknas med benämnin-

garna krutmalm, perlmalm, hagelmalm, ärtmalm, bönraalm,

penningmalm, borrmalm, skraggmalm, o. s. v., mähända äf-

ven är beroende i nägon mon af ett större eller mindre

djup eller af bottnens beskaffenhet i de sjöar och vattendrag

der de afsättas. Jag har nämligen trott mig finna, att de

smärre malmsorterna företrädesvis träffas pä större djup,

de gröfre deremot pä grundare vatten, ätminstone da de

olika slagen förefinnas inom samma malmfält eller pä nära

hvarandra belägna omräden inom samma sjö. Eller skall

detta förhällande, om det befinnes ega rum i allmänhet,

kanske holt enkelt kunna förklaras dermed, att af skilda

malmsorter, som bildas pä samma bank eller pä flere n'ära

hvarandra liggande, de finare naturligtvis lättare lyftas af

vägsvall och strömdrag samt svämmas ner pä djupen:

Af Stapffs noggrana undersökningar framgär, att de

sferiska formcrna för det mcsta äro koncentriska konkretio-

ner, uppkomna genom vexelvis upprcpade och afbrutna in-

krustationer kring en fin partikel af söndergrusad sjömalm

eller nägot annat fast ämne, och han angifver derpa tillgän-

gen vid de oregelbundnare formernas uppkomst sälunda, att

flere klotformiga exemplar sammanv'äxa och derefter fort-

farande omhöijas af inkrustationer o. s, v. Sedan han äf-

ven sökt ädagalägga, att de olika beskaffade koncentriska

inkrustationernas bildning vore medelbart beroende af ärs-

r>
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ticlerna, uttalar lian slutligen den förmodan att ungefär som

man af ärsringarna kan bestärarna trädens älder, „sä torde

ett närmare Studium af perlmalmers livarf lemna en led-

ning vid beräkningen af den tid, som ätgätt tili ett niabii-

korns bildning".

Källor. Södra delen af Lojo socken är serdeles rik

pä källor: under exkursioner i inängfaldiga riktningar genom

dessa nejdor har jag dcls tillfälligtvis päträffat dels fätt

anvisning ä nägot öfver ICO sädana, och utan tvifvel finnas

inom dotta omräde mcr an dubbolt sä mänga, sannolikt

omkring 400.

Af dem, hvilkas värmegrad jag varit i tillfälle att be-

stämma, hafva

5 befunnits cga en tempcratur nägot lägre ellcr t. o. m. + 5^* C.

23 „ „ + 60 „

31 „ „ + -'" „

40 „ „ + 8» „

1^
,, „ + 9" »

16 „ ,,
+10» „

28 „ „ + U» ä 12°.

Genom sin vattenrikedom oller ett serdeles ymnigt till-

flöde utmärka sig isynnerhet toljande*):

ällan vid Räsenkytö torp i Näkkilä by (18^^66) . . .
^"

„ 1/4 ^' NV om Markis torp i Paksalo by (18^jj6G)
^i«

5, vid Lindemans torp i „ „ (18-^66) j-^„

?; i dälden % v. Ö om Kihilä heraman (18^-^65). . -go

5; vid Koikylä torpen S om Lehmijärvi (18^jjj65). . -^

*) Gradtalet öfver strecket anger luftens tempcratur i skuggau

v^fl an^ifven dag, dct uadcr strecket äter küUvattuets värmegrad.
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Källorna vid Provinclalläkarens bostad ä Ojamo, hvilka

9uppdämmas och drifva en liten qvarn (18r^65)
19

G"

Källsprängerij serdcles rikliga, längs backen vid Sortala

torpen och längs hacken S om By-Paila hemman
u

i Maksjoki by {IS'^ßQ

12
Källor vid Grönbacka torp i Stortötar by (18^^66)

10

!!
vid Kurjala torp i Lilltötar by (18^^66

3

1?
vid Verknäs torp ä Gerknäs (18^66)

16«

iZ!
6«

6°

Källan vid Ristisalnii torp i SO frän Saarenpää ä Lojo
5

storö (18^-^65)
19*^

4. 6

Säsom synnerligen jernhaltiga och afsöndrande ockra i

rikligare mängd kunna följande anföras:

Källan i Sortkorvenniittu, Näkkilä by, skall afsätta jern-

ockra i största yranighet och lukta scrdeles illa"^).
I

V,
vid Kivilevonlahti i Näkkilä by nära ran mot ßätt-

31

73

n

laks (ISy'^ijeG)

N om Laviaraäki torp i Paksalo by; luktar gan-

ska stärkt af svafvelvätc (ISym^^) . . . , .

i Paksalo by, invid Näkkilä ran, S om vagen tili

29

20»

8"

21°
-70-

»

Sitarlaby 0~^^&)
vid Horniemi torp ä Vohls nära ran mot Ojamo

15!
14"

n

(18x66)

vid Krogstorp invid vagen i räknutcn mellan Kyrk-

70

21
stad och Vahlby (18f^ß6)

1?!
70

*) Var under min vistelse i trakten fullkomligt üiVcrsvämmad

af Kyynäräjärvi, sä att värmegraden ej kundc bcstämmus.
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II.

(Med en karta.)

Till de anteckningar beträfFande södra delen af Lojo

socken, livilka jag förut haft aran meddela Societeten, an-

häller jag nu att fä tillägga följande.

Lojoäsen *^). Ea del af den märkeliga asbildning,

som kan följas pä en sträcka af incmot 20 mil ända frän

HoUola socken i Tavastland ner tili Ekenäs och vidare pä

vestra sidan af Pojoviken ut tili Hangöudd, faller som kändt

är inom södra dclen af Lojo socken. Säsom ä den bifo-

gade kartan angifvcs framstryker äsen inom sistnämda oni-

räde frän ran mot Sjundeä och Vichtis socknar först i vest-

sydvestlig riktning genom Muijala och Iramula byar in pä

Vcndclä säteris egor, der han böjer sig ät sydvest och fort-

löper i denna riktning genom Kyrkobyn samt vidare genom

Ojamo, Vabby, Maksjoki och Virkby byar ner tili Kyrkstad

i^uathäll, der han s'dnker sig och slutligen upphör. Söder

Om Lillsjön ä Gerknäs säteris egor vidtager han äter, höjer

sig sä smäningom vestorut samt fortgär vidare ofver rän

^ot Karis socken.

*) Dcmia bcskrifüing är sammanfattad tili större dclen pu grund

^f egiia iakttagelscr, mcn delvis äfvcn cnligt mig benaget meddelade

^iiteckiiingar af hr Y. L. Äkerblom äfvensom nägva uppgifter af hr

5^-- Grönvik.
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Da utan tvifvel äfven kännedomen. om äsarnes yttre

former är af betydelsc för ett slutligt afgörande af den i

senaste tider ej sällan diskuterade frägan om äsbildningarnas

nppkomst och blott ett fatal af uppgifter i detta hänseende

äiinu föreligger beträffande Finlands ässträckningar, torde

det vara af intresse att tili en början med ledning af bifo-

gade karta och profiler i omförmäldt afseende nägot när-

mare granska den delvis serdcles väl utpregladc ässträckning

som här är i fräga. Pä kartan är fördenskuld i främsta ram-

met markeradt det medelparti af äsbildningen, hvilket före-

trädesvis framstär som en formlig vall med brantare sidor,

tili skilnad frän de pä hvardera sidan om sjelfva äsvallen

raera flackt afsluttande rullstensgrusfalten, tili hvilka vidare

sluta sig de omgifvande mosandsfälten med vanligen ännu

svagare dosering. Den egentliga äsvallens bredd är sälunda

angifven enligt ett stört antal mätningar pä skilda stallen

längs heia ässträckan; de angränsande rullgrusfältens utbred-

ning har deremot pä ett färre antal pnnkter blifvit nogare

bestämd och är alltsä för öfrigt likasora äfven mosandens

utbredning endast tillnarmeisevis utmärkt *). De anförda

tvärprofilerna äter grunda sig, med fä undantag, pä i möj-

ligaste mon noggrana nivelleringar, utförda medels Wredes

afvägningsspegel af Akerblom pä talrika punkter inom Im-

mula och Vendelä samt af Grönvik pä par stallen i Ojamo-

trakten.

Begynna vi alltsä den föresatta granskningen längst

*) Da imellertid desse gränser ander vandringarna 1 ialtet blif-

vit uppdragne med ledning af „skiljaktiglicterna" ä en ganska stör

karta (1 dec. tum ^2000 fot), frän livilkcn den här bifogade är i för-

minskad skala direkte transporterad, torde gränsfcicn ätminstone for

rullgrusfältens utbredning kunna anses framträda i bögst ringa mon ä

den scnare.

)
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bort vid omrädets östra gräns, sä finna vi att den egentlige

äsvalien redan vidtager nära intill ran mot Sjundeä och Vich-

tis, ehuru den här ännu uppträder med bade ringa bredd

och ganska obetydlig höjd: närmast söder om Nälkölampi

uppgär äsvallens bredd tili knapt 300 fot och höjden öfver

samma träsk tili 30 ä 40 fot; öfver den pä södra sidan lö-

pande landsvägen höjer sig äsen blott 10 ä 15 fot. Litet

mera vesterut stupar vallen normt mot Pillisuo 10^ ä 15»

mot horisontalplanet och söderut sluttar den med ännu sva-

gare fall mot rullgrusfältet invid. Men ungefär för midten

af Pillisuo blir vallformen redan ganska tydiigt markerad

säsom tvärprofilen fig. 1 utvisar: vidpass 200 fot frän vagen

höjer sig äsen nämligen här tili en mer an 300 fot bred

och inemot 40 fot hög vall, hvilken pä midten täckes af en

i äsens längdriktning utsträckt hop af flyttblock. Längre

vesterut tillväxer äsvalien smäningom bade i bredd och höjd,

sä att hau ungefär midtför vcstra ändan af Pillisuo redan

höjer sig omtrent 50 fot öfver landsvägen och bar en bredd

af mer an 400 fot samt, säsom ä tvärprofilen fig. 2 angifves,

sänker sig pä södra sidan med tvenne tydiigt utpreglade

terrassformiga afsatser, men deremot pä norra sidan stupar

15*^ ä 20*^ mot det angränsande flackare faltet af rullstens-

gi'us; väl ej pä det stalle profilen är tagen, men nägra hun-

dra fot bade ät vester och ät öster derifrän betäckes äsens

krön eller högsta platä af flyttblocksvallar, som pä längden

äro utdragne i samma riktning som äsen. Gä vi vidare

vesterut, möter oss äter en rätt ansenlig samling af flyttblock,

som pä en sträcka af mer an 1500 fot fortlöper längs äs-

vallens midt öfver rän mot Immula. I närheten tili det ä

kartan utmärkta grustaget vidpass 700 fot öster om nämde

^ä uppstiger äsen pä 230 fots afständ frän vagen först tili

6n 150 fot bred terrass och derpä tili en öfver vagen in-

7
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alles omkring 60 fot hög och iiiemot 550 fot bred vall, hvil-

ken pä norra sidan sänker sig med ungefär 25^ liitning mot

det angränsande jämnare rullgrusfältet, säsom synes af tvär-

profilen fig. 3.

