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Taking the establishment of Ice Age theory as its point of departure, the present dissertation 
examines aspects of geological, plant geographical and archaeological research on shoreline 
displacement conducted in Sweden during the period 1860-1930, and the significance of this 
research for the perception of "the Swedish landscape" and its post-glacial history. The research 
is analyzed on three levels under the rubrics "The Highest Shoreline and the Ancylus Lake", 
"The Question of Land Elevation", and "Charting Swedens Past", respectively. Taken together, 
these levels capture the varying perceptions and exchanges of opinion of the nature of shoreline 
displacement and the contexts in which they were applied. 

The present study is conducted via a theoretical and methodological approach where both 
the ideas and the practices of science are studied: activities in the field and at the various insti
tutions (primarily the Swedish Geological Survey, its museum and the Geological Society of 
Stockholm); arguments and hypotheses presented in artides and handbooks, including visual 
images, diagrams and maps; social networks, career paths and controversies. Particular 
attention is paid to the relationship between science and nationalism, and comparisons are 
made with research conducted in an imperialist context. 

Ice Age theory helped initiate research whose purpose was to discover how the Swedish 
naturai and cultural landscape carne into being. The foremost task of geology became studying 
geographic evolution during the Quaternary epoch, how the land had "risen from ice and 
water". Plant geography studied how and whence plant life had migrated and how vegetation 
had evolved under the influence of biological, geological and climatological factors. In a similar 
manner, archaeologists studied the migration and dissemination of mankind during the Stone 
Age. When natural scientists primarily used "natural landmarks" as its source material, 
archaeologists relied on "archaeological finds", which were invested with scientific value but 
also became symbols of national collective memory. Through this survey, national identity was 
unifìed with the territory itself and its evolutionary history. 

Knowledge about shoreline displacement became significant for geology, plant geography 
and archaeology, which in turn encouraged interdisciplinary collaboration, but also locked the 
researchers into a similar way of thinking about the nature of shoreline displacement. 
According to this "thought style", the phenomenon was first and foremost the result of the 
vertical movement of the land rather than movement in the ocean surface. Up until the 1870s, 
the Ice Age was thought to have been followed by one single subsidence and elevation; during 
the 1880s, two such land oscillations; three during the 1910s and by the 1920s, five. Only 
toward the end of the 1920s did Swedish researchers begin to accept a multi-factor explanation, 
which succeeded in finally subverting the reigning thought style. According to this explanation, 
shoreline displacement was not solely the result of changes in the land or the sea, but of both. 

Keywords: History of science, environmental history, Quaternary geology, plant geography, archaeology, 
landscape, highest shoreline, land elevation, shoreline displacement, naturai landmarks, archaeological 
fìndings, scientific practice, thought collective, nationalism. 
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Förord 

If (as I sincerely hope) there are readers who feel the need to involve themselves in the History of 
Geology, they should know that no previous preparation is necessary to eventually succeed in 
doing useful work. Much remains to be done notably in the period 1850-1935, basic material for 
this is freely available. It suffices to commence with as detailed a historical account as possible 
using the material available on the selected personality or problem. The rest will follow. 
Nevertheless, without doubt a serious investment of time and due care are necessary, as in any 

i other worthwhile human enterprise. 
I Francois Ellenberger 1996 

Geologen Francois Ellenbergers ord, tryckta samma år som jag påbörjade min fors
karutbildning, har varit lika uppmuntrande som förmanande. Att undersöka 
geologin - liksom andra vetenskaper - ur ett historiskt perspektiv, är fascinerande och 
meningsfullt. Men om resultatet skall bli vederhäftigt och nyskapande är det, som all 
annan historisk forskning, också tidsödande och komplicerat. Av det senare skälet 
känner jag en djup tacksamhet för det stöd som jag fått under min tid som dokto
rand. Vissa avsnitt i avhandlingen har varit mödosamma att fullborda men författan
det av detta förord, där jag har möjlighet att uttrycka min uppskattning till alla er 
som hjälpt mig på vägen, är en ren njutning. 

Sverker Sörlin och Bosse Sundin, som har varit huvudhandledare respektive 
bihandledare, vill jag tacka först och främst. Som mentorer och inspiratörer har de, på 
var sitt sätt, varit utomordentligt betydelsefulla för min forskning. De har tålmodigt 
läst och kommenterat allehanda textutkast, även sådana som inte haft med avhand
lingen att göra, och under samtal i Umeå, Stockholm och Ådalen generöst delat med 
sig av egna erfarenheter och kunskaper. Sverker och Bosse har också - tillsammans 
med hela institutionen för Historiska studier - aktivt bidragit till att min forskarut
bildning som helhet blivit så mycket mer lärorik och stimulerande än vad ett ensamt 
avhandlingsarbete någonsin skulle kunna vara. Sålunda har jag kunnat delta i den 
vitala samtalsmiljö som det högre idéhistoriska seminariet i Umeå utgör, i välorgani
serade forskarkurser av hög kvalitet både vid Umeå universitet och i samband med 
internationella forskarskolor samt i åtskilliga konferenser inom och utom landet. 

Under (och efter) dessa kurser och seminarier är det många vänner och kollegor 
som har diskuterat mina ibland alltför vildvuxna texter och därigenom bidragit till 
att göra dem bättre. Tack alla ni! Ett eller flera preliminära kapitel har dessutom 
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granskats och kommenterats av Eva Friman, Kjell Jonsson, Anders Kjellberg, Henrik 
Lång, Torkel Molin, Erland Mårald, Richard Pettersson, Petra Rantatalo, Kerstin 
Thörn, Per Wisselgren, Sofia Åkerberg och Anders Öckerman. Ett särskilt ansvar tog 
Pär Eliasson, som agerade föropponent vid mitt slutseminarium, och Lars J. Lund
gren, som läste det första avhandlingsmanuskriptet. Ansvaret för eventuella missför
stånd och inadvertenser i texten är givetvis mitt eget. 

Under våren 1999 hade jag förmånen att vara gästdoktorand vid Department of 
History and Philosophy of Science, Cambridge University, vars rika vetenskapshisto
riska bibliotek kraftigt underlättade mitt arbete. Vid institutionens Cabinet of Natu
ral History ventilerades också den delstudie som sedermera mynnade ut i artikeln 
"On Going Up in the World: Nation, Region and the Land Elevation Debate in 
Sweden", Annals of Science 58 (2001). Jag vill särskilt tacka James Secord som funge
rade som handledare under denna period och som, tillsammans med Brian Dolan, 
Linda Gamlin, David Oldroyd och Martin Rudwick, bistod med tänkvärda synpunk
ter under arbetet med den artikeln. Andra publicerade delstudier som anknyter till 
avhandlingen nämns fortlöpande i noterna. 

En annan vetenskaplig miljö som haft betydelse för mig är Umeå universitets 
Forum för tvärvetenskap. Av Tage Sundström och andra vidsynta tvärvetare har jag 
lärt mig mycket, även utanför idéhistoriens traditionella områden. Tack vare Tore 
Frängsmyr har jag också kunnat presentera mina preliminära resultat vid det idéhisto
riska gästseminariet vid Uppsala universitet. 

För att med — eventuell — framgång kunna undersöka geologins eller för all del 
någon annan vetenskaps historia behöver man inte besitta någon särskild skolning i 
ämnet, menar Ellenberger. Jag håller med. I själva verket är det en fördel att kunna 
betrakta ett forskningsområde från "utsidan". Det svåra med vetenskapernas historia 
är normalt inte att följa texternas vetenskapliga resonemang, utan att förstå de sam
manhang vari de har uppkommit, att analysera dem utan förutfattade meningar och 
att "läsa mellan raderna". Icke förty har jag med tiden känt ett allt starkare behov av 
att samtala med och även ta hjälp av personer, som själva är eller har varit verksamma 
inom de forskningsområden som jag studerat. Utöver Anders Nilsson och Björn 
Sundquist, som jag har haft många värdefulla kontakter med ända sedan 
forskarutbildningens början, vill jag särskilt tacka Evert Baudou, Ingemar Cato, Curt 
Fredén, Mats E. Johansson, Bengt Gunnar Jonsson, Tom Korsman, Mauno Lassila, 
Tore Påsse och Bozena Werbart. Jag vill också tacka Ingvar Johansson för vetenskaps
teoretiska kommentarer och Clara Jacobsson, Tommy Jacobsson och Lars Sundman 
för språkliga synpunkter på slutmanuset. 

Kicki Adolfsson-Jacobsson med administrativa medarbetare och personalen vid 
Umeå universitetsbibliotek har bidragit med annan nödvändig hjälp. Anders Dam
berg, Via Karis och Birgitta Hållinggård har alla varit hjälpsamma i samband med 
mina arkivstudier vid Sveriges Geologiska Undersökning. Urban Wråkberg och Julia 
Lindqvist har bistått med god hjälp vid Kungl. Vetenskapsakademiens Centrum för 
vetenskapshistoria, liksom Leif H. Jonsson vid Sigtunastiftelsens klipparkiv. Bibliote
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karien vid Whipple Library, Joanna Ball, offrade en hel dag för att guida mig i Cam
bridge University Library. Avhandlingsmanuset är ombrutet av Nils-Erik Back och 
den engelska sammanfattningen är översatt av Stephen Fruitman. Tack! 

Forskarutbildningen har finansierats genom ett arbetsstipendium från Stiftelsen 
J. C. Kempes Minnes Stipendiefond (vt 1997) och en doktorandtjänst vid Humanis
tiska fakulteten, Umeå universitet (ht 1997-ht 2001). Vistelsen i Cambridge under
lättades av Humanistiska fakultetens medel för internationaliseringsåtgärder och 
Svenska Institutets stipendium för utlandsvistelse. Ett par veckor vid Sigtunastiftelsen 
bekostades med ett forskningsstipendium från Harald och Louise Ekmans forsk
ningsstiftelse. Sedan 1999 ingår avhandlingsprojektet som en del i det av Riksban
kens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet "Landskapet som arena: 
Vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800—2000". Avhandlingen är tryckt med 
medel från detta program, samt med bidrag från Kungl. Patriotiska Sällskapet, Kungl. 
Skytteanska Samfundet och Sveriges Geologiska Undersökning. 

Tiden som doktorand har dock inte bara varit en intellektuell utan också en emo
tionell höjdpunkt i mitt liv. Tack för att Du finns Clara! Nästa sommar är din. Mitt 
sista tack går till Ann-Britt och Harald, mina kära föräldrar. Det är Er jag tillägnar 
denna avhandling. 

Umeå i juli 2001 

Christer Nordlund 





I. Inledning 

Så intimt äro de hvarandra aflösande teorierna för dessa nivåförändringar sammanväfda med 
världsuppfattningen i det hela, ofta så bundna också vid idéer och föreställningssätt, som kvar-
lefvat från äldre kulturskeden, att deras historia blir ett intressant och lärorikt stycke kulturhisto
ria, på samma gång den också väl lämpar sig att illustrera relativiteten i de vetenskapliga teoriernas 
värde.1 

Arvid Högbom 1920 

En allvarlig man med hatt och välansat grått skägg stannar upp för ett ögonblick, 
lutar sig mot sin cykel och låter sig fångas på ett svartvitt fotografi. Han är, som 
vanligt, behängd med geologväska och avvägningsinstrument, stickborr och spade. 
Det är sommaren 1921 och liksom så många andra geologer i Sverige decennierna 
omkring sekelskiftet 1900 är Henrik Munthe ute på forskningar efter forntida strand
linjer, de svårfångade gränser som förväntades kunna visa på vilket sätt landet hade 
höjt sig sedan istiden. Munthe var Sveriges postglaciala historia på spåren.2 

Från sin första skrift 1886 och fram till sin sista 1957 ägnade sig Munthe åt att 
undersöka hur nivåförhållandet mellan fastland och vatten hade förändrats. Vad var 
orsaken till att strandlinjen hade förskjutits och alltjämt fortsatte att förskjutas? 
Kunde dessa nivåförändringar beräknas och i så fall hur? Vilka konsekvenser hade 
nivåförändringarna haft för Östersjöregionens naturlandskap och i förlängningen för 
dess kulturlandskap? För oss som lever i informationsåldern med dess ständiga för
ändringar, där det normala tillståndet är att allt som en gång verkade fast förflyktigas, 
kan Munthes frågor möjligen tyckas en smula aparta eller till och med triviala. Men 
det är de inte. Det slags frågor som Munthe ställde har förmodligen ställts lika länge 
som människor har reflekterat över naturens ordning, och de ställs än idag. Svaren, 
liksom utgångspunkterna för frågorna, har varierat från person till person och från tid 
till tid. Många av frågeställarna har liksom Munthe varit naturforskare i traditionell 
mening - naturalhistoriker, geologer, geografer, astronomer, klimatologer, zoologer, 
botanister, kemister - men långt ifrån alla. Andra har varit filosofer, teologer, histori
ker, arkeologer, ortnamnsforskare, politiker, militärer, lantmätare. Personer som 
Dante Alighieri, Leonardo da Vinci och Isaac Newton undrade över dessa frågor, 
liksom Johann Wolfgang von Goethe, Charles Babbage och Zacharias Topelius. 
Munthe verkade i en lärd tradition. 

På en mer konkret nivå har strandlinjeförskjutningen också förbryllat och påver
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kat de människor som levt vid kusterna, inte minst i de norra delarna av Sverige och 
Finland. Här har båtar gått på grund som inte tidigare har funnits och bittra fejder 
har rasat om äganderätten till de nya landvinningarna. Naturlandskapets omdaningar 
har i sin tur tvingat fram omdaningar av kulturlandskapet: kultplatser, fiskeplatser, 
farleder, hamnar och hela stadskärnor har flyttats i takt med den tillbakadragande 
strandlinjen. Även Stockholm, brukar det heta, är en stad "byggd på vatten". För att 
reglera vattennivån har dammar, slussar och broar konstruerats, åtgärder som i sin tur 
har lett till nya problem för den moderna samhällsplaneringen. Vid andra kuster har 
situationen blivit den motsatta, det vill säga landområden har sakta men säkert ham
nat under vatten och dränkts.3 Just hotet om havsytans stigning har som bekant fått 
en särskild status i den senaste tidens miljödebatt genom dess förmodade relation till 
den förstärkta växthuseffekten. 

Nivåförändringarna, de företeelser som i den moderna geologins språkdräkt kal
las för regression och transgression, kan med fog betecknas som en klassisk fråga i den 
västerländska idé-, miljö- och vetenskapshistorien.4 Det upphöjda landet handlar om 
ett antal aspekter av denna fråga. 

Föreställningar om nivåförändringarna: 
Från syndaflod till växthuseffekt 

Att sammanfatta de idéer och vetenskapliga teorier som människor genom tiderna 
har haft om nivåförändringarnas natur är naturligtvis en ogörlig uppgift.5 Utifrån den 
befintliga litteraturen är det emellertid möjligt att kategorisera och jämföra delar av 
detta tänkande i ett begränsat antal övergripande föreställningar. Ambitionen med 
den följande presentationen är inte att försöka ge en uttömmande beskrivning av 
dessa föreställningar, utan att ge läsaren en historisk inblick i ämnet. Den är samtidigt 
ett led i preciseringen av avhandlingens avgränsningar och uppgifter.6 

Till de skrifter som under lång tid bildat utgångspunkter för synen på nivå
förändringarna hör Första Mosebok, Platons Timaios och Kritiassamt Ovidius Meta
morfoser. Enligt den första texten är naturen i princip statisk och har så varit allt sedan 
den gudomliga skapelseakten. Det faktum att nivåförhållandet mellan land och vat
ten trots allt ändras, förklaras med hänvisning till syndafloden och dess tillbakadra
gande.7 De tre senare texterna representerar däremot en föreställning om att naturen 
i allmänhet, och nivåförhållandet mellan land och vatten i synnerhet, är stadda i för
ändring och det genom naturens egen inneboende kraft. Hos Platon sänks en hel 
kontinent - Atlantis - under vatten, och i den femtonde sången i Metamorfoser får 
läsaren genom Ovidius stifta bekantskap med Pythagoras, vilken skall ha betraktat 
naturens tillstånd på följande sätt: 

Själv har jag sett, hur aktfhar förvandlats till vatten, som fordom varit den hårdaste jord och hur 
jord har uppstått ur vatten. Fjärran från vågors svall kan man träffa snäckor från havet, ja, på de 
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högsta berg har man sett skeppsankaren ligga. Vad som förut var en slätt, har blivit en dal genom 
floders forsande ström, och ett berg har blivit en slätt genom vattnet. Från att ha varit ett träsk är 
en plats torrlagd och sandig, medan en annan, som förr varit torr, är våt som en mosse. Här har 
naturens makt lockat fram nya källor ur jorden, där har den stoppat källornas språng, genom 
skälvning i jordens innersta djup komma floderna upp eller stängas och sina.8 

I Europa tycks den bibliska förklaringsmodellen ha dominerat ända fram till 1600-
talet, då den, utan att på något sätt försvinna, började utmanas av tidens naturfilo
sofer. Tillsammans med de baconska vetenskapsideal och den förändrade natursyn, 
som följde med den nya tidigmoderna naturfilosofin, skedde en renässans för den 
föreställning som Ovidius representerade. I synnerhet bidrog naturalhistorikern 
Robert Hooke och dennes kemiska studier av vatten till att Metamorfoser fick en för
nyad aktualitet.9 En idé som blev förfäktad var att vatten kunde övergå i fast jord
form, vilket i sin tur förklarade varför havsytan sjönk. Andra förklaringsmodeller som 
åberopades var att vatten kunde försvinna i underjordiska håligheter eller bindas i 
fjällglaciärernas isbäddar. 

Även om nivåförändringarna väckte intresse bland lärda i många länder, inte 
minst den påtagliga strandlinjeförskjutningen vid Englands kuster, i Holland och i 
Medelhavsområdet, verkar frågan ha fått en särställning i frihetstidens Sverige, 
"vattuminskningsstridens" epok. Såväl empiriska undersökningar som nya teorier 
presenterades och de första vattenståndsmärkena började huggas in i kustklipporna.10 

Naturforskare som Urban Hiärne, Emanuel Swedenborg, Anders Celsius och Carl 
von Linné lade var för sig fram olika förklaringar till nivåförändringarna, men det 
gemensamma för dem var en föreställning som gick ut på att det - av någon orsak 
utöver syndaflodens verkningar - var havsytan i Östersjön som sjönk.111 konsekvens 
med denna föreställning spekulerades det både om vad som skulle hända med natur
landskapet i framtiden och hur den forntida geografin hade sett ut. Skulle Öster
sjön en vacker dag torka ut? Skulle rent av hela jordklotet drabbas av torrläggning 
och världsbrand? Spekulationerna bidrog till oro för en framtida ödeläggelse av 
globala mått, men de gav också upphov till en känsloladdad debatt om Sveriges för
historia. 

Den person som brukar sägas ha inlett vattuminskningsstriden var författaren 
och satirikern Olof Dahlin, som i inledningen till sitt arbete Svea Rikes Historia 
(1747) hävdade: "Norden stod ännu til större delen under watn och war liksom en 
Skiärgård i mångfaldiga små Öyar delt, när dess mäst högländte orter blefvo intagne 
af det folkeslag, hvilkets Historia jag nu ärnar skrifva."12 Genom att utgå från den 
hastighet med vilken vattnet längs de svenska kusterna beräknades minska (cirka två 
alnar per århundrade enligt Celsius), kom Dahlin till slutsatsen att Sveriges forntida 
geografi hade sett betydligt annorlunda ut än vad den gjorde i hans egen samtid. Men 
beräkningen gav inte bara vid handen att Sverige till stora delar hade varit täckt av 
vatten när de första människorna tog landet i besittning, den visade också att Sverige 
var ett förhållandevis ungt rike. 

Applicerandet av vattuminskningsteorin på den nationella historieskrivningen 
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uppfattades som högeligen kontroversiellt. Dels medförde den att den bibliska kro
nologin ifrågasattes, dels att den storvulna föreställningen om ett urgammalt och 
mäktigt svenskt forntidsrike grumlades, vilket också var ett av Dahlins syften.13 Av 
dessa skäl utbröt en het polemik om vattuminskningsteorins historiska och moraliska 
värde, där kända rudbeckianer som Eric Julius Biörner och Johan Göransson deltog, 
liksom historiker som Anders Wilde och Sven Lagerbring och kyrkliga förespråkare 
med biskopen i Åbo Johan Browallius i spetsen.14 Frågan om huruvida förhållandet 
mellan hav och land hade förändrats på det sätt som teorin och Dahlin angav blev, 
enligt Sten Lindroth, ett led i frihetstidens kulturkamp mellan vetenskap och reli
gion, upplysningsfilosofi och göticism. Genom att Dahlin både förkortade och pro-
fanerade historien hade i själva verket det svenska folkets ära satts på spel. Vad skulle 
människor i andra länder tycka? Prästeståndet bland Rikets Ständer var i uppror och 
förkunnade i ett yttrande att "hela wår Nation kan blifwa öfwerhopad med spe och 
åtlöje, harm och förtret".15 

Trots den massiva kritiken mot Svea Rikes Historia skulle Dahlins angreppssätt på 
det förflutna - att relatera kulturens historia till naturens utveckling - småningom få 
fäste i Sverige. Omkring sekelskiftet 1800 utvecklades dock en ny föreställning om 
nivåförändringarna i Sverige, liksom i flera andra länder. Med figurer som lantmäta
ren Ephraim Otto Runeberg och astronomen Bengt Ferrner hade frågor om markens 
föränderlighet börjat resas. Kunde det vara så att det i själva verket var landet i sig som 
sänktes eller höjdes och därigenom gav upphov till strandlinjernas förskjutning? Var 
det månne lösningen på det märkliga förhållandet att vattuminskningen inte var en 
likformig företeelse, utan de facto varierade från plats till plats? Den uppfattade rela
tionen mellan nivåförändringarna och markens föränderlighet blev samtidigt en fråga 
för den expanderande geologin, som i högre utsträckning än tidigare började accep
tera mycket långsamma förändringsprocesser. Elevationsteorin - eller läran om den 
"svenska vallens höjning", som kemisten Jöns Jakob Berzelius kallade den — började 
ta form, och med den en mångfald förklaringar till varför höjningen skedde.16 Vid 
sidan om denna teori fanns också en föreställning om att vattenståndet påverkades av 
variationer i lufttrycket. 

Vetenskapsmän utanför Sverige, som matematikern John Playfair, anslöt sig till 
föreställningen om landets sekulära höjning, och bemärkta geologer som Leopold 
von Buch, Alexandre Brongniart, Roderick Murchison, Auguste Bravais och Charles 
Lyell vallfärdade till Norden för att med egna ögon studera hur fenomenet tog sig 
uttryck. I Östersjöregionen liksom vid den norska kusten föreföll det nämligen som 
om landhöjningen och dess konsekvenser märktes särskilt tydligt, ett förhållande som 
fick bred uppmärksamhet genom Lyells uppsats "On the Proofs of a Graduai Rising 
of the Land in Certain Parts of Sweden" (1835).17 Skåne däremot verkade sjunka, 
menade exempelvis zoologen Sven Nilsson, men det ansågs inte som unikt för denna 
plats. Att olika områden långsamt sjönk beskrevs i flera vetenskapliga arbeten, bland 
annat av Charles Darwin.18 

Enligt Leopold von Buch och många med honom berodde nivåförändringarna på 
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reaktioner i jordens innandöme, men med is tidsteorins successiva etablering under 
andra hälften av 1800-talet kom landhöjningen istället att sättas i samband med den 
forntida glaciationens krafter. På grund av landisens tyngd hade landmassan en gång 
i tiden pressats ner, tänkte man sig. När isen smälte bort och trycket upphörde, satte 
en motreaktion i gång: landet började långsamt höja sig tillbaka till sitt ursprungliga 
läge. Landhöjningsprocessen blev därmed en tongivande ingrediens i det förlopp som 
började beskrivas som den "postglaciala" historien. Till föreställningen om landets 
sänkning och höjning anslöt sig också forskare från andra forskningsområden, vilka 
tillsammans med geologerna tog sig an att utreda denna historia med hjälp av nya 
forskningsmetoder. Under forskningsarbetet framkom emellertid att nivåförhållan
det mellan hav och land i Östersjöregionen nog hade förändrats vid flera tillfällen, 
och det vanliga blev då att förklara dessa nivåförändringar som upprepade landsänk
ningar och landhöjningar. Under 1880-talet ansågs landoscillationerna ha varit två, 
senare tre, och under 1920-talet framfördes tanken att hela fem landoscillationer 
hade ägt rum sedan istidens slut. Andra uppfattningar saknades inte och åtskilliga 
vetenskapsmän hävdade att nivåförändringarna i allt väsentligt berodde på havets ver
tikala förändringar. Men i Sverige skulle föreställningen om landsänkning och land
höjning som nivåförändringarnas vera causa - enda sanna orsak - behärska tänkandet 
långt in på 1900-talet. 

Inom den föreställning om nivåförändringarna som därpå följde och som i stort 
gäller än idag, betraktas strandlinjens förskjutning som en mycket komplex process. 
Enkelt uttryckt tolkas nu nivåförändringarna som ett resultat av såväl vertikala rörel
ser i jordskorpan (isostasi) som förändringar i själva havsytan (eustasi). Orsakerna till 
dessa fenomen härleds till flera olika faktorer, som delvis kan vara oberoende av var
andra.19 Landsänkningen och den efterföljande olikformiga höjningen förklaras som 
tidigare med den lokala påverkan av varierande grad som isen under den senaste 
istiden utövade, men också utifrån globala plattektoniska utgångspunkter.20 Havs
ytans förändringar anses först och främst vara förknippade med globala klimat
växlingar, som i sin tur har påverkat glaciärernas storlek. Under en istid binds vatten 
i isarna, varvid havsnivån sjunker för att åter stiga då isarna smälter. Vidare anses 
havsytans nivå också påverkas av förändringar i markens dragningskraft, älvarnas flö
den och medföljande Sedimentation samt med varierande vattentemperatur, eftersom 
varmt vatten har en större volym än kallt. Till skillnad från de eustatiska havsyte
reaktionerna som sker direkt, anses de isostatiska landrörelserna vara fördröjda, vilket 
förklarar den ännu närvarande landhöjningen exempelvis i Sverige. Ytterligare en 
komponent i denna föreställning som förtjänar att uppmärksammas, är att den på
gående nivåförändringen inte endast behöver vara en konsekvens av naturens egna 
processer utan också är - eller åtminstone kan bli - ett kännbart resultat av det mo
derna samhällets miljöbelastning.21 

Svårigheterna att exakt urskilja de olika faktorerna och mekanismerna från var
andra och bedöma deras inbördes betydelse, tycks dock vara ett problem som motive
rar fortsatta studier inom området. Trots århundraden av systematisk forskning, 
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framför allt i fält men på senare tid även med hjälp av datorer och satellitteknik 
(GIS22), har nivåförändringarna ännu inte lämnat vetenskapen någon ro. 

Problemformulering 
Det övergripande syftet med föreliggande avhandling är att studera den mångveten-
skapliga forskning kring nivåförändringarna mellan land och vatten, som bedrevs i 
Sverige under perioden 1860-1930, samt att undersöka hur denna forskning påver
kade synen på det "svenska" landskapet och dess postglaciala utvecklingshistoria. 
Detta övergripande syfte konkretiseras i tre delsyften, som representerar var sin 
analysnivå, med rubrikerna "Högsta kustlinjen och Ancylussjön , Landhöjnings
frågan" och "Kartläggningen av Sveriges förflutna". Målsättningen är att bidra till en 
ökad kunskap om fältvetenskapernas historia och dessa vetenskapers betydelse för 
formandet av en nationell identitet, knuten till landskapet. 

Utifrån resonemanget i föregående avsnitt avgränsas undersökningen kronolo
giskt av den period då föreställningen om landsänkningar och landhöjningar domi
nerade som förklaring till nivåförändringarna. Studien tar sin utgångspunkt i 
istidsteorins genombrott, vilket sammanfaller i tiden med inrättandet av Sveriges 
Geologiska Undersökning, och avslutas när föreställningen om att nivåförändring
arna framkallas genom ett samspel av isostatiska och eustatiska faktorer etableras. 

HÖGSTA KUSTLINJEN OCH ANCYLUSSJÖN 

Valet av avhandlingsämne har i första hand styrts av min egen undran över Högsta 
kustlinjen (HK) och Ancylussjön, två geologiska teorier som utvecklades omkring 
sekelskiftet 1900. Varför är dessa teorier principiellt intressanta? Högsta kustlinjen är 
idag en betydelsefull naturgeograflsk och ekologisk gräns. Den anses vara ett resultat 
av nivåförändringarna och uppges, kort sagt, visa hur stor del av landet som någon 
gång efter den senaste istiden varit täckt av vatten. Gränsen finns markerad på kartor 
av olika slag och har under ett drygt sekel tillämpats som analytiskt verktyg inom flera 
vetenskaper, även utanför naturvetenskaperna. År 1937 förklarade exempelvis arkeo
logen Bogislaw Klingspor gränsens kulturvetenskapliga betydelse på följande sätt: 

[Högsta kustlinjen] är samtidigt gränslinje mellan å ena sidan de bördiga yngre avlagringarna och 
den kalspolade berggrunden, å andra sidan den orörda moränmarken. Den är därför också en av 
de viktigaste, kanske den allra viktigaste, kulturgeografiska gränslinje vårt land äger och har ända 
från äldsta tider och in i nutiden utövat ett avgörande inflytande ur bebyggelse-geografisk och 
därmed även ur ekonomisk-geografisk synpunkt.23 

Högsta kustlinjen har dessutom fått status som ett slags naturhistoriskt minnesmärke 
som omtalas i turistguider och på informationsskyltar, bland annat vid Höga Kusten 
i Ångermanland. Ett avgörande skäl till att Höga Kusten, den 29 november 2000, 
utnämndes till norra Europas första naturarv på UNESCO:s prestigefyllda värld-
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sarvslista var att det är här som Högsta kustlinjen har sin allra högsta punkt över 
havet. Höga Kusten har således den största (glacialisostatiska) landhöjningen i värl
den, heter det, varför platsen inte bara anses ha ett nationellt utan också ett inter
nationellt värde.24 

Benämningen Högsta kustlinjen är dock relativt ny. Begreppet introducerades 
först 1933 och ersatte då det äldre "Högsta marina gränsen" (MG), som myntades 
under slutet av 1880-talet.25 En orsak till namnbytet var idén att den Östersjöbassäng 
som småningom bildades efter istiden inte alltid hade innehållit salt eller bräckt vat
ten utan även sötvatten. Ett sådant insjö tillstånd - Ancylussjön - skall ha uppkommit 
under en tid då Östersjöns utlopp var avstängt på grund av en olikformig nivå
förändring. Vissa delar av Högsta kustlinjen anses ha bildats av stranden till denna 
sjö, ett förhållande som motiverade namnbytet. Även Ancylussjön, med dess ancylus-
gräns, är en central vetenskaplig kategori och har liksom Högsta kustlinjen gett upp
hov till naturminnen. "Sveafallet", detta legendomsusade döda fall vid Degerfors 
öster om Vänern, har exempelvis uppgetts vara sjöns forntida avlopp.26 Som Rolf 
Edberg konstaterar i De glittrande vattnens land (1991) har fallet till och med fram
stått som "efteristidens storvulnaste sceneri och något av ett nationalmonument".27 

Att undersöka Högsta marina gränsens (och därmed Högsta kustlinjens) och 
Ancylussjöns tillkomsthistoria - konstruktionen och konstitueringen av teorierna -
utgör avhandlingens första analysnivå. 

LANDHÖJNINGSFRÅGAN 

En central ingång till forskningen om nivåförändringarna, och därmed om Högsta 
kustlinjen och Ancylussjön, utgörs av kvartärgeologin. Att en gång för alla försöka 
utreda problemet med nivåförändringarna blev nämligen ett av den svenska kvar
tärgeologins huvudåtaganden sedan istidsteorin hade accepterats.28 Om valet av 
denna inriktning har åtskilliga geologer lämnat vittnesbörd. I Nivåförändringarna i 
Norden (1920) berättar Arvid Högbom: "Att steg för steg närmare skildra dessa de 
sista årtiondenas arbeten [kring nivåförändringarna] och redogöra för de insatser i 
dem, som de enskilda forskarne gjort, skulle blifta nästan detsamma som en skildring 
af hela den nordiska kvartärgeologiens utveckling under samma tid."29 "Den litte
ratur, som berör detta ämne [nivåförändringarna] har svällt ut till ett omfång, som 
vida överträffar den, som behandlar alla andra problem i svensk kvartärgeologi", me
nar Ragnar Sandegren i uppsatsen "De senkvartära nivåförändringarnas problem" 
(1946).30 Gösta Lundqvist, ytterligare en geolog som har ägnat sig åt sitt ämnes histo
ria, skriver i Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel (1958): "Särskilt nivå
förändringarna har intagit en dominerande ställning i svensk kvartärgeologi".31 Äm
net har, enligt Lundqvist, "ständigt intresserat vårt lands naturforskare".32 

Av forskningens omfattning att döma kan man dra slutsatsen att nivåföränd
ringarna inte har varit någon enkel nöt att knäcka. Och ju mer omfattande forsk
ningen har blivit, desto mer information har det blivit för geologerna att behandla 
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och strukturera, vilket i sin tur har lett till nya problem. Joakim Donner, en geolog 
som varit verksam under andra hälften av 1900-talet, konstaterar i sin The Quaternary 
History of Scandinavia (1995): "The difficulties in using the wealth of geological data 
in the study of the Late Weichselian and Flandrian land/sea-level changes are 
reflected in the numerous interpretations presented during more than a Century of 
investigations of the land uplift."33 Det bör dock påpekas att en fixering vid och fasci
nation för ett specifikt fenomen som nivåförändringarna inte var unikt för geologerna 
i Sverige. Enligt Peter Bowler var det snarare regel än undantag att man inom respek
tive land uppmärksammade just det som på något sätt uppfattades som unikt och 
märkvärdigt, något som ansågs vara nationellt karaktäristiskt: "Geological theorizing 
took on a distinctly nationalistic flavour, as the scientists of each country sought to 
explain the phenomena that were most obvious in their locai territory."34 

Vad menas med "kvartärgeologi"? Per definition är det den gren av den historiska 
geologin som ägnar sig åt att studera den kvartära perioden (eller kvartärtiden), det 
vill säga den yngsta och kortaste av de geologiska perioderna i jordens utvecklings
historia. Kvartärperioden indelas idag i den längre epoken pleistocen och den betyd
ligt kortare holocen, och ges en sammanlagd utsträckning i tid på 1,65-2,3 miljoner 
år.35 Så såg situationen inte ut under avhandlingens undersökningsperiod. En kort 
begreppsanalys är därför på sin plats. 

Begreppet kvartärperiod, som härstammar från 1700-talets klassiska indelning i 
primära, sekundära, tertiära och kvartära berg- och jordlager, brukades tämligen spar
samt i den internationella litteraturen under 1800-talet. I den tyska litteraturen an
vändes främst William Bucklands beteckning "diluvium" (syndaflodstiden) och i den 
engelska "pleistocen", som innefattade "glacial time" och "prehistoric time".36 En 
konsensus kring terminologin eftersträvades visserligen vid de första internationella 
geologkongresserna i Paris 1878 och i Bologna 1881, men utan någon reell fram
gång.37 I Sverige däremot blev "kvartär" ett vedertaget och flitigt använt begrepp som 
associerades med perioden från istidens början och framåt. "Kvartära bildningar", en 
formulering som tycks ha fått sitt genomslag med geologen Axel Erdmanns bok 
Bidrag till kännedomen om Sveriges qvartära bildningar (1868), var sålunda de avlag-
ringar som ansågs ha tillkommit under denna tid.38 Även begreppet "kvartärsystem" 
användes, vilket syftade både på avlagringarna i sig och de processer som ansågs ha 
orsakat dem.39 Olika förslag att dela in kvartärperioden i flera kortare "tider" lansera
des, men det vanliga var att dela in den i två tider och att använda beteckningarna den 
glaciala tiden (under istiden) och den postglaciala tiden (efter istiden). Sedan det vid 
slutet av 1800-talet stod klart för geologerna att det hade funnits åtminstone två 
istider användes också begreppen preglacial, äldre glacial, interglacial, senglacial (eller 
yngre glacial) och postglacial.40 År 1911 uppskattades kvartärtidens sammanlagda 
ålder till "blott några hundra tusen år", som Henrik Munthe uttryckte det i Nordisk 
familjebok.41 Några år senare daterades den postglaciala tiden till omkring 15 000 år. 

Under 1800-talet delades geologin, utöver den äldre mineralogin, upp i ett antal 
mer eller mindre fristående inriktningar. Vid sekelskiftet 1900 var den indelad i: (1) 
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fysiografìsk (fysisk eller fysikalisk) geologi, som studerade jordens form, storlek, vikt 
och dylika fysiska förhållanden; (2) petrografisk geologi (petrografi eller geokemi), 
som ägnade sig åt bergarternas sammansättning; (3) arkitektonisk geologi (geotekto-
nik), som undersökte jordskorpans uppbyggnad; (4) dynamisk geologi (geodyna-
mik), vars uppgift var att förstå de krafter som är och har varit upphov till den sam
tida ytbeskaffenheten och bergsbyggnaden (t.ex. vulkanism och jordbävningar); 
(5) petrogenetisk geologi, som studerade bergarternas bildningssätt och omvandling; 
(6) historisk geologi, som behandlade jordens och organismernas utvecklingshistoria, 
inklusive de geologiska avlagringarnas åldersförhållanden och ordningsföljd (t.ex. 
stratigrafi och paleontologi).42 Vanligt var dock att beskriva de första fem inriktning
arna som "allmän geologi" för att skilja dem från den "historiska geologin". En när
stående vetenskap som geografi (eller naturgeografi), fördes senare samman med 
samtliga geologiska inriktningar under den övergripande beteckningen geovetenskap. 

Även om kvartärperioden och kvartära bildningar användes som begrepp existe
rade alltså inte någon specifik disciplin med etiketten "kvartärgeologi" omkring 
sekelskiftet 1900, varken i Sverige eller någon annanstans, så vitt jag funnit. Är det 
därför i mitt fall anakronistiskt att använda begreppet? I anslutning till Anthony 
Giddens har Thomas Söderqvist, i sin vetenskapssociologiskt inriktade avhandling 
The Ecologists (1986), drivit tesen att endast den vetenskap som utger sig för att vara 
ekologi och som äger den diskursiva medvetenheten om det kan betecknas som eko
logi. Den forskning som föregick själva namnet och endast ägde en praktisk med
vetenhet benämner Söderqvist därför som protoekologi.43 Söderqvists perspektiv är 
tänkvärt, men jag ser ingen vinst i att göra en sådan uppdelning i den här avhand
lingen.44 För det första vore "protokvartärgeologi" ett alltför otympligt begrepp att 
använda. För det andra menar jag att den forskning som bedrevs inom ramen för den 
historiska geologin och som just inriktade sig på kvartärtiden med istiden som teore
tisk utgångspunkt, mycket väl kan kategoriseras som kvartärgeologi. I det följande 
kommer därför begreppet att användas i denna betydelse.451 linje med Anders Lund
gren betraktar jag dock inte kvartärgeologin under min undersökningsperiod som en 
disciplin utan som ett forskningsområde.46 

Intresset för nivåförändringarna var dock inte en intern kvartärgeologisk ange
lägenhet i Sverige. Liksom under 1700-talet kom tolkningen av fenomenet att disku
teras och appliceras inom andra forskningsområden och därtill bli ideologiskt laddat. 
Men medan vattuminskningen uppfattades som något negativt i nationellt hän
seende, fick landhöjningen snarare positiva konnotationer. Jag har valt att särskilt 
undersöka hur detta tog sig uttryck inom den historiska växtgeografin och arkeo
login, två forskningsområden som för all del inte var nya men som i samband med 
istidsteorin fick nya inriktningar i de nordiska länderna. 

