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HUR LERVARVEN BLEVO ÅRTAL 
AV 

CARL CALDENIUS 

D
et är ingen överdrift att säga att den geografiska utveck
lingen efter istiden ingenstädes är så ingående känd som 
här i Norden, och denna kunskap har till stor del förvär
vats under de många år Gerard De Geer verkade som aktiv 

geolog. Många äro de, som med nya uppslag och ihärdigt forskar-
arbeto bidragit till att berika den svenska kvartärgeologien, men 
biand alla de namnkunniga män vi där med stolthet minnas, är 
Do Geers namn i särskilt hög grad knutet till banbrytande forskar-
hragder. I slutet av förra seklet och i början av detta lade han de 
grunder, på vilka främst han själv men också andra byggde vidare, 
och så timrades den ståtliga, rikt fasetterade lärobyggnad, som den 
nordiska kvartärgeologien nu kan uppvisa. Vår kunskap om hur lä
get mellan land och hav förändrats, medan den stora landisen 
krympte samman och slutligen försvann, och om den takt, i vilken 
landistäcket rullades upp. är blott ett par av de hörnstenar De Geer 
lagt i denna lärobyggnad. 

Tidigare hade inan försökt att fastställa gränserna för de forna 
issjö- och ishavsområdena genom att på kartan pricka in de bild
ningar man ansåg höra till deras hottenavlagi-ingar. Dessa ha emel
lertid blott bevarats som relativt oansenliga, rester inom de djupare 
stråken i de forna vattentäckta områdena. De framträda där som berg
dalarnas ler-, mo-, sand-och gnisfyllnader. Från de högre nivåerna ha 
de bortspolats av vågsvallet vid strandens förskjutning från sitt 
högsta läge till de allt lägre stadierna. Berg och morän ligga där 
blottade på samma sätt som inom området ovanför den forna havs-
ollor sjögränsen. Metoden gav alltså ingen egentlig bestämning av 
dessa gränser. De Geer tog sig före att söka upp själva den forna 
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Gerard De Geer. 

* 2 oktober 1858 f 23 juli 1943. 

högsta stranden, avväga den och pricka in strandlägel på kartan. På 
så sätt kunde han rita upp den forna högsta kustkonturen, och ge
nom en skarpsinnig analys deducerade han lagen för strandförskjut-
ningen samt visade, att nivåförändringen mellan land och vatten stod 
i samband med jordskorpans reaktion, när trycket från landismassan 
lättade. 

Det är den vida utbredningen och långa utsträckningen av detta 
ishavs torrlagda bottenlager längs vår östersjö- och Bottenhavskust, 
som i vårt land skapat de unika förutsättningarna för upprättandet 
av en exakt geologisk tidskala. 

Under den varmare årstiden väckte solvärmen liv i den frusna 
landisytan och kom smältvattnet att flöda stridare under de år vär-
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men varade längre, eller då temperaturen stigit högre. Med sin skarp
blick såg De Geer dessa årliga klimatväxlingar registrerade i den 
olika tjockleken hos de av smältvattnet på havsbottnen avsatta slam-
skikten, den varviga lerans årsskikt eller årsvarv. Säkerligen har 
mången före Gerard De Geer i denna leras regelbundet återkom
mande skikt av olika kornstorlek sett likheter med trädens års
ringar. Före offentliggörandet av Do Geers plan 1884 »Om möjlig
heten att införa en kronologi för istiden» har jag mig emellertid blott 
bekant ett enda uttalande om lervarvens sannolika karaktär av års-
varv, en liten notis i Vetenskapsakademiens handlingar 1769 av Carl 
Fredric Nordenskjöld. Hos De Geer väcktes tanken 1878, då han i 
Rimbotrakten som tjuguårig exlrageolog första gången hade tillfälle 
att iakttaga varviga lerans regelbundet alternerande, skarpt från var
andra avgränsade skikt. Det är nu utmärkande för De Geers empi
riska läggning, att han mätte upp varven vid det första tillfälle, då 
han såg dera blottade efter en längre sträcka vid grävningarna för 
Djurgårdsbrunnskanalen 1884, för att undersöka om varven på så 
sätt skulle kunna kännas igen från plats till plats. För att under
lätta igenkännandet av med varandra samtidiga varv på de olika 
platserna ritade De Geer över varje varvprofil ett diagram, där varje 
varvs tjocklek utgjorde en stapel, avsatt i den ordning varven före
kommit i naturen. Dessa varvmäktighetskurvor borde visa överens
stämmelser i den händelse samtidiga varv påträffats. Så blev också 
fallet vid dessa första mätningar, och därmed var början gjord till 
den svenska tidskalan. Med denna enkla men sinnrika identifie
ringsmetod har sedermera varvserier kunnat konnekteras och tids
bestämmas snart sagt oberoende av avstånden. 

Då lervarven avsatts under den tid, då istäcket för varje år krympte 
samman på grund av klimatförbättringen, måste varje ovanliggande 
varv — räknade De Geer ut — sträcka sig så mycket längre norrut 
än närmast underliggande varv som bredden av den remsa, vilken 
årligen frilades från isen genom avsmältningen. Genom uppmätning 
och identifiering av varven i grävningar på lämpligt avstånd från 
varandra i den riktning den vikande iskanten en gång tagit, skulle 
man alltså kunna fastlägga dennas vinterlägen år från år. Samman
räknade skulle dessa år-ge hela avsmältningstiden. Men än mer. Med 
tillräckligt antal lervarvsmätningar borde sådana relativa värden 
kunna erhållas på isavsmältningens storlek, alt de skulle lämna be-
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I.andisens avsmältning i östra Sverige enligt den geologiska tidskalan. De vila 
linjerna angiva israndens vinterlägen för vart hundrade år och de grova svarta 
linjerna sträckningar, utefter vilka grävningar för de geokronologiska mät

ningarna utfördes. 

