
Vikten att tillgodogöra historiska vittnesbörd om landets sekulära höjning
De Geer, Gerard
Fornvännen 21, 235-339
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1926_335
Ingår i: samla.raa.se



Vikten att tillgodogöra historiska vittnesbörd 
om landets sekulära höjning. 

Av 

GERARD DE GEER. 

'nder de närmast gångna åren hava enligt en ny un
dersökningsmetod, särskilt inom landets mellersta de
lar, utförts ganska omfattande mätningar av förhisto
riska strandlinjer, varigenom oväntade möjligheter 

yppat sig att steg för steg följa landets sekulära höjning och 
gradvisa tillväxt under förhistorisk tid. 

För närvarande är ett tillräckligt material insamlat för fast
ställande av den ifrågavarande nivåförändringens huvuddrag. 
Men, då det gäller en så omfattande och under lång tid fort
gående förändring av strandlinjens läge och form, är det tydligt, 
att ett avsevärt arbete återstår, innan man utöver de allmänna 
dragen kan ernå en tillräckligt noggrann kännedom om de skilda 
förhistoriska stadierna av landets tillväxt på havets bekostnad. 

Särskilt är detta fallet, då det gäller strandkonturens förlopp 
under de skeden, som ligga vår tid närmast. Genom den fortgå
ende landhöjningen hade strandlinjen nämligen efter hand förskjutits 
långt ut på den forna havsbottnen, där dennas ler- och sandlager 
ofta utjämnat underlagets terrängformer, så att strandbältet blivit 
betydligt mera långgrunt, än vad tidigare varit fallet. 

Detta medförde dels, att även en obetydlig landhöjning föran
ledde en ofta avsevärd förskjutning av landgränsen samt dess
utom, att i det långgrunda kustbältet havsvågorna långt oftare 
än förut brötos och miste sin kraft, innan de nådde fram till 
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strandlinjen, varför denna från landets senaste höjningsskeden 
ofta blivit svagare utbildad och svårare att urskilja och uppmäta 
än ifråga om tidigare skeden. 

Då härtill kommer, att landhöjningen fram emot nutiden, 
enligt R. LIDÉNS undersökningar utmed Ångermanälvens dal
gång, efter hand blivit allt långsammare, är det givetvis av vikt 
att söka tillgodogöra alla till buds stående medel för att fixera 
särskilt dessa oss närmast liggande stadier av landets utveckling. 

Visserligen kommer utan tvivel den geofysiska lagen för 
landets höjning, sedan densamma blivit tillräckligt noga fastställd, 
att lämna de noggrannaste upplysningarna, där sådana på denna 
väg stå att erhålla, men då detta ej överallt är händelsen och dess
utom en jämförelse med uppgifter av helt annat slag givetvis är 
av stort intresse, så är det helt visst mödan värt att söka fä till 
stånd sådana uppgifter. 

Härmed syftas i främsta rummet på en förnyad precisions-
nivellering av tidigare med tillräcklig noggrannhet höjdmätta 
fixpunkter jämte ett omsorgsfullt fastställande vid våra större 
sjöar av landets olikformiga höjning genom uppmätning av me
delvattenytans sekulära förskjutning i riktning från landets höj
ningsaxel. Härmed skulle givetvis en noggrann kontroll erhållas 
rörande landets nuvarande höjning. 

Enligt Charles LyelFs föredöme kan man av höjdläget av 
gamla, till sin ålder bestämbara träd, vilka förekomma nära 
stranden av havet, utröna maximibeloppet av den landhöjning, 
som kunnat äga rum, sedan ett sådant träd slagit rot. Naturligt
vis kräves härvid noggrann nivellering av trädbasens lägsta del 
över havets medelvattenyta. 

Det synes antagligt, att en viss kontroll också bör kunna 
erhållas på historisk väg rörande den vår tid närmast föregåen
de epoken. 

Visserligen finnas inga på själva landhöjningen inriktade 
uppgifter från äldre tider, och de under förra seklet inhuggna 
vattenståndsmärkena avse en alltför kort tid för att kunna lämna 
tillräckligt noggranna upplysningar, då medelvattenståndet vid 
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deras tillkomst icke var känt med den noggrannhet, som är ound
gänglig, om man ur de starkt växlande tillfälliga vattenstånden 
skall kunna urskilja den relativt obetydliga andel i förändringen, 
som med rätta bör skrivas på landhöjningens konto. 

Blir det däremot fråga om landhöjningens belopp under ett 
längre tidskede, då detsamma är avsevärt större än de tillfälliga 
vattenståndsförändringarna, bliva de historiska uppgifterna tyd
ligen av mera intresse, även om de av lätt insedda skäl endast 
kunna lämna ungefärliga värden. 

Det synes därför vara mycket önskligt, att man vid studiet 
av våra historiska minnesmärken, speciellt de äldre, i de fall, då 
dessa förekomma invid stranden av havet eller av våra större in
sjöar, ägnade särskild uppmärksamhet åt försök att så noga som 
möjligt utröna minnesmärkenas höjdläge i förhållande till vatten
ståndet vid deras anläggning. 