I samma mon äsen vidare närmar sig Immula bys om-

räde, tilltager han äfven i niägtighet, sä att invid sjelfva rän

bredden är onikring 600 fot och höjden öfver vagen vidpass

70 fot med 28^ stupning mot söder och 20*^ fall mot norr,

utan serdeles framstäende terrasser pä nägondera sidan. Men

sädana framträda äter tydligt par hundra fot derifrän ve-

sterutj säsom den bifogade tvärprofilen fig. 4 angifver: pä in-

emot 300 fots afständ frän vagen höjer sig äsen först tili

en omkring 35 fot hög och ]20 fot bred terrass, öfver hvil-

ken en af flyttblock öfverhopad ungefar 300 fot bred och 40

fot hög vall uppstiger, hvilken äter pä norra sidan stupar

temligen braut mot en 170 fot bred terrassformig afsats,

som sedan i sin tur ehuru med mindre brant stupning faller

af mot det svagt sluttande rullgrusfältet normt. Liknande

tvärprofiler, som här likväl saklöst kunna utelemnas, hafva

sedan iakttagits under äsvallens vidare förlopp vesterut, an

med en terrassafsats pä den ena, an med sädana pä hvar-

dera sidan och med 25^ ä 30^ stupning mot horisontalpla-

net. Men omkring 1500 fot öster om det ä kartan utmärkta

grustaget fär vallen ett förändradt utseende, som äskädlig-

göres af tvärprofilen fig. 5- Pä närmare 150 fots afständ

frän vagen uppstiger han här med inemot 35^ stupning mot

horisonten tili 85 ä 90 fots höjd öfver vagen och vidgar sig

sedan tili en 1100 fot bred platä, som pä norra sidan sän-

ker sig med 30^ brant lutning mot det svagt afsluttande

rullgrusfältet der nedanför; närmare södra kanten af denna

platä stracker sig äter en ganska ansenlig vall af flyttblock.

Och med den sist anforde profilen öfverensstämma pä ett

\
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ofverraskande satt alla de som blifvit uppgängna pä närma-

ste delen af ärsträckningen vidare vesterut, hvarför det sy-

nes öfverflödigt att mcddela desamma, utan mä här blott

tilläggas följande: vid grustaget är äsen 1200 fot bred och

uppstiger tili 80 fots höjd öfvcr vagen med 25^ a 30*^ branta

sidor; omkring 1300 fot vesterut är bredden nära 900 fot

. och höjden ornkring 90 fot öfver vagen med 25'^ mot horison-

ten stupande sluttningar; 600 fot öster om ran inot Vendelä

uppgär höjden öfver vagen tili inemot 100 fot och bred-

den tili 1200 fot med 25" ä 30*^ sidosluttningar, och sedan

äsen vesterut nägot sänkt sig stiger han smäningom äter,

sä att invid ran höjden är ornkring 100 fot öfver vagen och

vallcns bredd 1100 fot med ungefär 30*^ fall ät hvardera si-

dan. Flerstädes pä denna sträcka träffas pä äsrjggen vallar

af flyttblock, säsom ä kartan finnes antydt. Men sedan äs-

Valien inträdt pä Vendelä sätcris omräde, aftager han myc

ket snart bade tili bredd och höjd; säsom den bifogade tvär-

Profilen fig. 6 utvisar har han väl ännu pä ornkring 500 fots

afständ frän ran en höjd af nära 80 fot öfver vagen samt

900 fots bredd med en tydlig terrass pä södra sidan; men

derpä afsmalnar den egentlige vallen hastigt och sänker sig

tili det angränsande faltet af rullstensgrus.

Men knapt parlnindra fot söder om den föregäende

äsvallens ändsluttning vidtager ater en annan äsrygg, som

mycket snart tillväxer i bredd och hÖjd samt fortlÖper
r

vidare i sydvestlig riktning. Ornkring 2000 fot frän be-

gynnelsepunkten har han redan en bredd af 1600 fot och

uppstiger tili en höjd af 90 fot öfvcr vagen ät Vendelä; tili

formen visar äsen här, likasom under sitt förlopp nägra tu-

sen fot vidare i sydvest, det egendomliga utseende som tvär-

proülen fig. 7 angifver: frän Vendelä vagen höjer han sig

^ed en jämn 8*^ ä 10^ siigning frän sydost upp tili krönet,

iki
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hvarifrän han ännu langsammare afsluttar med 4*^ ä 5« lut-

nirxg mot nordvcst, sä att han sälunda har blott ett smalt

10 ä 20 fot bredt horisoiitalplan pä sin bögsta del. Efter

att ett styckc framät yttermera hafva vidgat sig tili omkring

2000 fot i bredd och äfven nägot tilltagit i höjd, afsmalnar

han äter smäningom, sä att midtför Vendelä säteris äbygg-

nad bredden nppgär tili 1700 fot och höjden tili nägot mer

an 100 fot med 8^ ä 10<^ fall mot sydost och omkring 5*>

afsluttning ät nordvest; tili formen är han här alltsä full-

komligt öfverensstämmande med nyss anforde profil. Och

nästan enahanda är förhällandet ännu 1600 fot vesterut, der

äsens bredd är inemot 1000 fot och höjden omkring 80 fot

med 10^
'

afsluttning ät sydost och 25^ fall mot nordvest.

Gä vi derifrän vidare i sydvestlig riktning, finna vi att äs-

Valien mycket hastigt äter afsmalnar, sä att en knapp verst

£rän Vendelä by bredden är blott omkring 400 fot men höj-

den ännu inemot 70 fot öfver vagen; säsom tvärprofilen fig.

8 utvisar, höjer sig äsens kam pä detta stalle 170 fot öfver

Lojo sjö, hvilken äter ligger litet mer an 100 fot öfver

Mnska viken, sä att äsens absoluta höjd här uppgär tili mer

an 270 fot. Med ej stört större bredd men smäningom sti-

gande i höjd stryker han vidare tili kyrkobyns gräns; midt-

för räskilnaden mellan Vendelä och Väjby har vallen en

bredd af vidpass 700 fot och 90 fots höjd öfver vagen, med

en terrass pä sydöstra samt tvenne smala och branta afsat-

ser pä nordvestra sidan, säsom angifves ä tvärprofilen fig-

9. Af kartan synes i öfrigt att spridde vallar af flyttblock

förekomma pä äsen äfven inom Vendelä omrädet, ehuru de-

ras antal och storlek här är mindre an pä ässträckningen

inom Immulaby.

Sedan äsvallen inkommit pä kyrkobyns oraräde, till-

sväller han mycket hastigt bade i bredd och höjd, och med

^
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ungefär samraa dimensioner framstryker han allt vidare i
r

sydvestlig riktning genom Ojamotrakten. Följande tvenne

profiler äro af Grönvik uppgängna inom dessa omräden.

Af tvärprofilen fig. 10 synes, att sjelfva vallen med en bredd

af vidpass 2500 fot höjer sig 135 fot öfver den pä nord-

vestra sidan af äsen framstrykande landsvägen, ät hvilket

hall sidoafsluttningen är ganska brant, medan pä sydöstra

sidan finnes en terrassformig afsats; den ä profilen angifna

bögste delen af äsen är ej nägon fortlöpande vall utan en

pä äsplatän enstaka belägen orakring 45 fot bog, cirkelrund

sandkuUe af 300 fots diaraeter; den benämnes Neitsynlinna

och erbjuder tillfälle tili en serdeles vidsträckt utsigt öfver

kringliggande nejder. För den andra tvärprofilen fig. 11 är

afvägningens utgängspunkt närmaste stranden pä Ojamo-om-

rädet af Aurlaksfjärden, en öppen bugt af Lojo sjö: med

en terrassafsats pä hvardera sidan uppstiger äsvallen här

tili 250 fots höjd öfver nämde sjö, hvadan bans absoluta

höjd pä detta stalle uppgär tili raer an 350 fot. Äsens si-

doafsluttningar i dessa trakter falla in med ända tili 30^

stupning mot borisonten ocb af flyttblock, som dock sällan

äro samlade tili större vallar eller bopar, förefinnes pä äs-

ryggen en stör myckenbet.

Inom Vabby ocb Maksjoki byar och ännu mer i Virk-

hy afsmalnar och sänker sig äsvallen alltmer sä att i södra

delen af sistnämde by han t. o. m. afskäres men uppstiger

snart äter ocb stryker vidare med ringa höjd och äfven

^era obetydlig bredd ner tili Kyrkstad gästgifveri der han

^pphör. Som en i ganska ringa grad utpreglad vall höjer

lian sig äter pä Gerknäs egor och fortlöper vidare in i Ka-

ris socken.

Pä förut anförda skäl bar jag här velat sä noggrant

det för mig varit möjligt beskrifva de yttre formerna hos

i
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Lojo-äsen, isynnerhet de delar af honom som framträda med

serdeles väl utvecklad vallform, och da jag erinrar mig nä-

gonstädes hafva last den uppgift, att vära i ost-vestlig eller

nordost-sydvestlig riktnixig fortlöpande äsar skulle utmärka

sig frän de öfrige bland annat genom en större regelbun-

denhet samt en brantare afsluttning pä den ena sidan (raot

norr) mon en mera längsluttande form pä den andra (mot

söder), kan jag ej undgä att betvifla det nämda pästäende

eger allmän giltighet och mäste uttryckligen frarnhälla att

detsamma allraminst bekräl'tas af de faktiska förhällanden

man lär sig känna genom en granskning af äsbildnmgen i

Lojo. Jag vet väl ej hvad i nämda uppgift mä menas med

uttrycket „regelbundenhet", men ehuru man ä ena sidan vis-

serligen icke kan fränkänna Lojo-äsen en ganska stör sädan,

i det han under en läng sträcka utan afbrott bibehäller sin

väl utpreglade äsform, böra ä andra sidan äfven observeras

de pä hvarandra följande vexlingar han visar i anseende tili

bade höjd och bredd äfvensom med hänsyn tili sidornas af-

sluttning, som an är mycket brant {30^ ä 35") an äter läng-

samt sänker sig (5^ ä 10"), an slutligcn har terrassformiga

afsatser antingen pä ena eller pä hvardera sidan o. s. v.