Att studera denna, i flera avseenden likriktade, verksamhet med syfte att utreda 
och tolka nivåförändringarna i Östersjöregionen, utgör avhandlingens andra analys
nivå: landhöjningsfrågan. De olika typerna av mätningar för att beräkna den i sam
tiden pågående nivåförändringen kommer jag bara undantagsvis att beröra. 
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KARTLÄGGNINGEN AV SVERIGES FÖRFLUTNA 

Landhöjningsfrågan bör förstås i ett vidare idé- och miljöhistoriskt sammanhang. 
När Sverige moderniserades och tog steget från en agrar ämbetsmannastat till en 
industriell demokrati skedde som bekant en tillväxt av den naturvetenskapliga verk
samheten i allmänhet. Ekonomiska resurser för forskning tilltog från såväl statligt 
som privat håll, ett flertal nya lärdomscentra och institutioner inrättades, antalet 
vetenskapliga tjänster, tidskrifter och föreningar ökade, akademikernas status växte.47 

Dels stärktes relationen mellan vetenskap och teknik, varvid den tillämpade vetenska
pen och de teknologiska innovationerna ökade.48 Dels genomfördes den storslagna 
bio- och geovetenskapliga naturinventering som givits den välfunna beteckningen 
"kartläggning". "Systematiskt och effektivt kartlades nu vårt land", skriver Gunnar 
Eriksson, "dess topografi, dess jordarter och mineraltillgångar, dess vattenförhållan
den, dess väder och vindar liksom alla kusthav med deras strömmar, skiftande salthalt 
och temperatur, växlande fauna och flora [. . .]."49 Denna kartläggning var till en 
början koncentrerad till de södra och mellersta delarna av landet, men via nylagda 
järnvägar integrerades även Norrland i projektet.50 Naturen i hela Sverige skulle läg
gas för vetenskapens fötter. 

Kartläggningen av naturen motiverades visserligen av ett inomvetenskapligt in
tresse — att söka sanningen för sanningens egen skull — men forskningen legitimerades 
också av andra drivkrafter, inte minst ekonomiska och nationalistiska.51 Det handlade 
om att klargöra och säkerställa tillgången på inhemska naturresurser, om att främja 
den samhälleliga utvecklingen och att öka Sveriges möjligheter som konkurrerande 
industrination på den internationella arenan. Det handlade även om att visa upp 
resultat i vetenskaplig litteratur, vid konferenser och via utställningar och därigenom 
markera en högtstående civiliseringsgrad.52 På samma gång som kartläggningen av 
naturen var ett utslag av dylika krafter, kom verksamheten också indirekt att medföra 
en förstärkning av den nationella identiteten, knuten till territoriet. "Vårt lands kart
läggning gav fasthet och bestämdhet åt begreppet Sverige, gjorde det identiflerbart 
som en plats att leva på och förändra", enligt Eriksson.53 

Vetenskapen, inklusive de kartor och den statistik som nu producerades, definie
rade den natur som fanns inom landets gränser - klimatet, vattnet, bergen, jorden, 
skogarna, växterna, djuren — som svensk. Naturen nationaliserades därmed, för att 
använda Sverker Sörlins omformulering av George Mosses begrepp.54 Som åtskilliga 
kulturvetenskapliga studier redan har visat, fördjupades känslan för den svenska 
naturen också på många andra sätt vid denna tid, genom författare och kompositörer, 
naturmålare och skulptörer, friluftsturister och naturskyddare.55 Det "national-
landskap" som dessa aktörer bidrog till att "artikulera" förmedlades via olika kanaler 
och blev, tillsammans med armén, folkskoleväsendet, kommunikationerna och me
dierna, en betydelsefull komponent i den svenska nationaliseringsprocessen.56 

Men, menar jag, parallellt med kartläggningen av den samtida naturen kom 
forskningen också att på ett nytt sätt vetenskapliggöra naturens och därmed landets 
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historia. Eller annorlunda uttryckt: att uppmärksamma nationallandskapets utveck
ling. Med istidsteorin följde tanken att Sverige en gång i tiden hade varit en geogra
fisk tabula rasa. Först när klimatet hade förbättrats, isen smält bort och marken höjt 
sig, hade landet blivit möjligt att kolonisera, av växter, djur och slutligen av männi
skan. Kvartärgeologins uppgift blev här att beskriva hur den geografiska utvecklingen 
hade gått till, hur förhållandet mellan land och vatten hade förändrats och hur lan
dets yta hade skulpterats. Växt- och djurgeografer började studera fossila lämningar 
för att utreda varifrån de olika arterna hade kommit och i vilken ordning de hade tagit 
landet i besittning. På motsvarande sätt kom även fornforskarna att mer än tidigare 
komplettera sina kammarstudier med regelrätta fältundersökningar och systematiska 
utgrävningar. Någon diskursiv klyfta mellan naturvetare och kulturvetare existerade 
inte här. Som jag kommer att visa upplevdes kunskaper om nivåförändringarna vara 
av största vikt inom samtliga dessa områden, något som främjade samarbetet över 
ämnesgränserna men som också fångade forskarna i ett likartat sätt att tänka. I positi-
vistisk anda delade de också övertygelsen att landskapets inre struktur var rationellt 
ordnad och att kartläggningen av det förflutna kunde bli fullständig och exakt. Med 
geologen Eugène Wegmanns ord: 

Their first goal was to reconstruct a time-space picture of the events, a film, so to speak, of what 
really happened. Every episode had to be established as precisely as possible. Every detail had to be 
placed in time-space coordinates in order to approach the pattern of the real sequence of events as 
they had taken place [. . .].57 

Resultatet blev på många sätt en vetenskaplig framgång, men att kalla kartläggningen 
fullständig och exakt vore att tillgripa överord. Däremot kan man hävda att forsk
ningen åstadkom en sammanhållen berättelse, en beskrivande minneskonstruktion, 
som handlade om "huru naturen danat Sverige".58 Citatet, som är hämtat från ett 
bokverk med den talande titeln Sveriges Rike: Handbok fór det svenska folket (1899), är 
tidstypiskt och markerar en likartad inställning som den som länge hade funnits 
inom den nationella historieskrivningen i Herders efterföljd.59 Vad det handlade om 
var att söka och presentera den egna nationens - naturens och kulturens - ursprung 
och gemensamma framväxt. Men trots Sveriges (i ett kvartärgeologiskt tidsperspek
tiv) förhållandevis sena tillblivelse som stat och trots det svenska territoriets med 
tiden tämligen varierande utbredning, kom denna "svenska historia" ofta att betrak
tas som något som inleddes redan vid istidens slut och som dessutom utspelades inom 
1809 års till synes eviga gränser. Att de första svenskarna hade invandrat med näsan 
mot iskanten och, bokstavligt talat, sett landet höja sig inför sina ögon var ett synsätt 
som förvisso inte delades av alla.60 Men det är ändå möjligt att, med Bert Mårald, 
både tala om en historisering av territoriet och en territorialisering av historien.61 

Betydelsen av att även ta fasta på denna process har framhållits av Bruce Braun i 
studien "Producing Vertical Territory: Geology and Governmentality in Late Vic-
torian Canada" (2000). En av Brauns poänger är att den "vertikala territorialise-
ringen" (eller "geologiseringen") fick en politisk betydelse just i och med att landet 
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gavs en historisk dimension. I sin kritik av Michel Foucaults begrepp "govern-
mentality" demonstrerar Braun hur geologin inte bara var ett statligt instrument, 
utan också något som bidrog till att konstituera själva politiken i 1800-talets Kanada: 

Geology did not simply exist "in" a given territory. Rather, as a set of rules governing what was 
visible in nature, geology brought a "territory" with its "qualities" into being, and thus opened a 
space - simultaneously epistemological and geographical - that could be incorporated into forms 
of politicai rationality. [ ] Geology rendered the space of the Canadian state vertical. At the 
end of the nineteenth Century it was no longer only an extensive - and primarily agricultural -
territory that required articulation with "men", but a territory that had depth, and whose 
verticality could be known and represented systematically.62 

Att undersöka denna form av verksamhet, som jag med en utvidgning av Erikssons 
begrepp kallar för kartläggningen av Sveriges förflutna, utgör avhandlingens tredje 
analysnivå. Undersökningen kan givetvis inte bli heltäckande. Som avhandlingens 
kapitelrubriker antyder har jag främst valt den geologiska, växtgeografiska och arkeo
logiska forskningen som studieobjekt. 

Nationalism är förvisso ett utomordentligt svårhanterligt begrepp. Men om man 
inte bara förstår den som "fosterlandskärlek" (eller "patriotism"), utan också som en 
ideologisk kraft, kopplad till den moderna nationalstatens utveckling med syfte att 
ena stat och folk och att skapa en föreställd gemenskap, inser man lättare den långa 
tidslinjens betydelse i detta sammanhang.63 Kontinuitet och tradition - verklig eller 
påhittad - är två nyckelbegrepp. Ursprung är ett annat.64 Avhandlingens tes är att 
kartläggningen av Sveriges förflutna bidrog till framväxten av en motsvarighet till den 
samtida föreställningen om det svenska samhällets unika kulturarv.65 Vad som bör
jade ta form var en föreställning om ett unikt naturarv genom vilket Sverige, både 
bildligen och bokstavligen, framstod som ett Upphöjt Land.66 

Metodologiska och teoretiska utgångspunkter 

Avhandlingen är utförd genom tolkning av ett urval primärtexter och illustrationer 
som har utgjort studiens källmaterial. Denna empiri har kontextualiserats utifrån 
sekundärtexter, varpå en narrativ förklaringskonstruktion, bestående av flera över
lagrade och sammanvävda beskrivningar har sammanställts. Någon bestämd krono
logi från en början till ett slut har varken varit möjlig eller önskvärd att följa. Istället 
har jag valt att utföra fyra tematiskt inriktade, men inbördes sammanhängande, del
studier. Varje delstudie representeras av ett kapitel, som var för sig följer en egen 
kronologi. Sammanfattningsvis handlar dessa fyra delstudier om geologins institutio
nella förutsättningar och villkor (kap. II), den kvartärgeologiska forskningen kring 
nivåförändringarna (kap. III) samt vilken inverkan denna forskning hade på den 
historiska växtgeografin (kap. IV) och arkeologin (kap. V). Dessa delstudier ligger till 
grund för en avslutande reflexion kring forskningens resultat och betydelse för synen 
på det svenska landskapet (kap. VI). 
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Avhandlingens övergripande teoretiska utgångspunkt är att vetenskapen är en 
social och kulturell verksamhet som bör förstås i relation till de skilda mikro- och 
makrokontexter i vilka den utövas. Till det vetenskapliga komplexet räknar jag intel
lektuella och sociala faktorer som idéer och teorier, nyfikenhet, förväntan och tilltro, 
liksom kamp om inflytande, status och prestige. Men också samhälleliga faktorer som 
ekonomisk, politisk och ideologisk påverkan och organisatoriska och tekniska förut
sättningar i form av institutioner, laboratorier, samlingar, instrument, kommunika
tioner etc.67 Dessa i flera avseenden sammanhängande faktorer - tillsammans med de 
objekt som studierna riktar sig mot - anser jag påverkar den vetenskap som bedrivs 
(vilka forskningsområden som undersöks, vilka frågor som ställs), hur den bedrivs 
(vilka metoder som används, av vilka och var) och de resultat som uppnås (vilken 
kunskap som vinns, vilka tolkningar som föredras och vilka som förkastas). 

Ett sådant brett betraktelsesätt får konsekvenser för hur en historisk studie av 
vetenskap görs och hur resultatet redovisas. Av tradition har det inom det idéhisto
riska studiet av vetenskap lagts stor vikt vid övergripande idéstrukturer, som "utveck
lingstänkande", "framstegsoptimism", "modernitet" etc. Sådana idéstrukturer har 
gärna utgjort förklaringsgrunden till framställandet av vetenskapliga teorier, medan 
den fysiska naturen och själva forskningsverksamheten - "science in action" - ibland 
har hamnat i skymundan.68 Men istället för att endast presentera vetenskapen och 
dess upptäckter som något som sker genom enskilda individers tänkande i förhål
lande till så kallade idéströmningar, bör man, med Nicholas Jardine och Emma Spary, 
snarare beskriva processen som "the product of conglomerates of people, natural 
objects, institutions, collections, finances, all linked by a range of practices of diffe-
rent kinds".69 Ett centralt begrepp är här vetenskapens praktiker, det vill säga betydel
sen av att försöka förstå tänkandet, men också andra handlingar som forskare utför.70 

Vetenskapens praktiker kan schematiskt uppdelas i materiella praktiker (metoder 
för insamling, undersökning och hantering av naturalier och artefakter, produktion 
och spridning av skrifter och illustrationer, experiment); sociala praktiker (socialt be
teende och sociala nätverk mellan forskare inom vetenskapliga institutioner och 
andra grupper, relationer till finansiärer, assistenter, medier); litterära praktiker (det 
sätt varpå vetenskapliga resonemang, argument och resultat presenteras och redo
visas); beteendepraktiker (fysiska attribut, kläder, gester, känslouttyck); reproduk-
tiva praktiker (hur kunskap och färdigheter genom olika typer av information och 
övningar hanteras och överförs till nya generationer).71 Att göra samtliga dessa prakti
ker rättvisa är emellertid svårt, inte minst beroende på att viktiga delar av det veten
skapliga arbetet trots allt har utförts i det för historikern fördolda. Min inställning har 
därför varit att betrakta uppdelningen som en inspirationskälla snarare än som en 
mall. Jag har valt att mer konkret ta fasta på tre sidor av vetenskapens praktiker: 
förhållandet mellan fältforskning och institutioner, vetenskapliga kontroverser och 
vetenskapliga illustrationer. Argumenten för det är de följande. 

En uppenbar men samtidigt komplicerad sida av den vetenskap som här under
söks är, att den bedrivs såväl i fält som vid institutioner, varför de materiella och 
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sociala praktikerna i samband med båda dessa typer av kunskapsplatser är nödvändiga 
att ta i beaktande.72 Vad sker utomhus och vad sker inomhus? Dessa platsberoende 
praktiker bör emellertid inte ses som fristående från varandra utan snarare som växel-
verkande.73 I en ansats, som vunnit stor uppslutning bland vetenskapshistoriker, talar 
Bruno Latour i sammanhanget om ackumulationscykler (cycles ofaccumulatiori) .74 En 
av Latours poänger, så som jag tolkar honom, är att kunskapstillväxten är beroende av 
flera intimt sammanhängande led: vetenskapsmän beger sig ut i en komplex verklig
het, översätter eller omskapar vissa utvalda delar av denna verklighet till flyttbara, 
standardiserade och kombinerbara enheter (immutable and combinable mobiles) och 
tar med sig dessa tillbaka till institutioner (centres of calculatiori), där de studeras och 
bringas i ordning vid olika avdelningar (centres inside the centres). Kontentan blir en 
ackumulerad samling enheter som på olika sätt kan kombineras och formaliseras (till 
en karta, en teori, en museisamling) och som uppfattas som överensstämmande med 
verkligheten. Processen upprepas därefter, varvid mer information samlas in och så 
vidare.75 "Thus the history of science is in large part the history of the mobilisation of 
anything that can be made to move and shipped back home for this universal census", 
enligt Latour.76 

En annan sida av vetenskapen som getts utrymme i avhandlingen är kontroverser. 
Jag följer i så måtto ett väl upptrampat spår inom de senaste decenniernas geologi
historiska forskning.77 Liksom Martin Rudwick, James Secord och David Oldroyd 
menar jag att kontroverser utgör en stor och därmed naturlig del av den vetenskapliga 
kulturen.78 De är därför relevanta att studera och beskriva, men inte bara för att de 
tycks vara en oundgänglig drivkraft för utveckling av vetenskaplig kunskap eller tek
niska innovationer, utan också för att de säger något om vetenskapens ibland mindre 
rationella sidor. Till skillnad från en enkel vetenskaplig debatt (som handlar om 
frågor som kan lösas genom att misstag upptäcks och rättas till) och en vetenskaplig 
dispyt (som är grundad i divergerande attityder och känslor och som inte kan lösas på 
vetenskaplig väg utan endast upplösas) berör kontroverser, enligt Marcelo Dascal, 
både strikt vetenskapliga spörsmål och personliga och sociala frågor. Kontroverser 
kan visserligen börja i ett specifikt problem, men tenderar att växa och sprida sig 
till andra områden. "These involve both opposed attitudes and preferences and 
disagreements about the extant methods for problem solving."79 Medan debatternas 
frågor kan lösas och dispyter upplösas avgörs kontroverser inte av de inblandade par
terna, utan de värderas oftast av det omgivande vetenskapssamhället. Inte sällan fram
kommer då att ingen av sidorna hade fullständigt "rätt" eller "fel", varför något nytt 
alternativ måste till. 

För tolkningen av dylika kontroverser skulle vetenskapspsykologiska förklarings
modeller möjligen komma till sin rätt, men jag har istället valt att närma mig före
teelsen som sociala och litterära praktiker, via studier av den retorik som används i 
officiella framställningar.80 Karaktäristiskt för en part i en kontrovers är emellertid att 
denne spelar två roller: både som försvarare av den egna uppfattningen och som kriti
ker av motståndarens. Genom ett antal relevanta kontroverser följer jag symmetriskt 
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sådana för-och-emot-argument liksom omgivningens bedömning, fram till att kon
troverserna når ett tillstånd av "öppen stängning" (open closure).81 

Utöver de "skriftliga texterna" har jag även försökt att ta hänsyn till det "visuella 
språket", som är en viktig sida av vetenskapens litterära och reproduktiva praktiker. 
Att använda illustrationer som källmaterial är inte vanligt inom svensk idéhistorisk 
forskning och en motivering för denna utvidgning av metoden bör göras.82 Att 
geologin liksom så många andra vetenskaper är beroende av att uttrycka sig i visuell 
form, med hjälp av kartor, diagram, modeller och andra bilder, uppmärksammades av 
Martin Rudwick redan under 1970-talet. I sin numera klassiska artikel "The 
Emergence of a Visual Language for Geological Science 1760-1840" (1976) analyse
rade Rudwick inte bara traditionella representationer av enskilda naturalier, utan 
även illustrationer av mineralogiska bergssektioner, stratigrafiska profiler, framställ
ningar av "geologiska landskap" (särskilt kustlandskap), paleontologiska rekonstruk
tioner av förhistoriska skeden, visualiseringar av geologiska händelser (som vulkan
utbrott).83 Användningen av sådana illustrationer, menade Rudwick, hängde ihop 
med den framställningstekniska, produktionsmässiga och ekonomiska utvecklingen, 
men också med de inomvetenskapliga och sociala förändringar som geologin genom
gick under första hälften av 1800-talet. I och med att geologiska sällskap bildades och 
större geologiska inventeringar genomfördes följde en större självmedvetenhet. Geo
logiska tidskrifter, som riktade sig till en specialiserad läsekrets, började publiceras, 
och det var bland annat tack vare dessa som ett esoteriskt, visuellt språk kunde ut
vecklas och ges en mening. Det visuella språket, tillsammans med en allt mer standar
diserad terminologi, blev därigenom en central del av geologins professionalisering.84 

Under denna process, från visualiseringar av enskilda objekt och vyer via geolo
giska landskap till tänkta genomskärningar av mark- och berglager, blev illustratio
nerna inte bara mer formaliserade utan också allt mer teoretiskt laddade. De blev till 
slut en del av det vetenskapliga framställningssättet och på samma gång nödvändiga i 
den vetenskapliga retoriken, inte minst i samband med kontroverser.85 "These 
illustrations are not decoration, are not emblematic of a descriptive science, are not 
devices to break up blocks of texts, but are an integral part of discourse among earth 
scientists", skriver Homer Le Grand, som själv har prövat den utmanande tanken att 
illustrationerna småningom kom att få en motsvarande metodologisk betydelse för 
geologin som experimenten hade fått för fysiken och kemin.86 De illustrationer som 
Le Grand har studerat är framför allt sådana som förknippas med kontinentaldrifts-
teorin, det vill säga storskaliga förändringsprocesser över lång tid. Illustrationer med 
"historiskt djup" har även jag tagit fasta på, nämligen sådana som syftar på att visua
lisera nivåförändringarna och/eller landskapets postglaciala utvecklingshistoria.87 

Slutligen: "Philosophy of science without history of science is empty; history of 
science without philosophy of science is blind."88 Även om Imre Lakatos, i sin be
römda Kant-parafras från 1974, syftade på en specifik typ av vetenskapsfilosofi lik
som en specifik typ av vetenskapshistoria, håller jag med honom i princip. Som histo
riker behöver man även reflektera över den studerade vetenskapens rimlighet och 
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värde. Men mycket vatten har flutit under vetenskapsstudiernas broar sedan 1970-
talet, och mot bakgrund av de senaste decenniernas socialkonstruktivistiska debatt 
vill jag understryka att denna avhandling inte reser några principiella frågor av arten 
"Kan vetenskapen överhuvudtaget nå och/eller bevisa sanningar om den fysiska verk
ligheten?" eller "Är alla vetenskapliga resultat med nödvändighet endast sociala kon
struktioner utan verklighetsförankring?"89 

Utöver den vetenskapssyn som jag hittills deklarerat, vill jag blott framhålla ett 
generellt vetenskapsteoretiskt problem kring de vetenskaper som behandlas i den här 
avhandlingen: de är till karaktären historiska. Liksom historikern är kvartärgeologen, 
den historiskt inriktade växtgeografen och arkeologen bundna till att försöka förstå 
det förflutna utifrån de spridda och många gånger svåråtkomliga källor som samtiden 
erbjuder. Ett trivialt hinder är att varje kvadratmeter inte kan undersökas, än mindre 
allt som finns under mark- eller vattenytan, varför extrapoleringar och interpole
ringar utifrån ett begränsat antal källor är av nöden. Under årtusendena har dessutom 
mängder av avlagringar och lämningar eroderat, ruttnat, skövlats etc., vilket försvårar 
källäget.90 Detta problem förstärks när allmängiltiga vetenskapliga slutsatser dras uti
från en fältforskning som bedrivits inom en avgränsad provins.91 

Som kommer att framgå betraktades emellertid landskapet som ett arkiv som 
kunde studeras eller en bok som kunde läsas, bara forskaren hade lärt sig att "se på rätt 
sätt" och "läsa det språk" varmed texten var skriven. Men en sammanhängande svå
righet av epistemologisk natur — utöver arkivets brister och bokens lakuner — gäller 
den perceptiva och kognitiva tolkning som själva "seendet" och "läsningen" medför. 
Bokstäverna, de må vara geologiska, botaniska eller arkeologiska så kallade minnen, 
existerar inte färdiga i väntan på att bli lästa. De måste först uppmärksammas, de
finieras och klassificeras, och det är på intet sätt en objektiv och självklar process. "If 
the history of ideas about the earth can teach us one thing", påminner oss David 
Oldroyd, "it is that interpretations are constantly changing."92 

Tolkningsproblematiken får en ytterligare dimension när det är en naturgeogra-
fisk gräns, som Högsta kustlinjen eller någon annan före detta strandlinje, som skall 
fastställas utifrån dessa källor.93 Att sådana gränser verkligen existerar - mer än som 
mentala gränser — är inte självklart, vilket senare forskare också är väl medvetna om.94 

Även om den snyggt sammanhållna gräns som publicerades i Atlas över Sverige år 
1959 gav sken av att vara ett objektivt faktum, så var dess ledsagande beskrivning inte 
lika övertygande. Kartan, erkänner geologerna Gösta Lundqvist och Erik Nilsson, 
bygger delvis på observationsmaterial från forskare, som inte primärt har ägnat sig åt 
att studera strandlinjer. Faktaunderlaget har därför blivit mer eller mindre hetero
gent och vissa motstridiga uppgifter har fått vägas mot varandra. De påpekar att 
strandlinjerna är mycket svåra att urskilja i terrängen. Den "idealiskt utbildade" 
strandlinjen påträffas sällan och strandlämningarna är många, varför det är svårt att 
avgöra om den registrerade strandlinjen verkligen är "den högsta" etc.95 När nivå
förändringsforskningen skall undersökas är sådana problem, som apostroferades av 
geologen Ragnar Sandegren redan 1946, viktiga att ha i åtanke: 
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Var och en, som arbetat med strandlinjer, vet huru svårt själva fastställandet av en forntida strand
linje i fält är. Vidare torde aldrig ett visst subjektivt moment i bestämningarna kunna undvikas. 
Hur många gånger har det ej inträffat, att en geolog ansett sig se tydliga strandlinjer på ett ställe, 
där en annan geolog icke med bästa vilja i världen kan finna spår av sådana.96 

Som det har påpekats i åtskilliga vetenskapsstudier begränsas tolkningarna av det som 
ses - liksom av det som inte ses - av olika "tolkningsutrymmen".97 Det finns flera 
teoretiska modeller för att kategorisera och förstå sådana tolkningsutrymmen, från 
Thomas Kuhns "paradigm" till Michel Foucaults "episteme" eller "diskurs", men för 
denna avhandling har jag i första hand funnit Ludwik Flecks tankestilsteori använd
bar. Med "tankestil" menas, enligt Fleck, en riktad varseblivning med en motsvarande 
tankemässig och saklig bearbetning av det varseblivna.98 Den inbegriper ett antal 
(ofta omedvetna) regler för vad som kan tänkas och vad som anses vara adekvata 
omdömen om något, och som således definierar vad som är och inte är ett vetenskap
ligt "faktum". Tankestilen utgår från ett socialt nätverk av människor som utbyter 
idéer och står i tankemässig växelverkan med varandra; den är knuten till en tanke
gemenskap, ett "tankekollektiv".99 

I det följande kommer jag att argumentera för att en grupp geologer, växtgeogra
fer och arkeologer i Sverige utgjorde ett sådant tankekollektiv, som, bland annat, 
delade en gemensam tankestil om nivåförändringarna. Flecks teori har emellertid sina 
brister och att jag inte anser att vetenskapen kan generaliseras till endast sociala pro
cesser torde ha framgått av det ovan sagda.100 Däremot kan denna form av "idealis
tisk" kunskapssociologi komplettera en mer "materialistisk" vetenskapshistoria, och 
till exempel bidra till förståelsen om varför forskare från olika ämnen, med skilda 
bakgrunder och forskningsinriktningar, intresserade sig för just nivåförändringarna, 
liksom varför dessa under så lång tid - till skillnad från forskare utanför tankekollek
tivet och trots uppkomsten av anomalier - vidhöll föreställningen om landsänkningar 
och landhöjningar som nivåförändringarnas främsta orsak. 

"The earth sciences are unquestionably the Cinderella of the natural sciences, at least 
in terms of the study of their history, and with no immediate prospect of even a 
temporary blaze of glory at the ball."101 Så sammanfattar Martin Rudwick det all
männa forskningsläget inom geovetenskapernas historia, och även om formuleringen 
är tillspetsad så är den det med rätta. Jämfört med det omfattande historiska (och 
vetenskapsfilosofiska och vetenskapssociologiska) studiet av vetenskaper som mate
matik, fysik, kemi, biologi och medicin är studiet av geovetenskaperna ännu blyg
samt, och det trots att utövarna har spelat och ännu spelar en utomordentligt viktig 
roll för frågor kring samhällsplanering, naturresurser och miljöbevakning, liksom för 
människors världsbild i stort. 

Geologihistoriska studier kan också motiveras från en annan utgångspunkt. 
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Parallellt med en ekologisk grundsyn och ett bevarande av den biologiska mångfalden 
talas det numera om behovet av en "geologisk grundsyn" och ett bevarande av den 
"geologiska mångfalden".102 Sådana visioner är visserligen viktiga, men de bör inte 
uteslutande bygga på naturvetenskaplig kunskap. Så kallade naturvärden (liksom 
kulturvärden) är inte några miljöetiskt självklara storheter. En fördel är därför att 
känna till de kulturella processer som har bidragit till att forma det som idag uppfat
tas som just "geologiska värden" eller "vårt geologiska arv".103 

En stor del av geologins historia har skrivits av utövarna själva. Så var det under 
1800-talet med Charles Lyell och Archibald Geikie och så är det än idag, vilket det 
massiva tvåbandsverket Sciences of the Earth: An Encyclopedia ofEventsy People, and 
Phenomena (1998) är ett exempel på.104 Kritiska tolkningar kan förklara varför. 
Medan Lyell manövrerade ut sina motståndare och skrev i förhoppning om att själv 
åstadkomma en vetenskaplig revolution (utifrån sin uniformitarianismprincip), har 
senare geologer bitvis skrivit för att legitimera den egna forskningsinriktningen och 
de egna forskningsresultaten. I båda fallen har historieskrivningen också fungerat 
som ett sätt att definiera verksamheten och avgränsa den i förhållanden till andra 
forskningsområden.105 Detta hindrar inte att flera av dessa arbeten är högst använd
bara för historiker.106 

Studerar man utbudet av de senaste decenniernas större geologihistoriska arbe
ten, finner man att det är perioden 1650-1850 som starkast har intresserat histori
kerna. Det var då geologin etablerades som en vetenskaplig disciplin och det teore
tiska och empiriska uttolkandet av jordens beståndsdelar och historia påbörjades. Det 
var också då mineralogin och geologin började fa en ekonomisk betydelse. Tematiskt 
har tonvikten legat på frågor relaterade till jordens ålder och därmed till geologins 
förhållande till den kristna traditionen och evolutionsteorierna, paleontologin och 
konstruerandet av den stratigrafiska profilen. Andra ämnen som har studerats utför
ligt är extraordinära fenomen som vulkaner, jordbävningar, istider samt vetenskapliga 
kontroverser av olika slag. Geografiskt är det framför allt geologiforskningen i de 
engelsk-, tysk- och franskspråkiga områdena som har behandlats, och då inte sällan 
utifrån enskilda bemärkta personligheter som Abraham Werner, Comte de Buffon, 
James Hutton, Georges Cuvier, Charles Lyell, Adam Sedgwick och den unge Charles 
Darwin. Antologin Images of the Earth (1979) kan ses som en tidig reaktion mot 
denna biografiska, bitvis hagiografiska, inriktning.107 

Efter 1850-talet finns en markant forskningslucka fram till 1900-talets första 
decennier, där Alfred Wegener och kontinentalförskjutningsteorin, senare den mo
derna plattektoniken, står i fokus.108 Mott Greenes standardverk Geology in the 
Nineteenth Century (1982) och David Oldroyds The Highlands Controversy (1990) är 
två av fa undantag om geologin under senare delen av 1800-talet.109 Därutöver finns 
också goda översiktsverk om denna tid, som Gabriel Gohaus A History of Geology 
(1990) och i synnerhet Oldroyds Thinking about the Earth (1996).110 

Utöver dessa större arbeten, där frågor knutna till nivåförändringarna endast 
nämns sporadiskt, finns ett mindre antal specialarbeten där just denna fråga står i 
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centrum. Hit hör i främsta rummet Eugène Wegmanns "Changing Ideas about 
Moving Shorelines", som publicerades i den mycket inflytelserika antologin Toward a 
History ofGeology (1969), Martin Rudwicks "Darwin and Glen Roy" (1974), antolo
gin Eustasy: The Historical Ups and Downs of a Major Geological Concept (1992) och 
Brian Dolans "Representing Novelty" (1998).111 I de flesta av dessa arbeten (ej hos 
Wegmann) framstår dock geologiforskningen i Skandinavien i regel som ett terra 
incognita, där bara några mindre öar ännu blivit upptäckta. Ett skäl till det torde vara 
att geologerna i Sverige länge publicerade sina resultat framför allt på svenska. Det
samma gäller också mycket av det som har skrivits om den geologiska forskningen i 
Sverige. 

Hur ser då det geologihistoriska forskningsläget i Sverige ut? Även i Sverige har 
geologerna varit flitiga på att dokumentera och skriva sin egen historia.112 Alfred 
Nathorst, till exempel, ägnade flera kapitel åt ämnet i sin handbok Jordens historia 
(1894) och publicerade därtill en rad separata geologihistoriska artiklar.113 De döds
runor och levnadsteckningar som skrivits över svenska geologer är otaliga, även om 
större biografiska arbeten över bemärkta forskare ännu är få. En särställning bland 
dem som intresserat sig för geologins historia intas av Arvid Högbom, författaren till 
boken Nivåförändringarna i Norden (1920).114 Den är överlag en utmärkt samman
fattning av nivåförändringsstudiet från Hiärne fram till 1880-talet. Men för tiden 
fram till 1920 - Högboms egen period som utövande geolog - ändras dock framställ
ningssättet. Istället för en redovisning av innehållet i teorierna beskriver han snarare 
hur den geologiska utvecklingen i Norden verkligen "har gått till", allt enligt den 
tankestil som Högbom själv delade. Även om Högbom är förhållandevis återhållsam 
i sina utsagor tycks uppmaningen om "relativi te ten i de vetenskapliga teoriernas 
värde" - mottot för denna inledning - inte gälla i lika hög utsträckning för forsk
ningen under hans egen tid. För Högbom handlade historien om hur den gamla 
vattuminskningsteorin slutligen hade ersatts av den stolta landhöjningsteorin, och 
om hur högtstående den moderna svenska kvartärgeologin var i förhållande till andra 
länders. "Genom dessa forskningar", skriver Högbom, "har vår Nord blifvit i nämnda 
hänseende bättre känd än någon annan del af jorden af jämförlig omfattning."115 Att 
den vetenskapliga tolkningen av nivåförändringarnas natur på nytt genomgick en 
radikal förändring bara några år efter det att Högboms bok kom ut kan måhända 
betraktas som en historiens ironi, men det lär oss också något om det presentistiska 
perspektivets dilemma.116 

Bland andra geologer som deltagit i historieskrivningen under 1900-talet bör sär
skilt Gösta Lundqvist framhållas. Lundqvists digra och initierade levnadsteckningar 
och framför allt hans Kvartärgeo logisk forskning i Sverige under ett sekel (1958) utgör 
goda ingångar till ämnet.117 Till kunskapen om nivåförändringarnas utforskning har 
även senare geologer som Nils-Axel Mörner bidragit.118 Något som skiljer geologerna 
i Sverige från många andra länders geologer är dock att de ännu inte har skrivit någon 
utförligare krönika över det egna landets Geologiska Undersökning.119 Detta innebär 
tyvärr en stor kunskapslucka, som bara delvis kan fyllas med denna avhandling. 
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Den idé- och lärdomshistoriska forskningen kring geologins historia i Sverige har 
framför allt burits upp av Tore Frängsmyr. I dennes pionjärarbeten Geologi och 
skapehetro (1969) och Upptäckten av istiden (1976) tecknas såväl centrala drag i 
geologins allmänna historia i Sverige som väsentliga bitar av studierna kring nivå
förändringarna, fram till och med etableringen av istidsteorin.120 Ur kronologisk syn
vinkel kan den här avhandlingen således betraktas som en fortsättning på denna 
forskning, även om Frängsmyr inte har haft nivåförändringarna som primärt studie
objekt.121 Andra större arbeten som berör geovetenskapernas historia och som utgjort 
relevant sekundärlitteratur är Gunnar Erikssons Kartläggarna (1978), Sverker Sörlins 
Framtidslandet (1988), Sven Widmalms Mellan kartan och verkligheten (1990), Urban 
Wråkbergs Vetenskapens vikingatåg (1995) och Erland Måralds Jordens kretslopp 
(2000).122 

Nu handlar avhandlingen inte enbart om geologi utan också om växtgeografi och 
arkeologi. Standardverket om biogeografins historia är Janet Brownes The SecularArk 
(1983), som framför allt undersöker forskningen i engelsk och tysk kontext fram till 
och med Darwin.123 Biogeografins tidiga historia i Sverige behandlas i Pär Eliassons 
Platsens blick (1999) och vissa aspekter på den senare i Ulf Danielssons "Darwinis
mens inträngande i Sverige" (1963-64 och 1965-66) och Thomas Söderqvists The 
Ecologists (1986).124 Om fornkunskapens och arkeologins allmänna historia står att 
läsa i flera översiktsböcker, varav de allra flesta är skrivna av verksamma, eller före 
detta verksamma, arkeologer. Som två representativa exempel kan nämnas Glyn 
Daniels och Colin Renfrews The Idea of Prehistory (1988) och William Stielings 
JJncovering the Past (1993).125 Mest användbar har jag dock funnit Bruce Triggers 
brett upplagda Arkeologins idéhistoria (1993).126 Historiska arbeten om arkeologins 
utveckling i Skandinavien har skrivits, exempelvis Ole Klindt-Jensens A History of 
Scandinavian Archaeology (1975), Bo Gräslunds The Birth of Prehistoric Chronology 
(1987) och Stig Welinders Strindberg som arkeologikritiker (1994), men de är täm
ligen få.127 Än färre är de undersökningar som sticker ut från den positivistiska skolan, 
även om försök på senare tid har gjorts. Evert Baudous biografiska studie Gustaf Hall-
ström — arkeolog i världskrigets epok (1997) har en tydligt problematiserande inrikt
ning, liksom Bozena Werbarts forskning kring arkeologins ideologiska betydelse.128 

Vidare kan nämnas Fädernesland och framtidsland (2001) om Sigurd Curman och 
kulturminnesvårdens etablering, skriven av Richard Pettersson.129 Jag har dock inte 
funnit något historiskt arbete som behandlar biogeografins eller arkeologins förhål
lande till kvartärgeologin och teorierna kring nivåförändringarna. 

Ett stort antal sekundärkällor har utgjort bakgrundsmaterial för min förståelse av 
det svenska vetenskapssamhället decennierna omkring sekelskiftet 1900. Alla kan 
inte nämnas här, men till de viktigare hör Bosse Sundins Ingenjörsvetenskapens tide
varv (1981), Bo Grandiens Rönndruvans glöd (1987), Anders Ekströms Den utställda 
världen (1994), Björn Hettnes, Sverker Sörlins och Uffe 0stergårds Den globala 
nationalismen (1998), Jenny Beckmans Naturens palats (1999) samt antologierna 
Naturligtvis (1981) och Vetenskapsbärarna ( 1999).130 
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Källmaterial 

Jag har valt att främst utgå från publicerade texter som primärtexter. Detta val beror 
i första hand på avhandlingens tematiskt och kronologiskt breda uppläggning och i 
andra hand på det förhållandevis bristfälliga forskningsläget. Tidskriften Geologiska 
Föreningens i Stockholm Förhandlingar ( GFF) har utgjort den i särklass viktigaste käl
lan. I GFF finns inte bara kortare och längre artiklar om allehanda geologiska ämnen 
(i synnerhet kvartärgeologiska), utan också biografier, debattinlägg, recensioner och 
referat av föreningens mötesprotokoll. Här blandas texter skrivna av geologerna vid 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) med alster från geologer vid universitet 
och folkhögskolor samt från geologiskt intresserade ingenjörer, zoologer, botanister, 
geografer och arkeologer. 