Melting of lhe great glacier in the east of Sweden according to geo-chronologtcal table. 
The wliitc lines indicate winter position of ice horder and the thick black lines the trucks 

along which excavations were carried ont for geo-chronologtcal ineasnremenls. 



H U R L E R V A R V E N B L E V O Å R T A L 325 

stämda hållpunkter angående mera markerade klimatväxlingar un
der denna tid. 

Planen var djärv, fascinerande, och så storstilad, att den till en 
början ej syntes möjlig att genomföra. De Geer ansåg, att därtill 
fordrades grävningar för uppmätning av varven på så gott som varje 
kilometer från Skåne upp till Jämtland, där man kunde beräkna nå 
fram till de sista isresterna. Hur det stora fältarbetet slutligen först 
år 1904 efter 20 år av tvekan mer målmedvetet igångsattes och sedan 
fortgick under åren, ibland med en allt annat uppsiukande intensilet, 
ibland som ett rekrecrande mellanspel mellan andra krävande upp
gifter, är en historia, för lång alt berätta vid detta tillfälle. Det upp
hörde egentligen först, när ålderdomen bröt De Geers krafter, och 
synen och benen ej längre räckte lill för exkursioner. Det är klart 
att genomförandet av den jätteuppgift, som insamlandet av tidskalans 
primärmaterial utgjorde, fordrade många medarbetare. Med sin brin
nande forskarhåg förstod De Geer i sällsynt grad att entusiasmera 
sina lärjungar och andra intresserade för den stora lervarvskarapan-
jeu. Själv förunnades det honom icke att lägga sista handen vid det 
vidlyftiga arbetet, men han hade dock tillfredsställelsen att se det .sä
kert i hamn. Med biträde av sin maka publicerade han 1940, 82-årig, 
i en vacker volym förslå delen av verket, medan utgivandet av den 
andra delen är under förberedande och nu helt redigeras av profes
sorskan De Geer. 

De Geers tidskala för isavsmältiiingstiden liar kunnat ankny
tas till den historiska kronologien. Kagnar Liden, en av De Geers 
tidigaste lärjungar, upptäckte årsvarvighet även hos de avlag-
ringar, som Ängermanälven byggt npp efter landisens försvin
nande i den fjord, som fordom upptagit Åiigerinanälvsdalen. Upp
mätningen av dessa årsvarv, som nu äro åtkomliga i de höga niporna 
kring älven, har givit tiden för älvmynningens förskjutning från sitt 
ursprungliga läge vid den högsta havsgränsen och nästan ned lill 
den nu varande kusten. 

Som resultat av dessa epokgörande geokronologiska undersök
ningar har framgått, att hela landet ännu så sent som ca 11100 f. Kr. 
helt täcktes av laudisen. Omkring 8 200 år senare hade isbrämot flyt
tats (ill Stockholmstrakten, och redan 1100 år därefter eller cn. 6 800 
år f. Kr. var landisen bortsmält så när som på de rester, som då ännu 
kvarlågo inom ett smalt bälte öster om de norrländska fjällen. 
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Med den De Geerska lervarvskronologien ha nu olika faser av vårt 
lands geografiska utveckling etter istiden kunnat dateras. Sålunda 
var — för att nu blott nämna ett exempel — isbrämets återtåg i Ny
köpingstrakten under ca 500 år betydligt retarderat. Det var under 
inflytandet av en köldvåg, som kom tundran att för en tid ånyo in
vadera stora delar av Sydsveriges spirande skogsområden. Kanhända 
är detta köldåterslag av samma storleksordning som de, vilka under 
andra för en klimatförsämring särskilt gynnsamma betingelser på 
jordytan framkallade do stora nedisningarna. Vi vet det ej, men med 
större lervarvsmaterial än vi nu äga, låter det sig säkerligen göra 
att exakt bestämma varaktigheten och därmed karaktären såväl av 
detta som andra liknande klimatomslag och på så sätt bidraga att 
skingra det töcken, som ännu skymmer lösningen av istidens gåta. 
Även beträffande dateringarna av det för förståelsen av människans 
besittningstagande av landet så betydelsefulla strandförskjutnings-
förloppet återstår mycket arbete, innan vi med lervarvsårtal kan 
slutgiltigt belysa de därmed sammanhängande problemen. 

De Geers lervarvsmetodik är sedan många år tillbaka ett oumbär
ligt instrument för den kvartärgeologiska forskningen. Hans svenska 
tidskala, genom vilken årtal för första gången införts i geologien, 
blir en gång, i den mån den ej redan är det — därom är jag överty
gad — den rikslikare, med vilken de kvartärgeologiska utvecklings
faserna i skilda världsdelar komma att mätas. 

S U x M M A R Y 

CARL C A L D E N I U S : Hotv strata of clay have rendered possible 
fixing of dates. 
The name of Gorard De Geer is associated with epocb-making contri

butions to the development of geological scienco. One of his principal 
works is the Swedish goo-cbronological table which has made possible the 
oxact dating of the period of about 13.000 years that has elapsed from 
the beginning of tho retreat of the great glacier över Seandinavia to 
our own days. The chronological table is based on the measurcraent 
and comparison of annual strata in the glacier and river sediments which 
have since been deposited in the areas which once formed part of the 
Baltic Sea and of the Gult of Bothnia, but were låter exposed owing to 
the elevation of the land. It is the immensity and extent of this exposed 
sea bed that has created such unique possibilities for the establishment 
of an exact geo-chronological table. 