Om de vexelvis upprepade stigningarna och sänkningarna

hos äsvallcn under hans förlopp nära en rail, frän kyrko-

byns östra rägräns genom Vendelä, Immula och Muijala, kan

man göra sig en ungefärlig föreställning af bifogade längd-

profil fig. 12, som förnämligast grundar sig pä de af Aker-

blom utförda afvägningarna.

Om den petrografiska beskaffonheten af flytthlocken^

hvarom jag i l:sta afdelningen af dcssa anteckningar redan

lemnat en kort redogörelsc beträffande heia södra delen af

Lojo socken, mä här fördcnskuld blott upprepas, att de

flesta pä äsen förekommande bestä af röd granit eller gneia-

k^., ü



7-^A

103

granit, ett färre antal af gra gneis och blott ett eller annat

mindre block af syenit eller diorit; hvarjämte slutligen kan

tilläggas att de förekomraa endast spridda här och der pä

assträckningen sydvest frän Ojamo, utom i trakten kring

och närin.ast söder om Qvarnträsk i Virkby, der sädana An-

nas i iiagot större mängd.

Ell annan tili äsens yttre former hörande företeelse,

sotn likväl i allmänhet torde vara af sekundär art, äro de

8^. k. äsgroparnaj af hvilka ett ej ringa antal träfi'as dels pä

sjelfva äsvallen dels i rullgrusfälten pä sidorna. De utgöras

här som annanstädes af cirkekunda eller nägot i äsens

längdriktning utdragna, koniska eller trattformiga fördjup-

iiingar. Alla af mig ä Lojoäsen päträffade äsgropar äro i-

^ellertid af jäinförelsevis smä dimensioncr, men de mä dock

för fullständighetens skuld anföras och uppräknas alltsä i

dön ordning de förekomma längs äsen frän nordest ät sydvest.

I Muijala by träffas nära Sjundeä rän i rullgrusfältets

södra afsluttning trenne äsgropar, af hvilka den största var

16 fot vid upptill i öster och vester, 10 fot bred och 5 fot

^jup. Af dem som förekomma pä hvardera sidan om by-

vägen, der denne sammanlöper med allmänna landsvägen,

var den närmast vagen belägna 20 fot i öster och vester,

17 fot bred och 7 fot djup; den större, som ligger vester

0^^ byvagen, matte 20 fot i längd och bredd samt 12 fot

1 tijuplek.

Do tvä äsgropar, som jag träfFat pä sjelfva äsvallen

iGom Kyrkobyns omräde, äro lika stora, näml. 18 fot i L

^cli br. samt 4 fot i dj. '

Inom Ojamo har jag likaledes pä äsvallen funnit tvenno

äsgropar: den pä södra sidan om vagen och österut belägna

^^ 13 fot i 1. och br. samt 5 fot i dj., den andra pä norra

sidan om vägeu matte 19 fot i 1. och br. samt 7 fot i dj.
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Följer sä i ordningen en söder oni vagen pä äsvallen

i Maksjoki befintlig äsgrop, 26 fot i 1. och br. samt 10 fot i dj.

Slatligen förekomma pa äsvallen inom Kyrkstad fyra

äsgropar, af hvilka den nordligast belägna var 20 fot läng i

äsens längdriktning, 18 fot bred och 6 fot djup; den der-

näst 27 fot L, 24 fot br. och 8 fot djup; och af de tvenne

som lägo pä 50 fots afständ frän hvarandra pääsvallens södra

ända matte den österut belägna 28 fot i 1. och br, samt 9

fot i dj., den andra äter 16 tot i 1. och br. samt 5 fot i

djuplek.

Säsom blott kolossalare forraer af samma slags bild-

ningar torde uiöjligen ock kunna betraktas det invid äsvallen

belägna Qvarnträsk i Virkby äfvensom de med mosstorf ut-

fyllda fördjupningarna pä eller invid äsvallen i södra delen

af nämde by samt n'armast söder om Kyrkstad gästgifveri.

Vid anställda gräfningar i bottnen af de nyss uppräk-

nade äsgroparna har jag funnit endast fin grähvit eller gul

sand, stundom blandad med rullsten, men intet spar af snäck-

grus och ej heller af andra organiska lemningar.

Och härmed hafva vi uppuätt en lämplig öfvergäng tili

frägan om Lojo-äsens inre beskaffenhet. Men tyvärr funnos

vid tiden för insaralandct af matcrial tili dessa anteckningar

ej nägra betydligare, pä äsens djup gäende inskärningar,

hvarför de uppgifter som här kunna meddelas grunda sig pä
iakttagelser vid för tillfället anställda, jämförelsevis ytliga

gräfningar eller uti nägra för grushemtning anbragta, grun-

dare jordrymningar. Sedan dess synes här vid Hangö jern-

vägs anläggning nägra betydligare genomskärningar blifvit

utförda, hvarom mä hänvisas tili en uppsats af Solitander *).

*) C. P. Solitander: Nägra geolog. iakttagelser längs Hyvingc-

Hangö jernvägsanläggning (Bidrag tili kännedom af Finlands natur och

folk, 24:de lift. Helsingfors, 1875).

i
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Uti Muijala by har jag funnit äsvallen närmast söder

om Nälkölampi bestä öfverst af grägult sandgrus med knyt-
r

näfvestora, väl afrundade stenar. I sandtaget N:o 1 obser-

verades öfverst 2 fot galt sandgrus, fullspäckadt med ruU-

stenar^ derunder 4 fot kantigt men likväl afslipadt och väl

ursköljdt, grätt grus, hvarunder slutligen vidtog ett gruslager

med smärre rullstenar. Och i sandtaget N:o 2 fanns öfverst

2 fot finare grägul sand och derunder rullstensgrus, bestä-

ende af gulgrä sand med inbäddade äpplestora och nägot

mindre rullstenar.

Inom Immula by har äsvallen vid ofta upprepade gräf-

ningar visat sig bestä i ytan af mer och mindre rikligt med

rullstenar blandad sand, nägon gang med ett rent sandlager

öfverst. I grustagot N:o 3 fanns öfverst 0,3 fot sand med smäj

fiatt afrundade stenar af omkring 1 tums diameter, deruuder

1 fot gult mindre väl ursköljdt grus med rullstenar af 2—3

tums diametcr, och underst ett mer an 2 fot mägtigt lager

af väl urtvättadt, mera groft grus med rullstenar öfver 3 tum

i diameter. I ett mindre grustag normt härifrän, nära äs-

vallens kant förekom öfverst ett 1,5 fot mägtigt sandfritt la-

ger af serdeles väl afrundade stenar frän kersbärs tili val-

nöters storlek, och derunder groft sandfritt grus, som bestod

af underbart jämnstora, kantiga men afslipade och väl af-

sköljda stenstycken af 2—3 liniers genomskärning.

A skilda stallen pä äsvallen inom Yendelä anställda

gräfningar hafva ädagalagt att ytlagret nägon gang bestär

^f ren sand, men vanligen af ett i ringa grad ursköljdt sand-

lager med smärre rullstenar i mer och mindre riklig mängd,

hvarunder följer ett rentvättadt sandgrus med större rullste-

nar. I grustaget N:o 4 norr om Väjby träffades följande

aflagriugar, uppifrän-nerät : 0,5 fot gulgrä mullblandad sand,

tot gui rundad jämngrof sand, 1 fot Ijusare sand med
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ruUstenar, 0,3 fot gult rulladt grus, 1 fot grof sand ner-

till med ruUstenar, 1 fofc vexlande skikt af ruUstenar och

gröfre sand, derunder slutUgen groft grus med spridde ruU-

stenar.

Hvad beträffar ruUstenarnes petrografiska beskaffenhet,

har Akerblom utfört en närmare bestämning dels af dem

han funnit vid spridda gräfningar inom Immula och Vendela

byars omrfiden, dels af sädana som han utplockat ur lagren

i de nyss anförda grustagen, N:o 3 i Immula och N:o 4

norr om Väjby. Af inalles 155 vid gräfningarna räknade

ruUstenar funnos 56, som utgjordes af granitvarieteter, 49

af glimmergneisarter, 7 af hornblendegneisarter, 16 af sye-

nitvarieteter, 21 af dioritarter och hornblendesten samt 6

af kalksten, qvarts eller fältspat. Den häraf beräknade pro-

centhalten af olika bergarter finnes angifven i nedanstäende

kolumn I.

Bland 18 ruUstenar, som utplockades ur grustaget N:o

4 norr om Väjby bestodo 7 af granitarter, 4 af glimmer-

gneis, 2 af hornblcndegneis, 2 af syenit, 2 af diorit och 1

af gandsten, hvaraf erhäUes procenttalen i kolumnen IL

Frän grustaget N:o 3 i Immula räknades 53 ruUstenar,

hvaribland funnos 25 granitvarieteter, 12 glimmergneisarter,

10 hornblendegneiser, 4 syeniter, 1 diorit och 1 qvarts, som

gifva de i ITI kolumnen upptagna procenttalen.

Bland samtlige desse ur grustag och vid gräfningar

räknade 226 ruUstenar funnos alltsä SS som bestodo af gra-

nit, 65 af glimmergneis, 19 af hornblcndegneis, 22 af syenit,

24 af grönsten, 8 af diverse andra berg- och mineralarter;

de häraf beräknade medeltalen för procenthalten ingä i ko-

lumnen IV,
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I. IL III. IV.

Granite r

Glimmergneiser

36,0. 39. 47,1. 39,0

31,6. 22. 22,7. 28,8

0/
/o

Hornblendegneiser 4,5. 1 1 . 18,9.

Syeniter

Grönstenar

Diverse

10,3. 11.

13,6. 11.

4,0. 6.

8,4

9,77,5.

1,9. 10j6

1,9. 3,5

)

j

)

5

Da man nu vet att graniter och gneisarter förekonima

soni förherrskande bergarter i den fasta gründen inom om-

iiejderna samt att dioriter och syenitarter sasom underord-

nade partier ej äro ovanlige i samma trakter och närmast

norrut, synas de anförda stenräkningarua gifva vid banden

att materialet ätminstone för äsvallens yttre aflagringar blif-

vit saraladt inom närmaste omräden och frän en jämförelse-

vis inskränkt areal. Endast för den i Väjby päträffade sand-

stensartade ruUstenen mäste, ihändelse den ej utgjordes af

genom vittring arkoslik vorden gneis eller granit säsora Lugn-

äs qvarnstenen frän Vestergötland visat sig vara, moder-

klyften sökas längi^e bort och da härstammar ban förmodli-

gen frän samraa nejd som sandstensdrifstenarne i Tenala,

Kisko, 0. s. V,, nämligen enligt refflornas anvisning frän trak-

ten söder ora Björneborg.