Vid sidan om GFFhar jag framför allt använt SGU:s kart- och skriftserier, Bulle
tin of the Geological Institution of the University of Uppsala, Kungl. Vetenskapsakade
miens publikationer, Svenska Sällskapets för Antropologi och Geografi tidskrift Ymer 
samt svenska tidskrifter inom allmän botanik och fornkunskap/arkeologi. Även rele
vanta fackböcker och läroböcker liksom populärvetenskapligt orienterad litteratur 
från undersökningsperioden har använts. I undantagsfall har också dagspress nyttjats. 

Det publicerade materialet har jag dock kompletterat och fördjupat med arkiv
material. Jag har härvidlag undersökt Axel Erdmanns, Edvard Erdmanns och Lennart 
von Posts samlingar vid SGU:s arkiv i Uppsala samt hela Geologiska Föreningens 
arkiv som är inhyst i SGU:s arkiv. I Vetenskapsakademiens arkiv vid Centrum för 
vetenskapshistoria har jag gått igenom Henrik Munthes samling och vissa delar av 
Gerard De Geers samling. Vidare har jag läst valda delar av Rutger Sernanders och 
Arvid Högboms brevsamlingar vid Uppsala Universitetsbiblioteks handskriftsavdel
ning samt Gerard De Geers och Henrik Munthes brevsamlingar på Kungliga Biblio
teket. 

Ett udda källmaterial har jag funnit i Edvard Erdmanns efterlämnade skämt
skrifter, där såväl den sociala miljön vid de geologiska institutionerna som enskilda 
personligheter beskrivs. Dessa skrifter innehåller dessutom ett stort antal teckningar 
och karikatyrer, vilka jag, inspirerad av Martin Rudwick, också har tillåtit mig att 
använda som källor.131 En annan källa från Erdmanns hand, som varit av stort värde, 
är dennes ytterst detaljerade matrikel "Sveriges Geologiska Undersöknings chefer och 
tjänstemän från verkets grundläggande år 1858 t.o.m. år 1919". 
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The vast increase in the knowledge of geology and paleontology that made modern theories of the 
origin of the earth and its inhabitants possible would not have occurred without the incentive 
provided by the desire to exploit the earth's natural resources.1 

Peter J. Bowler 1992 

Inventerande kartläggningsarbeten i fält, insamlande av specimen och information, 
sammanställningar av kartor och kartbeskrivningar — så kan en inte ringa del av 
geologins historia sammanfattas. Den franske geokemisten Claude Allègre har upp
skattat att denna form av "vardagsvetenskap"2, åtminstone under decennierna om
kring sekelskiftet 1900, uppgick till närmare nittio procent av geologernas totala 
verksamhet, världen över.3 Att historiskt urskilja sådant arbete från den mer teoretiska 
sidan av geologin är nog ett meningslöst projekt, men Allègres påpekande är ändå 
tänkvärt. Idéernas och de teoretiska tankegångarnas utveckling kan svårligen förstås 
utan att praktikerna, i fält och vid kunskapsinstitutioner, tas i beaktande. Detta gäller 
både för den allmänna geologin och för den historiska geologin, utomlands liksom i 
Sverige.4 

Efter en inledande beskrivning av den geologiska kartläggningstraditionen i ett 
internationellt perspektiv handlar kapitlet i övrigt om hur denna tradition manifeste
rades och utvecklades i Sverige, mot bakgrund av samhällets förändringar. Undersök
ningen kan betraktas som en studie av geologins nationella "institutionalisering" och 
"professionalisering". Med institution menas här inte bara universitetsinstitutioner 
utan även inrättningar som föreningar och museer.5 I kapitlet, som spänner över 
avhandlingens hela undersökningsperiod, behandlas främst verksamheten vid Sveri
ges Geologiska Undersökning (SGU), dess geologiska museum och Geologiska För
eningen i Stockholm. 

Kartläggningstraditionen 

Den geologiska kartläggningen hade förmodligen sin storhetstid under 1800-talets 
senare hälft, men verksamheten som sådan inleddes långt tidigare. Traditionen kan 
åtminstone spåras tillbaka till 1700-talets Europa. Huvudsyftet med de empiriskt 
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underbyggda "geologikartor", som då började framställas, var att visualisera utbred
ningen av kända malm- och mineralförekomster.6 Ett tidigt exempel som visade 
regioner i nordvästra Frankrike och södra Storbritannien, Carte Minéralogique, tryck
tes 1746 och flera liknande kartor för andra områden tillkom mot slutet av seklet.7 

Dessa mineralgeografiska kartor, eller atlaser som de också kallades, baserades på 
någon form av mineralogisk systematik - i regel olika för olika länder - och produce
rades mot bakgrund av den praktiska nytta de tänktes kunna ha för gruvnäringarna.8 

Själva begreppet geologi, som namnet på en teori om jordens natur, började visser
ligen användas 1779 av Jean-André Deluc (1727—1817), men någon geologi i mo
dern mening praktiserades inte i samband med denna tidiga form av kartläggning. 
Inriktningen kallades allmänt för geognosi.9 

GEOLOGISKA KARTOR 

De mineralgeografiska kartorna följdes och kompletterades av sektionskartorna, vilka 
syftade till att visualisera berggrunden ur ett "genomskuret" perspektiv. Tillsammans 
förväntades de båda karttyperna ge en tredimensionell bild av de undersökta områ
dena. Sektionskartorna spelade antagligen en lika stor roll ur ekonomiskt hänseende 
som de äldre kartvarianterna - exempelvis redovisades även kolformationer - men de 
gav samtidigt en vägledning till de karterade områdenas vertikala uppbyggnad. Att 
marken bestod av flera olika "skikt" var känt sedan lång tid, men så länge jordskorpan 
betraktades som statisk, tolkades dessa skikt endast som underliggande och överlig
gande, inte som äldre och yngre. 

En tanke som etablerades i samband med de naturfilosofiska teorier om jordens 
utveckling, som formulerades under andra hälften av 1700-talet, var att det fanns ett 
begränsat antal världsomspännande berglager (strata) som vart och ett kunde hän
föras till en särskild tidsperiod i naturens historia.10 Ett välkänt förslag om att upp
byggnaden kunde indelas i primära, sekundära, tertiära och kvartära berg- och jord
lager skisserades av den italienske mineralogen Giovanni Arduino (1735-1795). 
Svaret på frågan hur dessa lager skulle kategoriseras och kronologiskt bestämmas, 
fann man i markens biologiska lämningar, som omkring sekelskiftet 1800 uppmärk
sammades och blev vetenskapliggjorda på ett nytt sätt. Fossil hade länge intresserat 
naturalhistorikerna, men istället för att endast studeras och klassificeras i museer och 
privata samlingar kom de nu även att tolkas i ett stratigrafiskt sammanhang.11 Karak
täristiska fossil, tänkte man sig, kunde fungera som indikatorer på de skilda berg
lagrens ålder. 

Kartorna blev därmed allt mer detaljerade och för att kunna frilägga de olika 
skikten och lagren utvecklades framställningstekniker där olika färgskalor nyttjades. 
En av de allra första och mest berömda kolorerade kartserierna av detta slag produce
rades av den brittiske kanalbyggaren och gruvarbetaren William Smith (1769-1839). 
Kartan, som presenterade Englands och Wales geologi, publicerades 1815 och blev 
under lång tid en förlaga för hur geologiska kartor skulle framställas. Andra inflytelse
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rika kartarbeten utfördes vid samma tid i Sachsen under ledning av Abraham Gottlob 
Werner (1749-1817) och i Paris av Alexandre Brongniart (1770-1847) tillsammans 
med Georges Cuvier (1769-1832).12 Men det var, enligt Simon Winchester, Smiths 
karta som i grunden "förändrade" världen.13 

De så kallade stratigrafiska kartorna syftade inte bara till att visualisera natur
resurser och de geologiska lagrens uppbyggnad, utan också den geologiska tiden som 
nu sträckte sig långt bortom den bibliska kronologin. Resultatet blev slutligen en 
fyrdimensionell representation av det karterade området i fråga. Tillsammans med 
nya teorier och metoder för att studera geologiska och biologiska processer kom de 
geologiska kartläggningarna därmed att bidra till en rekonstruktion av den geologiska 
historien, från jordens daning och framåt.14 "By about 1840, a long and complex 
earth history, dwarfing the whole of subsequent human history, had become a 
consensual feature of the scientific view of the wo rid", sammanfattar Martin 
Rudwick.15 Historieskrivningen och fornforskningen började sålunda kompletteras 
med en geologisk historieskrivning. Att den senare praktiken var influerad av de två 
tidigare är tydligt och märks bland annat i Charles Lyells uppsats "Analogy of 
Geology and History" från 1828.16 Liksom geologen James Hutton talade Lyell om 
"naturens arkiv", vars geologiska och paleontologiska lämningar kunde betraktas likt 
fornminnen. 

De första geologiska kartläggningarna utfördes i regel på privata initiativ och av 
ett fåtal personer som var utbildade vid bergsskolor (som Werners skola i Freiberg 
eller Johan Gottlieb Gahns i Falun) och direkt knutna till gruvnäringarna. En föränd
ring ägde rum under början av 1800-talet, då grupper av geologiskt intresserade per
soner började organisera sig, varvid en annan typ av samarbete tilltog. Den första 
kända sammanslutningen av detta slag var Geological Society of London, som grun
dades 1807 på initiativ av kemisten Humphry Davy (1778-1829) och som till en 
början leddes av George Bellas Greenough (1778-1855).17 Som ett brittiskt socialt 
fenomen var sammanslutningen tidstypisk. Likt Linnean Society of London (1788), 
Zoological Society of London (1826) och Chemical Society of London (1841) var 
den bara en av flera vetenskapliga specialföreningar som bildades vid sidan av Royal 
Society under denna tid.18 

Geological Society of London började som en informell middagsklubb för lokala 
amatörmineraloger, men man knöt efter hand till sig bemärkta vetenskapsmän från 
hela Storbritannien.19 Adam Sedgwick (1785-1873) valdes in 1818, Charles Lyell 
(1797-1875) 1819, George Scrope (1797-1876) och Roderick Murchison (1792-
1871) 1824 och Charles Darwin 1836, bara för att nämna några namn. Dessa skilde 
sig markant från samtidens bergsmän, inte bara på grund av att de kallade sig "geo
loger" utan också för att samtliga medlemmar hörde till den viktorianska överklassen. 
Därav den välanvända vetenskapshistoriska beteckningen "Gentlemanly Geo-
logists".20 Sällskapet, som redan efter ett år hade femtio ordinarie medlemmar, blev 
med tiden ett betydelsefullt och statusfyllt centrum för geologisk forskning och dis
kussion. En egen tidskrift, Transactions of the Geological Society of London, började ges 
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ut, ett geologiskt museum byggas upp och 1819 producerade ledamöterna sin första 
karta, A Geo logicai Map of England and Wales, vilken ett år senare följdes av en detal
jerad kartbeskrivning.21 I Frankrike grundades en motsvarande geologisk förening 
omkring 1830 och därefter skulle flera andra länder följa exemplet.22 

GEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

Geologiska kartläggningar över större områden kräver ansenliga ekonomiska resurser. 
Sådana förutsättningar kom också att erbjudas från statligt håll i och med inrättandet 
av de nationella geologiska "undersökningarna" {surveys). Deras uppgift blev att med 
stratigrafisk utgångspunkt inventera och kartlägga hela nationer, inldusive kolonier. 
Under ledning av militären och geologen Henry De la Beche (1796-1855) initiera
des Geological Survey of England and Wales 1835.23 Strax därefter grundades ett 
museum för praktisk geologi i London, där inhämtat material kunde samlas och 
analyseras samt visas upp för en bredare publik. Fram till 1856 bestod undersök
ningen endast av sju personer, men därefter expanderade verksamheten snabbt till att 
bli den största statsunderstödda vetenskapsinstitutionen i Storbritannien. År 1868 
var närmare sextio geologer anställda. Geological Society of London, som levde kvar 
vid sidan om, valde därmed en annan huvudsaklig inriktning, och det var att värna 
om den mer teoretiska sidan av geologin.24 En liknande verksamhetsuppdelning mel
lan två eller flera geologiska institutioner kom sedermera att ske även i andra länder, 
också i Sverige. 

Den geologiska undersökningen i Storbritannien var av allt att döma den första 
nationella, och den fick ett enormt inflytande, då det var genom dess verksamhet som 
såväl arbetsmetoder som väsentliga delar av den numera klassiska stratigrafiska pro
filen konstituerades.25 Det brittiska inventerings- och terminologisystemet fortsatte 
nämligen att användas i kolonierna och det upptogs också efterhand av geologiska 
undersökningar i andra länder. När Roderick Murchison övertog ledningen utvidga
des verksamheten vidare till det Brittiska Nordamerika, där Geological Survey of 
Canada startade 1842.26 En geologisk hegemoni upprättades, och som det har påpe
kats hade spridningen av det brittiska geologiska systemet inte bara vetenskapliga och 
näringsinriktade ambitioner utan också politiska. James Secord talar i sammanhanget 
om en vetenskapsbaserad kulturell och ekonomisk imperialism.27 

Det bör framhållas att statsfinansierade geologiska kartläggningar påbörjades i 
North Carolina (1824), South Carolina (1825) och Massachusetts (1830). Dessa ut
gick dock från de enskilda delstaterna och var i högre grad än undersökningen i Stor
britannien integrerad med traditionellt topografiskt kartarbete. Den federala United 
States Geological Survey inrättades först 1879, bland annat av det skälet att den ame
rikanska ledningen ville att USA nu skulle betraktas som en sammanhållen helhet.28 

Under åren 1825—35 genomförde också Élie de Beaumont och Ours Pierre Dufrénoy 
en större geologisk inventering i Frankrike (i första hand av kolfyndigheter) på upp
drag av Corps des Mines.29 
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Under andra hälften av 1800-talet spred sig den institutionella kartläggnings-
verksamheten över världen. Geologiska undersökningar startade i Sverige och Norge 
1858, i Finland 1865 och i Danmark 1888. Utöver undersökningar i Europa och i de 
europeiska kolonierna i Australien, Nya Zeeland, Amerika, Indien och Afrika hade 
liknande arbeten också hunnit påbörjas i Japan och Thailand redan före sekelskiftet 
1900. Verksamheten uppfattades uppenbarligen som mycket angelägen. Varför det 
blev så förklarar David Oldroyd på följande sätt i boken Thinking about the Earth 
(1996): 

With the historicizing of geology, a new and attractive prospect opened up for geological research. 
Countries had to be mapped, and this needed to be done in some kind of coordinated manner. 
With the mapping of a country, its geological history would be determinable, and at the same time 
the very process of detailed mapping would reveal something of the country's mineral wealth and 
hence its economic prospects. With the burgeoning of the Industriai Revolution, national 
geological surveys became increasingly attractive and were pursued more and more assiduously in 
the nineteenth Century and until the recent past.30 

De geologiska kartläggningarna, främst de brittiska och amerikanska, har beskrivits, 
analyserats och värderats från olika utgångspunkter, och då i första hand utifrån deras 
uppenbara funktioner: att under den industriella expansionen nå ökad vetenskaplig 
kunskap om respektive lands eller kolonis geologi och därmed bidra till en rationell 
exploatering av naturresurser.31 Verksamheten blev på detta sätt en del av nationernas 
allmänna modernisering, på samma gång som den vetenskapliga utvecklingen 
befrämjades. Som Gunnar Eriksson har beskrivit det, hade den starka kopplingen 
mellan teori och praktik just att göra med kartläggningens inventerande karaktär. 
"När en inventering sätts i gång kan man inte veta vad resultatet skall bli. Bara tiden 
kan sortera fynden i nyttiga och onyttiga, dessförinnan måste forskningen ha sin 
gång."32 Med moderna termer skulle verksamheten kanske kunna benämnas som en 
kombination av "grundforskning" och "tillämpad forskning". 

I en detaljrik studie av den brittiska kartläggningen har Secord utvecklat ett reso
nemang som går ut på att institutionen i fråga (under en tid) fungerade som en infly
telserik form av forskarskola, där blivande geologer fick möjlighet att lära sig såväl 
geologisk teori som praktiskt hantverk.33 Situationen var förmodligen inte unik för 
Storbritannien. I många länder, även i Sverige, dröjde det länge innan en reguljär 
geologiundervisning bedrevs vid de högre lärosätena, och de geologiska undersök
ningarna fick på så sätt fylla en utbildande funktion. Dessa reproduktiva praktiker 
sträckte sig också till den bredare allmänheten, vilken förväntades bilda sig med hjälp 
av undersökningarnas skrifter och de geologiska museer som i många länder inrätta
des i anslutning till kartläggningarna. 

Den geologiska kartläggningens betydelse för att skänka nationell prestige har 
redan påpekats, men förtjänar att ytterligare betonas. Territoriella kartor, geologiska 
såväl som topografiska, har överlag fungerat som kraftfulla ideologiska symboler. Till
komsten av den Hermelinska nationalatlasen vid sekelskiftet 1800, till exempel, blev 
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enligt Sven Widmalm ett tecken på att Sverige var ett land med nationalistiskt sin
nade människor.34 Kartorna har i sin tur kunnat användas för att artikulera och 
befästa idéer om fixa nationella gränser, en nationell tillhörighet och en enhetlig 
kultur.35 På just Hermelins karta över Västerbotten och Lappland (1795-96) finns 
åtskilliga gruvor, masugnar och nybyggarbosättningar upptagna, medan markeringar 
om den samiska kulturen saknas.36 Genom kartan kopplades alltså Sverige till själva 
marken. "Den magiska kraften i territoriet återfinns i tankarna kring fosterjorden", 
skriver Orvar Löfgren, "inte bara i exilens längtan hem till ett landskap utan även i 
den magiska kraft som just jorden ges."37 

Med inspiration från Michel Foucault har Oldroyd därutöver problematiserat 
företeelsen ur ett maktperspektiv, som inte bara handlar om ett maktutövande mot 
människor utan också mot naturen. På motsvarande sätt som människor kom att 
kontrolleras, kategoriseras, domineras och styras av byråkratiska instanser som fängel
set, skolan och sjukhuset, har även naturen - område efter område - utsatts för och 
objektifierats av de geologiska undersökningarna.38 Konsekvensen har blivit en mer 
mekanistisk natursyn, följd av en accelererande exploatering av naturresurser. Detta 
perspektiv ligger i sin tur nära det miljöetiska perspektiv som Carolyn Merchant 
anlägger i boken Eco logicai Revolutions (1989). Merchant undersöker inte de geolo
giska undersökningarna speciellt, utan talar snarare om dem som en beståndsdel i en 
större process där människor med vetenskapens hjälp har försökt dominera naturen. 
"[. . .] the history of power over nature", anser Merchant, "is a history of spaces, 
spadai metaphors (habitat, soil, landscape, topography, terrain, region and so on), 
strategies of control, and modes of mapping, tabulation, recordation, Classification, 
demarcation, and ordering".39 Vetenskapliggörandet, kontrollerandet och exploate
randet av naturen, inklusive geologin, har enligt detta synsätt gått hand i hand på ett 
sätt som i förlängningen bidragit till uppkomsten av miljöproblem. 

Samtliga dessa tolkningar av de geologiska kartläggningarna är relevanta. De be
lyser viktiga sidor av en och samma företeelse som i grunden är mycket komplex. 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) utgör i dessa övergripande avseenden inget 
undantag från den generella bilden, även om SGU också har en egen historia. 

Sveriges Geologiska Undersökning 

"Får i händelse af min död icke lemnas i händerna på någon av Vetenskapsakad:s 
ledamöter, utan bör genast förseglas och i min familjs ego förvaras, för att först tio år 
härefter till — öfverlemnas och brytas." Dessa dramatiska rader står nedtecknade på 
omslaget till ett oavslutat, sextioåtta sidor långt, handskrivet dokument med titeln 
"Geologiska Undersökningens krönika", signerat "A. E. den 20/5 62".40 Förkort
ningen A. E. står med all säkerhet för Axel Erdmann och denna krönika utgör hans 
personliga vittnesbörd om SGU:s tillkomsthistoria och första verksamhetsår. När det 
i det följande skall undersökas hur den geologiska kartläggningstraditionen mani
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festerade sig i Sverige är detta dokument, som hittills varit föga känt för forskningen, 
en tacksam utgångspunkt.41 Vem var denne Erdmann? Vad hade han att berätta, och 
vad var det han ville dölja? 

AXEL ERDMANN OCH IDÉN OM EN SVENSK UNDERSÖKNING 

Som SGU:s första chef var Axel Erdmann (1814—1869) en av de personer som spe
lade en central roll för geologins institutionalisering i Sverige.421 de biografiska texter 
som finns om honom har han närmast beskrivits som en monolitisk enmansinsti-
tution, jämförbar med botanikens Linné eller kemins Berzelius.43 Men mer fruktbart 
är att, med Latour, se honom som en inflytelserik aktör i ett större nätverk, i vilket 
såväl andra vetenskapsmän som institutioner och finansiärer ingick.44 

Axel Erdmann var född och uppvuxen i Stockholm och hade i botten en högre 
utbildning med hovrättsexamen (1833) och bergsexamen (1836) vid Uppsala univer
sitet samt en kortare utbildning vid bergsskolan i Falun.45 Inledningsvis ägnade han 
sig åt mineralernas kemiska uppbyggnad och han arbetade också under en tid som 
kemist vid Berzelius' laboratorium i Stockholm. Under 1840-talet engagerades 
Erdmann i det av Brukssocieteten initierade och av Jernkontoret finansierade geo-
gnostiska kartläggningsprojekt, som leddes av bergsvetenskapsmannen Jakob Henrik 
af Forselles (1785-1855). Det huvudsakliga syftet med projektet var att inventera de 
större järnmalmsfälten samt att upprätta en geognostisk karta över Sveriges berg
grund, upp till den 64:e breddgraden.46 Nyttoaspekten var här central, liksom kartans 
nationella betydelse. "Detta arbete", underströk Berzelius på tidstypiskt manér, 
"kommer att göra Fäderneslandet ej blott en oberäknelig nytta utan ock ära".47 

Genom samarbetet med Forselies inskolades Erdmann i den kartläggande tradi
tionen. Under åren 1841-48 reste han över stora delar av Sverige för att studera berg
arter och lokalisera malmfyndigheten och han försökte samtidigt utarbeta nya meto
der för att skilja olika mineraler från varandra.48 På grund av meningsskiljaktigheter, 
bland annat beträffande de geognostiska tolkningarna, lämnade Erdmann projektet 
för att under en tid resa och forska på egen hand, delvis också på egen bekostnad.49 

Han uppehöll sig i öppna gruvfält och sammanställde efter hand flera mindre kartor 
över dessa platser, några på uppdrag av Brukssocieteten. Småningom blev han an
ställd som lärare i mineralogi, geognosi och gruvbrytning vid bergsskolan i Falun och 
även som lärare i kemi vid Högre artilleriläroverket i Marieberg.50 Han författade två 
läroböcker och 1854 fick han professors namn.51 

Vid sidan av geognosin och mineralogin intresserade sig Erdmann också för ett 
annat spörsmål, och det var frågan om de samtida nivåförändringarna i Östersjö
regionen. Intresset visas inte minst genom den digra manuskriptsamling, med titeln 
"Diverse frågor om Landets höjning och sänkning , som finns bevarad bland hans 
efterlämnade dokument från 1840-talet.52 Under sina resor hade Erdmann nämligen 
uppmärksammat de vattumärken, som huggits in i klippor för att markera den på
gående strandlinjeförskjutningen. Dessa markörer, menade Erdmann, räckte långt 
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ifrån till för att korrekt uppskatta fenomenet och 1847 föreslog han därför att Veten
skapsakademien borde utföra regelbundna vattenhöjdsobservationer längs kus
terna.53 Tillsammans med naturalhistorikern Sven Loven (1809-1895) formulerade 
han ett upprop där frågans nationella betydelse ställdes på sin spets. I Öfversigt af 
Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar (1850) skrev Erdmann och Loven: 

Sverige är dock det land, der höjnings-fenomenet först anmärktes och sedermera med fortsatta 
iakttagelser följdes på spåren, - det har för denna fråga blifvit ett klassiskt land - och det vore 
svenska nationen ingalunda ovärdigt att, ihågkommande det vackra valspråket "för efterkom
mande", äfven med tillfällig uppoffring söka att bringa denna fråga till ett slutligt afgörande.54 

Vetenskapsakademien antog förslaget och Erdmann tilldelades uppdraget att ansvara 
för mätningarna, som inleddes 1852.55 Fasta vattenmätare för dagliga observationer 
togs då i bruk vid tretton fyrbåksstationer längs kusten, från Malören vid Haparanda 
till Kosters fyr utanför Strömstad. Därtill mättes även vattennivån vid Stockholms 
sluss. För att samtidigt kontrollera vindarnas påverkan på nivån kompletterades 
vattenmätarna med särskilda vindmätningsinstrument.56 Uppgiften att undersöka 
Östersjöns höjdvariationer var dock inte bara vetenskapligt intressant utan uppfatta
des även som betydelsefull ur militär synpunkt. För det svenska försvaret var det av 
vikt att ha aktuell information om skärgårdarnas konturer, och sedermera inleddes 
även ett mätsamarbete med militärmyndigheterna i Preussen.57 Tyngd under nya 
arbetsuppgifter lämnade Erdmann detta projekt 1860, men själva frågan om nivåför
ändringarnas natur skulle han fortsätta att fundera över livet ut, något som skulle 
lämna avtryck i SGU:s utveckling. Men då var det inte de i samtiden pågående nivå
förändringarna som hamnade i fokus, utan de som hade utspelats i det förflutna. 
Erdmanns uppfattning om dessa nivåförändringar skall tas upp i nästa kapitel. 

Jakob Henrik af Forselies avled 1855. Arton kartblad i skala 1:400 000 med titeln 
Geognostisk Karta öfuer Sverige var då färdiga och inlämnade för tryckning på 
Litografiska anstalten i Stockholm.58 Mot bakgrund av den internationella geologi
forskningen hade dock Forselles geognostiska tolkningar börjat betraktas som föråld
rade och redan samma år restes krav på nya kartläggningar. Det är i detta skede som 
Erdmanns krönika över SGU:s tillkomst börjar. 

Vid Uppsala läns Hushållningssällskaps vintersammankomst i januari 1855 före
slog ordföranden, landshövding Robert von Kraemer (1791-1880), och sekreteraren, 
botanisten Johan Arrhenius (1811-1889), att en geologisk undersökning borde 
komma till stånd i Uppsala län.59 Förslaget vann gehör bland sällskapets ledamöter, 
varpå Axel Erdmann, botanisten Elias Fries (1794-1878) och kemisten Lars Svanberg 
(1815-1878) tillsammans utformade ett utlåtande med kostnadsberäkning, som sän
des till Kungl. Maj:t.60 Strax därefter hölls det sjunde allmänna Svenska Lantbruks
mötet, också det i Uppsala, och även vid detta tillfälle ställdes frågan om inte geolo
giska undersökningar borde göras. Erdmann påpekade denna gång att sådana under
sökningar redan utfördes i flera länder - främst i "geologiens rätta hemland", Eng
land - och uppmanade till att mötet borde arbeta för "noggranna geologiska under
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sökningars anställande af vårt fäderneslands särskildta delar".61 Med hänvisning till 
sambandet mellan geologin och jordbrukets "rationella utveckling" tog mötet Erd-
mann på orden, och bland andra önskemål inlämnades ytterligare en förfrågan till 
Kungl. Maj:t. 

Under tiden hade Hushållningssällskapets ansökan remitterats till Lantbruks
akademien, som valde att avstyrka förslaget.62 En ny remiss gick till Vetenskaps
akademien, men även där ställde man sig tveksam. Tveksamheten hos akademierna 
tycks dock inte ha gällt den geologiska undersökningen i sig, utan snarare förslaget att 
den endast skulle omfatta Uppsala län. Vetenskapsakademien, med Sven Lovén vid 
zoologiska avdelningen och Carl Gustaf Mosander (1797-1858) vid mineralogiska 
avdelningen, valde istället att förorda en allmän geologisk undersökning över hela 
landet efter en gemensam plan.63 Ett liknande krav ställde även Lantbruksakade
mien.64 Trots dessa synpunkter ansåg tydligen Kungl. Maj:t att en undersökning av 
mindre slag borde sjösättas så snart som möjligt, och därför accepterades Hushåll
ningssällskapets ursprungliga förslag. Det kungliga beslutet, berättar Erdmann, föll 
ner "såsom en bomb i lägret. Ingen hade väntat sig det och jag kunde icke heller 
förmoda en sådan utgång af saken då Landtbruks- och Vet. akademierna båda hade 
gifvit ett afstyrkande votum. Men lyckliggjord genom detta första allmänna ynnest
bevis kunde den Geologiska forskningen inom fäderneslandet från den stunden med 
mera tillförsigt våga hoppas på framtiden."65 

"GEOLOGISK KARTA ÖFVER FYRIS ÅNS DALBÄCKEN" 

Axel Erdmann, som vid denna tid var lärare vid bergsskolan i Falun, kallades till 
Uppsala för att åta sig ledningen för den geologiska undersökningen inom länet. 
Nödvändiga topografikartor, instrument och redskap införskaffades och efter råd 
från kemisten Svanberg utvaldes två "passande biträden", Viktor Karlsson (1827-
1879) och Carl Philip Carlsson. Båda var nyutexaminerade från Uppsala universitet, 
den förre med bergsexamen och den senare med filosofie kandidatexamen, och hade 
enligt Erdmann goda teoretiska kunskaper. Däremot saknade de praktiska erfaren
heter, varför Erdmann fick börja med att ge dem en snabbutbildning i fält.66 Under
sökningen inleddes sensommaren 1856 och som försöksplats utsågs ett omkring två 
kvadratmil stort område på båda sidorna om Fyrisån i Uppsala; en plats som på grund 
av sin varierande geologi förmodligen var vald med strategisk omsorg. Viktigt att 
lägga märke till är dock, att den plan som Erdmann nu satte i verket, i ett avseende 
skilde sig från de utländska kartläggningarnas normala ansats. Enligt denna plan 
skulle inte bara berglagren utan också de ovanliggande lösa jordlagren - de erratiska 
(kvartära) bildningarna - kartläggas och detaljerat beskrivas. Varför denna utvidg
ning av den geologiska kartläggningens materiella praktiker? 

Att även de lösa jordlagren förtjänade vetenskaplig uppmärksamhet var ingen ny 
idé i Sverige. Faktum är att en riksdagsmotion om "undersökningar af jordlagren i 
olika trakter af Riket" hade väckts redan 1848 av borgarståndets Per Johan Lagergren 
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(1797-1858). Lagergren påpekade här nyttan av "geologiska forskningar, anställda i 
annat ändamål, än att upptäcka metaller", men förslaget avstyrktes av Stats
utskottet.67 Uppmärksammandet av jordlagren kan även kopplas till Hushållnings
sällskapets och Lantbruksakademiens kunskapsbehov och det vetenskapliggörande av 
jordbruket som pågick vid denna tid.68 Det var ju jorden, inte berggrunden, som gav 
upphov till säd och skog. Och mer mat behövdes. Från år 1800 till 1850 hade Sveri
ges befolkning ökat med närmare femtio procent, från ca 2,3 till 3,5 miljoner. 
Livsmedelsproblematiken hade börjat göra sig gällande och det trots att en överväldi
gande majoritet av befolkningen i Sverige ännu var jordbrukare.69 

Det bör dessutom noteras att ett antal geologiska arbeten om jordarter och andra 
kvartära bildningar i Sverige precis hade publicerats av Erdmanns då mycket nära vän 
Hampus von Post (1822-1911).70 von Post var militär och kemist och verkade vid 
Ultuna lantbruksinstitut, vars försöksstation han var föreståndare för under perioden 
1869—92. Hans empiriska forskning fick stort inflytande på synen på jordlagrens 
bildningssätt (även beträffande moräner och rullstensåsar) och tillsammans med Otto 
Torells geologiska arbeten bidrog de - till en början mot hans egen vilja - till 
istidsteorins genombrott i Sverige.71 När Erdmann författade sina läroböcker i geo
logi före 1857 utgick han inte från någon glaciation, men det gjorde han i pionjär
studien över Fyrisåns dalbäcken sedan han hade tagit del av von Posts resultat.72 "När 
omedelbart härefter Sveriges Geologiska Undersökning, med just denna afhandling 
[von Posts] som utgångspunkt, började sitt arbete, är det med ett fullständigt 
glacialistiskt åskådningssätt [. . .]", menar Rutger Sernander. "ERDMANNS vid
synta ledning spelar härvidlag hufvudrollen, men glömmas bör nog ej Undersökning
ens förbindelse de första åren med H. von Post."73 Jordarternas rationella användning 
liksom deras tillkomst och kategorisering utifrån en tänkt glaciation var alltså frågor 
som redan hade hamnat på den geologiska dagordningen när kartläggningen i Upp
sala inleddes. Men det var genom Erdmanns beslut som en inventering och utforsk
ning av dessa bildningar småningom blev institutionaliserad, något som skulle bli 
den kvartärgeologiska forskningen till stort gagn. Som kommer att framgå lade kart
läggningen av landets lösa jordlager den empiriska grunden till studiet av Sveriges 
geografiska utveckling sedan istiden. 

Genom att uppmärksamma både berg och jord betraktade sig Erdmann som en 
innovatör inom den geologiska kartläggningsverksamheten. "Så vidt jag vet hade 
denna method ännu ingenstädes hvarken inom eller utom landet i någon större skala 
varit använd", berättar han i sin krönika.74 Denna ståndpunkt har också traderats och 
framstått som en sanning: Sverige och SGU var först med den senare så framgångsrika 
metoden.75 Jämförande historiska studier av världens geologiska undersökningar 
visar dock att bilden måste nyanseras något. År 1845 fattade Geological Survey of 
Canada beslut om att kartera berg, jord och mineral och detsamma tycks ha gällt 
vid det Geologiska Institutet i Ungern sedan 1849.76 Det Erdmann gjorde var snarare 
att avvika från det traditionella arbetssättet och som skäl till det anger han i sin krö
nika: 
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Oberäknadt det vetenskapliga intresse, som ett närmare studium af alla dessa i allmänhet hittills så 
ytterst litet kända lösa jordlager skulle erbjuda och de vigtiga slutsatser öfver de vid tiden för deras 
aflagring inom fäderneslandet rådande naturförhållanden, som deraf skulle kunna dragas, borde 
äfven för den praktiska landtbrukaren en öfverskådlig bild af dessa olika lagers utbredning och 
mägtighet vara i hög grad välkommen. Huru mycket en sådan utsträckning skulle komma att 
försenas, trodde jag likväl att målet väl var värdt att af dessa förenade orsaker eftersträfva, såsom 
bidragande i så väsendtlig mån till en fullkomligare kännedom om vårt eget land och om den 
mark, der vi alla bo och bygga.77 

Citatet fångar den geologiska kartläggningens tre centrala, med varandra samman
vävda intressen: det vetenskapliga, det ekonomiskt nyttoinriktade och det nationella. 
Dessa intressen uttrycktes också med all önskvärd tydlighet i den kungliga proposi
tion, som den 30 oktober 1856 överlämnades till rikets ständer.781 linje med akade
miernas yrkanden förordade propositionen forskning, i syfte att erhålla "en fullstän
dig kännedom om fäderneslandet i geologiskt hänseende", samt tryckning av geo
logiska kartor som vilade på denna kunskapsgrund. Den vetenskapliga betydelsen 
betraktades som självskriven mot bakgrund av den stolta svenska tradition, "som 
genom Linné, Bergman, Schéele och Berzelius mer än en gång stått i spetsen för 
naturvetenskaplig utveckling i fiere med geologien beslägtade rigtningar". Eftersom 
rikstäckande geologiska undersökningar redan hade påbörjats i andra länder var det 
bara naturligt att en sådan forskning också igångsattes i Sverige, menade man. Vidare 
betonas här att denna kunskap var av stor betydelse för "landets ekonomiska och 
materiella förkofran", för bergshanteringen, byggnadskonsten, lantbruket och även 
sjukvården (angående hälsobrunnarna).791 enlighet med Vetenskapsakademiens för
slag förespråkade regeringen dels att en paleontolog skulle delta i verksamheten för att 
utföra botaniska undersökningar, dels att den geologiska undersökningen av hela 
Sverige skulle kunna avslutas inom tjugotvå år. Denna tidsram var, som det senare 
skulle visa sig, väl knappt tilltagen.80 

Fältundersökningen vid Fyrisån avslutades i oktober 1856 och under resten 
av hösten och vintern fortsatte Erdmann och Karlsson med analyser och laborativa 
undersökningar av insamlat material.81 Till Hushållningssällskapet meddelade Erd
mann att antalet insamlade prov redan då uppgick till närmare sjuhundra stycken.821 
februari 1857 var en preliminär karta i skala 1:100 000 färdigritad och färglagd, och 
Erdmann kunde visa upp resultatet för Kungl. Maj:t.: "Geologisk Karta öfver Fyris 
Åns Dalbäcken".83 Erdmann fick i uppdrag att författa en beskrivande text samt låta 
trycka kartan och dela ut den till rikets ständer, som ett underlag för det kommande 
beslutet om en allmän geologisk undersökning av hela landet. Mot bakgrund av de 
synpunkter som tidigare hade inkommit underströk Erdmann att det bästa vore om 
undersökningen "icke måtte komma under lydnad eller beseende af någon akademi, 
utan i närmaste hand få sortera under Konungen sjelf".84 

En detaljerad beskrivning författades och kartan lämnades in till Generalstabens 
Litografiska anstalt för tryckning i tusen kopior. Kungen och de övriga medlemmarna 
i den kungliga familjen, liksom riksständerna och samtliga statsråd, uppvaktades och 
tilldelades var sitt exemplar. Erdmanns nätverk växte. Under tiden som fältarbetet i 
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"Geologisk Karta öfver Fyris Åns Dalbäcken" (1856), som blev prototyp för SGU:s kombinerade jord- och 
bergartskartor. SGU:s arkiv. 

Uppland fortsatte togs den kungliga propositionen upp för behandling av ständerna. 

I en första överläggning var intresset svalt, varför frågan sköts på framtiden. En geolo

gisk kartläggning uppfattades för all del som viktig och nyttig, men alltför kostsam att 

genomföra. Vid en andra diskussion, i december 1857, röstade ridderskapet, adeln 

och prästerna för och borgarna och bönderna emot. Först efter votering i förstärkt 

statsutskott avgick förslaget med seger och det beslöts då att ett belopp på 20 000 
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riksdaler per år under perioden 1858-60 skulle anslås till "Geologiska Undersökning
ars anställande inom fäderneslandet".85 

En fråga som ännu inte var avgjord gällde vem som skulle få äran att leda den 
geologiska undersökningen, och det var kring den frågan som det frostiga förhållan
det mellan Vetenskapsakademien och Erdmann (själv akademiledamot sedan 1848) 
uppstod. Som det verkar stod Erdmann, vid denna tid, inte på god fot med vissa av 
Vetenskapsakademiens ledamöter, särskilt inte med Sven Loven och Carl Gustaf 
Mosander. Som tänkbar ledare hade Loven föreslagit paleontologen Nils Peter Ange
lin (1805-1876), som sedan 1856 arbetade med en geognostisk undersökning i 
Skåne på uppdrag av Malmöhus Läns Hushållningssällskap.86 Angelin, invald som 
akademiledamot 1857, hade just testamenterat sin privata fossilsamling till Veten
skapsakademien och Erdmann misstänkte att en motprestation planerades.87 Att 
Erdmann var upprörd över detta går inte att ta miste på. I sin krönika ondgör han sig 
över såväl Angelins förespråkare som "Sten-Petter" själv - en person, som enligt 
Erdmann var "begåfvad med en hög grad af knagglighet i sitt väsende". Om Erd-
manns position verkligen var hotad av Angelin är svårt att säga. Klart är dock att han 
själv uppfattade det så och att Vetenskapsakademien inte gärna släppte kontrollen 
över den nya geologiska undersökningen ifrån sig. Situationen känns igen från Stor
britannien där George Bellas Greenough och Geological Society of London utkäm
pade en strid för sitt självbestämmande gentemot den mäktige Sir Joseph Banks och 
Royal Society.88 

I början av 1858 gav chefen för civildepartementet i uppdrag åt Erdmann att 
sammanställa en promemoria om hur den geologiska undersökningen av Sverige 
skulle läggas upp. Ledningsfrågan tycktes sålunda vara avgjord. Men under tiden som 
Erdmann arbetade med sitt förslag uppsöktes han av Mosander, som försökte övertala 
honom om att arbetet ändå borde underordnas Vetenskapsakademien. Erdmann av
visade bestämt förslaget och förklarade än en gång att han endast åtog sig chefskapet 
om han fick arbeta direkt under Kungl. Maj:t och utan styrning från akademierna. Så 
kom det också att stå i den promemoria som han inlämnade till civilministern. 
Denne menade dock att Vetenskapsakademien, åtminstone för formens skull, borde 
granska Erdmanns förslag och därefter fungera som kontrollinstans när arbetet kom
mit igång. Men Erdmann vidhöll envist sin ståndpunkt, och efter en diskussion fick 
han till sist sin vilja igenom. 