Det gäller exempelvis basen av forngravar och runstenar i 
orubbat läge, gamla bro- och väganläggningar, såsom den av 
SUNE LINDQVIST undersökta Ramsundsbron, hamnar, verkligen 
säkert konstaterbara uppgifter om forna sund, vallgravar av skilda 
slag samt befästningar och byggnader invid den forna vatten
ytan. Givetvis erfordras härvid noggranna uppmätningar, avteck-
ningar och beskrivning samt nivellering på ett eller annat sätt 
förbunden med den nuvarande medelvattenytan, och ej blott med 
dagens vattenstånd, som jämte datum också angives. Klart är, att 
uppgifternas värde ökas, i den mån det låter sig utröna, huru
vida den forntida strandnivån kunde antagas beteckna högvatten 
eller mera normalt vattenstånd. 

Liksom våra arkeologer insamlat ett ytterst intressant material 
av höjduppgifter om forntida landbräm vid våra neolitiska strand
boplatser, borde ju detsamma kunna göras vid ett och annat av 
våra tätare bebyggda samhällen från början av den historiska 
tiden, exempelvis vid Birka, genom en detaljerad undersökning 
av den svarta jordens landbräm och av hamnplatsen samt möjligen 
också vid Sigtuna och andra platser. 

Tillfälliga och därför ofta rätt obestämda och flertydiga 
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uppgifter ur den äldre litteraturen måste alltid prövas genom nog
granna nivelleringar på platsen. 

Man har sålunda exempelvis ur ett gammalt salubrev av år 
1331 från Birger Folkeson till den dåvarande ärkebiskopen velat 
draga den slutsatsen, att Fyrisån på den tiden haft ett ostligare 
eller sydligare avlopp, förbi Kungshamn vid en nivå, omkring 5 
m. högre än den nuvarande. 

I samband med ovan omnämnda undersökningar rörande 
den förhistoriska landhöjningen fann förf. av dessa rader vid ni-
vellering utefter den förmodade gamla Fyrismynningen inga som 
helst spår efter någon forntida åbädd, utan endast en låg, jämn 
sänka, slutande med en rundad cul de sac, det hela tydligen en 
av den angränsande rullstensåsen uppdämd så kallad åsgrav. 
Vid Kungshamns gård fanns emellan tvänne åscentra ett flera 
meter högre än äsgraven beläget pass, som ej heller visade an
tydan till någon som helst åbädd, utan blott ett helt svagt spår 
efter den strömsättning, som vid växlande vattenstånd måste hava 
gått fram genom passet, då detla ännu låg under havsytan, men 
då ett både bredare och djupare sund redan framgick vid Flott
sund. Här saknas nämligen varje antydan till någon nämnvärd 
senare fördjupning av Fyrisåns bädd, varemot man av strand
märkena kan se, huru sundet in till Östra Arosviken efter hand 
blev smalare, tills Fyrisån fick sin mynning vid Flottsund. 

Det är sålunda tydligt, att uttrycket brachium australe vid 
Flottsund icke syftat på någon åmynning, utan endast på den öster 
om Flottsund belägna, smala, antagligen fiskrika sjösänka, vilken 
liksom utgrenade sig ifrån ån. 

Varken havets eller Ekolns vatten kan så sent som på 1300-
talet ha stått ens hälften så högt som 5 m. över nuvarande havs
yta, varför antagandet av en dåtida åmynning vid Kungshamn 
borde ha förknippats med antagandet av ett fall eller en fors om 
flera m:s höjd, som i sin tur ovillkorligen hade föranlett upp
komsten av en djup ravin i det lösa åsmaterialet på platsen. 

I detta fall visade sålunda fältundersökningen, att Fyrisån i 
denna trakt redan från början måste hava haft silt utlopp ge-
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nom det betydligt lägre passet vid Flottsund samt att därför 
också helt naturligt vid Kungshamn och utefter brachium australe 
saknas varje spår efter någon åbädd. Detta hindrar ju icke, att 
fältundersökningar på andra ställen kunna medföra ett tillgodo
görande av i och för sig allt för obestämda uppgifter angående 
forntida vattenstånd. 

I varje fall är frågan om vårt lands senaste geografiska ut
veckling av så stort intresse, att den synes påkalla en planmäs
sig samverkan mellan representanter för skilda forskningsgrenar. 

Uppgifter av ifrågavarande slag, vare sig de förut publicerats 
eller ej, och vare sig de gälla fornminnen eller gamla till sin 
ålder bestämbara träd på låg nivå, torde benäget insändas till: 
Redaktionen av Fornvännen, Statens Historiska Museum, Stock
holm 16. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

G. de Geer: Von der Bedeutung die gesch ich t l i chen Zeugn i s se der 
secu lä ren Landeshebung auszunutzen . 

Da die neueren geologischen Untersuchungen gezeigt haben, dass die 
letzte hauptsächlich vorgeschichtliche Landhebung Schwedens ganz regelmässig 
abgenommen hat, da aber dabei die direkten Bestimmungen des Betrages dieser 
Landhebung in demselben Masse schwieriger werden, hat es Bedeutung auch 
andere Hiilfsmittel fiir die Feststellung dieser letzten Stadien der vorgeschicht
lichen Hebung in Anwendung zu bringen. 

Neben einer erneuerten Precisionsnivellierung und genauen Höhenbestim-
mungen der ufernähen Ståndorten von alten Bäumen wäre es von Interesse die 
Höhen von Hiinengräbern, Runensteinen in situ, alten Briicken, Schlossgräbern, 
Häfen und dergleichen mit Bezug auf die damalige mittlere Wasserfläche genau 
bestimmen zu können. Durch ein Beispiel wird gezeigt, wie notwendig es ist 
durch Messungen an Ort und Stelle ältere Literaturangaben genau nachzuprufen. 