I sandtaget N:o 5 p?i södra sluttningen af äsvallen

luom Maksjoki by observerades följande aflagringar, uppifrän-

i^erat: 2 fot gulgrätt grus med knytnäfvestora och äu större

^"ullstenar, 0,5 fot grus med smärre rullstenar, 0,5 fot stenfri

Sand, 0,5 fot grus med smärre rullstenar och derunder skarp-

kantig sand.

Lagerföljden, sädan den visade sig i ett betydligare

gfustag N:o 6 norr om Kyrkstad, finnes aftecknad ä fig. 13

som framställer en del af den i äsens längdriktning blottade

grusväggen:
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a.

b.

c.

d.

=r 3" mullbkiidad fin hvit sand.

=: 2' gul sand med spriddo ruUstenar.

- 2' groft grätt gras med ymnigt inbäddade ruLl
^

stenar af en knytnäfves storlek och derut-

oiver.

~ r a 2' finare gras med smärre och färre ruU-

stenar.

- 3" fin gulgrä sand; lagret utkilar mot NO.

=: 3" grä sandblandad lera; „ „ „ »

=: 2' ä 4' groft grätt grus med ej rätt väl afrun-

dade, men likväl afslipade stenar, som till-

taga i storlek och mängd pä djupet.

Söder om Kyrkstad fanns slutligen i ett omkring 10

fot djapt och mer an 50 fot längt, tvärsöfver äsafsluttningen

i nordvest -sydostlig riktning anbragt dike N:o 7, hvilket

da (1866) uppgrofs för att torrlägga ett mindre mosstorf-

lager, följande intressanta lagerföljd, som finnes afbildad i

fig. 14:

e.

9-

a. mosstorf.

h. = 0,5 fot mullblandad fin hvit sand.

c. 1.5 fot ren fin hvit sand.

d. = 0,5 fot fin gul sand.

e. — lj5 fot rödbrun af jernrost hopcementerad me-

delgrof sand.

/. = 0,5 fot rödbrun af jernrost hopcementerad me-

delgrof sand, med ruUstenar af 1—2 tums

diameter,

^, = 3 fot styf, lefverbrun, skiktad lera.

h, = fin blä skiktad lera med ytterst tunna mellan-

lager af fin sand. -
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Mägtigheten hos de skilda aflagringarna har här blifvit

anförd, sädan den befanns vara ungefär i skärningeiis midt

längs linien AB; af fig. synes i öfrigt liuruledes Uigren e och

/ utkila ät hvardera sidan, m. m.

H-

Skiktad och oskiktad lera. Uti nyss anförda gräfning

söder ora Kyrkstad funnos tvenne slag af skiktad lera, näm-

ligen en brun upptill och en blägrä derunder. Den förra

torde vara blott en lokalbildning, eftersom jag ej träfiPat p^

sädan ä nägot annat stalle i

o

Li.

dessa trakter; men deremot

förekonimer den blägrä skiktade leran flerstädes i södra de-

len af Lojo socken, ehuru hon alltid täckes af mer och

mindre mägtiga aflagringar af oskiktad, rostfläckig och styf

brungrä eller blägrä lera (äkerlera) eller ock af sand, och

derför kan pävisas endast genom anställande af jordborr-

ningar eller nägon gang uti diken af betydligare djuplek.

Närmast dagytan, betäckt af blott ett ringa, oskiktadt

lerlager, fann jag sälunda en serdeles vacker grä- och röd-

hvartvig tunnskiktad lera pä Storön i ett större ängsdike

närmast norr om Maila rusthälls mangärd; men eljes före-

kommer den skiktade leran som sagdt vanligen pä större

djup, som man finner af ätskilliga pä olika punkter inoni

södra delen af Lojo ntförda jordborrningar, hvilkas resultat

jag haft tillfälle att anteckna och förmodar vara af intresse

att här anföras.

I närmastc saniband med nyss beskrifna tvärskärning

genom äsens ändsluttniiig söder om Kyrkstad kan da den

jordborrning omnämnas, hvilken utfördes 2400 fot derifrän i

sydvest, nämligen i en ängsdäld ä Stortötar bys egor, hvar-

vid likasom ock vid de följande en 17 fot läng jordborr be-

gagnades och följande aflagringar genomgingos uppifrän-nerät,

I
^

'

W
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I: 3' styf mörkgrä nagot roststrimmig, oskiktad lera.

r nagot plastisk blägrä skiktad lera.

0,3' fin hvit sand.

5' fin blä skiktad lera.

0,3' fin hvit sand.

5' fin blä plastisk lera, med vexelvis inlagrade

mycket tunna sandskikt.

derunder fin hvit sand.

Och ungelar enahanda resultat gaf en jordborrning,

som anställdes omkring 3000 fot i sydost frän den föregä*

ende, i den vidstrackta ängsdälden Öster om byvägen nära

trenne bäckars sammanflöde, der aflagringarna voro

II: 4' nagot roststrimmig, oskiktad lera.

5' blägrä plastisk och skiktad lera.

T &c. fin blä, af vatten genomdränkt lera.

I en äng par tusen fot vester om Hermala by pä Lojo

storö utfördes en jordborrning som pävisade följande lager

III: 6' styf roststrimmig, oskiktad lera,
r '

2' blä plastisk och skiktad lera.

8' &c. fin blä lera, genomdränkt af vatten.

Vid Ristnummi torp ä Torhola hemmans mark nära

rän mot Skraatila företogs en jordborrning ä ett betydligare
h

mosandsfält, hvarvid följande aflagringar genomgingos

IV: T grähvit sand (mosand).

2' fin blä lera med vexelvis tunna sandskikt.

2' sandfri mycket plastisk och skiktad blä lera,

V blä lera med tunna sandskikt.

derunder fin hvit sand.
L

L

I en äker invid Skraatila rusthälls mangärd genom-

borrades följande lager:

i



>^-»l

111

V: 1' sandblandad oskiktad lera.

4' styf mörkgrä, roststrimmig och oskiktad lera.

r bläj plastisk och skiktad lera.

2' blä mycket plastisk och vattendräükt (skiktad)

lera.

8' fin hvit vattendränkt sand.

— dernnder fast klyft.

Omkring 800 fot i nordvest frän Varola hemmans

äbyggnader genomgingos i en äng dessa aflagringar

VI: 4' styf mörkgrä oskiktad lera, med strimmor af

rostig sand.

.

2' blä skiktad lera.

3' grä- och rödhvarfvig, skiktad lera.

3' Ijusblä vattendränkt lera.

1' . med tunna sandskikt.

2' fin Ijusgrä sand.

— derunder fast klyft.

Ungefär midtuppä näsct mellan Sedola och Koivula

rusthäll företogs en jordborrning, som ntvisade denna la-

gerföljd

VII: 3' styf brungrä, oskiktad lera.

4' seg blägrä skiktad lera med sandskikt som

pä djupet blifva talrikare och alltmer öfver-

vägande.

derunder stenblandad sand (krosstensgrus?).

I en äng söder om Kouvola rusthäll pä omkring 500

fots afständ frän sjöstranden genomborrades följande aflag-

ringar.

vm
6' &c. fint blätt lerslamm.

Och pä näset vid Paksalo by slutligen utvisade jord-

borrningen denna lagerföljd

lii

[1 '
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IX: 6' styf roststrinimig och oskiktad lera.

ir &c. blä plastisk och skiktad lera.

Granska vi nu närmare dessa jordborrningar och jäm-

föra dem med hvarandra, erhälles som resultat för de vid-

sträcktare lerfälten inom södra delen af Lojo socken att

1:0 den oskiktade leran (äkerleran) vexlar i anseende

tili sin mägtighet mellan 3 och 11 fot och dess

medelraägtighet kan skattas tili 4 ä 5 fot;

2:o den skiktade lerans mägtighet uppgär, sävidt hon

genom jordborrningarna kunnat utrönas, tili mer

an 12 fot och kan i mcdeltal antagas tili 8 fot;

3:0 den första och äldsta afdelningen bland de skik-

tade (glaciala) aflagringarna ntgöres af sand (se

jordborrningarna I, IV, V, VI och VII).

Detta sist anförda resnltat är af sä niycket större in-

tresse, som samma förhällande sedan dessa jordborrningar

anställdes (1865 & 1866) bade af Solitander*) och af mig **)

befunnits ega runi flcrstädes i sydvestra Finland och pä se-

nare tider blifvit specielt framhället af Gumailius *'''*) säsom

ganska allmänt i Sverige; och det är tili och med antagligt

att, sedan uppmärksamheten engäng blifvit fast derpä, fram-

tida undersökningar skola finna denna aflagrinsföljd kanske

ännu allmännare och mera fullständigt utvecklad här an i

Sverige. Huruvida äfven nägra fullständigare bland Gumse-

lii ä priori konstruerade aflagringsföljder hos oss förefin-

*) C. P. Solitander: anf. st.

**) Om qvartärbildniiigarna längs Äbo-Tainmerfors-Tavastelius

jernvägslinie (Bidrag tili kännedom af Finiands iiatur ocli folk. 20: de

haftet. Helsingfors 1876).

***) 0. Gumailms : Om mellersta Svcrigos glaciala bildningar L

Om krosstensgrus, glacialsand och glaciallera (Bihang tili K. Svenska

Vet.-Akaa:s Ilandl. 1874).

r

l
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nas, äterstär att utreda; med nägon sannolikhet för att pä-

träffa sädana bör väl uppmärksamlieten da riktas i främsta

rummet pä sydöstra delarne af värt land. - .

Slutligen mä liär anmärkas att, eiiligt försök som jag

anstaut med ätskilliga lerprof frän olika trakter inom södra

delen af Lojo, derstädes ej förekommer nägon mergel eller

sä kalkhaltig lera, att utveckling af kolsyregas kunnat för-

märkas vid dess öfvergjutning med saltsyra.

Mosstorf och torfdy. Torfmossarne i södra delen af

Lojo liafva i allmänliet en jämförelsevis ringa utbredning i

faltet, men deremot ofta ett ganska betydligt djup. I dessa

aflagringar päträffas ej sällan tvä tili tre öfver hvarandra

belägna livarf af 1 tili 1,5 fot höga trästubbar pä rot, hvil-

ket synes tyda pä att torflagren under längre varande tid-

skiften statt vexelvis öfver och under vatten, och stubbarnes

höjd torde angifva den nivä, tili hvilken vattnet stigit vid

hvarje skildt öfversvämningsskede, da träden sannolikt tagit

röta, börjat multna och slutligen blifvit afbräckta pä den

höjd, vid hvilken vatten- och luftlagren under en längre tid

haft sin beröringsgräns pä trädstammarne. Likaledes an-

träffas ofta i dem näfverlagcr äfvensom understundom blad

och strän af vass. Stubbarne bestä mestadels af tall och

gi'an, men äfven sädana af björk och kärral förekomnia;

'Jer skogen är sä sköflad (t. ex. i Virkby) att han ej mer

lörslär tili ärets bränslebehof, hafva dessa stubblager fätt

^^t ganska bögt värde och tillvaratagas med en hos oss el-

Jßs sällspord omsorg.