Den 6 mars 1858 offentliggjordes så att Axel Erdmann blivit förordnad till: 
"Chef för de beslutade geologiska undersökningarna inom fäderneslandet."89 Riktlin
jerna för arbetet, i allt väsentligt i enlighet med Erdmanns förslag, infördes i Svensk 
fórfattningssamlingi juni samma år. Huvudsyftet formulerades på följande sätt: "[. . .] 
med iakttagande af wetenskapens fordringar och med särskildt fästad uppmärksam
het å jord- och berglagrens wigt och inflytande i ekonomiskt hänseende, uppdaga och 
genom fullständiga kartor och beskrifningar meddela kännedom om landets all
männa geognostiska beskaffenhet [. . .]."90 Det stora arbetet - som blev direkt inord
nat under civildepartementet - kunde ta sin början. 
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INSTITUTIONENS FORMERING 

SGU:s formering, från idé till fungerande institution, var ingen enkel process. Enligt 
de kungliga direktiven hade Axel Erdmann visserligen fria händer att anställa upp till 
åtta medhjälpare, som han enligt egen önskan kunde inskola i undersökningens 
arbetsmetoder. Utöver denna hjälp kunde han dessutom be om bistånd från tjänste
männen vid Topografiska Corpsen och Lantmäteriet samt från andra ämbetsverk och 
myndigheter som på något sätt berördes av projektet.91 Som framgår av krönikan fick 
Erdmann emellertid problem med både myndigheter och sina första medarbetare, 
och då särskilt med de senare. Den högre utbildningen i geologi var ännu mycket 
knapphändig och Erdmann berättar att han till en början inte hade möjlighet att 
"uppställa så stora fordringar, beredd som jag måste vara att först sjelf inöfva de 
blifvande medarbetarna och sedan alltjemnt med min närvaro följa och öfvervaka 
deras åtgöranden".92 Ett sätt att åtgärda situationen kunde förstås ha varit att rekry
tera kompetent personal utanför Sveriges gränser, men denna utväg ville Erdmann 
inte veta av. En av hans principer var nämligen att han "med uteslutande svenska 
krafter" önskade utföra arbetet.93 SGU skulle bli ett nationellt projekt. 

Erdmanns första samling medarbetare, vilka benämndes "biträdande geologer" 
eller bara biträden, var en liten brokig skara som rekryterades genom hans personliga 
kontakter. Viktor Karlsson, som enligt Erdmann hade förutsättningar att bli en "dug
lig medarbetare", fortsatte som tidigare och blev därmed SGU:s första biträde. Vidare 
anställdes en nyutexaminerad elev från Teknologiska Institutet i Stockholm, en 
underlöjtnant som var systerson till Hampus von Post, kemisten Svanbergs son, en 
lärare från Filipstads bergsskola samt, trots allt, en geolog från Tyskland som hade 
förordats av Mosander.94 Av dessa sex blev de tre senare avskedade inom ett år på 
grund av missnöje från Erdmanns sida. Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901), som 
just hade blivit relegerad från Helsingfors universitet, var för övrigt nära att bli an
ställd i detta skede.95 Men Nordenskiöld ansåg att lönen var för låg och valde istället 
att delta i den expedition till Spetsbergen som 1858 leddes av Otto Torell. Detta 
gjorde dock inte Erdmann något; Nordenskiöld var ju inte svensk medborgare. 
Geologen och militären Carl Wilhelm Paijkull (1833—1869) slutligen, var verksam 
inom SGU under åren 1859-61, men lämnade Erdmann för att bli docent i geologi 
och mineralogi vid Uppsala universitet.96 

För den, som det verkar, genuint plikttrogne Erdmann var den turbulenta perso
nalsituationen ett ständigt bekymmer som höll honom vaken och grubblande om 
nätterna. "Ack! huru många gånger har jag icke under detta första år och allt seder
mera uppmanat mina unge medhjelpare, att hvar i sin mon sträfva att åt det nya 
företaget bereda den heder, det anseende och den framgång, som det gemensamma 
intresset så högt påkallade!"97 Men åtminstone inledningsvis uppfattade han det som 
att maningarna alltför ofta mötte döva öron. Erdmanns syn på de arbetsamma förhål
landena kan fångas genom den brevkontakt som han under denna tid hade med 
Hampus von Post.98 "Jag är en trög brefskrifvare i vanliga förhållanden, och mycket 
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mera nu, då jag har så fullt upp öfver öronen att göra och tänka, i och för det nya 
ansvarsfulla företaget", skrev Erdmann den 21 januari 1859." Det största problemet 
var just de biträden som, enligt honom, varken var kompetenta nog eller tog det 
högtidliga arbetet på tillräckligt stort allvar. Den 5 april samma år förklarade Erd-
mann vidare för von Post: 

Hvad fordringarne för inträde såsom medarbetare vid de geolog, undersökningarne beträffar, så 
hade det varit min önskan, att hädanefier dertill antaga endast sådane unga män, som kunde 
prestera säker [forskning], borgen på fullgoda förberedande kunskaper i ämnet, d.v.s. som tagit 
antingen Bergsexamen eller graden (med godt betyg i hithör. vetensk.) eller också genomgått Tek
nologiska Institutet.100 

När den andra fältsäsongen var över och Erdmann samlade sig för vinterperiodens 
göromål kunde han konstatera att han "hela sommaren varit i så ständig rörelse hit 
och dit" att han knappt hade hunnit med något annat än sina geologiska plikter.101 

Inte bara de materiella utan även de reproduktiva praktikerna kostade honom tid och 
möda. Men han klagade inte över den geologiska forskningen i sig, tvärtom: "Dessa 
forskningar, de bereda då en verklig lust och glädje att dermed syssla."102 Ett år senare 
tog Erdmann åter upp sin syn på geologiforskningen i ett brev till von Post och skrev 
då: "Du är lycklig Du, min Broder, som hela året om får vistas på landet, egnande 
lediga stunder åt naturens studium. Och naturen den tål att granskas inpå lifvet och 
afklädas intill bara kroppen: idel vördnads- och kärlekskänslor."103 

Under 1860-talet stabiliserades SGU:s verksamhet. Personalstaben växte och 
bortsett från något enstaka undantag blev de nya biträdena - senare omtalade som 
"sextiotalsgenerationen" — mer långvariga på tjänsterna än sina föregångare. År 1861 
anställdes en särskild nivellör, Algernon Börtzell (1840-1918), med uppgift att göra 
höjdmätningar i terrängen, och 1867 en kemist, Albert Verner Cronqvist (1846— 
1910), som därtill skulle ansvara för de geologiska samlingarna.104 Att en särskild 
paleontolog skulle knytas till SGU bestämdes 1858, men det dröjde fram till 1870 
innan denna tjänst besattes av Gustaf Linnarsson (1841—1881).105 Mot bakgrund av 
diskussionen kring chefstillsättandet kan man förstå varför Erdmann inte valde Nils 
Peter Angelin, som av andra betraktades som landets ledande forskare på området. 
Det kan också tänkas att Angelin inte ens var intresserad av ett sådant uppdrag. År 
1864 utsågs han nämligen till intendent för den nyinrättade avdelningen för paleon
tologi vid Naturhistoriska riksmuseet.106 

Även institutionens ekonomi stabiliserades med tiden. Det statsanslag på 20 000 
kronor som efter mycket om och men hade utgått under de första tre åren ökade allt 
eftersom. Under 1861-63 tilldelades SGU 30 000 kronor per år (samt ytterligare 
20 000 kronor för gravering och tryckning); under 1864—66 50 000 kronor per 
år; under 1867-70 60 000 kronor per år. År 1875 ökade anslaget till omkring 
70 000 kronor, år 1900 till 95 000 kronor och år 1908 till över 100 000 kronor.107 

Någon brist på medel tycks SGU inte ha lidit, åtminstone inte före den så kallade 
thorssonska besparingsaktionen under 1920-talet, som innebar att vissa planerade 
projekt fick avbrytas och ställas in. 
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SGU:s första emblem. De korsade kamrarna blev en vanlig symbolför geologin, liksom berget och vattnet för 
den svenska naturen. Den uppstigande solen, som skänker "ljus över landet", symboliserade tron på vetenska
pens framsteg. 

För att kunna utföra nödvändiga analyser och kartbearbetningar samt inhysa de 
växande geologiska samlingarna, behövde SGU lämpliga arbetslokaler. Erdmann 
annonserade i dagstidningarna och fann en våning bestående av sju rum och kök. 
Där, vid Lilla Nygatan 20 i Gamla stan i Stockholm, upprättade SGU sin första bas, 
vilken allmänt kom att gå under beteckningen "Geologiska Byrån". Ritbord, sam
lingsskåp, laborationsbord och kemiska preparat införskaffades, varvid en ritsal och 
ett regelrätt laboratorium inrättades. Institutionens yttre former började därmed ska
pas, för att tala med Anders Lundgren.108 Genom den expanderande verksamheten 
behövdes dock snart större lokaler, men även detta problem löstes på ett för SGU 
utmärkt sätt. Det hade nämligen blivit bestämt att en ny byggnad skulle upprättas åt 
Svenska Slöjdföreningens söndags- och aftonskola (sedan 1878 kallad Tekniska sko
lan) på Lantbruksakademiens tomt vid Mäster Samuelsgatan 36.109 Det var vidare 
tänkt att detta stora tvåvåningshus skulle innehålla lokaler för allmänna industri
utställningar, utställningar för lantbruksredskap och även ett geologiskt museum. Hit 
flyttade SGU 1867, och i samband med det började också arbetet med att iordning
ställa det planerade geologiska museet. Museisalar, ett nytt kemiskt laboratorium och 
uppacknings- och stufförvaringsrum förlades på bottenvåningen, sex stycken arbets
rum, två chefsrum, en ritsal och ett bibliotek på övervåningen.110 På grund av till
tagande platsbrist, vilken även hängde samman med att Tekniska skolan växte, disku
terades vid sekelskiftet förslag på nya lokaler. En önskan var att en ny byggnad skulle 
upprättas åt SGU vid Frescatiområdet. Denna önskan blev dock inte uppfylld. År 
1905 beslöts istället att SGU, med sina museisamlingar, skulle inkorporeras i det nya 
Naturhistoriska riksmuseet, vilket skedde 1915.111 

SVERIGES GEOLOGISKA FAMILJ 

Hur såg SGU:s sociala struktur ut? På samma sätt som Henry De la Beche vigde sitt 
liv åt Geological Survey of Great Britain verkar Erdmann ha vigt sitt åt SGU.112 Visst 
hade Erdmann en familj, bestående av fru och åtta barn, men enligt Alfred Törne-
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Axel Erdmann, SGU:s förste chef och en av kvartärgeologins pionjärer. SGU:s arkiv. 

bohm var SGU den "familj" som stod Erdmann närmast.113 Erdmann uppmuntrades 

från olika håll att söka både Uppsalaprofessuren i mineralogi och geologi och 

intendenttjänsten för den mineralogiska avdelningen vid Naturhistoriska riksmuseet. 

De statusfyllda uppdragen var lockande, men han tackade ändå nej till båda.114 Ty det 

var genom chefskapet för SGU som han ansåg sig ha den yppersta möjligheten att "få 

pröfva [sina] krafter i fosterlandets tjenst" samt att bäst "bidraga till en utvidgad 

kännedom om det egna fosterlandet".115 Han valde därför att "blifva gamla pligter 

trogen".116 

Törnebohms beskrivning av sin chef är visserligen tidstypisk, men den berättar 

om en hållning och en inställning till arbetet som trots allt inte verkar ha varit ovanlig 

bland geologerna inom det unga SGU, om än inte i så extrem tappning som i 

Erdmanns fall. SGU var en statlig myndighet där tjänstemännen var direkt under

ställda kungen, och inom detta borgerliga ämbetsmannaskikt fanns en stark själv

känsla knuten till dess betydelse för nationen.117 Erdmanns upprepade tal om plikten 

för fosterlandet hade också militära konnotationer. Geologerna omskrivs ibland som 

SGU:s "kår", "stamtrupp" eller till och med "styrka", som kunde sättas in och genom

föra "rekognosceringar" när helst det behövdes.118 Som antytts hade också flera av de 

tidiga medarbetarna en bakgrund inom försvaret. Någon enhetlig SGU-uniform 

tycks inte ha använts, däremot ingick särskilda geologläderstövlar med extra höga 

skaft i geologernas beteendepraktiker.119 

Utöver dessa aspekter kan man ana andra drag av SGU:s sociala praktiker och det 

tack vare ett antal illustrerade handskrifter, varav flera uppges vara författade av pseu

donymen "En Elak" (eller E. E. eller En Elak gubbe).120 En Elak var i själva verket en 
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av Axel Erdmanns söner, Edvard Erdmann (1840-1923), som anställdes vid SGU 
under 1860-talet. Vissa av skrifterna tillkom för att fira någon högtidlig personlig 
händelse, som "Kemi och kärlek eller Den ständigt brinnande östgöten" (om 
geologen Walfrid Petersson) och "Afsked af bref från en matros å Antarctic under 
1899 års svenska expedition till Grönland" (om Alfred Nathorst). Andra texter hand
lar om institutionens inre liv, som "Några erinringar från S.G.U:s första halfsekel" 
och "Förr och nu eller Tiderna förändras och vi med dem", vilka sammanställdes i 
samband med SGU:s femtioårsjubileum 1908.121 Edvard Erdmann berättar här en 
mångfald personligt hållna anekdoter och uppehåller sig särskilt vid sextiotals
generationen, vilken han alltså själv tillhörde. Nostalgiskt berättar han: 

Det var en oförgätlig tid denna! Och en jämnlik, vänskaplig och solidarisk kamratkrets som kan
ske få. Nästan alla voro unga, många mycket unga; glada, ungdomsfriska och nöjda med sin värld 
voro alla. Ofta voro vi tillsammans, dels samtliga vid särskildt festliga tillfällen, dels flera eller färre 
vid middagsmåltidernas intagande på Du Nord eller Hamburger börs (de «?sprungliga lokalerna) 
och vid kaffet hos "Andalusiskan" i gamla Operahusets sydvestra hörn, hvarest en och annan af 
deltagarna då och då bjöd på likören "plommonet i Norden", och geologerna hade sitt bestämda 
bord invid disken.122 

Även om Edvard Erdmanns oförblommerade hyllning till "familjen" bör tolkas med 
försiktighet kan man ändå dra vissa slutsatser kring de exkursioner, vetenskapliga 
upptäckter, fester, kärleksäventyr och konflikter som beskrivs i skrifterna. Erdmann 
nämner exempelvis att flera av geologerna hyrde gemensamma lägenheter under sina 
ungkarlsår och att alla dessutom bodde i närheten av SGU. Under somrarnas fält
arbeten reste de och arbetade tillsammans, ofta två och två, vilket också förstärkte 
vänskapsbanden. Enligt Erdmann blev några av "familjemedlemmarna" oskiljbara 
såsom "siamesiska tvillingar". Under resorna utvecklades inte bara vetenskapliga 
tankekollektiv och kamratliga relationer, utan även förbindelser av annan dignitet: 
"Åtskilliga af geologerna gjorde nemligen under sina vandringar, i likhet med 
Magistern [Elis Sidenbladh], upptäckter för lifvet; den ena efter den andra hemförde 
till Stockholm sitt värdefulla fynd: en älskvärd liten fru."123 På detta sätt utvecklades 
på ett sätt geologkretsen, skriver Erdmann, eftersom fruarna ansågs höra dit. "I de 
små men trefna hemmen samlades alla då och då, än hos den ena, än hos den andra, 
och man roade sig okonstladt."124 Under 1870- och 80-talen fortsatte man sålunda 
att umgås familjerna emellan, gick på teater och opera, spelade kort och drack 
punsch.125 Men man träffades också under mer officiella former, exempelvis i sam
band med Geologiska Föreningens i Stockholm aftonsamkväm, och dit hade fruarna 
icke tillträde. 

Efter Axel Erdmanns bortgång 1869 förändrades dock SGU:s organisation och 
sociala struktur i vissa avseenden. En ny professionaliseringsfas ägde rum. Alfred 
Törnebohm, som hade varit anställd vid institutionen i närmare tio år fungerade som 
vikarierande chef fram till slutet av 1870, och bidrog under denna tid till en 
nyorganisering av institutionen.126 Efter Törnebohms förslag inrättades nu personal
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kategorierna byråchef, geologer, extrageologer, amanuens (tillika kemist), aktuarie 
(tillika kemist), aktuarie (tillika nivellör), vaktmästare samt extra biträden (extra
geologer).127 Verksamheten inklusive de nya anställningsvillkoren preciserades 1882 i 
en ny kunglig instruktion i SFS, innehållande tjugoen paragrafer.128 Denna instruk
tion justerades emellertid fram och tillbaka under de följande decennierna och där
med beteckningarna på de anställda.129 Professionaliseringen hängde också ihop med 
en allmän vetenskaplig kompetensutveckling. Med den ökade geologiska utbild
ningen vid universitet och högskolor upphörde SGU i det närmaste att anställa mili
tärer och ingenjörer, till förmån för skolade akademiker. Från och med 1882 var det, 
enligt Axel Erdmanns önskan, nästan uteslutande män med bergsexamen eller filo
sofie doktorsexamen som kom på tal som SGU-geologer. 

Att de kartläggande geologerna faktiskt fick kalla sig "geologer" istället för biträ
den torde ha varit en viktig statusmarkering, men av större betydelse för SGU var nog 
inrättandet av den nya tjänstebefattningen "extrageologer". Medan antalet ordinarie 
geologer under närmare fyrtio års tid var konstant mellan tio och tolv stycken, an
ställdes extrageologerna efter behov, och deras antal kom därför att variera från år till 
år. År 1870 var de fem stycken, 1880 var de tjugosju, och i samband med den accele
rerande malmprospekteringen i Västerbotten under första hälften av 1900-talet upp
gick de till över femtio stycken. Den lilla sammanhållna geologgruppen blev därmed 
både större och mer hierarkiskt uppdelad. När den geologiska forskningen tog fart 
vid universitet och högskolor infann sig också nya karriärmöjligheter, vilket bidrog 
till att tjänsterna vid SGU blev ett medel för högre akademiska befattningar snarare 
än ett slutmål. 

Tanken var att extrageologerna, den svenska geologihistoriens obemärkta, skulle 
kunna utföra de många enkla men nödvändiga uppgifter som alltid behövde göras 
under själva karteringsarbetet, och det till en förhållandevis låg kostnad. Många 
extrageologer var för övrigt studenter och tjänstgöringen betraktades därför som en 
slags praktisk övning vid sidan om de teoretiska studierna. Andra var ingenjörer eller 
lärare som rekryterades från landets läroverk och folkhögskolor.130 För att underlätta 
extrageologernas arbete arrangerades från 1879 och framåt särskilda fältkurser och 
dessutom författades diverse instruktionsskrifter som "Formulär för dagboksskriv
ning jemte bilaga visande huru dagbok ej bör skrivas". Enligt Anders Damberg kom 
femtio av de omkring etthundratjugo extrageologer som anställdes under perioden 
1870-1919 att fortsätta som verksamma geologer (tjugofem av dem vid SGU).131 

Institutionen blev genom sådana reproduktiva praktiker en intern plantskola för bli
vande geologer. Användningen av extrageologer bestod enligt detta mönster ända 
fram till mitten av 1900-talet då krav på bättre betalning, semester och sociala förmå
ner restes.132 

Under perioden 1858-1930 var SGU en manlig värld. I den kungliga uppma
ningen till Axel Erdmann från 1858 omtalas den geologiska undersökningens biträ
den konsekvent som män, och när Erdmann senare funderade över tänkbara med
arbetare var det alltid "dugliga män" som kom i fråga. Att statliga tjänstemän skulle 
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vara just män var visserligen regel vid denna tid, men det var också så att arbetet i fält 
länge ansågs vara opassande och dessutom för ansträngande för kvinnor. En kvinna 
vid namn Signe Malm deltog i och för sig som biträde vid en torvinventering under 
åren 1919-22, men de första kvinnorna som fick beteckningen extrageologer - och 
därmed deltog i själva fältarbetet — var Anna-Lisa Hjelmqvist, Mabel Lindblom och 
Gunlög Norin, och de anställdes först under perioden 1945-49.133 Institutionens 
manliga dominans hängde också ihop med SGU:s professionalisering. Eftersom det 
dröjde innan kvinnor accepterades vid de högre lärosätena tog det tid innan de över
huvudtaget tilläts - och uppmuntrades - att disputera i geologi, och därmed blev 
behöriga att söka de högre tjänsterna vid SGU.134 Att kvinnorna inte spelade någon 
framträdande roll inom SGU berodde alltså på flera mer eller mindre sammanhäng
ande könsdiskriminerande omständigheter.135 

Kvinnornas roll kan dock problematiseras ur en annan infallsvinkel. Att kvinnor 
sällan eller aldrig förekommer i historiska tillbakablickar om SGU kan också bero på 
att de medvetet eller omedvetet har osynliggj orts.136 Granskar man de anställnings
register som finns bevarade skall man finna att ett antal kvinnor trots allt ingick i 
SGU:s tidiga organisation. Men medan männen som var extrageologer utförde prak
tiskt arbete i fält, utförde dessa kvinnor praktiskt arbete inomhus. Utöver de kvinnor, 
som anställdes som kontorsbiträden, hittar man exempelvis ritbiträdet Lily Nelson 
(anställd 1905) och museibiträdet Ellen Gustava Olsson (anställd 1906). Under 
1920-talet började också kvinnor anlitas som vikarierande kemister och laboratorie
biträden; alla tjänster som utfördes innanför SGU:s väggar. Den formella arbetsför
delningen mellan män och kvinnor inom SGU var alltså inte bara en uppdelning i 
arbetsuppgifter utan också i rum med olika värden.137 

Vilken verksamhet som egentligen döljer sig bakom ovanstående titlar är vidare 
svår att komma åt, och förmodligen berättar de inte hela sanningen om kvinnornas 
arbetsinsatser inom geologin. Selma ("Tofsy") Guldbrand (1895-1990) finns exem
pelvis endast upptagen som skrivbiträde (anställd 1921), fastän hon under flera år 
tidigare hade haft ett nära samarbete med Lennart von Post under dennes berömda 
torvundersökningar i SGU:s tjänst.138 Tofsy, som sedermera gifte sig med von Post, är 
bara ett av flera exempel på geologfruar som inte var formellt knutna till någon insti
tution, men som ändå bedrev avancerad grundforskning som amatörer.139 

KARTLÄGGNINGAR OCH PUBLIKATIONER 

Den allmänna geologiska kartläggningen av Sverige inleddes sommaren 1858. Verk
samheten bedrevs redan från början året om och skulle så fortsätta, med fältarbeten 
under somrarna och arbeten vid institutionen under vintrarna. Genom vilka mate
riella praktiker kom dessa arbeten att utföras? På vilket sätt blev arbetena, som tidi
gare har hävdats, betydelsefulla för den kvartärgeologiska forskningen? 

Även om inget av SGU:s geologiska kartarbeten är det andra exakt likt är det med 
Latour möjligt att beskriva dem likt idealtypiska ackumulationscykler.140 En sådan 
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cykel tog alltid sin början vid SGU:s institution. Där bestämdes kartbladsområdenas 
gränser och den turordning enligt vilken de skulle undersökas. Där fördelades också 
arbetet mellan geologerna innan de skickades iväg på sina respektive uppdrag. Efter
som olika geologer arbetade efter olika teoretiska förutsättningar blev denna fördel
ningsprocess nog så viktig för det slutliga resultatet. Som arbetsunderlag användes 
Topografiska corpsens geografiska kartor, vilka till en början kalkerades av under stort 
besvär av geologerna själva, men under senare år fotograferades av.141 Väl ute i fält var 
den huvudsakliga uppgiften att systematiskt utreda arten, beskaffenheten och utbred
ningen av det utvalda kartbladsområdets jord- och bergslag. De viktigaste hjälpmed
len vid denna rekognoscering — utöver geologernas egna sinnen — var hacka, spade, 
geologhammare, borr och lupp. Utbredningsgränserna mättes vanligen genom steg
ning och då behövdes kompass för att ta ut riktmärken. På de medhavda topografi
kartorna utmärktes sedan de olika geologiska företeelserna enligt ett speciellt tecken-
och färgschema.142 

Utöver denna övergripande "konturläggning" på kartor iakttogs även andra geo
logiska företeelser, vilka antecknades i de fältdagböcker som geologerna kontinuerligt 
förde. Läser man sådana dagböcker märker man att mängden och typen av iakttagel
ser skiljer sig markant från geolog till geolog och från tid till tid, men som exempel på 
vanliga noteringar kan nämnas: struktur och inbördes förhållanden hos bergarter, 
kalkhalt och fossilinnehåll hos jordarter, strandvallar, isräfflor, jättegrytor, vatten
källor och, intressant nog, även fornlämningar. Därutöver noterades vilken betydelse 
det karterade områdets geologi kunde tänkas få i praktiskt ekonomiskt hänseende. 
Vidare samlades prover av jord, berg och mineral som togs med till institutionens 
museum när geologerna slutligen begav sig hemåt.143 Väl tillbaka vid institutionen 
vidtog bearbetandet av det insamlade materialet av iakttagelser och specimen, och en 
sammanhållen preliminär beskrivning av området i fråga konstruerades. Under detta 
arbete visade det sig ofta att kompletteringar behövde göras, varför geologerna fick 
göra en kompletteringscykel. Kartarbetet avslutades sedan med en renritning av de i 
fält upprättade kartorna samt författandet av en beskrivning av områdets allmänna 
geologiska byggnad, de geologiska bildningarnas beskaffenhet, bildningssätt och 
praktiska användningsområden. När allt var färdigt vidtog arbetet med nästa kart
bladsområde. En ny cykel påbörjades. 

Av denna beskrivning framgår att kartläggningsarbetet bidrog till flera olika re
sultat. I första hand producerades "färdigtolkade" visuella och textuella representa
tioner av kartbladsområdenas geologi, inklusive kvartärgeologi. Men därutöver lagra
des också geologernas ofta mycket detaljerade dagböcker samt de många hemförda 
proverna vid SGU:s institution - information som andra forskare när som helst 
kunde (och ännu kan) återvända till och utnyttja för egna teoretiska tolkningar. "En 
stor del av vårt vetande inom kvartärgeologien", anser därför Gösta Lundqvist, "har 
tillkommit mer eller mindre nära anslutet till Sveriges geologiska undersöknings 
arbeten, icke minst dess kartarbeten."144 Och eftersom även växt- och djurfossil samt 
fornfynd inventerades och dokumenterades fick SGU därutöver en indirekt betydelse 
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för den historiska biogeografin och arkeologin, vilket kommer att visas längre fram. 
Lundqvist sammanfattar: 

Genom Geologiska undersökningen har forskningen tillförts en ständig ström av nytt vetande av 
det mest skilda slag. Det har varit stort och smått om vartannat. Det är kartarbetet, som varit den 
fasta grunden för arbetets fortgående. Genom ett sådant arbete tvingas man att granska alla förete
elser vare sig man intresserar sig för dem eller icke. En del därav kan vara betydelselösa i det 
föreliggande sammanhanget men bli av stort intresse för helt andra frågor.145 

Med tanke på dåtidens kommunikationer bör man begrunda den möda kartlägg
ningsarbetet torde ha inneburit. Under SGU:s första decennier gjordes resorna inom 
landet företrädesvis med häst och vagn, så kallad "rapphöna". På detta sätt reste Axel 
Erdmann själv i genomsnitt 400 mil per år. Bara 1867 uppgick sträckan till 674 mil — 
utöver det tillkom resor med ångbåt.146 Vid forskningarna i fjällvärlden gick man i 
regel till fots, ibland under guidning av samer, men emellanåt satt man också till 
häst.147 I takt med stambanornas utbyggnad ökade dock tågresorna markant, och 
genom tåget — i sig en symbol för kol- och järnbrytningens betydelse — underlättades 
inte bara resandet utan också hemförandet av insamlat material till institutionen.148 

"De förbättrade kommunikationerna hafva därför obestridligen å sin sida icke litet 
bidragit att befrämja geologiens utveckling hos oss", konstaterade Alfred Nathorst 
1896.149 Att geologin främjades hade inte bara med förbättrade kommunikationer 
att göra.150 Förmodligen underlättades forskningen också genom de grävningar som 
blottlade marklagren i samband med banornas dragning.151 

Mot bakgrund av de publicerade kartläggningsresultaten tycks det tidiga arbetet, 
trots inledande personalkonflikter och bristande kommunikationsmöjligheter, ha be
drivits i rask takt. Bara under det första året klarade geologerna av närmare tretusen 
kvadratkilometer och år 1862 var de fyra första kartbladen inklusive beskrivningar 
färdiga. Denna SGU:s första - som det skulle visa sig, mest långvariga - kartserie 
gjordes i skala 1:50 000 med "Geologisk Karta öfver Fyris Åns Dalbäcken" som pro
totyp. Serien döptes till Aa. Vid Erdmanns bortgång 1869 var över trettio sådana 
kartarbeten klara och sammantaget hade då över tjugo tusen kvadratkilometer kart
lagts. 

Det finns också anledning att reflektera över kartläggningens geografiska fördel
ning, det vill säga kartbladsområdenas turordning. Genom en breddning av läns
inventeringen i Uppland valdes först Mälardalen som huvudsakligt undersöknings
område. Efter att ha karterat områden i Uppland, Västmanland, Östergötland, 
Södermanland, Värmland drog sig SGU vidare söderut. Det var ingen tillfällighet att 
SGU satte in sina krafter i Skåne. Förutom sitt omfattande jordbruk var regionen 
sedan lång tid tillbaka känd för sina kolförekomster, och dessa naturtillgångar an
sågs viktiga att noggrant undersöka. Detsamma gällde möjligheten att producera 
cement.152 Dessutom fanns bra grundförutsättningar för arbetet, då goda topogra
fiska kartor över området, liksom Angelins geognostiska karta, redan var tryckta. 

Andra drivkrafter låg också bakom expansionen söderut, som upprepade krav 
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från Skånes båda hushållningssällskap genom agronomen Hjalmar Nathorst (1821-
1899). Hjalmar Nathorst var son till den mäktige Johan Teofil Nathorst (1794-
1862), Lantbruksakademiens sekreterare 1841-61. Han var sedan 1862 professor 
och föreståndare vid Alnarps lantbruksinstitut, därtill ordförande för Malmöhus Läns 
Hushållningssällskap som tidigare hade engagerat Angelin. År 1866 skrev Nathorst 
personligen till Erdmann och bad att SGU snarast skulle flytta sin verksamhet till 
Skåne.153 Hushållningssällskapen skulle i så fall bidra med ekonomiska resurser och 
universitetet i Lund skulle dessutom ställa sina egna "unga geologer" - bland andra 
Otto Torell — till undersökningens förfogande. Med brevet följde också en kostnads
beräkning och en tidsplan.154 

Det långa svar som Erdmann lämnade till Nathorst är intressant. Enligt Erdmann 
var det förvisso angeläget att de geologiska undersökningarna skulle fortsätta i Skåne 
så fort tid medgavs, och han förklarade också att han kände sig hedrad över den 
utsträckta hand som Nathorst givit honom. Men några mutor ville han inte veta av. 
För det första var SGU ett nationellt företag som gällde lika för hela Sverige, för det 
andra skulle det uppstå problem om även andra regioner började ställa samma krav. 
Erdmann skrev: 

Ty om Skånes båda län i år förklara sig hugade, att med en viss årlig penningersumma bidraga till 
de geologiska undersökningarnas förläggande dit ner, så kan det lika väl hända att nästa år två nya 
län uppträda med samma erbjudande för sin del och så vidare undan för undan, län efter län. Men 
till hvilket mål skulle sådant väl slutligen leda om alla dessa erbjudanden antoges? I stället för en 
herre att lyda, Staten, skulle undersökningens ledare komma att, jämte öfverherren, få en hel 
mängd länsherrar, hvilkas ofta med hvarandra stridiga önskningar och fordringar han omöjligen 
skall kunna på ett tillfredsställande sätt uppfylla, eller ens sammanjemka hvarken med hvarandra 
eller med det stora helas allmänna intresse.155 

Erdmann förkastade också förslaget om att undersökningen i Skåne skulle utföras av 
personer från Lunds universitet. En sådan lösning, menade han, skulle inte bara vara 
orättvis mot SGU:s geologer ur moralisk synvinkel, den skulle också medföra att hans 
egna gick miste om "möjligheten att inom Skånes i geologiskt hänseende egendom
liga provins ytterligare utbilda sin erfarenhet och öka sitt kunskapsförråd".156 Utifrån 
ett efterföljande svar kan man förnimma att även Nathorst fann Erdmanns stånd
punkt rimlig, varför förfrågan drogs tillbaka.157 På detta sätt månade Erdmann om att 
bevara SGU:s arbetsordning, vilket samtidigt innebar att han själv kunde behålla in
flytandet över verksamheten: makten över kartläggningens praktiker. 

Erdmann lämnade snart sin plats i det reguljära kartarbetet för att istället koncen
trera sig på att leda och kontrollera verksamheten. "[C]hefen ordnade och justerade 
de olika maskindelarna samt insatte sig sjelf som det stora drifvande kugghjulet, 
hvilket ständigt höll de öfriga i rörelse", som Edvard Erdmann uttrycker det.158 For
muleringen är väl lite tillspetsad, men den fångar ändå något väsentligt. Erdmann var 
den geologiska familjens far, men det var hans medarbetare - hans "små gubbar", som 
han kallade dem - som gjorde det huvudsakliga geologiska arbetet, som karterade, 
analyserade, författade och ritade.159 Att tala om honom som en enmansinstitution är 
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alltså felaktigt. Erdmann upphörde dock inte att forska. Under sina sista år ägnade 

han sig åt så kallade översiktsresor och geologiska specialproblem, nämligen sådana 

som var relaterade till istiden och nivåförändringarna.160 Utifrån dessa forskningar 

sammanställde han två arbeten, som sedermera skulle få ett utomordentligt stort in

flytande på den kvartärgeologiska inriktningen i Sverige: Ofversigtskarta öfver glacial-
lerans utbredning inom södra Sverige (1866) och Bidrag till kännedomen om Sveriges 
qvartära bildningar (1868). Det förra arbetet ingick i början på en serie med "special

kartor" som döptes till Bb och det senare utgjorde startpunkten på serie C, "Avhand

lingar och uppsatser". Vid sidan av serie Aa utvecklades serie C till SGU:s flaggskepp. 

År 1930 hade 364 sådana nummer publicerats, varav flera om kvartärgeologiska 

spörsmål. 
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SGU:s kartläggning koncentrerades till södra och mellersta Sverige, vilket denna sammanställning av kart
bladens utgivningsordning illustrerar. R. Sandegren (1959). 
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År 1877 började Aa-serien kompletteras med de mindre detaljerade kartorna Ab, 
i skala 1:200 000, som framför allt gjordes över områden i Småland, Halland, Väster
götland, Bohuslän och Dalsland. En lång diskussion utbröt om vilken skala som var 
att föredra och särskilda kartutredningar tillsattes.161 Under 1870-talet fanns också 
tankar om att de tre offentliga kartverken, för geologiska, topografiska och ekono
miska kartor, borde samordnas. Men det förslaget blev aldrig realiserat och vad beträf
far Ab-kartorna så slutade de att produceras redan 1893. Ytterligare en typ av kartor, 
Ac i skala 1:100 000, började ges ut 1902 men utgivningen av dessa upphörde redan 
två år senare. 

Som har framgått bedrev SGU kartläggning främst i södra och mellersta Sverige 
under det första halvseklet. Ett antal översiktskartor som täckte hela landet publicera
des, men ännu vid 1930-talets början hade ingen karta över områdena norr om Gävle 
utkommit i serierna Aa, Ab eller Ac. Ur ett jordbruksperspektiv var incitamenten inte 
lika starka som de för södra Sverige, och någon akademi som kunde bidra med arbets
kraft eller komma med statusfyllda påtryckningar och anspråk fanns inte.1621 ett brev 
till kungen den 16 september 1903 skrev den dåvarande SGU-chefen Alfred Törne
bohm krasst: 

Den nu pågående detaljerade geol. Kartläggningen af Södra och Mellersta Sverige torde kunna 
vara afslutad om ett eller annat årtionde, beroende på hur långt mot norr den anses böra sträcka 
sig. Att fortsätta samma kartläggningsmetod äfven öfver Norrland anser jag ej böra ifrågakomma; 
det blefve ett alltför kostsamt och tidsödande arbete, som icke skulle medföra motsvarande 
gagn.163 

Norrland uppmärksammades likväl, framför allt genom de specialavhandlingar och 
uppsatser som publicerades i SGU:s serie C och senare i serien Ca. Även om det är 
studier av malmförekomster och fjällgeologi som dominerar, så blev skrifterna om 
exempelvis kvartärgeologiska frågor med tiden allt fler. Vissa SGU-geologer, som 
Arvid Högbom, Fredrik Svenonius och Hjalmar Lundbohm (1855-1926), utveckla
des till utpräglade Norrlandsexperter.164 

NYA TIDER, NYA CHEFER, NYA INRIKTNINGAR 

Genom den reguljära kartläggningen utvecklade SGU en bred vetenskaplig repertoar, 
men med tiden ägnade institutionen allt mer kraft åt den tillämpade geologin och 
direkta beställningsarbeten. Liksom vid geologiska undersökningar i andra länder va
rierade förhållandet mellan de kartläggande och de mer tillämpade uppgifterna.165 

Verksamheten förändrades i takt med statens och samhällets önskemål, men också 
med preferenserna hos Erdmanns efterträdare: Otto Torell (chef 1871-97), Alfred E. 
Törnebohm (chef 1897-1906), Johan Gunnar Andersson (chef 1906-16) och Axel 
Gavelin (chef 1916-41). Även om de senare cheferna inte hade lika stor makt över 
SGU som Erdmann hade haft, bibehölls ändå chefens (eller direktörens) relativt stora 
inflytande över verksamheten ända fram till 1920-talet. Någon längre utredning om 
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de senare chefernas intresseriktningar är inte av nöden för att fylla denna avhandlings 
syften, varför en kortare presentation får avsluta detta avsnitt. 