Vanligen hafva dessa torflager en mägtighet af endast

2 tili 4 fot, men ej sällan äro de mycket djupare med un-

derliggande dylager, som man fmner af följande antecknin-

gar öfver nägra med jordborr anställda undersökningar.

8
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I torfmossen längs backen som flyter frän Pälsträsk

tili Hemträsk i Lilltotar by funnos vid kanten eller laggen

följande lager, uppifrän-nerät

X: 4' mosstorf.

2' brun lerblandad dy.

2' fin blä svämlera.

2' torfdy.

r brun lerblandad dy.

r torfdy.

r lerblandad dy.

2' torfdy.

2' &c. fint lerslamm.

Nägra famnar frän mosslaggon:

8' mosstorf.

2' lerblandad dy.

6' torfdy.
^ T _ ^

.

_

r &c. blä, vattendränkt Icra.

Ungefär pä mossens midt:

14' mosstorf.

3' &c. brun lerblandad dy.

Uti en tili omfänget ganska obetydlig torfmosse i syd-

vestra börnet af Stortötar by genomgick jordborren nära

la^^gen af messen följande aflagringar

XI: 8' mosstorf.

r torfdy.

0,4' fin bvit sand.
u

2' &c. flin blä vattendränkt lera.
s

Ut pä mossens midt:

6' mosstorf.
-

r förmultnad trästubbe,

2' torf.

r &c. torfdy.

4

i
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Ä Lakspojo egor pä midten ungefar af den vidsträckta

torfinossen Lembosuo passerade jordborren endast följande

lager

XII: ir torfdj med ett obetydligt, fastare torflager

öfverst.

6' &c. fint blätt lerslamm.

Och slutligen funnos i Sortkorvenniittu inom Näkkilä
bys oinräde blott dessa aüagringar pä det djup borren nädde,

XIII: 6' mosstorf.

ir &c. blätt lerslam,

Flertalet af torfmossarne i södra Lojo och bland dem
de tili ytvidden störste falla inom den del af omrädet, bi-

fogade karta omfattar, och äro äfven ä densarama tili sitt

läge angifna.
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Ä den vidföljande kartan har jag dessutom utsatt refl-

lornas riktning vid Pullis, i Kyrkobyn, ä Vohls, vid Kyrk-
stad, pä Likholmen i nordvest fräu Gerkncäs samt pä par

Ställen i Lilltötar, äfvensom jättegrytornas läge ä Kittelber-

get i sistnämde by, hvarom i öfrigt hänvisas tili I afd. af

dessa anteckningar.
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edan är 1863 anställdc undertecknad geognostiska under-

sökningar och malmletniiigar uti delar af Lempälä, Kangas-

ala, Messuby och Birkkala socknar af Tavastehus län, hvar-

efter derunder samkide bergarter blefvo bestäiiida ä Bergs-

styrelsen af framlidue Statsrädet N. Norden skiöld.

ünder ären 1873 och 1874 utförde sjömalmsletnmgar

i Tammerforstrakten, hade jag ofta tillfälle att geognostiskt

iakttaga vid stränderna af Näsijärvi förekomraande bergar-

ter. äfvensora att vid förehafde myrmalmsletningar genom-

vandra delar af Wesilaks, Birkkala, Ruovesi och Messuby

socknar med tillhörande Tottijärvi, Ylöjärvi, Kuru och Teisko

kapeller i förutnämnde län.

Da dcssa sednare undersökningar, ehuru ofullständiga

och spridda, delvis omfatta samnia trakter, har jag ansett

det vara af intresse att sÖka sammanställa dem jemte de

förre tili en, sävidt möjligt sammanhängande totalbild för

att lemna ett litet bidrag tili Tammerforstrakten s geognosti-

ska kännedom.

Ä bilagde öfversigtskarta har jag, sä noggrant som möj-

^igt, försökt begränsa de inom omrädet uppträdande bilduin-

E^^\ För att belysa de stratigrafiska förhällandena, har jag

"^Pptagit nägra profiler, hvilka blott äro ungefärliga, allden-

^^und icke nägra nivellcringar blifvit utförda.

Till begagnade arbeten skall hanvisas, der egna iakt-

fegelser icke blifvit gjorda. Helsingfors i Mars 1876.

V, L, Akerblom.

dl-

F

-f.



120

1

Inora den undersökta terrängen kan man särsldlja

trenne större omräden väl skilda frän hvararidra och uppta-

gande tillsamman en längd af 7 niil i norr och söder samt

en bredd af 3 ä 4 mil i öäter och vester, Sydligast upp-

träder nemligen gneisgranit, med inneslutna gneiszoncr, hvars

gräns i norr utgöres af en Hnie dragen frän ONO tili VSV

ifrän Sorila ä i Messuby socken tili Nokia ström i Birkkala

socken. Norrom denna vidtager en skifferregion af

mils bredd, hvars gräns i norr kan dragas frän Päärlahti

länga och djupa vik i ONO inom Teisko kapeil i YSV, längs-

med den l^ack som frän "Weittijärvi faller i Mastosjärvi inom

Ylöjärvi kapeil, tili Matelusjokij som utgör Birkkala sockens

gräns tnot Tavastkyrö socken. Det nordligaste omrädct be-

gynner med en Y3 mil bred sträckning af skiffrig granitpor-

fyr, med inneslutna brottstycken af skiffer, som öfvergär tili

porfyrgranit, hvilken stracker sig 4 mil normt, här och der

afbruten genora Syenitgranit, som förekommer underordnadt

inom heia omrädet. Annu mer undcrordnade uppträda de

mera basiska eruptiverna diorit, hornblendesten och uralit-

porfyr m. fl.

Följande den af bergmästaren E. IL Furuhjelm upp-

gjorda promemoria, använd vid undertecknads deltagande i

geologiska undersökningarne ären 1866— 1 868, torde föl-

jande beskrifning kunna tjena tili belysning af omrädets geo-

logiska skaplynne.

Den undersökta trakten eger en tydligt utpräglad ka-

rakter af bergland med större i dagen sammanhängande

bergmassor, hvilkas allmänna sträckning inom södra delen

är nordvestlig, inom mellersta delen hufvudsakligen ostnord-
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ostlig eller delvis vestnordvestlig ocli inom norra delen dels

riordvestlig dels nordlig.

Bergens allmänna former äro branta, sönderstyckade

och vilda, meii äfven anträffas mjukt afrimdade klackar och

läga hällar; de större sträckningariie i sydvestra delen hafva

mest formen af platäer med kullriga sidosluttningar. Deras

ungefärliga höjd Öfver närliggande vattendrag torde ej öf-

verstiga 100—200 fot; de stupa bi'antare mot söder inom

mellersta delen, i de öfriga delarne af onirädet dels mot

Öster eller vester och sänka sig smäningom emot norr.

Trakten sluttar i allmänhct mot de större sjöarne, äf-

vensom vattendragen och bergsträckningarne ofta äro paral-

lela med hvarandra.

Nägra större dalgängar och slättcr förefinnas ej inom

omrädet, men väl djupa och tränga dalsänken, som oftast

äro parallela.

Pä större sjöar och vattendrag är trakten utomordent-

ligt rik. Ifrän det högtbelägna Ruovesi, med sina natur-

skÖna omgifningar, bryter sig vattenmassan i sydvestlig rikt-

ning vag genom Murola fors tili den djupa af mänga inskä-

rande vikar och otaliga holmar itpptagna Näsijärvi, som i

sydlig riktning stracker sig tili det 1 ä 2 verst breda näset,

mellan denna och centralsjön Pyhäjärvij hvilket den omkring

60 fot höga fersen genombrutit österom staden. Sträckande

sig i bägform mot sydvest upptager Pybäjärvi frän sydost

"Wesijärvi m. fl. vattendrag^ hvarefter vattenmassan genom'

Nokia ström, med sina höga och branta stränder, utfaller i

det inom Äbo län bolägna Kulovesi.

Dessutom är trakten gauska rik pä källor, de ä kartan

upptagna äro dock endast mineralkällor med afsättningar

^f ockra eller myrmalm; de uppträda oftast vid gränsorna

ernellan olika jordarter.
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De metamorfiska bergarterna, som äro tjdligt skiffriga,

förekomma i form af olikartade med hvarandra regelbundet

vexlande skikter; de äldre emptiva bergarterna uppträda

deremot i form af oregelbundna massor med vanligen rent

kornig stundom dock flasrig struktur; de yngre eruptiverna

förekomma säsom gängar eller gängstockar uti de äldre,

hvarvid likväl ej nägra utlöpare, men väl brottstycken kunna

iakttagas.

Gneis, Denna inom sydligaste omrädet uppträdande

bergart bestär i allmänhet af hvit ortoklas, grä qvarts och

svart gliinmer med en tydlig plaiiparallel struktur samt skikt-

nihg och visar sälundaraera omvexling' i sitt förekomstsätt,

i det nägra, om an fä, varieteter kunna särskiljas.

1 sydvestra delen af Wesilaks socken förekommer nem-

ligen grä glimmergneis, hvari beständsdelarne ungefärligen

hälla hvarandra i jemvigt; strykningen är ehuru varierande

hufvudsakligen NV med afvikelser ät V, stupningen dels NO

och dels SV. Uti denna bergart anträffas underordnade la-
j

ger af grafit- och granatgneis, som uppträda inom Tottijärvi

kapell.

Mellan Wakkala och Tehnalanperä byar synas söderom

vagen tvenne längre temligen höga bergsträckningar, nyukt

afrundade, bcstäende af gneis med VNV strykning och ett

par verst frän Tuhkuri by vid vagen gneis med NV stryk-

ning. I Paijulaks by inom Tottijärvi kapell uppträder samma

bergart med N 60^ V strykning och N 45*^ stupning strax

SV om Paijula hemman, orakring 50 famnar i VSV frän byn

vresig gneis med N 40*^ V strykning och S 80— 85*^ V stup-

ning; söder om vagen rostvittrad gneis med N—S strykning

och stupande 85^ mot 0. Omkring 70 famnar i NV frän

hemmanet nägot flasrig och vresig gneis, strykning N 70^ V
och stupning S 70*^ V; 30 fanmar längre i samma riktning

1
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är bergarten rostvittrad med N30^^V strykning och N 70<^

stupning, 25 famnar längre i NV uppträder grafitgueis med

N—V strykning och med 85^ S tili lodrätt stupning. Unge-

fär 100 famnar längre i NV fortsätter allt ännu den flas-

riga gneisen med N 60*^ V strykning och N 75" stupning

tili vagen mellan kyrkan och Lamminperä by. I sistnämnde

hy förekommer vid stranden af Wesijärvi flasrig granatgneis

och omkring 1 verst VNV frän byn glimmerrik gneis, med

N45*^V strykning och endast S 10^* V stupning, säsom brott-

stycke i gneisgranit.