När en ordinarie chef för SGU skulle tillsättas 1871 föll valet på Otto Torell 
(1828-1900) - "en för verket förut främmande chef", som Alfred E. Törnebohm 
litet surt lär ha uttryckt det.166 Torell hade inte haft någon direkt anknytning till 
SGU, men han var vid denna tid en välmeriterad vetenskapsman, som genom studier 
av polartrakternas natur och med avgörande bidrag till istidsteorins genombrott och 
etablering hade nått internationell berömmelse. Dessa Torells forskningsinsatser har 
utförligt behandlats i ett flertal arbeten av Tore Frängsmyr och behöver inte här kom
menteras ytterligare.167 Torell var inte bara främmande för SGU och dess geologiska 
kartläggningsprojekt, han var även främmande för Stockholm. Till skillnad från de 
flesta andra geologer hade han studerat, disputerat och undervisat vid Lunds univer
sitet. Han anställdes först som adjunkt och utsågs 1866 till landets förste e.o. profes
sor i zoologi och geologi, men han verkar inte ha trivts.168 Någon examensrätt i geo
logi fanns ännu inte i Lund och i ett brev till Nordenskiöld beklagade han sig över att 
vara "geolog vid ett universitet, där geologien ej erkännes som vetenskap".169 Under 
en period umgicks Torell med tanken på att emigrera, men han drog sig för att lämna 
Sverige. När universitetet inte fick någon riktig geologiprofessur och han själv inte 
längre var aktuell för de nya polarexpeditionerna blev det prestigefyllda chefskapet för 
SGU ett lockande alternativ. 

När Torell flyttade till huvudstaden hade SGU hunnit bli en välorganiserad insti
tution med fast personal. De geologiska karteringarna gick enligt planerna och kart
blad och beskrivningar producerades på löpande band. Torells stora syntes om Skan
dinaviens nedisningsperiod, "Undersökningar öfver istiden", var även den i stort sett 
färdig (även om de första två delarna inte gavs ut i tryck förrän en bit in på 1870-talet 
och den tredje delen först 1887).170 Denna situation, tillsammans med samhällets 
accelererande industrialisering, torde ha bidragit till att såväl SGU som Torell änd
rade arbetsinriktning. Det som tydligast förändrades under Torells nära tjugosju år 
långa chefstid var att SGU:s direkta samarbete med jordbruket och i synnerhet indu
strin kraftigt utvidgades. I den kungliga instruktionen om SGU:s verksamhet som 
trycktes i SFS 1882 betonades också den praktiska riktningen hårdare än 1858. 
Karteringen stod inte på samma sätt i fokus som tidigare, utan specialundersökningar 
till direkt gagn för rikets näringsliv beskrevs nu som lika viktiga.171 Själv upphörde 
Torell i det närmaste med sin egen kvartärgeologiska forskning, andra fick ta vid där 
han slutade.172 

SGU:s vändning mot näringarna var inte given. I en mycket kritisk motion år 
1871 hade intendenten vid riksmuseets mineralogiska avdelning Adolf Erik Norden
skiöld, som då var riksdagsman i andra kammaren, ifrågasatt SGU:s hela verksam
het.173 Trots betydande statsanslag hade SGU endast lyckats uppvisa "mindre till
fredsställande resultat", menade Nordenskiöld, och fortsatte med att nedlåtande 
beteckna de offentliggjorda arbetena som "en märkvärdigt enformig samling af ande
fattiga och innehållslösa kartregister, bland hvilka man förgäfves söker något enda 
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nytt vigtigare vetenskapligt uppslag". Problemet var att SGU riskerade att förlora sin 
vetenskapliga anda och istället urarta till något som endast liknade en statlig sten- och 
malmletningsbyrå. Nordenskiölds lösning var att SGU snarast skulle inordnas som 
en avdelning i Naturhistoriska riksmuseet och därmed ställas under Vetenskaps
akademiens ledning. Men detta eko från 1850-talets mitt kom inte att hörsammas.174 

Under 1870-talet igångsattes istället så kallade praktiskt-geologiska undersök
ningar inom flertalet län och agronomiskt-geologiska studier av vissa större områden. 
Vidare kom ett omfattande samarbete med de privata stennäringarna till stånd, lik
som detaljerade malmgeologiska undersökningar i de mellersta och norra delarna av 
Sverige.175 Mineraler, bergolja, salt och gips, kalisalter och fosfater, stenkol och torv, 
grundvatten, porslinsleror och glassand, råvaror för tegel och cement - allt skulle 
inventeras och undersökas till gagn för Sveriges industriella expansion. Torells inno
vativa uppslag blev med tiden allt fler och med den ständiga utvidgningen av verk
samheten ökade kostnaderna. Exemplen skulle kunna mångfaldigas.176 Men nya bi
drag sköts till från landsting, hushållningssällskap och andra enskilda finansiärer och 
sålunda släppte SGU principen att endast lyda "en herre", vilket Erdmann så ihärdigt 
hade förfäktat. Därmed inte sagt att Torell saknade drag av Erdmanns nationalistiska 
hållning, åtminstone inte om vi skall tro hans lärjunge Leonard Holmström, vilken 
högtidligt försäkrar att Torell hade lika stora tankar om sitt land och folk som 
stormaktstidens patrioter.177 

När SGU vid Torells pension 1897 skulle anställa en ny chef fick Alfred E. Törne
bohm på nytt förtroendet.178 Institutionens inriktning ändrades åter, nu genom en 
ökad satsning på den vetenskapligt motiverade kartläggningen, medan den tilläm
pade geologin tonades ned. Kartutgivningen som under en tid hade tappat fart acce
lererade sålunda. Törnebohm som under 1860-talet hade gått i den Erdmannska sko
lan och som under flera år hade arbetat som lektor i geologi, geognosi och mineralogi 
vid Teknologiska Institutet samt erhållit professors namn, ville liksom Nordenskiöld 
understryka geologins vetenskaplighet. Vid SGU ägnade sig Törnebohm själv fram
för allt åt frågan om Sveriges berggrund och den skandinaviska fjällkedjans byggnad. 
Två kartblad i skala 1:1 500 000 med titeln Geologisk öfversigtskarta öfver Sveriges 
berggrund trycktes 1901 och de följdes av flera mindre arbeten på samma tema.179 

Enligt Arvid Högbom hade relationen mellan Törnebohm och Torell inte fungerat, 
och avståndstagandet från Torells regim kan möjligen ses som ett utslag av detta.180 

Till kontexten hör också att nya röster hade höjts om att SGU borde underordnas 
Vetenskapsakademien.181 

Sedan Törnebohm i sin tur avgått med pension 1906 övertogs ledarskapet av 
Johan Gunnar Andersson, senare känd som "Kina-Gunnar" genom sina uppmärk
sammade forskningsexpeditioner till Asien.182 Andersson hade studerat och forskat i 
Uppsala och blev den förste av SGU:s chefer som var doktor i geologi. Vid denna tid 
hade SGU överförts från Civildepartementet till Jordbruksdepartementet och med 
det ökade åter trycket på att verksamheten skulle bli mer nyttoinriktad.183 Tanken 
fanns - även om den motarbetades av geologerna - att en särskild institution för 
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"Ekonomisk geologi" borde inrättas.184 För att understryka SGU:s dubbla roll delades 
istället verket i två sektioner, en Kartografisk-teoretisk sektion med fem tjänster och 
en Praktisk sektion med tre, som fick särskilt ansvar för agrikulturgeologin, 
malmgeologin och stenindustrin.185 Två större projekt, som ålades SGU i samband 
med importsvårigheterna under första världskriget, var att inventera landets torv-
resurser och att mer systematiskt söka efter nya malmtillgångar.186 För dessa ändamål 
byggde man upp dels en särskild torvorganisation, dels en prospekteringsorganisation 
med kontor i Norsjö i Västerbotten för att underlätta undersökningarna i det så kal
lade Skelleftefältet. Ett annat projekt som engagerade flera av SGU-geologerna vid 
denna tid var förberedelserna för och efterarbetet till den Internationella Geolog
kongressen i Stockholm 1910. Kartarbetet, som Törnebohm hade ansett kunna av
slutas inom de närmaste decennierna, hamnade åter på undantag.187 

SGU:s sista chef under avhandlingens undersökningsperiod var Axel Gavelin 
(1875-1947). Även han hade disputerat i geologi vid Uppsala universitet och sedan 
1903 varit anställd som statsgeolog. Med Gavelin skedde en viss uppryckning av kart
arbetet, men SGU fortsatte samtidigt den praktiska inriktning som hade utvecklats 
under Anderssons tid och då särskilt projekten kring torven och malmen. Den sista 
kungliga instruktionen för SGU under den här perioden kom 1921 och ett utdrag ur 
dess första paragraf visar hur institutionens uppdrag hade förändrats sedan 1858. Det 
ursprungliga uppdraget att på vetenskaplig grund kartera berg- och jordlager fanns 
förvisso kvar, men det blev långt ifrån SGU:s enda eller ens viktigaste uppgift i det 
annalkande folkhemmet:188 

Under samverkan med kommerskollegium har undersökningen att utarbeta specialbeskrivningar 
över inmutningsbara fyndigheter och stenkolsfyndigheter samt fyndigheter, som förekomma i 
omedelbart sammanhang med dessa. I anslutning till den av statens meteorologisk-hydrografiska 
anstalt bedrivna undersökningen av Sveriges färskvatten och under samverkan med nämnda an
stalt har undersökningen att utföra hydrogeologiska specialundersökningar. Mera detaljerade 
forskningar, ländande till speciellt gagn för någon viss trakt, må, när de i jordbrukets, bergshante
ringens eller andra näringars intresse begäras av enskilda eller kommuner, genom undersökning
ens förmedling kunna utföras [. . .].189 

Geologiska museet 

I de kungliga direktiv som trycktes i Svensk Författningssamling 1858 uppmanades 
Axel Erdmann, att i samband med de geologiska undersökningarna, samla in "karak
teristiska" bergarter, jordlager och fossil samt andra föremål "som i tekniskt hän
seende äro användbara."190 Ett skäl till det var att SGU behövde primärmaterial för 
sin egen forskning och kartverksamhet. Men det fanns också ett annat skäl och det var 
att geologiska objekt förväntades ställas till allmänhetens förfogande. Naturhistoriska 
riksmuseet liksom universiteten skulle efter hand erhålla geologiska samlingar från 
hela landet. Gymnasierna, de tekniska läroanstalterna och lantbruksskolorna skulle 
förses med exemplar som hade samlats in i närheten av respektive skola.191 Någon 
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önskan om ett statligt geologiskt museum framfördes däremot inte; ett sådant önske
mål formulerades inte förrän 1909: 

Resultaten af institutionens verksamhet göras för allmänheten tillgängliga dels genom geologiska 
kartor med tillhörande beskrifningar, dels genom afhandlingar och uppsatser, som behandla såväl 
ur praktisk synpunkt viktiga som rent vetenskapliga specialfrågor, dels ock genom att i ett offentligt 
museum sammanföra och ordna föremål, belysande företrädesvis Sveriges geologi, såväl den all
männa som den tillämpade.192 

Av detta skulle man kunna förledas att tro att SGU inte ägde något museum förrän 
efter sekelskiftet 1900, men så var som tidigare antytts ej fallet.193 Ett innehållsrikt 
geologiskt museum med en betydande utåtriktad verksamhet öppnades redan 1871. 
För att förstå geologins ställning och utveckling i Sverige behöver även det tas i beak
tande och problematiseras.194 

DEN UTSTÄLLDA GEOLOGIN 

Geologiska museer — liksom andra naturalhistoriska museer — kan betraktas som 
typiska kulturuttryck i 1800-talets Europa. De etablerades och växte sig starka i stä
der som London, Cambridge, Paris, Berlin, Wien, Zürich, Budapest, i regel i direkt 
samband med respektive lands geologiska undersökningar, men också i anslutning till 
större geologiska föreningar, vetenskapliga akademier och universitet. Föremålen 
kom ofta från enskilda naturalhistoriker och mineraloger, som ensamma eller i pri
vata sällskap och fältklubbar hade ägnat sig åt att samla naturalier.195 Kända exempel 
på sådana samlingar i Sverige är Nils Psilanderhjelms och Wilhelm Hisingers mineral
samlingar och Gustaf von Paykulls och Adolf Erik Grills naturalhistoriska samlingar, 
som under 1820-talet kom att ingå i det spirande Naturhistoriska riksmuseet vid 
Vetenskapsakademien.196 Mindre kända är Anders Jahan Retzius', Sven Nilssons och 
Otto Torells samlingar, som under 1860-talet utgjorde grunden för ett mindre geolo
giskt och paleontologiskt museum vid universitetet i Lund.197 

Tack vare ökat ekonomiskt välstånd och ett växande vetenskapligt och nationellt 
intresse för området kom speciella byggnader, bekostade av staten, att uppföras för att 
hysa sådana tidigare privata samlingar. Särskild museipersonal anställdes. Dessa mo
derna museer tilldelades flera olika uppgifter, varav forskning, utbildning och bild
ning - gemensamt benämnt som "the new museum idea" - var de tydligaste. Som 
symboler för rationalitet, kunskap och makt fyllde de också en funktion för att fram
häva nationernas framsteg och kompetens.198 Även i Sverige gjordes en offensiv kul-
tur- och utbildningspolitisk satsning som möjliggjorde inrättandet av dylika museer, 
i synnerhet i den växande huvudstaden.199 "Statliga miljoner bildade sockel för Stock
holms museer, teatrar, och många av dess nya utbildningsinstitutioner", som Jenny 
Beckman skriver i sin Naturens Palats (1999). "Sverige skulle bildas, utbildas, under
hållas och uppbyggas på statens bekostnad."200 I detta sammanhang hade också 
geologin en plats. 
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Historikernas intresse för naturalhistoriska museer har under senare tid varit 
stort. Man har studerat och dekonstruerat vetenskapliga verksamheter och utställ
ningsmetoder, samlingar och byggnader.201 Ett särskilt uppmärksammat forsknings
område har varit museernas betydelse i imperialistiska kontexter och då mot bak
grund av postkoloniala teoribildningar. Det har bland annat framhållits hur museer i 
det viktorianska England inte bara ställde ut inhemska objekt utan så långt möjligt 
även naturalier från kolonierna. Vid Royal Institution och Museum of the Geological 
Society i London, för att ta två exempel, var samlingarna dels indelade efter de brit
tiska provinserna, dels efter kolonierna. Resultatet blev konkreta manifestationer av 
imperiets makt och exploatering, samtidigt som de koloniserade länderna hamnade 
under den europeiska vetenskapens kontroll.202 

SGU:s geologiska museum, vilket uppfördes i en nationalistisk kontext, visade 
däremot "svensk geologi".203 Det saknade visserligen inte objekt och artefakter från 
andra länder; som vid de flesta museer bedrev man bytesverksamhet med utländska 
museer, enär specimen var dyra. Men eftersom föremålen i allt väsentligt samlades in 
i anslutning till den allmänna geologiska undersökningen bestod samlingarna till 
största del av naturalier från Sverige. Det var också sådant som museet i första hand 
valde att ställa ut till allmän beskådan. Museet blev därför, som det hette i Nordisk 
familjebok (1908), "ett uttryck för det egna landets geologiska beskaffenhet".204 Av 
detta skäl kan man hävda att även Geologiska museet, på ett motsvarande sätt som 
SGU i stort, bidrog till att befrämja den nationella identiteten. Liksom "traditionella" 
kulturföremål kan också bearbetade stenar, jordprov och fossil ha politiska konnota-
tioner.205 

EDVARD ERDMANN OCH MUSEETS INRÄTTANDE 

SGU:s museiverksamhet grundlades under institutionens första decennium. I sam
band med de tidiga rekognosceringsarbetena hemfördes stommen till de geologiska 
samlingarna och redan i lägenheten vid Lilla Nygatan ordnades en preliminär utställ
ning. Sten- och jordprover förvarades där i glasförsedda skåp och på väggfasta hyllor 
placerades polerade kuber av finare stentyper. Denna utställning, som under 1860-
talet kompletterades med Axel Erdmanns privata mineralsamling, var dock intern 
och inte till för allmän beskådan.206 

När SGU flyttade till den nya byggnaden på Mäster Samuelsgatan fick man inte 
bara tillgång till rymliga lokaler utan också extra statsanslag för att skaffa ny inred
ning och utrustning; ett offentligt geologiskt museum kunde nu inrättas i Sverige. 
Iordningställandet av museet blev ett tidskrävande arbete som SGU inledningsvis 
inte tycks ha haft någon beredskap för. I Albert Verner Cronqvists tjänst ingick för
visso ett handhavande av de geologiska samlingarna, men som institutionens kemist 
ägnade han sig i första hand åt uppgifter i det nya kemiska laboratoriet.207 Dåvarande 
chefen Axel Erdmann, som hade haft det huvudsakliga ansvaret för att fa museet på 
fötter, gick dessutom bort hösten 1869 och under en tid verkar museiprojektet ha 
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hängt i luften. I detta skede beslöt man att en särskild museiamanuens (museiföre-
ståndare) behövde tillsättas, och den som tog sig an detta arbete var Axels son Edvard 
Erdmann, den person som vi tidigare har lärt känna som "En Elak".208 

Edvard Erdmann var utbildad vid Teknologiska Institutet och hade sedan 1861 
följt i sin fars fotspår som biträdande geolog vid det unga SGU. Till en början deltog 
han i den geologiska kartläggningen och befordrades till ordinarie geolog 1871, 
samma år som han blev museets föreståndare. Sin museala kompetens fick han därför 
skaffa sig på andra sätt, företrädesvis genom statsfinansierade studiebesök vid geolo
giska museer i Europa, men möjligen också genom sin närmaste bekantskapskrets. 
Enligt Evert Baudou umgicks nämligen familjen Erdmann regelbundet med familjen 
Montelius. Arkeologen Oscar Montelius som var verksam vid Statens historiska mu
seum hade varit studiekamrat med en annan av Axel Erdmanns söner, Axel Erdmann 
d.y. (1843-1926), och Montelius blev också god vän med Edvard.209 Även om 
Edvard fortsättningsvis arbetade i fält och blev institutionens speciella expert på 
Skånes stenkolsförekomster (och även engagerade sig i landhöjningsfrågan), var det 
museet som blev hans huvudsakliga livsuppgift.210 Där skulle han stanna fram till sin 
pensionering 1910. 

I sin egenskap av museiföreståndare har Edvard Erdmann inte fått någon plats i 
geologins historia. Ur vetenskaplig synpunkt var tjänsten föga statusfylld, kanske 
också otacksam i vissa lägen.211 Men i efterhand kan man fråga sig om inte Erdmann, 
just genom att besitta denna unika position i närmare fyra decennier, trots allt fick ett 
särskilt inflytande på geologins ställning i samtiden. I linje med sin museala verksam
het utvecklades han till en hängiven kunskapsförmedlare, som tycks ha tagit varje 
tillfälle att lovorda såväl den svenska geologin som dess utforskare. Erdmanns biblio
grafi rymmer sålunda populärvetenskapligt hållna skrifter som Sveriges berg- och jord
arter (1872), Populär geologi (1874) och geologiavsnittet i Gustav Sundbärgs Sveriges 
land och folk (1901).212 Han bidrog också med avsnitt i läroböcker och gjorde skol
planscher, skrev regelbundet om geologi i dagspress, och i de två första upplagorna av 
Nordisk familjebok var det han som svarade för flest artiklar om geologi.213 På detta 
speciella sätt bidrog Erdmann till att forma människors syn på geologin i Sverige, 
kanske djupare än vad många av de mer berömda forskarna lyckades med.214 

Genom sitt brinnande engagemang för Geologiska Föreningen och med sina 
många skämtskrifter fick Erdmann också en viktig social funktion inom Sveriges 
"geologiska familj". Ett intressant uttryck för att hans skämtlynne och kamratliga 
inställning uppskattades av kollegorna är den interna skriften "En Elak Bok: Tilläg
nad en snäll sjuttioåring", som författades i samband med Erdmanns födelsedag 
1910.215 Den består av kortare texter av ett tjugotal geologer och andra vänner, vissa 
skrivna i samma avslöjande stil som En Elaks egna publikationer. De flesta framhåller 
Erdmanns sociala förmåga snarare än hans vetenskapliga kapacitet och några berättar 
också detaljer om privatpersonen Erdmann. I sitt bidrag "Har någon sett E. E. Ond? 
Det är nog icke många, som kunna säga det, men jag kan det", skriver exempelvis 
SGU-geologen och polarforskaren Otto Kjellström (1855-1913) att de enda tillfäl-
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Edvard Erdmann ägnade sitt liv åt att höja allmänhetens medvetande om den svenska geologin. SGU:s 
arkiv. 

lena då Erdmanns humör grumlades, var när någon dristade sig till att kritisera sam

tidens fosterlandsvurm. Kjellströms epigram inleds med följande rader: "Du tålde ej 

att höra känslan gäckas/ För gamla Sverige, ty då blef Du vred/ Den borde, tyckte Du, 

i stället väckas,/ Då skulle ej så mycket gå på sned."216 

MUSEETS UTSTÄLLNINGAR 

Eftersom SGU:s del av byggnaden på Mäster Samuelsgatan var byggd för att passa ett 

geologiskt museum var de rumsliga förutsättningarna, enligt Erdmann, mycket goda. 

Läget i Stockholm var utmärkt, även om det inte gick upp mot Naturhistoriska riks

museets dåvarande placering vid Drottninggatan. Museets största utrymme utgjordes 

av den så kallade "Stora museisalen", som var 30 meter lång, 13 meter bred, två 

våningar hög och försedd med väl tilltagna fönster för att ljusinsläppet skulle tryggas. 
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Därutöver fanns till en början ett mindre rum och i jämnhöjd med andra våningens 
golvplan ett dubbelsidigt utställningsgalleri.217 I dessa avdelningar presenterades 
geologin för publiken, samtidigt som andra delar av SGU, som chefsrummen, labora
toriet och biblioteket, förblev stängda. En uppdelning mellan internt och offentligt 
ägde således rum.218 

I museet installerades med tiden allt fler och skiftande uttryck för den svenska 
geologin. Den till omfattningen största utställningen bestod av systematiskt ordnade 
"karaktäristiska" berg- och jordstuffer, som placerades i väggfasta skåp och indelades 
enligt vetenskaplig taxonomi (enligt den metod som brukades vid Geologiska 
Riksanstaltens i Wien museum) men också utifrån de län där de hade samlats in. 
"Länssamlingarna", som blev något av museets huvudattraktion, utökades i takt med 
kartarbetet. De skåp som först fylldes var följaktligen Stockholms, Västerås', Nykö
pings läns samt Dalslands, följda av Malmöhus och Kristianstads läns och så vidare.219 

Skåpen för de småländska länen, Gotlands, Värmlands, Kopparbergs län och de 
norrländska länen, som kom till senare, ställdes i galleriet.220 Denna kombinerade 
kronologiska och geografiska indelningsprincip är intressant att reflektera över. Den 
påminner om den åskådningspedagogik som praktiserades vid Statens historiska 
museum, som sedan 1865 var placerat i Nationalmuseets bottenvåning. Medan riks
antikvarien med fornforskningens hjälp konstruerade en samling kulturella national-
landskap i miniatyr, blev resultatet av Erdmanns insatser en samling geologiska mot
svarigheter. Paralleller kan också dras till senare åskådningsinrättningar som Arthur 
Hazelius' Skansen och Gustaf Kolthoffs Biologiska museum på Djurgården, grun
dade 1891 respektive 1893.221 

I stora museisalen ställdes vidare glasmontrar, som till största delen innehöll 
glaciala och postglaciala lämningar, sådant som torv, sand och lera, sjö- och myr
malmer, kvartära mollusker och fossila djurlämningar i långa rader. Andra större och 
mer iögonfallande objekt som djurskelett och horn placerades ut på olika ställen i 
museet. Småningom uppvisade museet en regelrätt fossilsamling och från 1876 fanns 
en utställning med syftet att åskådliggöra geologiska processer som vittring, veckning, 
tryck- och sträckningsfenomen. Liksom länssamlingarna uppfattades mycket av detta 
som karaktäristiskt för Sverige - objekten var nationella "naturminnen" - men en och 
annan udda raritet fanns också till beskådan. En spröd insektsvinge som hade hittats 
i Gotlands översilur tillhörde, enligt Erdmann, en av de äldsta kända lämningarna av 
landdjur i hela världen. 

Museet innehöll dock inte bara historiska objekt. Redan från början visades 
diverse föremål av praktiskt geologiskt intresse, exempelvis tegel, lergods, cement, 
glas, porslin, stenkol, bränntorv, jordförbättringsmedel, takskiffer och byggnadssten. 
Dessa artefakter var i många fall skänkta av fabriker, bruk och stenbrott, som på detta 
sätt ingick i allians med SGU.222 SGU fortsatte också att samla på sig polerade sten-
kuber, med vilka höga pelare konstruerades. Av metallblock (järn, koppar, bly, zink, 
nickel, silver) som hade donerats från svenska gruvfält byggdes pyramider som till
sammans med stenpelarna gav utställningen ett antikt intryck.223 De övriga produk
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terna däremot exponerades på ett sätt som snarare för tankarna till ett modernt 
snabbköp. 

De geologiska objekten och artefakterna kompletterades med olika typer av bil
der. På museets väggar hängdes exempel på SGU:s kartor och planschverk, men också 
ett tjugotal målningar av typiska "geologiska landskap" av konstnärer som Artur 
Bianchini (1869—1955), Fritz Lindström (1874—1962) och Björn Ahlgrensson 
(1872-1918). Motiven var i vissa fall utländska, som Vesuvius utbrott, Mammut
källorna i Yellowstone och Coloradoflodens kanjon. Men majoriteten av tavlorna 
hade svenska motiv och visade till exempel glaciärer i Sarek, gruvan i Dannemora, en 
rullstensås vid Lule älv, en strandgrussluttning i Roslagen, gamla strandlinjer i Jämt
land.224 Att de flesta av dessa tavlor, liksom en porträttbyst av Axel Erdmann och ett 
porträtt i olja av Oscar II, donerades till museet av Erdmann själv, säger en del om 
hans inställning till SGU.225 

Någon detaljerad analys av Geologiska museets samlingar är inte befogad i det 
här sammanhanget, men ett generellt förhållande som Erdmann själv framhåller var 
att inriktningen på museets utställningar delvis förändrades i takt med de olika che
fernas intresseområden. Under näringsivraren Torells tid utökades således mängden 
praktiskt geologiska utställningar, medan Törnebohm istället ökade de vetenskapliga 
inslagen, till exempel i form av upphängda stratigrafiska kartor och andra teoretiska 
modeller. Vissa samlingar av råmaterial och produkter, som Törnebohm hade valt att 
magasinera, togs sedan åter fram och ställdes ut under Anderssons period.226 På detta 
sätt kom museets innehåll att spegla inriktningen på de geologiska undersökningarna 
i stort.227 

BILDNING OCH FORSKNING 

Den 15 maj 1871 öppnades Geologiska museets dörrar för allmänheten och därefter 
togs besökare emot under två eller tre dagar i veckan. Inträdet var avgiftsfritt och för 
att underlätta förståelsen av utställningarna publicerades på typiskt museimanér en 
besöksguide, Kort vägledning i Sveriges Geologiska Undersöknings Museum (1874).228 

Museets pedagogiska idé var att åskådliggöra den svenska geologin och i viss ut
sträckning de processer som hade bildat formationerna samt att ge exempel på 
geologins praktiska tillämpningar inom näringarna. Visionen var att väcka folkets 
intresse för geovetenskapen, men också en förundran över den svenska naturen - att 
erbjuda människor möjligheten att lära känna sitt land på ett nytt sätt. Kanske fanns 
också en tanke på att här, liksom vid andra museer, skapa en arena för borgerskapets 
offentliga umgänge.229 En teckning av museets interiör, som trycktes i Ny Illustrerad 
Tidning (1874), antyder att det allmänna intresset var stort. Drygt femtio eleganta 
herrar, damer och barn ses här betrakta de olika utställningarna och det bara i den ena 
halvan av Stora museisalen.230 Geologen Nils Zenzén påstår vidare i sin levnadsteck
ning över Edvard Erdmann att museet "flitigt besöktes av allmänheten".231 I själva 
verket var nog besökstrycket måttfullt. Erdmanns egen statistik visar att det i genom
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snitt var färre än tio besökare per dag, varav de flesta utgjordes av skolelever och 

studenter från Stockholmsregionen som gick dit på schemalagd tid.232 

Att museets samlingar hade ett begränsat underhållningsvärde kan man kanske 

förstå, men enligt Anders Damberg bidrog också lokalen i sig till att museibesöken 

förmodligen upplevdes som mindre angenäma för borgerskapet. För det första låg 

golvet längs museets östra långsida under marknivå, vilket medförde att fukt trängde 

in genom tegelväggen. Att vissa förbipasserande valde att uträtta sina behov mot 

denna vägg gjorde, i kombination med mögellukten inne i museet, att odören kunde 

bli påfrestande. För det andra hade museet problem med att hålla temperaturen. Den 

ångvärmeapparat som SGU delade med Slöjdskolan användes framför allt under 

förmiddagarna, varför temperaturen under eftermiddagarna (då museet var öppet för 

besökare) kunde sjunka med 3-5 grader eller mer. Ytterligare ett problem var att 

Geologiska museet var en av flera bildningsinstitutioner som öppnades for allmänheten i 1800-talets Stock
holm. Denna teckning av O. A. Mankell och H. Pettersson visar ena hälften av stora museisalen. Ny Illustre-

rad Tidning (1874). 



II. Geologins arenor 69 

museilokalens stora fönster bestod av dubbla glas som inte kunde skiljas åt och tvättas 
invändigt, med störande smutsbeläggningar som följd.233 

Geologiska museet upparbetade dock andra kontaktytor mot allmänheten. En
ligt de kungliga direktiven från 1858 satte Edvard Erdmann samman hundratals geo
logiska samlingar av bergarter, malmer, jordarter och fossil som sändes till institutio
ner, universitet, läroverk och folkhögskolor runt om i landet.234 De privata samlingar, 
som fanns vid Lunds och Uppsala universitet, utökades därmed.235 Till Natur
historiska riksmuseet överlämnades också stora separata samlingar av mineralier och 
växtfossil. På detta sätt bidrog museet både med forskningsmaterial och undervis
ningsmaterial, en verksamhet som under början av 1900-talet växte till en sådan om
fattning att extra biträden anställdes för att bistå Erdmann. Därtill utvecklades 
museet till en nationell rådgivningsinstans i geologiska frågor. I genomsnitt inkom 
närmare etthundra muntliga eller skriftliga förfrågningar per år kring diverse geolo
giska fynd, företeelser och prospekteringsmöjligheter, många ställda av privatperso
ner.236 

På samma gång som museet på detta sätt var ett offentligt socialt forum hade det 
också en central funktion för SGU:s materiella och reproduktiva praktiker. "'Let the 
earth come to me, instead of me going to the earth,' says the geologist who starts a 
Copernican revolution. 'Very well,' answers the earth, 'here I am!' The Result is utter 
confusion in the basement of the building of the Geological Survey."237 Så samman
fattar Latour ett av de största problemen med geologins ackumulationscykler. Att 
samla in information och objekt till ett "centre of calculation" är långt ifrån nog. 
Arbetet måste fortsätta i ett "centre inside the centre", i SGU:s fall Geologiska mu
seet. Hit fördes nämligen alla de specimen som samlades in under rekognoscering
arna för att packas upp och på traditionellt naturalhistoriskt vis analyseras, kategori
seras, etiketteras och katalogiseras, ett arbete som under lång tid sköttes av Edvard 
Erdmann.238 Delar av detta material användes sedan omedelbart av geologerna vid 
framställandet av nya kartor och beskrivningar, medan annat åter packades ner i lårar 
för att finnas tillgängligt för senare forskning. När geologerna behövde studera något 
föremål utifrån detta iordningställda "jämförelsematerial" var det också Erdmanns 
uppgift att tillhandahålla det.239 Större delen av de geologiska samlingarna var alltså 
inte till för allmän beskådan. De var, för att använda Edvard Erdmanns egen metafor, 
kuggar i SGU:s vetenskapliga "maskineri". 

Eftersom de geologiska undersökningarna kontinuerligt hemförde nytt material 
till Stockholm växte samlingarna kraftigt, något som gav museet en stark ställning i 
förhållande till andra vetenskapliga museer i Sverige vid denna tid. År 1883 uppskat
tades museet härbärgera närmare 100 000 objekt. Femton år senare hade ytterligare 
40 000 objekt tillkommit och 1915 ägde museet drygt 200 000.240 Antalet packlårar 
med jämförelsematerial var omkring 400 till antalet år 1893, 1 000 stycken 1908 och 
1 450 stycken 1915.241 Möjligheten att hemföra dessa omfattande samlingar under
lättades som sagt kraftigt av de nya järnvägsförbindelserna, något som samtidigt med
förde "utter confusion" vid institutionen. I skriften "Geologiska brottstycken" (1896) 
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understryker Erdmann den problematiska situationen med en bild där han själv står 
bland travar av lårar och bekymrat kliar sig i håret. Bildtexten lyder: "Museiförestån-
darens kritiska belägenhet", och Erdmann skriver: 

Det insända geologiska materialet håller emellertid snart på att växa de omhänderhafvande öfver 
hufvudet, hvarför det vore bra om några tåg kunde inställas. I djupa källarhvalf hopas efter hand så 
mycket magasineradt material, att man frestas tro på att "sten växer".U1 

Samlingarnas tilltagande volym var också ett skäl till att SGU småningom tvingades 
hyra extra förvaringsutrymmen och till slut lämnade Mäster Samuelsgatan. Den 15 
februari 1915 inleddes flyttningen till det nya Naturhistoriska riksmuseet vid 
Frescatiområdet. Därmed påbörjades en ny epok i museets historia, en epok som 
varade till den 26 juli 1984, då regeringen beslöt att museet med dess då närmare tre 
miljoner objekt skulle upphöra.243 

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR 

Etablerandet av organiserade nationella samlingar, likt Geologiska museet, skall också 
förstås mot bakgrund av den industri- och världsutställningskultur som bredde ut sig 
över Europa och Amerika från 1850-talet och framåt.244 Tanken bakom utställning
arna var att ställa ut och visa upp allehanda vetenskapliga, tekniska och kulturella 
produkter och företeelser, för att därigenom stimulera handeln och den allmänna 
samhällsutvecklingen.245 Under framstegstankens baner blev utställningarna sam
tidigt symboliska manifestationer och propagandainstrument för en nationell fram-
hävelse; ett kulturens olympiska spel där vinnande länder belönades med diplom och 
glänsande medaljer i olika valörer.246 Att dessa utställningar i sin tur bidrog till att 
stärka de nationalistiska strömningarna är Stockholmsutställningen 1897 ett tydligt 
exempel på. "Utställningen i Stockholm väckte förhoppningar om en nationell kul
tur, en nationell vilja och en delad nationell utopi", menar Anders Ekström.247 

Tack vare det systematiska samlandet och ordnandet vid Geologiska museet 
kunde den "svenska geologin" visas upp och i flera fall även belönas vid dylika exposi
tioner, vilket ansågs gagna nationens internationella anseende. Bara fyra år efter sitt 
bildande deltog SGU i London 1862 och representerade sedan Sverige i Dublin 
1865, Paris 1867, Wien 1873, Philadelphia 1876, Paris 1878, Chicago 1893, Paris 
1900 och dessutom vid ytterligare tolv andra internationella industri-, lantbruks- och 
kongressutställningar under perioden 1862-1915.248 På motsvarande sätt som många 
andra utställare visade SGU framför allt upp den moderna geologins vetenskapliga 
resultat och framgångsrika tillämpningar inom industrin. Men som Bo Grandien har 
påpekat var världsutställningarna inte bara framåtblickande. I kampen om att fram
ställa en unik nationell profil blev även historien betydelsefull, vilket bland annat 
syntes i utställningar av konst och hantverk och i de arkeologiska avdelningarna.249 

Också här fyllde geologin en funktion så till vida, att den relaterade nationen till den 
inhemska naturens mångtusenåriga utveckling. Geologiavsnittet i Gustav Sundbärgs 
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Sveriges land och folk, ett verk som producerades just i syfte att användas vid världsut
ställningen i Paris 1900, är ett exempel på det. Att Edvard Erdmann valde att inleda 
avsnittet med orden "Sverige är i geologiskt hänseende ett urgammalt land", var för
modligen ingen tillfällighet. 

SGU:s externa utställningsverksamhet sköttes i regel av Edvard Erdmann, som 
också skrev ett antal utställningsguider tillfällena till ära.250 Över dessa många gånger 
tidskrävande utställningar var han märkbart stolt, och mest stolt var han över institu
tionens påkostade insats vid Stockholmsutställningen 1897. Bredvid den stora 
industrihallen på Djurgården hade Jernkontoret låtit bygga ett särskilt hus, som 
rymde dels SGU:s utställning, dels "Mellersta Sveriges Grufutställning". I ett femtio 
kvadratmeter stort rum visade SGU här inte bara alla de kartor och vetenskapliga 
publikationer, som man hittills hade framställt, utan också en mångfald geologiska 
bildningar och olika exempel på byggnads- och prydnadssten. Budskapet var att 
Sverige var en stormakt inom geologin, och detta budskap förmedlades också i 
Erdmanns utställningsbeskrivning, där han skrev: "Det torde nemligen finnas få län
der, som inom sina gränser kunna uppvisa en sådan mångfald af olika färgade och för 
skilda ändamål lämpliga bergarter, likasom också få torde i afseende på den qvanti-
tativa tillgången kunna mäta sig med Sverige [. . .]."251 

Efter sekelskiftet avtog SGU:s utställningsverksamhet påtagligt. Bortsett från 
museets generalutställning vid den Internationella Geologkongressen i Stockholm 
1910 och en visning av diverse kartor och diagram vid den stora jubileumsutställ
ningen i Göteborg 1923 gjordes knappt några insatser på detta område före 1930-
talet.252 De utställningar som sedan följde var mycket blygsamma i förhållande till 
dem som gjordes under geologins storhetstid. 

Geologiska Föreningen i Stockholm 

År 1871 är i mer än ett avseende en viktig tidpunkt i Sveriges geologihistoria. Det var 
då Otto Torell övertog chefskapet för SGU och det var då Geologiska museet öppna
des för allmänheten. Men det var också då Geologiska Föreningen i Stockholm grun
dades. Som institution betraktad kompletterade föreningen SGU:s verksamhet på ett 
förtjänstfullt sätt. Föreningen blev en arena för ett utvidgat geovetenskapligt samtal 
och Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar (GFF) blev en inflytelserik 
vetenskaplig tidskrift. Geologins sociala och litterära praktiker förstärktes och ämnet 
tog därmed ytterligare ett steg mot att bli en självständig disciplin i Sverige. 

Till Geologiska Föreningens förste ordförande valdes Torell, som sedermera har 
tillskrivits en motsvarande betydelse för föreningens tillkomst som Axel Erdmann för 
SGU:s.253 Att Torell var en viktig aktör är klart, men liksom Erdmann ingick även han 
i ett sammanhang som behöver klargöras för att föreningens och därmed geoveten
skapens utveckling skall kunna förstås. 



72 Christer Nordlund 

DEN SVENSKA LÖSNINGEN 

Det har mot bakgrund av Sveriges starka internationella position inom mineralogin 
under 1700-talet, genom namn som Wallerius, Cronstedt och Bergman, ansetts som 
anmärkningsvärt att Geologiska Föreningen tillkom så sent som den gjorde.254 En 
orsak till att det blev så, förutom SGU:s dominans på området, torde ha varit att det 
egentligen dröjde ända till slutet av 1800-talet innan geologin förankrades som disci
plin vid svenska universitet. Anda fram till dess var det mineralogin, vetenskaplig-
gjord genom kemin, som dominerade universitetsforskning och undervisning. 

I Uppsala ingick kemi, mineralogi och geologi i en och samma professur fram till 
1852 då ämnena delades och en särskild professur i geologi och mineralogi för första 
gången inrättades i landet. Enligt geologen Erik Åhman betraktades dock även denna 
tjänst, som först uppehölls av Lars Petter Walmstedt och sedan av dennes son Lars 
Edvard Walmstedt, som tillhörande det kemiska ämnesområdet.255 Den förmögne 
Hjalmar Sjögren, som hade varit docent sedan 1882, övertog professuren 1889 och 
bidrog delvis med egna medel till att utveckla institutionen i nya lokaler i det så 
kallade konsistoriehuset vid Domkyrkan.256 Först när Arvid Högbom tog över insti
tutionen 1897 verkar det som om man kan säga att undervisningen i geologi och även 
en geologisk grundforskning var utbyggd.257 Men fortfarande var studenterna få och 
de ekonomiska resurserna för forskning knappa.258 

I Lund gick det än långsammare än i Uppsala. Där var mineralogi och kemi länge 
förenade i ett ämne och en e.o. professur i zoologi och geologi inrättades 1866. Geo
logiundervisningen bedrevs i källaren under zoologiska museet, men någon examens
rätt i ämnet geologi fanns inte. Anda sedan 1840-talet hade naturalhistorikern Sven 
Nilsson utan framgång arbetat för en fristående professur i mineralogi och geologi. 
Vid 1868 års riksdag gjordes en förnyad framställning om en professur. Tjänsten var 
ämnad för Torell, som universitetet ville behålla, men även det förslaget avslogs. En 
e.o. professur i geologi inrättades visserligen 1880, men det skulle dröja ända fram till 
1909 innan den första ordinarie professuren (i geologi och mineralogi) tillsattes i 
Lund, med Johan Christian Moberg som innehavare.259 

Undervisning i geologi vid Stockholms högskola inleddes i liten skala av Törne
bohm i samband med högskolans tillkomst 1878. År 1881 knöts den norske geolo
gen Waldemar Christopher Br0gger (1851-1940) dit och han började då bygga upp 
ett geologiskt-mineralogiskt forskningsinstitut (med tyngdpunkt på mineralogi), 
med ett eget geologiskt museum. Brogger blev institutets förste professor, en tjänst 
som han upprätthöll fram till 1890. På grund av bristande ekonomiska resurser 
dröjde det fram till 1895 innan professuren återbesattes, först med Arvid Högbom 
och två år senare med Gerard De Geer.260 Även Teknologiska Institutet (senare Tek
niska högskolan) hade en mindre avdelning för geologi och mineralogi.261 

Även om geologin var svagt representerad inom universitetsvärlden under 1870-
talet skapades Geologiska Föreningen i Stockholm inte ur intet. Ett Mineralogiskt 
sällskap hade funnits i Uppsala sedan 1836 och vid universitetet i Lund hade en 
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Zoologisk-geologisk förening och en Kemisk-mineralogisk förening bildats 1866 
respektive 1867.262 Vid SGU hade så kallade "enskilda sammankomster" ägt rum 
under slutet av 1860-talet och där bildades sedermera det interna "Svenska Geolo
giska Sällskapet" 1869.263 Tanken med dessa möten, som hölls utanför ordinarie 
tjänstetid, var att de skulle fungera som vetenskapliga seminarier, där nya forsknings
resultat kunde ventileras under informella former, dock endast mellan SGU:s egna 
geologer.264 Att dessa skilda grupper med sina trots allt gemensamma intressen borde 
inleda en närmare samverkan föreslogs av Torell, men också av dennes före detta 
kollega i Lund, professorn i kemi och mineralogi Wilhelm Blomstrand (1826— 
1897).265 

Blomstrand var väl insatt i sin samtids geologiska frågor och ägnade sig liksom 
Axel Erdmann åt att studera mineralernas kemiska uppbyggnad.266 Han var bekant 
med Torell och Nordenskiöld och deltog i deras andra resa till Spetsbergen 1861, 
varpå han publicerade en uppsats om inhämtade "geognostiska iakttagelser".267 Några 
år senare tillhörde han grundarna av den Kemisk—mineralogiska föreningen och blev 
då dess förste ordförande. Men Blomstrand var även engagerad i att bilda en större 
geologisk förening och bidrog också till att en sådan etablerades.268 Att just Blom
strand, som alls inte var knuten till SGU, skulle ha varit en nyckelperson i detta 
sammanhang står att finna i ett nött och svårläst handskrivet manuskript, insatt 
i början av Geologiska Föreningens inbundna mötesprotokoll för åren 1871-81. 
Manuskriptet saknar såväl datum som underskrift, men har den av annan hand 
gjorda påskriften "Blomstrands förslag till Geol. Föreningens bildande".269 

I denna knappt två sidor korta text presenteras något som kan kallas för ett 
föreningskoncept: ett förslag om att bilda ett "S.G.S." - ett "Skandinaviskt Geolo
giskt Samfund".270 Måhända med Geological Society of London i åtanke påpekar 
Blomstrand här hur geologiforskningen har stimulerats i andra länder tack vare frukt
bara sammanslagningar av de enskilda vetenskapsidkarnas krafter. Sådana insatser 
hade inte bara gynnat de enskilda nationerna, utan även den geologiska vetenskapen 
som internationellt företag. Mot bakgrund av det växande intresset för geologin i 
Sverige och dess grannländer var det därför på tiden att bilda ett motsvarande skandi
naviskt samfund, ansåg han. Samfundet kunde bestå av flera sektioner och filialer och 
dess uppgift skulle vara att ordna allmänna sammankomster och sektionsmöten med 
tillhörande föredrag och diskussioner samt att arrangera exkursioner i fält. Det borde 
dessutom svara för utgivandet av en "gemensam tidskrift för mineralogi samt veten
skaplig och använd geologi", där också utländska forskningsresultat kunde ventileras. 
Det övergripande syftet skulle, i skandinavismens anda, vara att öka kunskapen om 
"vår skandinaviska nord" samt att arbeta för "geologien och därmed sammanhäng
ande vetenskapers fortsatta utveckling".271 

Blomstrands önskan var att få till stånd ett konstituerande möte med vetenskaps
män från samtliga skandinaviska länder. Men något sådant möte blev aldrig genom
fört och projektet därmed omöjligt att realisera. Geologerna i Danmark, som ännu 
inte hade påbörjat någon egen nationell undersökning, lät sig inte övertygas utan 
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Geologiska Föreningens utsmyckade emblem. Emblemet förekom på invalsbevis till föreningen ända in på 
1970-talet. 

kom med invändningar "hvilka, om än mindre väsendtliga, dock förhindrade det 
omedelbara bildandet af en så omfattande förening, som i inbjudningen afsågs".272 

Även Törnebohm och andra geologer vid SGU var skeptiska till idén.273 

En ny förfrågan - riktad bara till svenskar - skickades ut av Torell och den 15 maj 
1871 hölls ett första planeringsmöte i SGU:s lokaler. Tidpunkten och platsen var väl 
vald, ty det var samma dag som Geologiska museet invigdes! Fjorton personer var 
närvarande vid detta sammanträde. Förutom Torell och SGU:s övriga tjänstemän 
deltog den ledande lantbrukskemisten Carl Erik Bergstrand (1830-1914), mantals
kommissarien Göran Gellerstedt (1834-1913), bergsmannen Theodor Nordström 
(1843-1920) samt en ingenjör Hasselbom.274 Det var sammanfattningsvis en grupp 
välutbildade medelålders män från borgerliga hem som möttes. Hälften hade studerat 
vid Teknologiska Institutet i Stockholm och/eller vid någon bergsskola, resten hade 
läst vid Uppsala universitet. Endast Torell var lundensare.275 

I sitt inledningsanförande beskrev Torell svårigheterna med det skandinaviska 
samverkansprojektet och föreslog istället en temporär svensk lösning, med startpunkt 
i den växande lärdomsstaden Stockholm. Förslaget bifölls, varvid "Geologiska För
eningen i Stockholm" antogs som namn.276 Till ordförande valdes Torell och till sekre
terare Törnebohm. Därefter följde en diskussion om föreningens färdriktning, där 
mycket av det som sades bara var upprepningar av Blomstrands tankegångar. Liksom 
hos Geological Society of London förordades en eklektisk inriktning framför en 
specialiserad.277 Verksamheten skulle följaktligen vara mycket bred och rymma både 
teoretisk och tillämpad geologi, mineralogi och paleontologi. Vetenskaperna skulle 
främjas så som Blomstrand hade föreslagit: genom möten med föredrag och diskus
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sioner, genom gemensamma exkursioner samt om möjligt genom att ge ut en egen 
tidskrift. Några geologiska samlingar hade man däremot inga ambitioner att äga. 

Slutligen debatterades två frågor som skulle komma att bli något av föreningens 
stötestenar. Den ena gällde det populärvetenskapliga ansvaret. Bergstrand, själv läro
boksförfattare, gjorde gällande att populariseringen av geologin var ett viktigt område 
som föreningen borde utveckla, exempelvis i samarbete med hushållningssällskapen. 
Kanske kunde sammanställningar av mindre bergarts- och mineralsamlingar för folk
skolor och sockenbibliotek vara en lösning för att "lifva allmänna intresset"?; ett för
slag som kan betraktas som en utvidgning av SGU:s motsvarande verksamhet. Den 
andra frågan gällde föreningens ekonomi. Varifrån skulle man få medel för resor och 
föredrag, för att inte tala om tryckningskostnaderna för den påtänkta tidskriften? En 
relativt hög medlemsavgift (10 kronor per år) blev det första steget, men därutöver 
beslöt mötet att en förfrågan om bidrag borde ställas till regeringen, Brukssocieteten 
och eventuellt också till hushållningssällskapen.278 

Torell och Törnebohm funderade vidare över föreningens stadgar och vid ett 
nytt möte vid årets slut fastställdes deras förslag, vilket inleddes med följande två 
paragrafer: 

§ 1. Föreningens uppgift är, att bidraga till främjandet af geologien, såväl den teoretiska som den 
tillämpade, och af de med densamma beslägtade vetenskaperna paleontologi och mineralogi, samt 
tillika att åstadkomma en närmare beröring mellan dessa vetenskapers idkare inom vårt land. 
§ 2. Föreningen skall söka verka för denna sin uppgift genom sammankomster med föredrag och 
diskussioner, genom gemensamma exkursioner, genom utgifvande af en tidskrift, samt för öfrigt 
genom alla till buds stående medel att lifva och sprida intresset för geologien.279 

Som synes saknas den ursprungliga intentionen om att inleda en samverkan mellan 
de skandinaviska länderna, liksom tanken att organisera olika föreningar i sektioner 
och filialer. Att dylika formuleringar inte anammades i detta skede blev avgörande för 
föreningens fortsatta arbete; stadgarna kom att förändras mycket litet under de föl
jande decennierna. Inriktningen blev följaktligen nationell till sin karaktär och något 
internationellt samarbete i Blomstrands mening kom aldrig till stånd. Däremot fanns 
möjligheten att välja in utländska ledamöter, vilket man också tidigt gjorde. Den 
populärvetenskapliga uppgiften att göra geologin tillgänglig för allmänheten fanns 
förvisso med i den andra paragrafen, men den kom inte att tas på särskilt stort allvar. 
Den uppfylldes i första hand genom referat av föreningens sammanträden, tryckta i 
dagstidningar som Nya Dagligt Allehanda. Inte heller visionen om regelbundna 
gemensamma exkursioner i fält förverkligades i någon större utsträckning.280 Desto 
mer framgångsrik blev Blomstrands idé om en föreningstidskrift. 

GEOLOGISKA FÖRENINGENS VERKSAMHET 

SGU:s lokaler - "Geologiska Byrån" - blev Geologiska Föreningens naturliga träff
punkt och det var också där föreningens sammanträden normalt kom att äga rum. 
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Även om föreningen värnade om sin självständighet gentemot SGU, ligger det i 
sakens natur att en nära samverkan utvecklades. Föreningens kärna kom också fort
sättningsvis att bestå av SGU:s geologer och extrageologer. Antalet ledamöter ökade 
dock sakta men säkert och föreningens register visar att de snart rekryterades från 
såväl Lund och Uppsala som från flera andra delar av landet. Redan under det första 
verksamhetsåret hade man fyrtio ledamöter och 1875 översteg antalet etthundra. År 
1883 var siffran över tvåhundra och 1903 över fyrahundra. En topp nåddes 1920 
med 493 ledamöter. Det växande antalet hade delvis att göra med att man 1874 
beslöt att även välja in forskare från Norge, Danmark och Finland och 1878 även 
icke-skandinaviska ledamöter.281 

Antalet ledamöter hade också med föreningens breda inriktning att göra. För
eningens namn till trots var det inte bara geologer som invaldes. Vetenskapsmän med 
kemisk, zoologisk och botanisk inriktning valdes in, liksom personer med fornforsk-
ning och lantbruksvetenskap som specialiteter. Utöver dessa "arbetande ledamöter" 
knöt man också till sig ett flertal "lysande ledamöter" med ledande befattningar inom 
näringsliv, politik och försvar. Edvard Erdmanns påstående att föreningen utgjordes 

En av de illustrationer som förekommer i "En Elaks" skämtskrifter. Bildtexten lyder: "Vid Föreningens sam
mankomster har någon gång, under pågående föredrag 'svarta taflan blifuit af föredraganden alldeles 
fullskrifven med siffror, men då tycka de flesta andra närvarande att de hafva tråkigt. " E. Erdmann (1886). 
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"af store och lärde män" kan förstås utifrån detta förhållande.282 Geologiska För
eningen i Stockholm blev ett lärt och inflytelserikt sällskap men också en exklusiv 
herrklubb, dominerad av ett svenskt borgerskap. Det dröjde över tjugo år innan den 
första kvinnan, Sofia Rudbeck, valdes in.283 

Bortsett från sommarhalvåret träffades ledamöterna minst en gång i månaden, 
oftast på en torsdag.284 Föredrag hölls, forskningsresultat och nya teorier diskutera
des, uppsatser ventilerades och kritiserades. Vid vissa tillfällen förevisades även illu
strationer, experiment eller nya typer av arbetsinstrument. De motsättningar som 
utvecklades muntligen och skriftligen skall inte överdrivas, men heller inte förtigas. 
"Ej sällan äro de olika forskarne af olika åsigter om huru de geologiska företeelserna 
skola rätteligen tolkas", berättar Erdmann och omnämner särskilt frågor kring den 
skandinaviska fjällryggens geologi och istidens verkningar.285 Att åtskilliga kontrover
ser uppstod är klart och några av dessa kommer också att ingående studeras i kom
mande kapitel. 

Efter sammanträdenas många gånger hårda åsiktsutbyten vidtog emellertid mer 
sällskapliga former, och att dessa tillställningar kunde vara nog så trevliga förstår man 
av Erdmanns många målande beskrivningar. I skriften "Extra nummer" tecknas de 
uppklädda ledamöterna till bords, rökande cigarrer och med flaskan på bordet, 
medan Nordenskiöld iförd ytterkläder kommer in i lokalen. Även om Nordenskiöld 
- under flera år föreningens ordförande - var "upptagen på annat håll" och ofta läm
nade sammanträdena i förtid, ville han tydligen inte gå miste om avslutningarna.286 

Det kan förmodas att dessa sociala praktiker var viktiga på sitt sätt. Diskussionerna 
kunde fortsätta och kontakterna fördjupas, såväl inom som utanför vetenskapens 
gränser. Enligt Erdmann var det just här som den första paragrafen i föreningens 
stadgar främst förverkligades, det vill säga åstadkommandet av en "närmare beröring" 
mellan vetenskapens idkare.287 

GEOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM FÖRHANDLINGAR 

Geologiska Föreningen fördelade inga medel för geologiforskning och lämnade heller 
inga officiella direktiv om vad som borde utforskas. Sådant sköttes framför allt av 
SGU, men också av Vetenskapsakademien (med Naturhistoriska riksmuseet) och av 
institutionerna vid de högre lärosätena. Däremot tog man initiativ till att samla, 
publicera och debattera vetenskapliga resultat genom att skapa och utge en veten
skaplig tidskrift.288 Vid mötet den 7 februari 1872 förelåg det första häftet av Geolo
giska Föreningens i Stockholm Förhandlingar ( GFF) och därefter skulle utgivningen 
komma att fortsatta utan uppehåll, vanligen med sju häften per år.289 Utöver sina 
möten var det genom denna tidskrift som föreningen, för att tala med Johan Gunnar 
Andersson, blev den "mest drifvande kraften för den teoretiska geologiens förkofran i 
vårt land".290 

Varför prioriterades en egen tidskrift så högt? Ur ett vetenskapssociologiskt per
spektiv kan draget tolkas som en konstituerande strategi, det vill säga som en metod 
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för att visa att man existerade som grupp och för att profilera sig gentemot andra lärda 
sällskap i Sverige och utomlands. Men tidskriftens tillkomst svarade också mot ett 
behov som hängde samman med SGU:s förändring genom chefsbytet 1871. Som 
tidigare antytts hade Axel Erdmann styrt SGU med järnhand. Sverige skulle inven
teras och kartläggas och kunskapen ställas till allmänhetens och näringarnas förfo
gande. Tidsplanen var hård. Att under rekognosceringarna fördjupa sig alltför länge i 
terrängens detaljer och senare pröva nya teoretiska infallsvinklar på det insamlade 
materialet var det inte tal om. Edvard Erdmann berättar: 

Upptäckes en intressant lokal, förtjent af mera detaljeradt specialstudium, så frestas man visser
ligen att der en stund qvardröja för att söka utreda och beskrifva så mycket som möjligt, men en 
inre, jagande oro manar oss i de flesta fall att vandra vidare framåt, för att till aftonen hinna 
kartlägga en viss föresatt areal och på det att vid sommarens slut det synliga arbetsutbytet ej må 
befinnas alltför ringa.291 

Och även om geologerna gjorde intressanta iakttagelser, hade de ändå ingen möjlig
het att publicera dem, såvida det inte ingick i arbetsuppdraget. Alla vetenskapliga 
resultat som uppnåddes i samband med SGU:s arbeten skulle nämligen tryckas i 
SGU:s egna skriftserier; publikationer i eget namn tilläts inte.292 Å andra sidan fanns 
inte några andra självklara tidskrifter att vända sig till, utöver Vetenskapsakademiens 
och de båda universitetens serier där företrädesvis långa uppsatser accepterades.293 

"[T]ill följd deraf", menade Nordenskiöld, kunde "värderika uppgifter dels ofta gå 
förlorade, dels blifva osäkra och vanställda genom att fortplantas på traditionel 
väg."294 En ny litterär praktik var befogad. Tvärtemot Axel Erdmanns policy upp
muntrade Torell geologerna att själva publicera sina resultat och idéer, vilket alltså 
möjliggjordes tack vare tillkomsten av den nya tidskriften. En uppdämd flod av större 
och mindre uppsatser släpptes nu lös, och, för att citera Gösta Lundqvist: "[t]yngd-
punkten för ett nytt geologiskt detaljvetande överflyttades därigenom till GFF".295 

Någon exakt statistik över GFF:s tematiska innehåll är inte möjlig att göra, för 
det går ämnena alltför mycket in i varandra, men ett försök till uppskattning för 
perioden 1872—1921 har lämnats av geologen Per Johan Holmqvist.296 Enligt Holm-
qvist utgjorde uppsatser om mineralogi (med kristallografi) och malmgeologi knappt 
12 procent vardera; om stratigrafi ca 10 procent; om prekambriska bildningar och 
paleontologi ca 8 procent vardera; om petrografi ca 7 procent; om dynamisk och 
tektonisk geologi ca 6 procent; om fjällgeologi ca 5 procent. Levnadsteckningar och 
referat utgjorde tillsammans ca 7 procent. Överlägset störst del av utrymmet, 25 pro
cent, ägnades åt kvartärgeologiska ämnen. Sådana uppsatser finns representerade i 
samtliga häften som utkom under denna femtioårsperiod. Förhållandet är belysande 
och säger en del om geologiforskningens tonvikt i Sverige, vilken Holmqvist kom
menterar på följande sätt: 

Kvartärgeologien har hos oss [Geologiska Föreningen] varit en mer rent inhemsk vetenskapsgren 
än någon av de andra. Dess utveckling är till väsentlig del framdriven av svenska geologer, och 
däruti hava deltagit ett större antal forskare än i någon annan del av geologi och mineralogi.297 
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I GFFgws också utrymme för en offentlig vetenskaplig debatt i geologiska frågor. Till 
en början ställde sig föreningen bakom varje intagen artikel, men 1883 beslöts att de 
enskilda författarna själva skulle ansvara för innehållet.298 Men det var alltså inte bara 
vetenskapliga uppsatser som fyllde tidskriftens sidor. Referat av föreningens möten 
trycktes, liksom föredrag, yttranden och debattinlägg, bokanmälningar, titlar på ny
utkommen litteratur samt levnadsteckningar. 

Förhandlingarnas språk var svenska; liksom SGU vände sig Geologiska För
eningen inåt snarare än utåt. Uppsatser på norska och danska accepterades, men det 
dröjde ända fram till 1907 innan artiklar skrivna på engelska, tyska eller franska for
mellt godtogs för publicering.299 Mer internationellt inriktad beträffande språket var 
däremot den mindre tidskriften Bulletin of the Geological Institution of the University of 
Upsala (BGIU) som, genom Hjalmar Sjögrens försorg, utgavs från och med 1892. 
5G7£/innehöll bara texter på engelska, tyska eller franska, men eftersom endast artik
lar som hade utarbetats vid Uppsalainstitutionen accepterades blev den snarare pro
vinsiell än internationell till sin natur. 

GFFblev emellertid en börda för föreningen. Huvudansvaret för arbetet lades på 
sekreteraren, vilken både skulle föra protokoll vid föreningens möten, sköta korre
spondensen och ombesörja redaktionsarbetet: val av texter, redigering, korrekturläs
ning, distribution. "Geologiska Föreningens Sekreterare drager tyngre lass än Ordfö
randen", heter det sålunda i skriften "Extranummer", som även innehåller dialogen 
till ett humoristiskt skådespel i två akter med titeln "Sekreterarens qval och fröjder, 
eller En del af en människas lefnad".300 Upprepade förslag om att sekreterarens upp
gifter borde skiljas från redaktörskapet — såsom det fungerade vid Geological Society 
of London - lämnades till styrelsen. Men denna separering skulle inte komma att ske 
förrän 1954.301 

GFF hade också en ekonomisk sida, vilken ställde krav på föreningens sociala 
praktiker.302 Även om föreningen grundade en kassa genom ledamöternas årliga av
gifter och fick in pengar genom försäljning av tidskrifter och annonser, tvingades man 
redan 1873 att se sig om efter andra tänkbara ekonomiska garanter för att klara 
tryckningskostnaderna. Korrespondensen kom för lång tid framöver att domineras av 
detta tema. Ett första stöd tillkom inte oväntat från Brukssocieteten (Jernkontoret), 
vars huvudsyfte var att understödja och främja den svenska järnhanteringen men som 
också gav bidrag till annan närliggande vetenskaplig verksamhet.303 Att bidraget var 
väntat beror på att vissa inflytelserika personer, som Jernkontorets ordförande Carl 
Oscar Troilius, var ledamöter av föreningen. År 1874 köpte Jernkontoret 150 exem
plar av GFFoài därefter några hundra exemplar årligen.304 Dessutom tilldelade Jern
kontoret medel för diverse geologiska undersökningar, kartor och beskrivningar.305 

Utöver ett anslag från Letterstedtska föreningen var det annars staten som (från 1883 
och framåt) finansierade utgivningen av GFF.m Det statliga intresset av att stödja 
tidskriften motiverades av två tydliga skäl. Liksom fallet var med SGU handlade det 
först och främst om synen på geologins betydelse för näringarna och för kännedomen 
om Sveriges land. I ett brev till Kungl. Maj:t förklarade Törnebohm: 
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Denna tidskrift har från en ringa början utvecklat sig till en långt större omfattning och betyden
het än man vid dess grundande vågade hoppas; efter hand har den blifvit ett hufvudorgan för vårt 
lands geologi i det den lemnar en snabb och utförlig redogörelse icke blott för denna geologis 
vetenskapliga framsteg, utan äfven för dess mångfaldiga beröringspunkter med det praktiska lifvet 
i bergsbrukets, åkerbrukets och industriens tjenst.307 

Därutöver fanns ett statligt intresse av att föreningen kunde upprätthålla en bytes
verksamhet med vetenskapliga institutioner i andra länder, av att sprida kunskap om 
den svenska geologin och Sveriges vetenskapliga framsteg och samtidigt få tillgång till 
nya internationella forskningsresultat.308 I en senare bidragsansökan står: "Äfven i 
utlandet har densamma [GFF\ lyckats tillvinna sig ett städse växande anseende och 
Geologiska Föreningen står för närvarande i utbyte af publikationer med talrika ut
landets förnämligare geologiska institutioner och samfund".309 Publikationsutbytet 
växte och i början av 1900-talet stod man i litterär förbindelse med över nittio insti
tutioner, varav de flesta var internationella. Men föreningen inrättade inte något eget 
bibliotek. Om det var av utrymmesskäl eller av taktiskt ekonomiska skäl är svårt att 
ha en uppfattning om, men från och med 1882 lämnades alla erhållna publikationer 
direkt till biblioteken vid SGU, Vetenskapsakademien eller Stockholms högskola. 
När föreningen ansökte om medel användes dock denna praxis som ett argument: 
statsunderstödet återgick till staten även i form av vetenskapliga publikationer. 

Sammanfattning 

Den geologiska kartläggningen och därigenom geologin som forskningsområde, 
institutionaliserades och professionaliserades i Sverige i samband med att Sveriges 
Geologiska Undersökning inrättades 1858. I ett internationellt perspektiv var till
komsten av SGU en tidstypisk händelse, en komponent bland andra under Europas 
moderniseringsprocess. Men steget från förslag till beslut var ingalunda enkelt. Dels 
mötte förslaget motstånd i riksdagen, dels föregicks inrättandet av en maktkamp 
mellan den ledande mineralogen Axel Erdmann och dennes nätverk å ena sidan och 
representanter för Vetenskapsakademien å den andra. Kampen gällde i första hand 
kartläggningens ledning och uppläggning. Att utfallet blev till Erdmanns fördel inne
bar att han utsågs till chef, men också att SGU inordnades under staten som därige
nom fick ett inflytande över kartläggningsarbetet. Ett uttryck för detta var en med 
tiden allt starkare inriktning mot tillämpad geologi i näringslivets tjänst. 

Ännu under början av 1870-talet bars geologin upp av en förhållandevis liten 
grupp av män, här betecknade som "Sveriges geologiska familj". Men i och med att 
anställningskategorin extrageologer infördes och att Geologiska Föreningen i Stock
holm bildades 1871, ökade antalet utövare, även kvinnliga sådana. Med Sveriges 
första specialtidskrift för geologi, Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 
breddades också det geovetenskapliga samtalet. Detta samtal fördes dock framför allt 
mellan forskare inom landets gränser. Även om den geologiska undersökningen först 
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planerades som ett regionalt projekt — i Uppland — och föreningen med dess tidskrift 
som ett skandinaviskt, slutade båda som nationella företag. Nationellt till sin karaktär 
blev också SGU:s museum, som öppnades för allmänheten 1871. Den drivande kraf
ten i SGU:s utåtriktade verksamhet var geologen Edvard Erdmann, som var geolo
giska museets föreståndare under fyrtio år. 

Geologins tillväxt som vetenskap avspeglades även vid landets högre lärosäten, 
där institutioner för forskning och grundutbildning i geologi etablerades under slutet 
av 1800-talet. Hur det gick till när geologin, vid sidan om kemin och mineralogin, 
fick status som självständig akademisk disciplin i Sverige är visserligen en vetenskaps
historiskt intressant fråga, men den har inte diskuterats närmare här. Inte heller har 
mindre geologiska fältklubbar uppmärksammats. 

SGU:s praktiker byggde i stort på en äldre geologisk kartläggningstradition, som 
motiverades av tre med varandra intimt förbundna skäl: det vetenskapliga, det nytto-
inriktade och det nationella. Dessa praktiker, som sedermera mynnade ut i kartor, 
kartbeskrivningar, uppsatser och samlingar, kan med Latour sammanfattningsvis be
skrivas som upprepade ackumulationscykler, utförda genom ett samspel mellan fält
forskning och "inomhusforskning". Under perioden 1858-1930 kartlades på detta 
sätt större delen av de södra och mellersta delarna av Sverige samt mindre delar av 
Norrland. I ett viktigt avseende avvek emellertid SGU från internationellt vedertagen 
praxis. Ända från arbetet med det första kartbladet, "Geologisk karta öfver Fyris Åns 
Dalbäcken", kom inte bara berggrunden utan också de ovanliggande lösa jordlagren 
(inklusive fossil och fornlämningar) att inventeras, kategoriseras och dokumenteras. 
Flera faktorer låg bakom detta förfarande. För det första skulle SGU inte bara tjäna 
bergsbruket utan även jordbruket. Det geologiska perspektivet på jordlagren betrak
tades som ett viktigt komplement till kemiska och andra agrarvetenskapliga studier av 
odlingsmark. För det andra sammanföll inrättandet av SGU med istidsteorins intro
duktion i Sverige. Istidsteorins etablering baserades i stor utsträckning på studier av 
lösa jordlager, flera utförda av Axel Erdmanns nära vän Hampus von Post. Jordlagren 
blev därigenom något mer än bara odlingsbar eller icke odlingsbar jord, de blev även 
"kvartära bildningar" som kunde undersökas med samma stratigrafiska metod som 
berglagren. 

Genom den reguljära geologiska kartläggningen skedde följaktligen inte bara en 
inventering av landets naturresurser, utan på samma gång en insamling av empiri -
kunskap om naturminnen - som underlag för teoretiska tolkningar av landets geolo
giska utveckling. I Sverige liksom i andra länder spårades denna utveckling så långt 
tillbaka i tiden som det var möjligt, men särskilt intresse riktades mot den postglaciala 
process genom vilken landet blivit fritt från is och vatten. Om hur SGU:s geologer 
och andra naturforskare försökte "kartlägga" denna efteristida historia och därigenom 
besvara frågan om nivåförändringarnas natur handlar nästa kapitel. 
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Döing a history of scientific "theories" would be as meaningless as doing a history of hammers 
without considering the nails, the planks, the houses, the carpenter and the people who are 
housed, or a history of cheques without the bank system.1 

Bruno Latour 1987 

Med istidsteorins formulering och etablering under mitten av 1800-talet öppnades 
en ny föreställningsvärld för naturforskningen; ett kvartärgeologiskt "paradigm" upp
stod. Enligt detta hade klimatet någon gång långt tillbaka i tiden varit arktiskt och 
Sverige liksom andra delar av norra halvklotet hade då varit ett polarland, täckt av en 
landis som skulpterat landskapets fysionomi. Isens mäktighet, tänkte sig en forskare, 
hade varit så enorm "att ej ens sjelfva Eiffeltornet skulle stuckit upp sin elektriska 
lampa att belysa de öde isfälten".2 Nya sätt att uppfatta, se på och tolka objekt och 
fenomen i det samtida landskapet blev möjliga och flera gamla frågor, om skrapmärk
enas (bergräfflornas), jättekastens (flyttblockens) och jättegrytornas tillkomst och de 
lösa jordlagrens bildningssätt, gavs nya förklaringar. Belägg för en forntida nedisning 
påträffades snart överallt.3 

Istidsteorin gav också upphov till nya vetenskapliga frågor. Nivåförändringarna 
var ett välkänt fenomen som i Sverige vid denna tid vanligen tolkades som landhöj
ning, det vill säga att det var landets och inte vattnets läge som genomgick vertikala 
förändringar. Geologiska förklaringar till landhöjningens uppkomst saknades inte, 
men det som nu hände var att även detta fenomen relaterades till istiden. Var det 
månne en landhöjning som hade orsakat istiden, eller var det omvänt landisen som 
varit landhöjningens orsak? Tidigare historieskrivning har antytt att steget att accep
tera en landsänkning och landhöjning som ett resultat av landisens belastning 
(isostasi) inte var stort och inte heller särskilt svårt att ta.4 Situationen var dock inte 
fullt så enkel. Frågan om nivåförändringarnas orsak gav i själva verket upphov till en 
utdragen debatt, som inte bara handlade om huruvida landhöjningen kunde för
klaras utifrån is tidsteorin eller inte, utan också om det verkligen var en höjning av 
landet som ägde rum. Att undersöka denna "landhöjningsstrid" är ett syfte med detta 
kapitel. 

En annan, om än intimt sammanhängande fråga, gällde hur förhållandet mellan 
land och vatten hade förändrats sedan istiden. Eller annorlunda uttryckt: hur landets 
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geografi och kustkonfiguration successivt hade utbildats under nivåförändringarnas 
förlopp. Istidsteorin gav här det kronologiska perspektivet; nu skulle naturhistorien 
fyllas med sitt kvartärgeologiska innehåll. Parallellt med SGU:s kartläggning av det 
samtida naturlandskapets geologi inleddes därmed även en kartläggning av Sveriges 
förflutna, men liksom frågan om landhöjningens orsak måste även denna kartlägg
ning problematiseras. För det första var verksamheten mer än en inomvetenskaplig 
angelägenhet. I Sverige bildade den grund för en ny nationell historiesyn, där före
ställningen om den svenska kulturhistorien kom att relateras till en dramatisk och 
näst intill ofattbart lång naturhistoria. Vad som skedde var att en berättelse om men
tala förhistoriska landskap konstruerades. För det andra bör det uppmärksammas att 
denna konstruktion i hög utsträckning byggde på så kallade "naturminnen" (olika 
typer av leror, strandbildningar, fossil5), vars uttolkande inte var en självklar process.6 

Att undersöka hur geologerna försökte kartlägga, beskriva och även visualisera landets 
geografiska historia sedan istiden med landhöjningen som ordnande princip är ett 
annat syfte med kapitlet, som på samma gång blir en studie av naturminnenas till
komsthistoria som förbindelselänkar mellan forntid och samtid. 

I detta kapitel sammanfattas inledningsvis kvartärgeologins ståndpunkter om 
nivåförändringarna vid tiden för Geologiska Föreningens bildande. Därefter analyse
ras forskningen och debatten kring ovan nämnda frågor, från 1871 fram till och med 
den elfte Internationella Geologkongressen i Stockholm 1910, inklusive en kontro
vers om landhöjningen i Norrland. Särskild tonvikt läggs vid landhöjningens kultu
rella betydelse, vid konstitueringen av kvartärgeologins naturminnen samt konstruk
tionen av de båda teorierna om Ancylussjön och Högsta marina gränsen.7 

Efter istiden 

"Om der ligger någon sanning i skaldens tal om fosterjorden som ett af vår kärleks 
främsta mål, om ordet fädernesland innebär någonting annat än en tom bubbla eller 
en tillfällig modesak, om Sverige är ett namn, som står ristadt i våra hjertan med en 
stil, som aldrig kan utplånas, då behöfver jag icke frukta att i det följande förgäfves 
påkalla eder uppmärksamhet, när jag vill tala om den svenska jorden, de svenska 
bergen, om våra sjöar och våra haf."8 Med dessa närmast nationalromantiska formu
leringar inledde geologen och folkskoleinspektören Carl Wilhelm Paijkull sin bok 
Istiden i Norden (1867). Boken var en summering av ett antal offentliga föreläsningar 
om den nya glacialteorin, som Paijkull hade hållit i Stockholm hösten 1866 och dess 
syfte var att för allmänheten skildra "vårt fäderneslands sednaste geologiska ombild-
ning".9 Paijkull hade som nämnts egen erfarenhet av SGU:s tidiga kartläggnings
arbete. Han hade även disputerat vid Uppsala universitet på en avhandling om 
Mälardalens kvartärgeologi och sedermera utnämnts till docent i geologi och minera
logi.10 År 1865 gjorde han en uppmärksammad forskningsresa till Island.11 Men Is
tiden i Norden byggde inte bara eller ens främst på hans egna forskningar, utan i stor 
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utsträckning på de spridda resultat som hade åstadkommits av naturforskare som 
Sven Nilsson, Sven Loven, Otto Torell och Hampus von Post, av SGU:s geologer och 
andra. Paijkulls bok blev därigenom en av de allra första sammanfattningarna om 
Sveriges naturhistoria som skrevs utifrån ett istidsperspektiv, därtill riktad till läsare 
även utanför geologernas skrå. 

Ett år efter Istiden i Norden offentliggjordes Axel Erdmanns bok Bidrag till känne
domen om Sveriges qvartära bildningar (1868), vilken i stora drag utgjorde en redo
görelse för de kvartärgeologiska forskningsresultat som hade vunnits under SGU:s 
första tioårsperiod.12 Boken föregicks av SGU-kartan Ofversigt öfver glaciallerans ut
bredning inom södra delen af Sverige (1866) och kompletterades med en separat Atlas 
som innehöll fjorton översiktskartor.13 Visserligen hade kvartärgeologiska uppgifter 
kontinuerligt redovisats i samband med SGU:s reguljära jord- och bergartskartor och 
kartbladsbeskrivningar och även i de "Underdåniga Berättelser" som Erdmann regel
bundet överlämnade till Kungl. Maj:t. Men en "mera omständlig redogörelse" för 
den nya kunskapen om Sveriges kvartärgeologi hade SGU inte kunnat erbjuda all
mänheten, vilket motiverade författandet och utgivandet av denna bok.14 Ett annat 
skäl för det var att Erdmann inte bara ville redovisa uppgifter om de kvartära bild
ningarna i sig, exempelvis för jordbrukets idkare, utan att han liksom Paijkull även 
önskade bidra till en ökad medvetenhet om Sveriges naturhistoria: "[om] de sanno
lika förändringar vårt fädernesland varit underkastadt under nyare och nyaste geolo
giska tidskiften (efter tertiärperioden) och sålunda i sin mon måhända äfven sprida 
ett efterlängtadt ljus öfver många bland vår forntids dunkla häfder".15 

Även om det finns skillnader i innehållet mellan Paijkulls och Erdmanns böcker 
uppvisar de ändå stora likheter. Författarna lutade sig överlag mot samma auktorite-
ter och använde empiri som hade samlats in under SGU:s tidiga kartläggningar. Där
igenom redovisade de en i många stycken gemensam "berättelse" om Sveriges geo
grafiska utveckling. En genomgång och jämförelse av de båda arbetena ger således 
kunskap om hur det kvartärgeologiska kunskapsläget om nivåförändringarna såg ut 
strax innan Geologiska Föreningen bildades 1871. 