I Lerapälä socken förekommer, nordest om Lembois

kanal, en omkring 4 verst bred zon af mycket skiffrig gneis,

hufvudsakligen strykande i NV riktning med afvikelser ät

NNV och'VNV samt för det mesta i form af tunna lodräta

skiktcr, förklyftade i en mot strykningen vinkelrät riktning.

Denna bergart, hvilkcn uppträder an säson^feisit- och an

säsom qvartsit-gneisj uppnär längre i NV^en bredd af
\

mil mellan Kuokkala och Kukkola byar, hvarefter den mera

böjer sig mot VNV och afsmalnar tili sin förra bredd, men

sedan den äter vändt sig i NV fortgär den allt mera af-

sinalnande tills den, i Birkkala socken mellan Toppari by

och Prestgärden, uppnär stranden af Pyhäjärvi; pä hvars

motsatta strand den ännu kan förföljas, 3 verst bred, mellan

Haurois och Wihola byar, mera qvartsrik an i SO, der den

är rikare pä ortoklas.

En tredje obetydligare skiffrig gneiszon stryker i ONO
riktning frän mellersta delen af Aitolahti vik tili Sorila ä i

Messuby socken med antiklinala, i midten lodräta, skikter

samt är vid Nurmis by och närliggandc holmar mycket glini-

inerrik och glimmerskifferartad.

ölimmerskiffer. Enligt uppgifter i H. J. Holmbergs

„Materialier tili Finlands geognosi sid. 101 och 149" före-
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kominer denna bergart, iiägot grafitLaltig, pä Kennola bys

egor i Birkkala samt vägformigt böjd, L V4 verst frän Hir-

viniemi by, pä udden Huoneumannenä i Mcssuby socken, der

jag icke varit i tillfälle att iakttaga densamma.

Deremot har jag funnit denna bergart säväl SV om

Niemi hemman i Wärmälä by inom Teisko kapell, der den

stryker N 53** med S 75'* stupning, i intim beröring med

lerskiffer, som stopar i motsatt riktning, som afven Österom

Koivula torp i Ylöjärvi kapell, der den stryker i N—S med

30** stupning och är qvartsrikare. Antingen utgöra dessa
-*

skilda aflagringar eller möjligen genom närliggande, i under-

gripande lägring nppträdande, eruptiver förändrade lerskif-

ferskikter. ;

Lerskiffer. Denna bergart utbreder sig säväl öster-

soni vesterom Näsijärvi, inom Messuby socken med Teisko

kapell och Birkkala socken med Ylöjärvi kapell. LerskifFer-

formationcn i Messnby är beskrifven af F. J. Wiik ,,om Skif-

ferformation i Tavastehus län sid. 12 & 13". Lerskiffern

inom Teisko kapell eger mindre utsträckning an den i Mes-

suby, men afsmalnar ät öster likasom den sednare; den stry-

ker i N 45^ pä 2 versts bredd, samt stupar 75** mot NV,

mellan Paavola by och Päärlahti vik, men blir mot nordest

endast 1 verst bred mellan Warmälä by och samma vik;

skifferskikterna äro säledes, ä ömse sidor om Wärmälä vi-

ken, aniiklinala samt hafva tydligen blifvit upplyftade genom

den yngre granit, som uppträder mellan Tervakivi torp och

Wärmälä by.

Inom Birkkala socken uppträder lerskiffern sydligast,

V2 verst söder om Nokia ström, med betydliga kisvittringar

och af mycket niörk färg, strax norrom strÖmmen nära fär-

jestället stryker den N 80** med lodrätt stupande skikter,

hvilka väsendtligen bidraga tili de höga och branta strän-

}
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dernas konfiguration samt stracker sig troligen tili Matelus-

joki. norrut mot Tavastkyrö socken, hvartill kan slutas af

ärvi ätdcss liknande utsträckning vid stränderna af

Ostnordost.

Inom Ylöjärvi kapell stracker sig lerskiffern frän Reu-

harisaarct, der den stryker N 50*^ och stupar N 84*^ V, tili

trakten af Änttaverkko torp med ostnordostlig skiftVingsrikt-

ning och nordlig stupning utom i mellersta delen, vid Kei-

salo och Wasaraniemi, der den stryker i N 70« V med 70

80^ stupning mot NO. Orsaken tili denna afvikelse i stryk-

ningsriktningen torde böra sökas uti den syenitgranit, som

enligt F. J. Wiik's „geognostiska iakttagelser i sydvestra

Finland" uppträder i Tavastkyrö socken. Skiffcrns stupning

i Ylöjärvi kapell är hufvudsakligen nordlig, men för'ändras

närmare uppträdande eruptiver tili sydlig och blir nordhgast

lodrät; den genombrytes icke här af nägra betydligare erup-

tiva inassor och bibehällcr väl derföre sin stupning oför-

ändrad.

Vid Ylöjärvi gästgifveri och kyrka stryker lerskiffern

N 70^ V med N 80^ stupning, vid Pietilä är den randig af

hälleflintelager samt häller mjukare konkretioner af Ijus häl-

leflinta, hvilka sönderfrätta likna förstenade snäckor; NV
frän Taijula torp stryker den N 75« V med S 75*^ V stupning

och nägot längre i samma riktning stryker den N 80*^ V,
t T

med lodrätt stupandc skikter, samt är mjukare. Ost SO

frän Wälimäki torp anträffas i lerskiffern, med dylika kon-
^

kretioner som vid Pietilä, en 1/2 f^^ni mäktig lagerstock af

grähvit qvarts, af 1 famns längd, som utkilar mot ostsydost.

Vid Tuomisto hemman och Kivinierai torp, pä det förra stal-

let med lager af röd hälleflinta, stryker lerskiffern N 70*^

med N 85^ V stupning.
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Talkskiffer. Ett stycke österom Paijula torp anträffades

en gröngrä talkskiffer, füllt insprängd med svafvelkiskristaller,

i fast klyft af omkring 1 qvadratfamns vidd, livars skikter

stryka V med endast 5^ stupning mot S, men sldff-

ringens riktning gär i N 70— 80^0. Samma bergart skall

anträffas Va mil frän Ylöjärvi nära Hirvijärvi träsk enligt

uppgift af E. J. Westling och utgöres väl af den skiffer,

som pä nämnde afständ anträffas vester om vagen tili Ha-

veri grufva icke längt frän Räiskiä torp.

Qvartsskifier, Sydligast anträffas denna bergart pä en

udde vid Lelaks samt nordligare pä Sovelomemi, säsom la-

ger i bälleflinta (folsitskiffer), der den är bvit, strykcr N 75^

och stupar N 85"^ V; vidarc anträffas den pä norra delen af

"Wiihäsaari, der den är Ijusgrä med spar af hornblende och

svafvelkis, stryker N 70^ V och stupar N80'~85^O, och vid

udden NV om samma holmc, der den stryker N 70" och

stupar brant mot.NV, vexellägrande med en Ijusare grä fel-

sitskiffer; den innehäller äfven nägot hvit glimmer utora

den svarta, som ingär i qvartsmassan. Slutligen anträffas

en mörkgrä qvartskiffer, med enstaka oiigoklaskorn och obe-

tydligt hornblende samt ymnigt svafvel- och magnetkis spar

af klorit samt kalklaraeller, strykande i N—S med antingen

vertikalt stupande skikter, eller 85" stupning mot östcr, jemto

felsitskiffer, 2 verst i V frän Räiskiä torp, nära gränsen mot

Tavastkyrö.

Felsitskiffer (Hälleflinta). Anträffas norrom 1erskiffern

i Messuby socken („sc om skifferformationen i Tavastehus

län af F. J. Wiik")- Den förckommer vidarc pä samma

satt norrom lerskiffern i Teisko kapeil, pä Otavasalo och

Warissaari, SV om föregäcnde, stryker i NO och stupar

brant mot SO. Pä Soveloniemi förekommer den jcmte qvarts-

skiffer och pä samma satt 2 verst V om Räiskiö torp vid

- JL- jl II "^ ^ X'l^ - -j^-htvjk ICCiii" TTT^iut^i7_-r^""^"'_V' ^7^'"^^ ...|,.j -I ' ^'--'- -
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gränsen mot Tavastkyrö socken samt slutligcn underordnadt

vid Anttaverkko torp, norrom Mastosjärvi och strax NV om

Räiskiä torp.

Pä Sovelosaari uppträder en fiiikornig tili tat röd fel-

sit, otydligare skiffrig i N 85^ V med N 65 — 70^ stupning,

bestäende af röd orfcoklas, vaxgul oligoklas, grähvit qvarts

samt mörkgrön glimmer med tili sekundär epidot förvandlad

strälsten. Pä Soveloniemi är felsitskilfern tjockare eller tun-

nare skiktad och af grön, grä eller röd farg, är stundom

honiblcndehaltig och häller äfven magnctitoktacdrar; uti den

gröna är oHgoklasen öfvervägande, uti den grä häller denna

ortoklasen i jemvigt och i den röda förherskar _den sednare

närmast qvartskiffern ; nordligast är den grä finskiffrig och

tunnskiktad med fin runsling pä skiktytorna, strykning IST 75*^0

och stupningen lodrät eller N 86^ V. Vid Pietilä bildar den

konkretioner i lerskiffer, dylika anträffas äfven vid Wäli-

mäki torp, antingen grä eller rödaktig med spar af grafit.

Vid Anttaverkko torp finnes ett undcrordnadt lager af ärt-

gul felsitskiffer med grafitfjäll och magnetit-oktaedrar samt

endast hvit glimmer, oligoklasrik. Felsitskiffern vid Räiskiä

toi'p är antingen grä euer grönaktig med svafvelkis-kuber

eller pentagonaldodekaedrar, glimmern är svart eller grön

kloritlik, fältspaten dels ortoklas dels oligoklas ; närraast

torpet stryker den N 80^ V och stupar endast 35*^ mot NO,

nordvestligare är strykningen NSO'^O och stupningen SSO^^O.