C. W. PAIJKULLS OCH AXEL ERDMANNS BERÄTTELSE 

Paijkull inledde sin bok med en ingående diskussion om de nya teorierna om 
glaciationens verkande processer, om Sedimentationen och de kvartära bildningarnas 
uppkomst, och fortsatte sedan med en betraktelse över Nordens (särskilt Sveriges) 
efteristida historia. Grundläggande för betraktelsen var att istiden hade följts av en 
landsänkning om minst femhundra fot och att denna sänkning sedermera hade över
gått i en successiv landhöjning. Grundläggande var också att områdets naturförhål
landen hade förändrats i samband med dessa geologiska processer. 

Utifrån SGU:s ovan nämnda karta över glaciallerans utbredning förklarade 
Paijkull hur inventeringar av leror och fossil - "fornverldens teckenspråk" — hade 
medgivit en djupare förståelse av den kvartära historien. I den "glaciallera" (så kallad 



III. Geologin och nivåförändringarna 85 

Säter« 

MANIA 

*«lkei 

Lith. o. ir.h. Schlachter & Seedorff, Stoafeli. 

Tack vare Öfversigtskarta öfver glaciallerans utbredning inom södra Sverige (1866) fick geologerna tidigt en 
uppfattning om hur stor del av landet som varit täckt av vatten. C. W Paijkull (1867) efter A. Erdmann 
(1866). 

GLACIAL- LERANS 
utbredning 

ler cu . ° 
u^ " x Södra och Mellersta 

ilL-51 fbarfviy nuryel r STERIGÉ, 
efter 

Siffrorna betecknav Iwjäen A. E T (lTU aitlL. 
Öfver halvft. 

varvig märgel och varvig lera), som visade sig täcka stora delar av landet, hade påträf

fats fossil av arktiska mollusker, som ishavsmusslan Yoldia arctica, vilka pekade på att 

Ostersjöbassängen till en början hade utgjort ett ishav.16 Utifrån studier av glacial

lerans utbredning var det vidare möjligt att förstå hur stor del av landet som hade 
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varit täckt av detta ishav. Men medan delar av landet varit nedsänkt under vatten, 
hade samtidigt en landförbindelse funnits mellan Sverige och Danmark. Östersjö-
bassängens vattenförbindelse hade då gått via Vita havet och Polarhavet, varvid Skan
dinavien alltså hade utgjort en halvö som vette mot norr och inte mot söder.17 

Ovanpå de glaciala lerlagren återfanns andra typer av leror med fossil av andra 
molluskarter, bland annat ett skikt som innehöll den saltälskande strandsnäckan 
Litorina littorea}* På motsvarande sätt som yoldiamusslan fick representera ett ishav 
kom litorinasnäckan att representera övergången från ett salt hav till samtidens 
bräckta innanhav. Denna övergång skedde i samband med att mellersta och norra 
Sverige höjde sig och stängde av Vita havet, samtidigt som den södra delen började 
sjunka och därmed skildes från Danmark, enligt Paijkulls utsagor. Hade landets södra 
del befunnit sig i ett sjunkande tillstånd alltsedan dess? Flera omständigheter pekade 
på det, vilket gjorde denna plats till något av ett geologiskt mysterium. Paijkull själv 
var dock svalt skeptisk till denna landsänkningsteori, men samtidigt av åsikten att 
problemet ännu inte var löst. Löst var inte heller frågan om huruvida de norra delarna 
ännu höjde sig. "Att i forntiden en höjning egt rum, det veta vi fullt och fast [. . .]", 
skrev han. "Men dess fortfarande in i våra dagar är just frågan, och det är denna fråga 
vi ännu icke äro i stånd att i detalj besvara."19 

Axel Erdmanns Sveriges qvartära bildningar blev en betydligt mer detaljerad och 
till innehållet mer omfattande bok än Istiden i Norden. Större delen ägnas åt att utreda 
det Erdmann karaktäriserar som "glaciala bildningar" (krosstensgrus, rullstensgrus, 
glaciallera) och "postglaciala bildningar" (postglaciallera, postglacialsand, nutida 
bildningar) samt deras bildningsprocesser under de på varandra följande perioderna. 
Men utöver ett avsnitt om "Våra fornminnen", vilket kommer att behandlas längre 
fram, innehåller boken även en inledande sammanfattning om Erdmanns syn på Sve
riges kvartära historia samt ett avsnitt "Till frågan om landets höjning". 

Erdmanns uppfattning om Sveriges kvartära historia påminde i stora drag om 
Paijkulls, även om hans framställningssätt i vissa avseenden var annorlunda. I närmast 
teleologiska ordalag talade han om "den skapande Allmagten", som "i tingens stora 
skapelsekedja" förberedde Sveriges mark så att människan "der kunde upptagas som 
gäst".20 Att Sverige hade drabbats av en nedisning var således ingen katastrof, det var 
snarast en välsignelse. Denna förberedelse hade skett med hjälp av två geologiska 
processer, dels denutationen då jordlagren bildades genom inlandsisens mekaniska 
skrapning av berggrunden, dels genom " den fórändring, som från tid till tid försiggått i 
verldshafvens nivaförhållande till fastlanden eller dessa sednares höjning eller sänkning 
öfver eller under ytan af omgifvande haf".21 

På ungefär samma sätt som Paijkull menade Erdmann att istiden följdes av en 
förskjutning av kustlinjen, olika mycket i olika delar av landet, och att ett arktiskt 
ishav med förbindelse till Ishavet (eller Vita havet) då fanns. Lerlager avsattes och 
strandvallar och skalbankar bildades, parallellt med den dåvarande kustlinjen. Små
ningom öppnades dessutom en förbindelse genom hela mellersta Sverige, mellan 
Östersjöbassängen och Västerhavet (väster om nuvarande Norge), ansåg han. Vidare 
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Axel Erdmanns försök att illustrera nivåförändringarna. A. Erdmann (1868). 

hade under en period Skåne varit landfast med Danmark. Därefter inträdde en 
strandförskjutning i motsatt riktning, varvid förbindelserna mellan Väster- och 
Österhavet och polarhaven tillslöts och Öresund istället öppnades; Östersjön för
vandlades långsamt till ett innanhav. Nya leror avsattes och havsfaunan ändrade 
karaktär, från en polarfauna till en från söder invandrad "germanisk" fauna. 

Både Paijkull och Erdmann använde SGU-kartor som grund för sina tolkningar, 
men värt att notera är att den senare också försökte åskådliggöra det historiska nivå
förändringsförloppet med hjälp av en "ideel allmän framställning" av lagerföljden 
inom Sveriges glaciala och postglaciala formationer.22 Bilden syftade till att visa havets 
nivå vid tre olika skeden samt vilka avlagringar som då hade avsatts. Den visar i så 
måtto att nivåförändringar har ägt rum, däremot inte huruvida det är vattnet eller 
landet i sig (eller både-och) som har sänkts och höjts. 

DEN POSITIVA HÖJNINGEN 

Vilken var då Paijkulls och Erdmanns syn på nivåförändringarnas natur? Till att börja 
med antog båda att landet hade stått som allra högst under själva istiden, högre än vad 
det gjorde under deras egen samtid. I linje med Charles Lyell menade Paijkull att den 
efterföljande landsänkningen och landhöjningen generellt sett hade skett långsamt 
och regelbundet. Men undantag från denna regel hade funnits. I en passus skrev han 
att "tidtals afstannade den [höjningen] måhända eller afbröts af en tillfälligare ned-
sänkning"23, och vidare: "Man kunde till och med nästan vara frestad att tro, att en 
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oskillatorisk rörelse öfverhufVud eger rum, så att, under det en viss del af landet befin
ner sig i en uppåtgående rörelse, i en annan del åter en nedåtgående rörelse eller ett 
stillestånd infaller."24 Han menade att landhöjningen troligen pågick också i hans 
egen samtid, åtminstone på vissa platser. Någon förändring av havsytan i sig hade 
däremot inte ägt rum. Om han var säker på denna punkt, var han dock mindre klar 
över nivåförändringarnas orsak. På flera platser i världen hade jordbävningar legat 
bakom fenomenet, ansåg han, liksom geologen Leopold von Buch, men denna för
klaring gällde inte för Skandinavien. "Hvilka krafter, som tjenat att sänka och höja 
vårt fäderneslands jord efter istidens slut, äro oss obekanta; endast sjelfva faktum, att 
en rörelse egt rum, är oss tydligt."25 

Erdmann var inte en lika övertygad landhöjnings troende som Paijkull. För att 
markera sin osäkerhet i frågan använde han ömsom uttrycket "landets höjning" öm
som "hafvets sänkning", även om det är det första uttrycket som är vanligast i Sveriges 
qvartära bildningar.26 Han ställde sig också frågande till om dessa förändringar hade 
skett långsamt och oavbrutet eller periodiskt och stötvis. Däremot höll han med 
Paijkull om att nivåförändringarna inte hade skett likformigt, utan att "undulatoriska 
rörelser" hade ägt rum samtidigt i olika områden.27 Han var med andra ord 

[. . .] nästan säker derpå, att den del af sjelfva fenomenet, som beror af en verklig förändring i 
hafvets nivå i förhållande till fastlandet, icke yttrar sig i en jemnt stigande progression från söder 
till norr, såsom man hittills antagit, utan att den förändrande kraften är vågformigt verkande, med 
mellanliggande punkter af fullkomligt eller nära fullkomligt stillestånd mellan de i fullt mått 
påverkade ställena eller trakterna.28 

Om den så kallade förändrande kraften hade inte heller han så mycket att förtälja, 
utan räknade den till de "för oss ännu okända orsaker".29 Paijkull och Erdmann hade 
dock skarpare meningsskiljaktigheter i andra kvartärgeologiska frågor, och till histo
rien hör att en offentlig dispyt utbröt dem emellan.30 Eftersom båda dog strax därpå 
blev dispyten kortvarig. 

Gemensamt för Paijkull och Erdmann var emellertid att de tillskrev nivåföränd
ringarna positiva värden av bitvis nationalistisk art. Insikten om nivåförändringarnas 
natur representerade för det första en vetenskaplig bedrift, förknippad med en ärorik 
forskningstradition som vid 1800-talets mitt tycktes ha nått sin kulmen. Man kan 
här rekapitulera det tidigare refererade upprop som Erdmann och Sven Lovén sände 
till Vetenskapsakademien 1850, beträffande vikten av noggranna nivåförändrings
studier: Sverige var landhöjningsforskningens förlovade land och borde så förbli. För 
det andra var det landets ned- och uppstigande ur havet som hade skapat de bördiga 
slätter, som sedermera skulle bilda åker och äng på det blivande Sveriges jord: 

Hvad naturen förstört genom bortförandet af de dyrbara siluriska bergarterna medelst skridisen, 
det återgaf hon med moderlig hand vid landets nedsänkning under hafvet. Hvad som bortförts på 
ett håll, det aflagrades nämligen nu på ett annat och kom sålunda vid den efterföljande upp
höjningen, då landet åter reste sig ur hafvet till sin nuvarande vidd, detsamma tillgodo.31 
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Processen hade så att säga lagt grunden för jordbruket och i förlängningen för den 
svenska kulturen, den hade bidragit till Sveriges daning. Själva upplyftandet, 
höjandet, stigandet av landet gavs för det tredje en positiv metaforisk betydelse. 
Sverige hade växt upp ur urtidshavet och genom landhöjningen hade ett högre liv 
blivit möjligt. En ny epok i Sveriges naturhistoria hade inletts eller som Paijkull ut
tryckte det: 

Slutligen, vid landets upplyftande ur hafvet, inträdde gryningen af den nya tidsåldern, af vår tid. 
Visst lågo i början våra fält nakna, våra höjder öde, men vinden förde frön och örter till vår 
fädernejord, och vid solens kyss, hvilken istäcket så länge afhållit, blomstrade den unga Sveas 
barm, träden speglade sig i våra källor och sjöar, foglarna sjöngo, marken grönskade, - och 
menniskan! - ja, här slutar taflan! [. . .].32 

ZACHARIAS TOPELIUS OCH FINLANDS HÖJNING 

Det var inte bara genom geologer som Carl Wilhelm Paijkull och Axel Erdmann som 
landhöjningen fick nationalistiska konnotationer. Temat skulle återkomma i olika 
sammanhang och i olika former, både hos vetenskapsmän och författare. Även sekel
skiftets konst, där berget och havet tillhör de återkommande motiven, kan ses ur 
detta perspektiv; mötet mellan hav och land är också ett möte mellan natur och 
kultur.33 Ett intressant exempel på nyttjandet av sådan natursymbolik återfinns hos 
den finlandssvenske poeten och publicisten, historikern och geografen Zacharias 
Topelius (1818-1898). Topelius levde och verkade visserligen i det ryska Finland, 
men genom sin svenskspråkighet fick han en stor läsekrets också i Sverige, vilket mo
tiverar en presentation av hans idéer om landhöjningen.34 Därmed kommer det också 
att framgå än tydligare att "landhöjningen" inte bara var en inomvetenskaplig ange
lägenhet. 

Zacharias Topelius' avgörande betydelse för den finländska nationalismens ut
veckling under den ryska ockupationen är väl dokumenterad.35 På motsvarande sätt 
som Paijkull och Erdmann bidrog Topelius till att forma bilden av ett finländskt 
nationallandskap och en intressant aspekt av denna verksamhet, om än mindre 
undersökt, var hans frekventa nyttjande av natursymbolik baserad på landhöjnings
tanken.36 Att Topelius ofta och innerligt behandlade landhöjningen i sina skrifter var 
förmodligen ingen tillfällighet. Som uppvuxen utanför Nykarleby vid Österbottens 
långgrunda kust hade han med all sannolikhet personliga erfarenheter av fenomenet. 
Nivåförändringarna där var (och är) påtagliga. Det kan också tänkas att han var inspi
rerad av nationaleposet Kalevak (1835-49), i vilket jorden framställs som en skapelse 
av "vattenmodern". Östersjön som en vattenmoder och Finland som dess dotter blev 
åtminstone några av Topelius favoritmetaforer. Men framför allt tog han intryck av 
geologins ståndpunkter. "Att kalla Finland en förlorad dotter af hafvet, är något mer 
än blott en bild, det är en sanning, som physiska iakttagelser bestyrka och traditionen 
icke förnekar", skrev han redan i den illustrerade boken Finland framstäldt i teck
ningar (1845).37 Han gjorde också här gällande att det inte rörde sig om någon 
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vattuminskning utan om en äkta landhöjning: "landet höjde sig, åsar, kullar och 
högslätter blottade allt vidsträcktare ytor".38 På ett annat ställe i samma verk talar han 
om landets fortgående "emancipation" från havet. 

Som vetenskapliga belägg för förändringarna hänvisade Topelius till undersök
ningar av strandvallar och mätningar vid kusternas vattenståndsmärken, men han 
lutade sig även mot "traditionens vattenmärken" och relaterade bland annat namnet 
Österbotten till det faktum att platsen just utgjorde en före detta havsbotten. Med 
tiden utförde han dessutom egna fältobservationer för att komplettera den befintliga 
litteraturen.39 Den bakomliggande orsaken till höjningen ansåg han i första hand vara 
jordskalv eller andra underjordiska krafter. Han var också öppen för teorin om jor
dens avsvalning och tänkte sig att områdena väster om Sverige och öster om Finland 
hade genomgått en temperatursänkning. Följden skulle då ha blivit en "samman
pressning" av jordskorpan, med en landhöjning i Skandinavien som följd. 

I Topelius berömda historiska roman Fältskärns berättelser (1851-66) framställs 
Finland än en gång som Östersjöns mest älskade barn, men här poängteras också det 
positiva i att landet ständigt växer: "Och Östersjön sträcker sina väldiga blå armar 
mot öster och norr och sluter i sitt brusande famntag en dotter av havet, ett vågornas 
land, som uppvuxit ur deras sköte, som växer än i dag och som höjer sina fasta klippor 
högt över sin moders hjässa."40 Och landhöjningen i Finland var inte bara stor, den 
var till och med störst i världen, menade Topelius. Ny mark erövrades ständigt till 
nationens förfogande - dubbelt så mycket som i Sverige. Den ständiga landtillväxten 
understryks också i den illustrerade reseskildringen En resa i Finland (1873) där det 
heter: "Det är ett nytt land, som med hvarje människoålder uppstår ur hafvet, och 
hvarje sekel skänker Finland ett nytt furstendöme."41 Finland hade "såsom fordom 
Afrodite, uppstigit ur hafvets sköte".42 

När Topelius installerades som e.o. professor i Finlands historia vid Kejserliga 
Alexanders-Universitetet i Helsingfors 1854, inledde han sin nya befattning med en 
uppseendeväckande föreläsningsserie. Fokus för dessa föreläsningar — liksom för hans 
installationsföreläsning — låg nämligen inte på landets politiska historia utan på dess 
geologiska och geografiska utveckling. Enligt kulturgeografen Michael Jones, som har 
studerat Topelius föreläsningsmanus från denna tid, hade sju av föreläsningarna land
höjningen som huvudtema.43 Natursymboliken kring landhöjningen - den stor
artade och fredliga landerövringen - fortsatte att frodas och den förstärktes ytterligare 
under Krimkriget, då Topelius fick nya belägg för landhöjningens välsignelser. Efter
som de engelska och franska flottorna utgick från föråldrade sjökort kunde häpna 
åskådare på land se på, när ångfregatterna styrde mot alltför trånga farleder och gick 
på grund, en efter en. Genom nivåförändringarna hade kusterna blivit svåra att 
anfalla och lätta att försvara, och Topelius kunde därför konstatera: "Af allt detta 
finner man huru tillandningen icke blott som fysiskt fenomen är af så stor vigt, utan 
också i historiskt och merkantilt hänseende förtjenar den största uppmärksamhet."44 

Topelius berättade om Finlands höjning i reseskildringar och skönlitteratur, i 
landskapsböcker och under föreläsningar, men också i dikter och barnlitteratur. 
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Kopplingen mellan landhöjningen och den finska nationen framställs särskilt drama
tiskt i sången "Finlands höjning", som publicerades ungefär samtidigt som Paijkulls 
och Erdmanns böcker, i mars 1869. Här beskrivs hur de olika Östersjöländerna drab
bas av naturens krafter. Vissa vekare områden, bland annat södra delen av Sverige, 
sjunker obönhörligen och skrumpnar samman: 

Tag dig till vara! Han sväljer land,/ han äter skåningens vall./ Han slukar stycken av Pommerns 
strand,/ han byggt åt Preussen en mur av sand,/ den åter sluka han skall./ Stig högt,/ stig högt, mitt 
land, över vågen!45 

Annorlunda var det med Finland som steg och bara blev större och större med tiden: 

Hon är den väldiges krönta brud;/ en morgongåva hon får:/ han kransar henne med öars skrud,/ 
ett grevskap får hon av böljans gud/ till skänks vart tjugonde år./ Stig högt,/ stig högt, mitt land, 
över vågen!46 

Men sången talar inte bara om det finländska landet utan på samma gång om det 
finländska folket. Landhöjningen blev i själva verket en metafor för nationens "höj
ning"; liksom landet långsamt reste sig ur havets brusande vågor, skulle fosterlands
känslan stiga i människornas medvetande och Finlands politiska ställning stärkas. 
Kulturens utveckling var på detta sätt förbunden med naturens utveckling. Topelius 
avslutar sålunda sången på följande sätt: 

Ur inre glödande schakter/ upplyfter sig Finlands vall:/ av inre glödande makter/ till ljus det upp
höjas skall./ Strid, yngling med barm i lågor,/ bed, dotter av Finlands strand,/ att andens eviga 
vågor/ må höja ditt fosterland!47 

Topelius höll sig informerad om den geologiska och geografiska forskningen inom 
Finland och Sverige. Någon glaciation utgick han inte ifrån under 1850-talet, men 
när föreläsningsserien sedan upprepades under 1870-talet hade även istidsteorin inte
grerats i framställningen.48 De nya resultaten silades dock allt som oftast genom ett 
religiöst raster. Att det när allt kom omkring var Gud som styrde naturens händelse
förlopp markeras särskilt i hans senare barnboksförfattarskap. Kapitlet om Finlands 
naturgeografi i läroboken Läsning fór barn (1891), gavs således titeln "Huru Gud 
skapade Finland". Finland hade visserligen vuxit fram genom landets höjning, men 
det var Guds vilja som skedde.49 

Landhöjningstankens tidevarv 

När Geologiska Föreningen bildades 1871 fanns en någorlunda enhetlig berättelse 
om hur Sveriges geografiska utveckling sedan istiden hade sett ut. Som visats basera
des den på teoretiska tolkningar, som hade lämnats av flera olika forskare, och empi-
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riska data, som i stor utsträckning hade insamlats genom SGU:s tidiga kartläggnings
arbeten, företrädesvis i mellersta Sverige.50 Enligt denna berättelse hade landet haft 
sitt högsta läge under själva istiden. Därefter hade förmodligen en landsänkning följd 
av en landhöjning ägt rum, då glaciallerorna respektive postglaciallerorna hade av
satts. Lerornas utbredning markerade den höjd som det forna havet hade nått och 
deras fossilinnehåll antydde hur vattentemperaturen och salthalten hade varierat. 
Någon bestämd uppfattning om orsakerna till nivåförändringarna i Skandinavien 
fanns ännu inte, utöver hänvisningar till underjordiska krafter som jordbävningar 
och liknande. Man ansåg att landhöjningen hade fortsatt, mest i norra Sverige och 
mindre söderut. I Skåne däremot fanns tecken på att en landsänkning pågick, vilket 
motiverade tanken om en "oscillerande" landrörelse. Denna berättelse uppfattades 
emellertid inte som fullständig, tvärtom. Landhöjningsfrågan upptogs från första 
stund på Geologiska Föreningens dagordning. 

PROBLEMET MED SKÅNES SÄNKNING 

Av innehållsförteckningarna till de första banden av Geologiska Föreningens i Stock
holm Förhandlingar att döma, var nivåförändringarna ett forskningsområde med hög 
prioritet. Under föreningens första sekel var det dock en region före andra som väckte 
särskilt intresse och det var anomalin i sammanhanget: Skåne. Att vattnet runt Skåne 
steg hade betraktats som ett udda förhållande redan under vattuminskningstänkan-
dets epok. Nu, under landhöjningstankens tidevarv, blev det lika problematiskt att 
tänka sig att Skåne sjönk. Skåne passade helt enkelt inte in i geologernas allmänna 
bild. 

Vad låg egentligen bakom uppfattningen att Skåne sjönk? En tidig kommentar 
hade lämnats av fysikern Johan Carl Wilcke (1732-1796), som, i samband med 
utgrävningen av hamnen i Landskrona 1770, hade funnit lämningar av stubbar, röt
ter och stammar under vattnet. Fynden antydde att platsen hade varit skogsklätt fast
land som sedermera sjunkit, varvid Wilcke liksom senare Anders Jahan Retzius 
(1742-1821), antog att Skåne en gång hade suttit ihop med Danmark och Tysk
land.51 För det andra hade naturalhistorikern Sven Nilsson påvisat att det fanns torv
mossar med sötvattensväxter och sötvattensmollusker vid havskusten utanför Trelle
borg, och även han förordade med kraft tanken om en förhistorisk svensk-tysk land
brygga.52 Ytterligare en faktor i sammanhanget var ett välkänt fyrkantigt stenblock 
väster om Trelleborg, kallat Stavstenen, vars avstånd till havsstranden hade uppmätts 
av Linné under dennes Skåneresa 1749. När Nilsson gjorde om denna mätning 1836 
och 1847 visade sig avståndet ha minskat avsevärt - havet hade alltså inte "sjunkit" 
utan "stigit" under det föregående seklet. För det tredje visade de allmänna mätning
arna vid vattumärkena att landhöjningen var kraftigast i norra delen av landet, för att 
sedan minska ju längre söderut man mätte. I inledningen till den andra upplagan av 
sin Skandinavisk Fauna (1847) kunde Nilsson därför konstatera: 
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[. . .] om vi antaga hafsytan som ett jemnt och stillastående plan, så finna vi att, i förhållande till 
detta plan, de norra trakterna af Skandinaviska vallen höja sig, de södra sänka sig, samt att de 
trakter, som ligga mellan höjningen och sänkningen, befinnas ständigt bibehålla samma relativa 
höjd till hafsytan. Rörelsen är således att betrakta som en tvåarmad häfstångsrörelse.53 

Det var varianter av denna ståndpunkt som togs upp i Paijkulls och Erdmanns berät
telse. Nya belägg för att naturen "svalde Skånes vall", som Topelius uttryckte det, 
hade dessutom uppdagats i samband med utvidgningen av Ystads hamn åren 1868 
och 1869. Under utgrävningarna hade Nils Gustaf Bruzelius (1826—1895), då
varande rektor för Ystads läroverk men tidigare fornforskare vid Lunds universitet, 
påträffat rester av torvlager under havsytan. I detta torvlager, som vilade på kalkhaltig 
krosstenslera och täcktes av sand och grus, fanns ett hundratal trädstubbar, delar av 
landväxter, sötvattenssnäckor och insekter. Vidare hade både leran och gruset visat sig 
innehålla en mängd kulturföremål, varav de undre daterades av Bruzelius till sten-
eller bronsålder. Han uppgav även att andra lämningar av träd och stubbar hade hit
tats under vattenytan i samma trakt, och sammantaget pekade dessa fynd på att Skåne 
hade legat betydligt högre över havet i ett tidigare skede.54 Uppfattningen att södra 
Sverige till skillnad från mellersta och norra delen av landet sjönk infogades dessutom 
i 1872 års upplaga av Charles Lyells Principles ofGeology. Liksom Nilsson tänkte sig 
Lyell att Sverige betedde sig likt en hävstång, med den vilande punkten vid Kalmar
trakten.55 

Vid Geologiska Föreningens möte den 6 mars 1872 tog ordföranden och SGU-
chefen Otto Torell upp utgrävningarna i Ystads hamn till diskussion, och den 6 
november samma år gav även Edvard Erdmann sin syn på saken.56 Skåne hamnade 
emellertid inte i föreningens fokus endast av landhöjningsteoretiska skäl. SGU hade 
nämligen inlett sin kartläggning i Skåne vid denna tid och flera av de artiklar som 
publicerades i GFF under 1870-talet kan därför betraktas som biprodukter av denna 
övergripande verksamhet, just som Torell hade önskat. Så var exempelvis fallet med 
Erdmanns uppsats "Bidrag till frågan om Skånes nivåförändringar" (1872).57 

Under åren 1868-71 hade Erdmann deltagit i undersökningen för kartbladen 
över Helsingborg och Landskrona och då haft möjlighet att reflektera över den, i hans 
ögon märkliga, landsänkningsteorin. Längs Skånes västkust hade han också gjort ett 
antal nya iakttagelser av vilka ingen: "talar för att en landsjunkning nu försiggår, men 
deremot de flesta tyckas hän tyda på att landet i en jemförelsevis sen tidsperiod mer 
och mer höjt sig".58 För att komma fram till denna slutsats hade Erdmann gjort två 
typer av undersökningar. För det första hade han, liksom Bruzelius, studerat en 
genomskuren markprofil och analyserat dess lagerföljd. Profilen innehöll land- och 
sötvattensbildningar (torv och gyttja) vilka låg ovanpå glacialleran men under havs
bildningar med "strandgrus". Eftersom denna profil var tagen på fastlandet blev 
Erdmanns tolkning att en förändring av höjdförhållandet mellan havsytan och fast
landet hade ägt rum flera gånger: först en upphöjning då torven och gyttjan bildades, 
sedan en sänkning då sanden lagrades och slutligen en förnyad höjning upp till den 
nuvarande nivån. För det andra hade Erdmann lagt märke till ett flertal gamla 
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strandvallar och strandterrasser som låg en bra bit upp på land och som enligt honom 
gav en antydan om den forna kustlinjens höjd. Såväl profilen som strandbildningarna 
visualiserades med bilder och Erdmann konstaterade: 

Af det föregående finner man, att de ofvan anförda, vid Skånes vestkust iakttagna förhållandena 
samstämmande bevisa, att en landhöjning här försiggått, efter sedan strandgruset, sådant det ännu 
i dag bildas vid stränderna, började der aflagras; deremot lemna dessa förhållanden intet stöd för 
den åsigten, att Skånska jorden för närvarande är stadd i en nedgående rörelse.59 

Erdmann kommenterade också flera av de äldre dokumenterade beläggen för en på
gående landsänkning. Han ansåg att dessa för all del vittnade om att Skåne hade 
genomgått en sänkning, men däremot inte att denna sänkning fortfarande pågick. 
Undantaget skulle ha kunnat vara Sven Nilssons förhållandevis sena mätningar vid 
Stavstenen, men med stöd i ett handskrivet manuskript, som Erdmann funnit bland 
sin fars efterlämnade papper, hävdade han att detta resultat i själva verket byggde 
på ett missförstånd. I manuskriptet, som var skrivet av Axel Erdmanns forne sam
arbetspartner af Forselles, stod: "Linnés vattenmärke vid Staf-sten noga undersöktes 
d. 17/9 45 och befanns till alla delar orubbadt [. . .] Ett tryckfel upptäcktes uti Linnés 
Skånska Resa —; det står, att ifrån Staf-sten är till närmaste vatten 357 [och] 3/4 alnar, 
men detta är 157 [och] 3/4 alnar [. . .] och detta tryckfel har förledt till falska 
conclusioner."60 Enligt Erdmann hade af Forselies också kunnat belägga denna slut
sats sedan han återfunnit ett annat vattenmärke som Linné angivit. Vattenmärket var 
en grå stenhäll, vars ena hörn hade tangerat vattenbrynet. Det gjorde det på Linnés 
tid, och det gjorde det även när af Forselles åter besökte platsen. Strandlinjen hade 
alltså inte förskjutits på det sätt som Nilsson hade gjort gällande, den hade knappt 
rubbats alls. 

Sommaren 1873 fick Erdmann tillfälle att återvända till Skåne, nu i huvudsyfte 
att samla material för en SGU-rapport över Skånes stenkolsförande formationer. 
Även denna gång tog han tillfället i akt att fördjupa sig i platsens kvartärgeologi inklu
sive dess nivåförändringar, vilket resulterade i nya uppsatser.61 Vid föreningens möte 
den 4 december 1873 föreläste han, med hjälp av kartor, profiler och insamlade fossil, 
om sina nya landhöjningsstudier och snart var han inte ensam om att opponera mot 
den allmänna föreställningen att Skåne sjönk.62 Han fick direkt stöd av en ny leda
mot, den unge lundensaren Alfred Nathorst (1850-1921), som i uppsatsen "Om 
Skånes nivåförändringar" (1873) vittnade om att han ovetande av Erdmanns studier 
hade kommit fram till ungefär samma slutsatser.63 Som kommer att visas längre fram, 
ägnade sig Nathorst vid denna tid framför allt åt att undersöka Skånes fossila växter 
för Vetenskapsakademiens räkning. Men under denna forskning blev det samtidigt 
nödvändigt för honom att tolka områdets geologiska uppbyggnad och därmed nivå
förändringarna vid kusten. Nathorst deltog mycket aktivt i Geologiska Föreningens 
verksamhet, både med föredrag och uppsatser. Under perioden 1873-77 publicerade 
han elva artiklar i GFF\ de flesta inom kvartärgeologin och på ett eller annat sätt 
kopplade till landhöjningsfrågan i Skåne. 
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"Säkerligen måste det för hvar och en, som gått längs nämnda sträcka [från 
Skanör till Ystad], vara alldeles obestridligt, att en höjning af denna kust ägt rum", 
skrev Nathorst, men tillade samtidigt att "svårigheten ligger uti att erhålla direkta 
bevis härför".64 Vissa spår av ett högre vattenstånd kunde enkelt förklaras genom van
liga stormfloder, men inte alla. Den metod som Nathorst själv använde sig av på
minde om Erdmanns såtillvida att han tog fasta på gamla strandbildningar som hade 
lokaliserats en bit upp på land, genom vilka han "med fullständig säkerhet" ansåg sig 
kunna fastställa den forna strandens konturer. Dessa bildningar antydde att en 
strandförskjutning hade ägt rum, men också att andra naturförhållanden hade änd
rats. I strandbildningarna återfanns nämligen fossil av havssnäckor som inte längre 
levde vid kusten (exempelvis Litorina littorea:), medan däremot vanliga arter (exem
pelvis Mya arenaria) saknades helt.65 Under dylika strandbildningar hade han vidare 
konstaterat torvmossar, vissa med hjorthorn och flintredskap, vilka även de antydde 
att landhöjningen hade föregåtts av en landsänkning. 

Även Nathorst omtolkade Bruzelius forskningar i Ystad och menade att dessa 
egentligen styrkte tesen att Skåne höjdes, men än starkare stöd hämtade han från den 
danske geologen Johan Georg Forchhammer (1794-1865). År 1856 hade Forchham-
mer publicerat en uppsats med titeln "Om den forandrede Vandhöide ved de danske 
Kyster" där han, framför allt utifrån studier av torvmossar, hävdade att hela Danmark 
hade drabbats av en sänkning.66 Denna sänkning, här benämnd som den stora Nord
sjösänkningen, hade emellertid avslutats före historisk tid och därefter övergått i en 
stadig höjning av Danmarks land. Eftersom höjningen även omfattade platser som 
Själland och Bornholm vore det märkligt om inte också Skåne höjdes, menade 
Nathorst, särskilt med tanke på att landet norr om Skåne gjorde det. 

Efter denna punktinsats omtolkades Skånes kvartärgeologiska situation, varvid 
berättelsen om Sveriges geografiska utveckling reviderades: hela landet, från norr till 
söder, höjde sig nu. Det var en välkommen teoretisk justering som också snart spreds 
utanför Geologiska Föreningens krets. Att så var fallet berodde bland annat på att 
Edvard Erdmann, på uppdrag av 1871 års skolkommission, författade den mycket 
innehållsrika läroboken Populär geologi (1874). Boken skulle i första hand användas 
vid elementarläroverken och de tekniska skolorna, men också i samband med folk
skoleundervisningen. Populär geologi blev ämnets standardverk inom undervisningen 
och trycktes om i en ny oförändrad upplaga bara två år efter att den första kom ut.67 

Med en statsgeologs fulla auktoritet slog Edvard Erdmann till att börja med fast 
att diskussionen om vattuminskning eller landhöjning nu var över. Den tveksamhet 
inför fenomenet som lärofadern Axel Erdmann hade gett uttryck för synes därmed 
vara bortblåst. "Att det är sjelfva den fasta jordskorpan som höjer och sänker sig, och 
icke hafvet som faller eller stiger, när förändringar i det ömsesidiga läget mellan haf 
och land ega rum, derom förefinnes numera intet tvifvel."68 De krafter som orsakade 
denna uppåtgående rörelse var visserligen ännu obekanta, förklarade Erdmann, "vi 
veta blott, att en sådan höjning eger rum och att den mycket länge måste hafva fort
farit".69 Däremot visste man nu att den höjning, som tog vid efter den senglaciala 
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nedsänkningen, skedde i hela landet. Utifrån folkmyter samt det faktum att torvmos
sar hittades ute till havs hade det tidigare antagits att landet sjönk i sydligaste Sverige, 
berättade han, men nu visste man bättre: 

Enligt de senare årens undersökningar synes det dock vara mest sannolikt att, såsom fiere företeel
ser, t. ex. strandvallar och strandterrasser m. m., utvisa, den rörelse, hvarigenom nämnda torf-
mossar blifvit nedsänkta under hafvets nivå, efterträdts af en motsatt, en höjning, som ännu fort
far.70 

NATURMINNENAS BETYDELSE 

Det är värt att stanna upp och något reflektera över hur Erdmann och Nathorst prak
tiskt gick tillväga för att omtolka nivåförändringarna i Skåne, en plats som saknade 
vattuståndsmärken. Liksom sina föregångare studerade de markprofiler utifrån ett 
stratigrafiskt perspektiv, men de lade också stor vikt vid de så kallade strandbildning
arna. Detta var i och för sig ingen innovation. Sådana lämningar hade uppmärksam
mats av nivåförändringarnas uttolkare under hundratals år. Det som däremot var nytt 
var det systematiska sätt varpå dessa bildningar nu blev betraktade, bokstavligt talat. 
Poängen med att studera strandbildningar var, som Nathorst uttryckte det, att fast
ställa den forna strandens konturer. Strandbildningarna var naturminnen från en 
förfluten tid. 

Vilka lämningar i landskapet var egentligen strandbildningar? Svaret på denna 
fråga var under 1870-talet inte självklart. I Sveriges qvartära bildningar hade Axel 
Erdmann visserligen lagt sin hand över, som han såg det, samtliga typer av landets 
lösa jordlager, inklusive de som skulle ha tillkommit i samband med det postglaciala 
havets vågsvall. Erdmann föreslog själv namnet "svallgrus" för denna typ, som han (i 
petrografisk mening) såg som en slags övergångsform mellan krosstensgrus och rull
stensgrus.71 Någon särskild klassifikation gav han dock inte för svallgrus och när det 
utmärktes på SGU:s kartor fördes det därför samman med vanligt krosstensgrus. 

Till saken hörde dock att Axel Erdmann betraktade rullstensåsarna som uppsval
lade produkter av ett kusthav, vilket innebar att hans svallgrus kom att omfatta både 
egentliga strandbildningar och sådana bildningar som på olika sätt hörde samman 
med inlandsisen (exempelvis jökelälvar). Detta menade i alla fall Edvard Erdmann, 
som vid ett föredrag vid Geologiska Föreningen och även i artikelform argu
menterade för en noggrannare precisering av begreppet.72 Med erfarenhet från sina 
tidigare arbeten underströk han att det bästa vore att använda namnet "strandgrus" 
endast då det var det och inget annat som avsågs. Denna diskussion om svallgrus 
kontra strandgrus kan möjligen tyckas spetsfundig, men den var trots allt principiellt 
viktig. Inte minst var det av vikt att SGU markerade det "rätta" strandgruset på sina 
kartor.73 Eftersom just de avlagringar som härstammade från tidigare havsstränder 
hade visat sig användbara vid studiet av nivåförändringarna i Skåne, var det befogat 
att urskilja och studera dessa i resten av landet, även "långt från kusterna och vid 
ganska stor höjd öfver hafvet".74 Nya frågor krävde nya klassifikationer. 
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Att lokalisera strandgrus och skilja det från andra kvartära lämningar var dock 
ingen enkel uppgift, påpekade Erdmann. Rekognosceringarna i fält bedrevs under 
tidspress och det var redan åtskilligt som skulle dokumenteras och kartläggas. Vad 
som helt enkelt krävdes var att geologerna lärde sig att "se" på ett nytt sätt; de behövde 
en tränad "blick"75: 

Att vid ett sådant särskiljande i praktiken ofta kunna möta svårigheter, och ganska stora sådana, är 
naturligt - och hvar mötes icke geologen af sådana vid gränsers uppdragande - men då blicken en 
gång blifvit öppnad för de särskilda terräng- och ytförhållanden hvarmed strandbildningarne upp
träda torde dessa svårigheter i betydlig mån minskas.76 

Erdmann uttalade sig utifrån egen erfarenhet. Just tack vare sitt uppövade seende 
hade han själv hittat flera nya strandgruslokaler i samband med kartbladsarbetena vid 
mellersta Sveriges östra kust. Att det verkligen rörde sig om strandgrus även här var, 
enligt Erdmann, så uppenbart att man "genast vid första anblicken i tankarne tycker 
sig liksom försatt tillbaka till den tid då nämnda hällar utgjorde låga skär eller grund 
i ett fordom dit nående haf".77 Men strandgruset hittades inte endast på berghällar 
utan framför allt ovanpå olika typer av postglaciala leror. För att tydliggöra sitt reso
nemang och övertyga sina kollegor hade han till och med avbildat platserna där gruset 
låg. Erdmann förklarade till slut att även detta strandgrus - liksom strandgruset i 
resten av landet - borde ställas i den kvartärgeologiska forskningens tjänst, inte minst 
för förståelsen av nivåförändringarnas förlopp: 

Det torde visserligen vara för tidigt, att yttra sig om, huruvida några, och i så fall hvilka, slutsatser 
rörande fördelningen mellan haf och land, samt landets höjning och sänkning m. m. under flydda 
tidsperioder skulle kunna dragas på grund af strandbildningarnes noggrannare studium och kart
läggande, men det låter åtminstone ana sig, att en vinst för geologien derigenom skulle uppstå.78 

Uppmärksamheten kring strandgruset, som bidrog till att skapa en ny kategori som 
senare användes av andra geologer, kan med fördel jämföras med motsvarande pro
cess beträffande de så kallade "strandlinjerna". Med strandlinjer (eller strandterrasser) 
menades vid denna tid regelbundna och ofta mycket långa linjer som upptäcktes 
längs sidorna på vissa berg. Även sådana företeelser var kända sedan lång tid tillbaka. 
Det mest berömda exemplet är förmodligen de mytomspunna Parallel Roads of Glen 
Roy i Skottland, som från slutet av 1700-talet och framåt utgjorde besöksmål för 
resenärer, turister, naturfilosofer och fornforskare.79 Enligt de senares tolkning var 
linjerna minnesmärken efter den gaeliska hjälten kung Fingal.80 Under 1840- och 
5O-talen hamnade linjerna sedan i centrum för en utdragen vetenskaplig kontrovers 
mellan bland andra Darwin, Lyell, Murchison och Sedgwick. The Parallel Roads kom 
nu att betraktas som geologiska fenomen, som antingen visade på en landhöjning 
eller på rester av en sjöbassäng som blivit uppdämd genom jökelis.81 De övergick 
därmed från att vara fornminnen till att bli naturminnen. 