Vid Tavastkyrö gränsen är felsitskiffern, som stryker N— S,

*iylik som pä föregäende stalle, raen delvis nägot talkhaltig

^ed kalklameller. Eruptiv hälleflinta förekommer vid Kai-

hari by, säsom gang i syenitgranit, strykande N16^V med
S 16^ V stupning af grönhvit färg; lik den i Häkansviken pä

J^egerölandet i Helsingforstrakten jemte fältspatporfyr före-

kommande.
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Slutligen skall hälleflinta, med en par tum bred gäiig

af Ijusröd finkornig kalksten, förekomma V4 ,mil frän Ylö-

järvi vid Lamminperä sjö i ctt braxit och bögt berg enligt

E. J. Westling; det är troligea sarama stalle, som fimics ut-

satt ä kartan nära vagen tili Kaveri grufva, hvartill jag för-

des af eil falsk uppgift pä förekomsten af myrmalra, kalk-

sten fann jag icke men väl hälleflinta; jag har dock sednare

sett stuffer af den dolomitlika kalkstenen och hälleflintan ä

Bergskontoret.

Gneisgranit. ' Med samma beständsdelar som gncisen

förenar denna bergart en medelkornig tili flasrig struktur

och eger en betydlig utbredning inom sydligaste kartaomrä-

det, der den ar rädande i nordöstra delen af Wesilaks soc-

ken och Tottijärvi kapell, sydligaste delon af Birkkala soc-

ken äfvensom sydost om Pyhäjärvi, heia Lempälä och syd-

östra delen af Messuby socken tili mellersta delen af Aito-

lahti vik af Näsijärvi. Denna bergart betingar genom sin

oregelbundna förklyftning vilda och branta former samt va-

rierar allsicke, utan är inom heia omrädet likartad och en-

forniig.

Syenitgranit. Vid Laukko i Wesilaks förekommer grä

smäkornig nägot flasrig syenitgranitj ej olik hornblendegneis,

bestäende af grä ortoklas, hvit oligoklas, grä qvarts, svart

glimmer och svartgrönt hornblende med nägot insprängd

svafvelkis; en liknände oligoklasrikarc bergart anträffades

äfven nära Lamminperä by i Tottijärvi kapell, samma berg-

art förekommer ' äfven 1 verst SSV frän Messuby kyrkoby

med nägot magnetit. Omkring y.^ verst i frän Tammcr-

fors masugn stryker en 20 famn bred gäng af denna bergart

i^N och S genom gneisgranit samt en nägot svafvelkishaltig

dylik bergart, bildande en 3 famn mäktig gäng i NO och SV,

omkring 1 verst i ONO frän samma stalle, äfven grä och

m
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raedelkornig; ytteiiigare anträftas densamrna i NV frän 01-

kahiten torp vid Aitolahti. I Teisko kapeil antraffas pä

PaukanieiDi eii flasrig grä syeuitgraait, som är otydligt skiff-

rig i och V, livars förklyftiiiiigsytor stupa 75*^ mot norr;

nordligare ä Taulamemi uppträder en köttröd syenitgranit,

bestäende af en medelkornig blandning af gulröd ortoklas,

gulhvit oligoklas, hvit qvarts, svart horiiblende och svart

glimmer. T YlöjäTvi kapell förekormner bergarten sydhgast

ä Sovelonieivii, grä finkornig och otydligt flasrig i N 54^

med stupning N 80" V, rnassan är felsitisk och hornblendet

utbildadt säsoni stralsten, fältspaten är dels grä dels röd;

grä syenitgranit auträffas äfven pä södra delen af Wiihä-

saari vesterom Otavasalo och pä en udde VSV derifrän; den

häller säväl ortoklas som oligoklas bäda af hvit färg, den

sednare mera grönaktig är öfvervägande, hvarföre bergarten

öfvorgär tili diorit; ytan är ojemn genom fältspatens utvitt-

ring.

vid Kaihari by och Lammassaari österom byn, pä Äijänsaari

och vid Mutala by. Slutligen förekommer den af grä färg

och medelkornig vid gränsen' mot Tavastkyrö, der jag au-

träffat den ornkring 1 verst NO frän Kilpijoki hemnian inom

sistnämnde socken; vid Murola Icanal i Kuovesi socken fö-

vekommer den af brunröd färg men fattig pä hornblende.
b

Enligt uppgifter i Holmbergs „materialier tili Finlands

geognosi" anträftas dcnna bergart vid Leppälaks i Teisko

'^ch i N. Nordenskiöld's „Beitrag zur Kenntniss der Schram-

men in Finnland" nämnes den förekomma jemtc grönsten
V

^h1 vagen frän Teisko kyrka södei^ut; vid Kylmäniemi torp

invid Teisko kyrkosjö har jag funnit densamrna, hvarföre

^ämnde stallen blifvit antydda ä kartan.

Porfyrgranit. Denna bergart ntbreder sig öfver heia

-leisko oeli norra delen af Ylöjärvi samt heia Kuj'u kapell

9

S-ycnitgraniten anträffas vidare, dels grähvit dels röd,^
t •

1

!^
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och Ruoveai socken, ätminstone tili Ruhala gastgifveri, der*

jag anträffat den nordligast. Vid Kaihari by, hufvudsakligeu

norrom Oksjoki, bestär den af en medelkornig tydligt por-

fyrartad blandning af röd ortoklas, hvit oligoklas, grä qvarts

och svart glimmer, förklyftad i N 45—65*^0 samt blir del-

vis rapakiviartad isynnerhet ät NV. Söderom Oksjoki an-

träffas äfveii brottstycken och smala skölar af grä glimnier-

gneis som stryker N 50« och stupar S 45—60" och syd-

ligast en genom uralitartade svarta hornblendekristaller nä-

got porfyrartad grä gneis, stryker N 70*^ med samma stup-

ning som föregäende, tyckes vara förvandlad genom lager-

gängar af en röd hornblendehaltig bergart, flasrig och gneis-

lik men innehällande porfyrgranitens beständsdelar; bcrgar-

terna vexellagra sälunda med hvarandra tills porfyrgraniton

blir rädaiide. Närmare Oksjoki blir den hvitare, hornblen-

djehaltig och öfvergär tili syenitgranit, norrom Oksjoki blir

den äter röd med större nmdade fältspatkristaller och lik-

nar rapakivi. Yid Kyöstüä by häller den äfven inneslutna

gneisskölar, strykande N 80«^ med S 60*» stupning, när-

mast gneisen är den finkornigare och liknar nägot röd gneis.

Pä Hevossaari halfö norrom Kaihari innehaller porfyrgrani-

ten 2—3 tum breda och 2 fot länga linser af en hornblen-

debergart, porfyrartad genom hvit fältspat, i riktoing frän

VJfV„0S0. Pä Lapiniemi och Taulaniemi anträffas brott-

stycken af hornblendcgneis nti bergarten, som der förekom-

mer mycket karakteristisk pä de rcnsköljda släta hällarne.

öranitporfyr (Euritporfyr). Dcnna bergart anträffade
r

jag först vid Petäjä och Anttaverkko torp i Ylöjärvi kapeil,

der den är rödbrim flasrig i N 60" 0, men förklyftad i

och V med 10" stupning at N frän vertikallinien; en fuU-

komligt analog bergart anträffades sedermera frän Lempiü-

ijieiiü tili iiiemot grausen emot Tavastkyrö, der den dock är
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af gra iarg och skiflVigast iiänuast skiffern. Den bcstar af

en finkornig blandning eller grundinassa af brunröd orto--

klas, hvit eller grönaktig oligoklas, grä qvarts och mörkgrön

kloritlik glimniev, stmidoni äro fältspatkristallerna i grund-

massau grä; bergarten innehäller svafveskiskuber, niagnetit-

oktaedrar och stundom ehuru sällsynt grafitfjäll; gUnimern

är säsoni vittrad gräbrun och skimrar grundmassan
i

bergarten liknar en felsitgneis, men är ej skiktad. Vid

Räiskiä torp blir den, närmast skiffern, stärkt grafithaltig

och häller i grundmassan grä fältspatkristaller, samt utoni

svafvelkisen magnetit och niagnetkis. Den bildar branta

berg, som äro betydligt högre an den omgifvande skiffern.

Frän Lempiöniemi by tili Liimola hemman och derifrän tili

Hirvijoki ä stracker sig en, i dels ostlig dels ostnordostlig

riktning strykande, smal zon af lerskiffer med lagerlinser af

häUcflinta, hvilken ^synbarligen utgör ett vid granitporfyrens

eruption lösryckt och deri inbäddadt brottstycke; skiffern

stupar 75^* mot norr.

Pegmatitgranit. Uppträder vanligen med hvit fältspat

uti gneisgraniten vid Tammerfors; glimmern är mest svart

men stundom hvit silfverglänsande säsom vid qvartsbrottet,

Va verst ONO frän uiasugnen, der niigot blägrön apatit fö-

i'ekommer; stundom uppträder pegmatiten säsom skrift-

granit.

Den enda pegaiatit med röd fältspat och gul glimmcr,

J^g sett, anträffas nära kruthuset, omkring V4 verst i öster

*^"äu masugnen, och i norr derifrän vid stranden af Näsi-

järvi finnes endast hvit pegmatit med hvit gliramer och ro-

senqvarts. NV frän Olkahiten torp stryker i N och S en
V

6 famnar mäktig gang af hvit pegmatit genom syenitgra-

^iit, fältspaten och qvartsen äro afskilda uti bögst 1 fot läuga

^^li Vü fot breda körtlar. Fä Taulaniemi i Teisko förckom-

FLn.-_\lZV-l"v^j-j— ii-ji — -^-. __ _ Uli -riL-ii -u-J-ii|i -ji^ii lüriA-Ji -L--Tr- _
j^n-I^M-Trt
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mci" eii iijycket vacker Ijusröd pegmaiit af köttröd falbpai

med guUiktig oligoklas, gvähvit qvarts och svart glimmcr.

Vid Kaihari l)y förckomma iuoia porfyrgran i teil luindre peg-

matitgäiigar och ädror af fältspat; uti deiina päfatms spar

af kopparglans.

Diorit. Vesterooi Laurila hemuiau i Taljulaks hy af

Tottijärvi kapeil förekomnia i gneis stockar af en niedcl-

koruig diorit, bestäendc af hvit plagioklas, gröiit honibleiide,

rä qvarts och iiägot inörkbruu glininier, med spar af svaf-

velkis ocb magnctit; horiiblendet är genoiiilysandc med gul-

grön färg. Nordost frän Birkkala kyrkoby, pä ^/^ verst af-

stäod, iippträder i qvartsitgneis en grä sniäkoniig flasrig

diorit bestäende af Ijusgrä triklinisk targspelande fältspat,

brungröut hornbleade, nägot grähvit qvarts ocb grönbruua

fjäll af magnesiaglimnier, jemte spar af svafvcl- och niagnet-

kis, maguetit och grafit; fältspaten, som förekounner i fonii

af tunna lameller, är öfvervägande och betingar flasrigbeten,

den är delvis löslig i saltsyra med kalkreaktion; den brinia

glimmern omgifver i,J:u)nia tjäll honiblendets omkrets.

Pä Otavasalo sydöstra anda förekommer en flasrig born-

blenderik diorit, sooi näro^ar sig hornblendosten, hornblen-

det är svartgrönt, fältspaten grönaktig ocb qvartsen grähvit;

häller äfveu nägot svart glimmer ocb spar af magnetit; sy-

nes bafva innebällit kalkkörtlar och dcrföre utfrätt pä ytan.

Dioritporfyr förekonmier vid Anttaverkko torp; den be-

stär af grönaktig oligoklas, svartgrönt hornblendej svart

magncsiaglimmer och obetydligt grähvit qvarts samt häller

magnetit-, svafvelkis- och kalkspatkorn; oligoklaskristallerna

i grUndmassan äro grönhvita, genom glimmern är den flas-

rig närmast lerskiffern. Finkornig Ijus- mörkgrön diorit fö-

rekommer dessutom pä Sovclonicmi, med hornblendet i form

af strälsten.
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Uralitartad dioritpoifyr fürukoninier iiorrom föregäeude

bergart, pä samrvui stalle; den bcstär af eii finkornig gruud-

Hiassa af gröa oligoklas, svartgrout näli'onnigt liornblende

och är flasrig geuoni inörk gliaimer; uti gruntlniassan iipp-

träder uraliten i sniä svarta streckade, högst V-z ^^"^^ stora,

kristaller; gruuduiassan liknar en strälsteiisskilTer, luen berg-

arten är tydligen massfonnig och eruptiv. En verklig niör»-

kare uraütporfyr aiiträffades i lösa steuar ä Sovelosaari.

Norroui skitferforuiatioiien i Messuby auträiladcs densaumia

i fast klyft med större streckade svarta uralitkristaller i en

Ijusarc grön grundmassa. Slutligcii forekommer vid gränscn

iviot Tavastkyrö en med den pfi Soveloniemi analog strälsteii-

skifter liknande bcrgart, utan uralitkristaller, bestficnde af

grönhvit oligoklas, grön strälstcn, svart glimnier ocli nägot

svafvel- ocli magnetkis samt magnetit; bergarten innehtdler

sniä körtlar af en brun kalksten och konkretioner af tat

pimstenslik Ijusbrun hälleflinta.

Vid Tammerfors inasugn säg jag stuffer af en mörk-

gron sey-pentinsten, enligt uppgift, frän trakten af Birkkala

liyrka.

Den s. k. hronsltfeisen j frän Ruskiapää i Tottijärvi ka-

pell uppträder pä en uddc niellan Huhtainkylä (Huhta) och

l^aijulaks byar, mycket rostvittrad; den bestär af öfvervä-

gande grägrön— gräbrun augit nsed svag metallartad glans

pä tydligaste genomgängsytan, mörkgrönt hornblende, färg-

lös klar plagioklas, stundom livit och oklar, brungrön strim-.

'*^ig magnesiagiinuuer, nägot magnetit och magnetkis samt

spar af gulgrön—gulbrun glasig olivin, i grofkornig bland-

^^Jiig; augiten är i tunnarc splittror ander mikroskopet ge-

nomlysande med Ijusgrön fiirg, förhäller sig lika i genom-

gäende och reüekteradt Ijus samt smälter svärt i kanterna

^i tunna splittror tili gräaktig slagg, utgör möjligen bronzit

ff
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öch är striininig eller trädig i massaii, lioriibleudet smälter

lätfc tili efct svart glas och plagioklasen undor gultargning af

lägau tili livit euuilj. Bergarten användes alhuäut tili vag-

grusuing ä orten och syiies dertill vara äiidamälsenlig.

Vid Toikko i Kuru kapell aaträöiide jag en bergart,

so)ii först höUs für hornhlendesten, euiedan gröiit hornblende

med insprängda matta serpentinkoni utgör hufvudbeständs-

delen; vid närmare betraktuing upptäckcs deri färglös, stund-

oui grÖBaktig plagioklas och en luörkbruii hyperstenartad

beständsdel, lialfmetalliskt glänsaiide pä tydligaste genoni-

gängsytau, men föröfrigt likt horubleudet, nägot brunfläckig,

grön, strimraig inagiiesiaglimmer samt spar af svafvelkis och

niagnetit. Pä klyftonia, och vid nänuare granskning äfveu i

Ijusare stallen af niassau, anträffas en trädig grägrön, geiiom

vittring gräbrun substans, som under mikroskopet visar sig

bestä af livit plagioklas och gröo strälsten. Bergarteus yta

är brun, ojemn och utfrätt, men inre niassan niörk och sy-

nes innehälla gulgröna glasiga olivinkorn. Den Iiypersten-

artade beständsdelen bar enbgt F. J. Wiik borablendets kri-

stallform och utgör antofyllit (närmare beskrifven i minera-

logiska och petrografiska nicddelaoden IV, enligt mikrosko-

piska undersökningar pä tunuslipade preparater); jag bar

blott undersökt tuuna splittror af bergarten under mikro-

skopet.

Omkriijg Leinola by i Messuby socken anträöas Vi verst

OSO frän byn cn säväl cUabas- som hyperülik bergart, med

körn af magiiet- och kopparkis, bestäende diabasen af grä-

grön—gräbrun augit, fäi^glös perlemoi'glänsande, stundom hvit

oklar, färgskiftande plagioklas, grön—rödbrun magnesiaglim-

mer, gulgrön—gulbrun glasig olivin samt i den sistnämnde

oftast insprängda svarta magnetitkorn, i medelkornig bland-

ning. Den hyperitartade bergarten, soux är mindre vittrad
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an föregäende, bestär af tuiiiia lameller af targlös eller hvit

plagioklas, fullkoiuligt iik den i föregäende bergart. omgii-

vande ett brunt hyperstenartadt mineral, analogt med anto-

fylliteii trän Kurii, och sävidt jag kumiat utröna äfven tili

-formen ofverensstäminande dermed, brun glimmer genom-

lysande med blodröd färg, glest strödda i violett dragande

raagnetitkorn, olivin och fina gräa nälar, troligen apatit;

bergavten eger smäkoi^nig struktur. En diabaslik bergart

anträffas äfven V4 verst NNV frän Leinola by pä Karkkn-

niäki med magnetkis.

Hornblendesten. Anträffas endast pä Pankanienii i

Tcisko kapell, der den är flasrig samt bestär jemte svart-

grönt hornblende af obetydligt hvit grynig qvarts, ortoklas

och svart glimmer. Inom gneisgraniten, pä södra sidan af

Aitolahti, förekomma partier af vresig hornblendeskiffer, i

S och SSV frän Hirviniemi by, strykande N 70*^ V med 80'^

SV stupning, vestligare är strykningen N 80" V och stupnin-

gen S 72*^ V; öfvergär söderut i hornblendegneis, strykning

N 85'* V och stupning S 75" V med pegmatitlagergängar och

ormlikt krökta ädror, som gä lodrätt mot skiffringen.

Eefflad hornblendeskiffer frän Soukkoniemi i Birkkala

^nues i Bergskontorets samling.

Enligt uppgift i Holmbergs arbete skall bronzitfels an-

träffas vid Kaitahiks i Teisko kapell, hvarförc stallet blifvit

öntydt ä kartan.

Reffior förekomma i porfyrgranit, ä Hevossaari, Lapin-

«iemi och Taulaniemi, strykande N 20" V.

Lösa bildningarno ega ej särdeles betydlig utbredning;

llyttblock förekomma öfveralltj isynnerhet pä norra stranden

^f Aitolahti, der de tätt radade pä hvarandra, nedanom de

hranta bergen, förläna trakten ett ganska sterilt utseende

panuiuiande om en hafskust med sina klippor,

|i
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Krosstensgruset är den rädande jordarten i sydvestra

delen, nien förekommcr afven aiinorstädes, ehuru ej utbredt

öfver större ytor, utfyllande träaga kljftor eniellan bergen

üärmastdeu Pasta bergklyften.

Rnllstensgruset bildar längre sammariliängande sträck-

ningar, äsar, af hvilka Harjunharju vid Tammerfors ür platä-

formig med oafbruten sluttning ät söder ocb Acre terrasser

ät norr; Ruovesi äsen är deremot mera ryggfonnig. Huf-

vudstommeu utgör ruUstcn och grus; derofvan utbreda sig

mantelformiga omvexbmde grofre ocb finare sandbiger, som

shitta inot sidorna.

Mosandsfält ntbreda sig ä önise sidor af äsen tili be-

tydlig vidd, sävida dessa oj inskränkas af omgifvande sum-

piga marker, säsom här tili en del är fallet.

Äkerjorden bestär i allmäuhct af lera utom i närheten

af äsarnc, der den dels utgöres af lerniylla och dels af sand.

Mosstorf och torfdy cga sin betydligaste utbredning i

vestva delen mot Tavastkyrö socken; med en mäktighet frän

l__ß fofc betäcka de här vanligen en fin grä Icrig sand, i

andra delar af trakten deremot lera samt stnndom, ehuru

sällan, bläaktig jäslera.

Svämlera och svämsand nppträda här och der invid

sjöstränderna, den förre har tillsvämmat sundet mellan Lam-

mass'aari ocb en udde vid Kaibari by, den sednarc bar för-

enat Mellensyöstäväsaari, södcrom Otavasalo, genoni ett näs

med fasta landet.

Till dessa ännu dagligen fortgäende bildningar räknas

äfven sjö- och myrmalmerna, hvilkas törekomst satt mig i

tiilfälle att göra ofvannämndc iakttagelser. Ursprungliga

materialet tili dessa utgör svafvel- och magnetkis, som all-

mänt äro insprängda i traktens bergarter; organiska salier

hafva väl äfvon i sin mon medverkat i^onoin den vexelver-
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kau de utöfvat pä, genom kisvittringen bildade, lösliga jern-

sulfater.

Sjömalmen mäste anses säsom ett slags konkretioner

ur den vid bergvittringen bildade rostiga leran, som oi'ta ar

utfrätt genom vägsvallet tili skraggmalmlika former; dess

Ursprung torde vara den i gyttja funna krutmalmen, som

sedan konglomererat sig tili dess öfriga fovmvarieteter.

Myrmalmens bildning bar jag deremot alltid funnit be-

roende af ookrahaltiga källor, som vanligen ännu flyta ge-

nom myrmalmsfälten; hufvudvilkoret för dess uppkorast är,

att det betäckande jordlagret ej är sä maktigt att det för-

hindrar ställets uttorkning.
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