Liknande linjer kommenterades även i Skandinavien. Exempelvis noterade Linné 
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under sin Dalaresa 1734 "horizonteile ränder" på Palmfjällets sida, vilka uppgavs vara 
tecken från Syndaflodens härjningar.82 Linjer (eller seter, som de kallades på norska) 
hittades också i de norska fjällen och i synnerhet utmed den norska kusten där de 
kunde vara mellan en och tio kilometer långa. Företeelsen studerades med stor inten
sitet under andra hälften av 1800-talet och gav upphov till en omfattande litteratur.83 

I Norge liksom i Storbritannien gick dock meningarna i sär om huruvida bildning
arna hade orsakats av flytande is under istiden eller om de var spår efter ett högre 
vattenstånd och därmed vittnade om en ryckvis landhöjning. Ytterligare en förklaring 
var att det var inlandsisen i sig som hade urgröpt formationerna.84 

Bland geologerna i Sverige verkar denna typ av strandlinjer inte ha rönt något 
större intresse, åtminstone inte förrän under 1870-talet. Vid Geologiska Föreningens 
möte den 4 maj 1876 höll Edvard Erdmann ett föredrag om de strandlinjer som fanns 
utanför Edinburgh, men han gjorde samtidigt gällande att liknande linjer knappast 
kunde förväntas hittas hemmavid. Berggrunden vid de svenska kusterna var helt 
enkelt för motståndskraftig för att kunna påverkas på detta sätt.85 Men här hade 
Erdmann fel, hävdade SGU-geologen Fredrik Svenonius (1852-1928) i GFFbara 
några år senare: visst kunde strandlinjer hittas i Sverige, förutsatt att geologen ägde 
den rätta blicken för att se dem. "Egendomligt nog hafva dessa ofta så ytterst regel
bundna bildningar länge undgått uppmärksamheten", skrev Svenonius, "ehuru man, 
sedan man en gång fått syn på dem, vanligen svårligen begriper, hur man förut kun
nat förbise dem."86 

Svenonius ägde blicken. Sommaren 1878 hade han, tillsammans med den norske 
strandlinjeexperten tillika tullkassören Karl Pettersen (1826—1890), gjort exkursioner 
i trakterna kring Tromsö och då haft tillfälle att "öfva" sina ögon. Vid detta tillfälle 
hade Pettersen påpekat att analoga linjer även borde finnas i Sverige, i synnerhet vid 
de medelpadska och ångermanländska skärgårdarna. För att pröva Pettersens förmo
dan passerade Svenonius Sundsvall under hemresan för att speja, men denna gång såg 
han inte något, "som ens en djerf fantasi kunde förlikna vid en strandlinie, oaktadt 
jag med spänd uppmärksamhet betraktade stränderna från ångbåten".87 Svenonius 
kunde dock inte släppa tanken och upprepade därför försöket sommaren därpå. Och 
var det inte en svag antydan till strandlinje som nu avtecknade sig på Hamnbergets 
solbelysta sluttning! Enligt Svenonius var detta den första för vetenskapen kända 
strandlinjen i Sverige, men han betvivlade inte att fler skulle hittas efter hand. I själva 
verket var det nog så, påpekade han, att "flera af våra talrika svallgrusbildningar skola 
vid ett närmare aktgifvande befinnas vara kombinerade med mer eller mindre tydliga 
sådana".88 Detta gällde även för dylika lämningar som återfanns längre in i landet. 

Svenonius fick både rätt och fel. Särskilt många strandlinjer av den norska kust
nära typen blev inte dokumenterade, däremot desto fler strandlinjer i inlandet.89 De 
senare var till viss del av den fjälltyp som Linné hade berättat om (så kallade inlands
terrasser) och kom vanligen att betraktas som märken efter postglaciala issjöar. Men 
många strandlinjer påträffades också i nära anslutning till de större samtida insjöarna 
och uppfattades därmed som relaterade till dessa sjöars forntida vattenstånd. Till 
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en början var det Svenonius själv som i samband med sina glaciärundersökningar 
stod för de flesta nya upptäckterna på denna front.90 Men med den kvartärgeolo
giska forskningens intresse för Norrland ökade antalet personer med kompetens att 
"se" och analysera strandlinjer, varvid allt fler rapporter inkom till Geologiska För
eningen.91 

Flera orsaker låg bakom detta ökande intresse, men en viktig faktor var att kun
skap om insjöarnas forna strandlinjer tänktes kunna komplettera den övriga forsk
ningen om nivåförändringarna. Eller som en geolog uttryckte det 1893: "Ett närmare 
studium af strandliniens förskjutning vid våra sjöar bör derför i flera afseenden kunna 
fullständiga de upplysningar om nivåförändringarnas förlopp, hvilka erhållas från de 
marina strandlinierna i kusttrakterna [. . .]".92 Det var med andra ord landhöjningen 
i inlandet som man ville komma åt. Från att knappt alls ha funnits i forskarnas med
vetande kom därmed strandlinjerna att få en så stor uppmärksamhet, att Svenonius 
1898 kunde konstatera att ämnet "blifvit ganska modernt".93 Till saken hör också att 
strandlinjerna inte längre betraktades som svåra att få syn på, tvärtom. En annan 
geolog föreslog till och med att strandlinjeforskningen skulle ha god hjälp av att kon
sultera de fjällvandrande turisterna. Det enda som nu krävdes var att fjällvandrarnas 
"uppmärksamhet riktas ditåt".94 På detta sätt gick strandgruset och strandlinjerna 
från att knappt ha existerat i geologernas medvetande till att bli vanligt förekom
mande naturminnen som togs för givna av i stort sett alla geologer. Förloppet är i så 
måtto ett typexempel på vad Ludwik Fleck har beskrivit som betydelsen av ett kollek
tivt seende.95 

GEOLOGINS "ÅTTIOTALSGENERATION" 

Under 1880-talet kom berättelsen om Sveriges geografiska utveckling att revideras i 
två övergripande avseenden: ännu en landoscillation och ytterligare ett postglacialt 
Östersjöstadium infördes. Avgörande för denna revision var en grupp svenska geolo
ger som tillhörde geologins "åttiotalsgeneration".96 Denna generation fick sin högre 
utbildning företrädesvis vid den moderniserade geologiinstitutionen i Uppsala och 
vid det nya geologiska institutet i Stockholm, och skolades där in i ett vetenskapligt 
tänkande om att såväl den fysiska miljön som det biologiska livet var stadda i ständig 
utveckling. Till skolningen hörde också ett "seende" av dessa förändringar. Dessa 
studenter delade med andra ord erfarenheten av sådana avgörande händelser som 
istidsteorins och evolutionsteorins intåg vid de akademiska lärosätena. Med stånd
punkter förankrade i positivism och empirism betraktades naturens utveckling som 
fullt möjlig att förstå och utreda. Även geologiska processer, exempelvis nivåföränd
ringarna, ansågs styrda av mekanistiskt-deterministiska lagar. 

Till geologins åttiotalsgeneration hörde trojkan Arvid Högbom (1857-1940), 
Gerard De Geer (1858—1943) och Henrik Munthe (1860—1958). De var tre i stort 
jämnåriga studenter från helt skilda sociala och geografiska miljöer, som under flera 
decennier skulle komma att prägla den kvartärgeologiska forskningen i Sverige, inte 
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sällan i polemik mot äldre kollegor.97 Eftersom de tillhör avhandlingens huvudaktörer 
är en biografisk utvikning befogad. 

Arvid Högbom växte upp under enkla förhållanden i den västerbottniska kust
socknen Lövånger.98 Efter läroverksexamen i Umeå 1876 var hans planer att bli bonde 
eller militär, men genom ekonomiskt stöd från släktingar gavs han möjlighet att läsa 
vidare i Uppsala, först humaniora och sedan naturvetenskap.99 Högbom deltog aktivt 
i studentlivet. Han läste Malthus, Mill och Spencer och diskuterade livsfrågor i det 
norrländska matlaget. "Särskilt munhöggos de äldre boströmianarne med naturvetare 
och medikofilare", berättar han i sina Uppsalamemoarer, "de senare med friskt mod 
förande realismens talan och hämtande sina vapen från Büchners 'Kraft och materia 
och liknande urkunder."100 Vid Norrlands nation hörde han norrlandsexperten Fred
rik Svenonius föreläsa om istiden och där introducerade han själv Darwins On the 
Origin of Speeles. Högbom ingick även i den radikala studentföreningen Verdandi och 
satt under en period i dess styrelse. 

Sedan Högbom under en kort tid prövat på läroverkslärarbanan, återupptog han 
sina studier och blev filosofie licentiat 1884. Han hade då arbetat som biträde åt 
kemisten Per T. Cleve vid Kemiska institutet och hade kemi som huvudämne, men i 
hans examen ingick även zoologi och geologi och mineralogi. Ett år senare 
doktorerade han i geologi och förordnades till docent. År 1891 flyttade han till Stock
holms högskola och utnämndes där till professor 1895. Till Högboms umgängeskrets 
under Stockholmsperioden hörde naturforskare som Svante Arrhenius, Torell, Nord
enskiöld och Nathorst, men också arkeologer som Oscar Montelius, Hans Hilde-
brand och Hjalmar Stolpe.101 Han utvecklade ett intresse både för naturens och kul
turens historia och det behöll han, även om tiden i huvudstaden inte blev långvarig. 
Till Uppsala återvände han redan 1897 för att efterträda Sjögren som professor och 
denna position upprätthöll han fram till 1922. 

Gerard De Geer började sina studier i Uppsala samtidigt som Högbom.102 Som 
son till justitiestatsministern, senare statsministern, Louis De Geer var steget från 
Stockholm till universitetsvärlden inte långt. Hans målsättning var att bli ingenjör, 
men fascinerad av den nya naturvetenskapen — i synnerhet darwinismen och den 
mendelejevska kemin - inriktade han sig istället mot detta område.1031 ett brev till en 
yngre släkting skriver han 1931: 

Det var, som om en ridå dragits upp för ett underbart storslaget skådespel, vars alla mångfaldiga 
trådar man längtade efter att uppfatta och klarlägga. Jag minns särskilt, hur det var som en verklig 
soluppgång, då man genom kemien och fysiken lärde känna grundämnenas och krafternas enhet 
och inbördes sammanhang. Och därtill kom, som kronan på verket, upptäckten av den organiska 
världens sammanhang och naturliga utveckling.104 

De Geer valde geologi och mineralogi tillsammans med kemi och zoologi för sin 
grundexamen.105 Liksom Högbom studerade han också arbeten av Mill och Spencer 
och funderade över relationen mellan naturens och kulturens utveckling. "Jag minns 
livligt", fortsätter han sitt brev, "hur jag och ett par studievänner ofta sutto uppe hela 
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nätterna och tillsammans sökte fullfölja och klarlägga de nya ideerna och deras konse
kvenser."106 De Geer, som för övrigt tillhörde Verdandis stiftare, tog inte någon högre 
akademisk examen. Men han utnämndes till hedersdoktor 1893 och övertog Hög
boms professur 1897 mot bakgrund av de vetenskapliga meriter som han då hade nått 
utanför universitetsvärlden. Bland mycket annat hade han deltagit i Nathorsts och 
Andrées expeditioner till Spetsbergen 1882 och 1896.107 Professuren innehade han 
ända fram till 1924, samtidigt som han även var högskolans rektor 1902—11 samt 
därpå prorektor 1911-24. Därutöver var han liberal ledamot av riksdagens andra 
kammare åren 1900-05. 

Henrik Munthe, slutligen, kom från en gotländsk medelklassfamilj.108 Även han 
inledde sin akademiska karriär i Uppsala, där han först 1889 tog sin filosofie licentiat
examen i mineralogi och geologi, zoologi och kemi. I slutet av sin utbildning, då 
han hade fastnat för "kvartärgeologiska spörsmål", hade han Högbom som föreläsare 
och när han 1892 disputerade för doktorsgraden var De Geer hans fakultetsoppo
nent.109 Munthes levnadsteckning lämnar inte mycket information om hans student
liv, utöver att han "alltid" var engagerad inom Naturvetenskapliga Studentsällskapets 
sektion för kemi och geologi. Där lärde han känna växtgeografen och verdandisten 
Rutger Sernander som han delade forskningsintressen med. Medan Sernander, som 
för övrigt också var Högboms elev, studerade florans invandring i relation till nivå
förändringarna, studerade Munthe den marina faunans motsvariga historia. "Av oss 
båda framhölls även relationen till människans invandringshistoria."110 Munthe blev 
docent i Uppsala 1892 och var tillförordnad professor under flera perioder. Som aspi-
rant till professuren fick han se sig slagen av Högbom, men 1917 fick han professors 
namn. 

Högbom, De Geer och Munthe gjorde alla akademisk karriär i konkurrens med 
varandra, men de var på samma gång hängivna ledamöter av Geologiska Föreningen 
(invalda 1881, 1878 respektive 1886) och utförde stora delar av sina fältarbeten för 
SGU:s räkning.111 De olika geovetenskapliga miljöerna hängde ännu intimt samman. 
Vid SGU började Högbom arbeta som extrageolog i början av 1880-talet. Han 
karterade i Uppland och Småland, men forskade framför allt i Jämtland och Väster
botten. I Norrland, som blev Högboms specialområde, arbetade han ända fram till 
1920-talet.112 De Geer blev biträdande geolog vid SGU redan 1878, delvis för att 
något kompensera den bristfälliga geologiundervisningen vid universitetet. Det var 
nämligen "i samlingarna och framför allt under kartarbeten i naturen" som han ansåg 
att han bäst lärde sig geologiarbetets grunder.113 Extrageolog blev han 1882 och under 
perioden 1886-97 var han anställd som ordinarie. Någon kartbladsgeolog i traditio
nell mening blev De Geer aldrig, även om han deltog i kartläggningen av Skåne (där 
han för övrigt hade sina släktband). Desto fler teoretiska bidrag lämnade han till 
SGU:s serie C. Munthe, som blev biträdande geolog 1898 och sedan var ordinarie 
geolog 1899-1926, gjorde däremot stora insatser inom både kartarbetet och den mer 
teoretiska forskningen. Också han var mestadels verksam i södra delen Sverige, fram
för allt på sin hemö Gotland. 
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Ytterligare en länk som förenade de tre geologerna var intresset för friluftsturism 
och naturskydd. Tillsammans med bland andra Hjalmar Sjögren och Fredrik 
Svenonius deltog Mun the i bildandet av Svenska turistföreningen 1885 och liksom 
Högbom var han en aktiv turismfrämjare. Motsvarande förhållande gällde beträf
fande Svenska naturskyddsföreningen, för vilken Högbom tillhörde stiftarna och där 
Mun the var aktiv, bland annat som ledamot av styrelsen 1912-20 och som författare 
till flera naturskyddsutredningar. De Geer var inte organiserad på samma sätt, men 
han spelade en viktig roll i naturskyddsfrågans inledningsskede. Han verkade för 
den första naturskyddslagstiftningen, för Svenska naturskyddsföreningens tillkomst 
och han var också den som aktualiserade naturskyddstanken inom Geologiska För
eningen i början av 1900-talet.114 Högbom, De Geer och Munthe var med andra ord 
mångsidiga som forskare och intellektuella, därtill mycket produktiva som vetenskap
liga och populärvetenskapliga författare. Genom Högboms engagemang i den så kal
lade "Norrlandsfrågan" och De Geers betydelse inom polarforskningen har åtmins
tone dessa två också uppmärksammats i tidigare idéhistorieskrivning.1151 det följande 
skall emellertid fokus riktas mot en annan aspekt av deras verksamhet: forskningen 
om nivåförändringarna och Sveriges geografiska utveckling. 

GERARD DE GEER OCH DEN DUBBLA LANDHÖJNINGEN 

På uppdrag av SGU-chefen Torell inledde den unge Gerard De Geer sina geologiska 
undersökningar i Roslagen och fortsatte sedan i Skåne och Blekinge. Undersökning
arna bestod av traditionella kartarbeten i fält, men i samband med dessa kom också 
han att göra iakttagelser som anknöt till den pågående nivåförändringsdiskussionen. 
De Geer anslöt sig snart till Erdmanns och Nathorsts forskningar och vid Geologiska 
Föreningens möte den 13 maj 1880 kunde han lämna nya belägg för att landoscilla-
tioner hade ägt rum i södra Sverige.116 Två år senare återkom han med ett föredrag i 
ärendet men hävdade då att ett liknande förlopp även hade skett i den östra delen av 
mellersta Sverige.117 Resultatet offentliggjordes i uppsatsen "Om en postglacial land
sänkning i södra och mellersta Sverige" (1882), vilken trycktes i både GFFoch SGU:s 
serie C.118 Uppsatsen blev något av ett genombrott, både för De Geers karriär och för 
den svenska nivåförändringsforskningen i allmänhet.119 

Även De Geer utgick ifrån föreställningen att det var marken i sig som ändrade 
läge och att havsytans nivå hade varit oförändrad under hela kvartärtiden, "något som 
synes vara ganska sannolikt, och hvaremot, så vidt jag vet, hittills intet verkligt bevis 
blifvit anfördt".120 Vidare menade han att det forna förhållandet mellan hav och land 
bäst kunde förstås utifrån de havs- och strandbildningar som under skilda tider hade 
avsatts. Beträffande den "senglaciala" landsänkningens omfattning hänvisade han, 
liksom sina föregångare, till Axel Erdmanns SGU-karta över glaciallerans (den var-
viga lerans) utbredning. Däremot höll han inte med om att denna landsänkning 
kunde förklara uppkomsten av andra typer av marina leror i landet. 
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Utifrån komparativa studier av markprofiler i bland annat Ronneby och Uppsala 
hävdade De Geer, att den stora senglaciala landsänkningen — åtminstone i södra och 
mellersta delen av landet - hade följts av en mindre omfattande "postglacial" land
sänkning.121 Den så kallade åkerleran (eller gråleran) skulle då ha avsatts under den 
andra sänkningen på motsvarande sätt som den varviga leran skulle ha avsatts under 
den första. Den bild av landets kvartära historia som De Geer ville förmedla var att 
landsänkningen efter istiden hade följts av en höjning, därpå ytterligare en sänkning 
och slutligen av den höjning som ännu pågick i hans samtid. Schemat var alltså det
samma som Erdmann och Nathorst tidigare hade påvisat vid Skånes kust. Nu ville De 
Geer även införa det för hela mellersta Sverige. 

Det huvudsakliga argumentet för den hypotes som De Geer lanserade är intres
sant att begrunda mot bakgrund av den tidigare förda diskussionen om relationen 
mellan geologernas blick och tolkningar. De Geer menade nämligen att han hade fatt 
ögonen på ännu en kvartärgeologisk bildning i markprofilen som inte tidigare hade 
tagits på tillräckligt stort vetenskapligt allvar. Naturminnet ifråga var ett slags sand
lager (så kallad undre mosand) mellan den varviga leran och åkerleran som, enligt De 
Geer, hade avsatts just under tiden mellan två landsänkningar. Denna sandtyp var, 
liksom de tidigare behandlade strandbildningarna, känd sedan tidigare. Men efter
som geologerna inte hade haft den "rätta" blicken för det geologiska sammanhang i 
vilket bildningen uppträdde, hade sanden inte integrerats i tolkningarna. 

När De Geer letade fram och konsulterade sina gamla arkiverade fältdagböcker 
från Roslagen, fann han till sin överraskning hur han själv hade försummat en mängd 
fynd av denna art. "Oaktadt jag sålunda här ofta iakttagit mosand under åkerleran, 
hade jag ej fäst någon vigt vid denna omständighet, utan i de sammanfattningar, som 
vid vissa ställen i dagböckerna införas, blott upptagit en enda mosand och efter den 
vanliga åsigten ansett denna vara yngre än åkerleran."122 Slutresultatet blev kartor och 
kartbeskrivningar utan denna undre mosand och därmed en tolkning av landskapets 
historia som endast inbegrep en landsänkning. Detsamma visade sig vara fallet med 
flera andra av SGU:s tryckta kartbeskrivningar, vilka De Geer granskade på liknande 
sätt. Detta misstag borde snarast åtgärdas om SGU ville ge en korrekt bild av geologin 
och därmed av landets kvartära historia, menade De Geer, och uppmanade således till 
ett ökat intresse även för denna bildning: 

Om den åsigt, som i det föregående blifvit framstäld, kommer att ytterligare bekräftas, och det 
bestämdt visas, att i en stor del af södra och mellersta Sverige den glaciala landsänkningen efter
följts af en postglacial sådan, blir det naturligtvis af största intresse att noggrant nndersöka [sic] 
och åtskilja bildningar från hvardera af dessa begge sänkningar samt att närmare fastställa deras 
utbredning, för att derigenom söka erhålla en säkrare kunskap om den verkliga naturen af dessa för 
geologien så vigtiga företeelser.123 

På detta sätt bidrog De Geer till en radikal problematisering av den äldre berättelsen 
om Sveriges geografiska utveckling, samtidigt som han utstakade en ny riktning för 
forskning och kartläggning. Men i sin uppsats satte han också fingret på ett annat 
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kvartärgeologiskt förhållande, som han vid upprepade tillfällen hade noterat och in
tresserat sig för. Under diskussionen om skillnaden mellan den varviga leran och åker
leran påpekade han nämligen att den förra var lagrad och sorterad i likformiga skikt, 
som "häntyda på en periodisk afsättning, som kanske skall visa sig hafva stått i nära 
samband med den forna inlandsisens årliga afsmältning".124 Det var denna föreställ
ning som senare skulle komma att ligga till grund för De Geers internationellt sett 
mest uppmärksammade forskningsmetod: geokronologin.125 

ARKTISKT JÄMFÖRELSEMATERIAL 

Under det så kallade internationella polaråret 1882-83, samma år som uppsatsen 
"Om en postglacial landsänkning" publicerades, gjorde De Geer sin första bekant
skap med Spetsbergen.126 Enligt Vetenskapsakademiens uppdrag var den Nathorstska 
expeditionens huvuduppgift att upprätta en meteorologisk station, men bland myc
ket annat skulle även forskningar om områdets allmänna geologiska beskaffenhet 
verkställas. De Geers ansvar blev att studera geologiska lagerföljder, samla fossil och 
göra kartografiska mätningar. Han riktade även sitt intresse mot glaciärräfflor, höjda 
strandlinjer och andra kvartära bildningar, som den varviga leran.127 På detta sätt fick 
han möjlighet att skärpa sin blick för de kvartärgeologiska formationerna, och liksom 
för så många andra forskare tycks det ha blivit en nyttig erfarenhet. Deltagandet i 
expeditionen höjde också hans vetenskapliga status. "Utan Spetsbergen", hävdar 
Hans W:son Ahlmann, "hade De Geer icke blivit den han var."128 

Väl tillbaka till Sverige och SGU fortsatte De Geer sina kvartärgeologiska forsk
ningar med stor energi och delvis från nya utgångspunkter. Utifrån studier av isräffior 
och så kallade ändmoräner formulerade han nu teorin om att Skandinavien hade haft 
två istider, åtskilda av en lång interglacialtid.129 Han återupptog och utvecklade också 
tanken om den varviga leran och dess relation till den senaste landisen. "Varvig lera" 
var ett begrepp som hade myntats av Hampus von Post redan under 1850-talet just 
på grund av att dess regelbundna skiktningar i ljusa och mörka lager, von Post hade 
själv funderat över lagrens utseende och då dragit paralleller med trädens årsringar. 
Även De Geer gjorde en sådan koppling och föreslog att växlingen mellan ljusa och 
mörka lager berodde på de variationer i sedimentationsförhållandena som tenderade 
att uppkomma under sommar- respektive vinterhalvåren. Sedimentationen som hade 
gett upphov till den varviga leran, tänkte han sig, måste ha skett i samband med 
glaciärälvarnas årliga avsättningar av sand- och lerslam. Flödet i dessa älvar hängde i 
sin tur samman med inlandsisens avsmältning.130 

Fram till 1880-talet hade geologerna saknat tekniker för att empiriskt beräkna 
perioden mellan istiden och den historiska tiden.131 Arkeologerna hade visserligen 
gjort tidsuppskattningar som sträckte sig tillbaka till stenåldern, men sedan var det 
stopp. Om lagren i den varviga leran verkligen representerade årsskikt skulle emel
lertid denna brist kunna avhjälpas, ansåg De Geer. Lösningen för att erhålla en 
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kvartärgeologisk tideräkning var helt enkelt att gräva sig igenom den varviga leran 
och bokstavligt talat räkna antalet avsatta lager. Metoden, som alltså döptes till geo-
kronologi, prövades på olika ställen och den 4 januari 1884 var De Geer redo att inför 
Geologiska Föreningen presentera "möjligheten af att införa en kronologi för Is
tiden'.132 

Utifrån det refererade mötesprotokollet kan man ana att den nya metoden fick ett 
tämligen svalt mottagande. Fredrik Svenonius förklarade att han nog själv hade tänkt 
på möjligheten av en sådan tidsberäkning, men att han under senare tid hade 
fått denna tro "helt och hållet rubbad".133 Sådana periodiskt flödande jökelälvar som 
De Geer utgick ifrån existerade inte i verkligheten, menade han. Även Törnebohm 
uttryckte sig skeptiskt och Nathorst, som var närvarande, valde tydligen att inte kom
mentera uppslaget alls. Ett annat principiellt problem som restes var att den varviga 
leran förmodligen inte hade bildats samtidigt över hela landet och därför var av olika 
ålder på olika platser. 

De Geer gav dock inte upp. Tillsammans med Hjalmar Sjögren prövade han att 
tillämpa sin metod längs Djurgårdsbrunnskanalen, och när han ett år senare återkom 
med ett nytt föredrag i ämnet tycks han ha mötts av en större förståelse.134 Kanske 
skulle det trots allt vara möjligt att i framtiden åstadkomma en senglacial kalender? 
Resultatet av detta försök dröjde fram till Geologkongressen i Stockholm 1910.135 

HENRIK MUNTHE OCH ANCYLUSPERIODEN 

Den 1 december 1887 ställdes Geologiska Föreningens ledamöter inför en ny hypo
tes om Sveriges och Östersjöregionens postglaciala utveckling.136 Det var vid detta 
tillfälle som Henrik Munthe avslöjade sina misstankar om att hela Östersjön en gång 
i tiden hade utgjort en enorm insjö — "Ancylussjön".137 Munthe argumenterade där
med för att den kvartärgeologiska historien åter behövde skrivas om, ett skrivande 
som han själv var mitt uppe i. Resultatet skulle inom kort offentliggöras i en av Veten
skapsakademiens skriftserier, förutsatt att han fick det accepterat för publicering. 

Munthes djärva hypotes baserades i allt väsentligt på forskningar utförda på Got
land. Gotland var en plats som allt sedan 1700-talet hade lockat naturhistoriskt in
tresserade resenärer och som nu även kom att spela en roll i diskussionen om landhöj
ningsfrågan. Gustaf Lindström (1829-1901), Visbyadjunkten som 1876 efterträdde 
Nils Peter Angelin som intendent för den paleontologiska avdelningen vid riks
museet, publicerade en uppsats om "Gotlands höjning" redan 1852.138 Under 1870-
talet rapporterade SGU-geologen Gustaf Linnarsson och extrageologen Torbern 
Fegraeus (1853-1923) nya rön om pågående nivåförändringar vid ön.139 Men någon 
systematisk kvartärgeologisk undersökning, vare sig av SGU eller andra, hade ännu 
inte gjorts då Munthe i början av 1880-talet inledde studierna på hemön.140 

Motivet för Munthes intresse för Gotland kan delvis förstås utifrån hans egen 
bakgrund, men inte helt. För honom blev nämligen gotlandsforskningen ett slags 
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motsvarighet till den samtida polarforskningen, som han själv inte deltog i. Studierna 
av Gotlands kvartära lämningar var ett mål men också ett medel för att möjliggöra 
mer principiella slutsatser om Sveriges kvartärgeologi i allmänhet. Munthes första 
vetenskapliga uppsats, "Iakttagelser öfver qvartära bildningar på Gotland" (1886), 
inleddes sålunda med följande rader: 

I vår tid då uppmärksamheten så ifrigt riktas på de mångfaldiga företeelser, som stå i samband med 
istiden, måste det för enhvar, som i någon mån tagit frågan i skärskådande, vara klart, att ett 
område, som erbjuder stort intresse för tolkningen af fiere hithörande vigtiga spörsmål, är ön 
Gotland}4,1 

Till dessa så kallade viktiga spörsmål räknade Munthe i första hand landisens och 
nivåförändringarnas påverkan och i sin text redovisade han nya uppgifter om såväl 
isräfflor (inklusive en bifogad "Reffelkarta öfver Gotland") som strandvallar och ma
rina skalgrusbankar. Uppsatsen blev överlag en deskriptiv framställning om dylika 
bildningar som kompletterade forskningen på fastlandet. Men han berättade även 
om ett annat och mycket speciellt "fynd" som hade väckt hans "synnerliga förvå
ning". Fyndet bestod av några få tunnskaliga exemplar av sötvattensmollusker, som 
han funnit i ett sandtag i anslutning till en kvarn nära Visby.142 Sötvattensmollus-
kerna låg nedbäddade under en marin strandvall, omkring 130 fot över havet, och 
frågan som Munthe snart skulle återkomma till löd: hur hade de hamnat där? 

Munthe var inte ensam om att finna och kommentera sådana fossiltyper i när
heten av den samtida Östersjöns bräckta vatten. I samband med studier av Estlands 
och Osels kvartärgeologi hade exempelvis den rysk—baltiske naturforskaren Friedrich 
Schmidt (1832-1908) långt tidigare hittat postglaciala strandbildningar som inne
höll skal av sötvattensmollusker. Bland arterna noterade han bland annat den lilla 
toppiga hattsnäckan Ancylus fluviatilis, varför han gav lämningarna namnet "ancylus-
avlagringar". Vissa av dessa ancylusavlagringar låg, enligt Schmidt, på en förhållande
vis hög höjd - i nordvästra Estland ända upp till 150 fot över havet - vilket var en 
omständighet som krävde en geologisk förklaring. I ett arbete från 1869 uppgav han 
att strandbildningarna nog hade uppkommit vid stränderna till gamla brackvattens-
bukter. År 1884, när han lämnade en bredare sammanställning om sina forsknings
resultat från Estland, Ösel och även Ingermanland, hävdade han istället att de för
modligen härstammade från mindre, isolerade bäcken i inlandet. Ett år senare hade 
han åter ändrat uppfattning och menade istället att ancylusavlagringarna måste ha 
avsatts i rinnande vatten.143 

Även en av Munthes lärare i Uppsala, geologen Gerhard Holm (1853-1926), 
hade kommenterat ancylusavlagringar i Estland, men för honom vittnade lämninga
rna istället om stora postglaciala insjöar som hade funnits i dessa trakter i slutet av 
istiden. Holm anslöt sig därmed till den ryske naturforskaren och anarkisten Pjotr 
Kropotkin (1842—1921), vilken 1876 hävdade att hela området vid Finska viken och 
Bottniska viken hade utgjort sötvattenssjöar. Strandvallarna med sötvattensmollusker 
skulle då ha bildats genom dessa mäktiga sjöars vågsvall. Detsamma föreslog även den 
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ledande istidsforskaren vid Skottlands Geologiska Undersökning, James Geikie 
(1839-1915), i boken Prehistoric Europe (1880).144 

Åren 1886 och 1887 erhöll Munthe ekonomiskt stöd från Vetenskapsakademien 
för att gå vidare med sina kvartärgeologiska fältstudier. Han återupptog därmed frå
gan om Gotlands sötvattensmollusker och lyckades nu finna ytterligare lämningar.145 

Av tjugofyra "fyndorter" med uteslutande sötvattensmollusker visade sig dessutom 
nitton innehålla rester av Ancylus fluviatilis. Upptäckten av sötvattensmollusker på 
Gotland var intressant i sig, men än mer anmärkningsvärt ansågs just upptäckten 
av Ancylus vara. Enligt den rådande uppfattningen hade snäckan aldrig levt i de got
ländska vattendragen och inte heller i vattnet utanför öns kuster. Munthe tog kontakt 
med Vetenskapsakademiens fossilexpert Gustaf Lindström som i ett brev den 12 
december 1886 uppmuntrade honom att fortsätta på sitt spår: "Märkligast är fyndet 
af Ancylus fluviatilis, hvilken hittills icke funnits på Gotland. [. . .] Få se nu om nästa 
sommar skaffar oss mera. Skalaflagringarne vid Gotlands vestkust böra grundligen 
undersökas."146 

Sedan Munthe slutfört sin fältforskning sammanställde han resultatet i uppsatsen 
"Om postglaciala aflagringar med Ancylus fluviatalis på Gotland" (1888). Han redo
visade de olika fyndplatsernas topografi och fossilinnehåll, men mot bakgrund av 
Schmidts, Kropotkins, Holms och Geikies arbeten formulerade han också en ny teori 
om sötvattenssnäckornas förekomst på Gotland. Några lokala sötvattenbäcken eller 
forntida bäckar eller floder ville han inte tro på. Nej, anledningen till ancylusfossilen 
på Gotland, liksom på Ösel och i Estland var, enligt Munthe, att de hade bildats 
samtidigt och i en gemensam sjö av gigantiska mått. "Det anförda torde vara tillräck
ligt såsom exempel på beskaffenheten och förekomsten af dessa egendomliga strand
vallbildningar, hvilka synas mig lemna ett direkt bevis för, att Östersjön någon gång i 
tiden utgjort ett sötvattensbäcken [. . .] ."147 Eftersom ancylusavlagringarna ofta låg på 
en relativt hög höjd över havet, högre än de så kallade litorinaavlagringarna, menade 
Munthe vidare att de förra molluskerna hade avsatts tidigare än de senare. 

Munthe målade därmed upp ett nytt scenario för hur Östersjöregionens post
glaciala utveckling hade gått till. Även om han inte uttryckligen hänvisade till De 
Geer var det ett scenario som anknöt till dennes teori om de "dubbla landsänkning
arna". Under den första (senglaciala) landsänkningen hade ett ishav med musslan 
Yoldia arctica bildats. Sänkningen följdes av en höjning så att Sverige blev landfast 
med kontinenten, varvid Sven Nilssons "landbrygga" bildades. Höjningen blev dock 
så kraftig att även sambandet med Västerhavet upphörde. Ishavet omvandlades där
med till en uppdämd sjö med sött vatten - "ancylusperioden" inträdde. Perioden 
varade fram till den andra (postglaciala) landsänkningen då ett nytt utlopp bildades, 
varvid vattnet åter blev salt och "litorinaperiodens" molluskfauna kunde invandra. 

Att Gotland, liksom det svenska fastlandet, hade genomgått tvenne landsänk
ningar var något som även andra forskare hävdade vid samma tid.148 Det radikala med 
Munthes uppsats var att han, utifrån sina förhållandevis begränsade Gotlandsstudier, 
ville omtolka hela Östersjöregionens historia. Munthe var själv medveten om att be
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vismaterialet var svagt: "Det är därför anledning att hoppas, att Ancylusaflagringar 
skola upptäckas äfven inom andra områden kring eller i Östersjön."149 Först då skulle 
det gå att svara på om hans hypotes var korrekt. 

SYNEN PÅ ANCYLUSPERIODEN 

Som synes fick Munthe sin uppsats om Ancylussjön publicerad, trots de radikala 
idéer som där fördes fram. Att resultatet kunde ha blivit annorlunda visar dock de 
litterära praktiker som föregick publiceringen. Om Gustaf Lindström, som svarade 
för den vetenskapliga granskningen av uppsatsen, hade fått sin vilja igenom, skulle 
den förmodligen inte ha tryckts alls. 

Gustaf Lindström var inledningsvis mycket entusiastisk över Munthes gotlands
forskning, och kanske vädrade han en proselyt som dessutom kom från hans egna 
hemtrakter. Att Lindström stödde Munthe visas exempelvis genom ett vänligt 
stipendieansökningsintyg som undertecknades 1886. Här heter det att Munthe på 
egen hand hade gjort iakttagelser om den postglaciala tiden som "utan tvifvel komma 
att utöfva stort inflytande på uppfattningen af denna för Nordens geologiska historia 
betydelsefulla tidsrymd".150 Men med tiden blev Lindström skeptisk. Han antydde 
bland annat att artbestämningarna kanske inte var korrekt utförda och i ett brev den 
30 juni 1887 bad han därför Munthe att skicka några exemplar av fossila Ancylus till 
paleontologiska avdelningen för granskning. Lindström förklarade: "Med Ancylus är 
det en förunderlig sak och man kan lätt komma på underliga tankar om vår kära 
Östersjö och tillståndet der. Ancylus fluviatilis har åtminstone icke jag, och hittills ej 
heller någon annan träffat på Gotland i lefvande tillstånd och det gör Candidatens 
fynd af honom så mycket märkligare."151 När Lindström sedan konfronterades med 
Munthes tolkningar av fossilen blev han än mer tveksam och uppmanade å det 
bestämdaste att dröja med publicering.152 

Munthe fortsatte emellertid att skriva och lämnade snart en färdig artikel till 
granskning. Den 16 november svarade Lindström besviket. Han klagade på Munthes 
val av titel och på hans "osvenska" språk men framför allt på hans tolkningar, vilka 
innebar en direkt kritik av såväl honom själv som andra auktoriteter på området. 
"Framställningen om höjningen så att Östersjön inneslöts och blef ett sötvattens-
bäcken tycker jag ej heller riktigt om", förklarade han, "Geikie sätts för mycket i 
bakgrunden eller på sladden."153 

Lindström skickade därefter flera uppmaningar till Munthe om att göra änd
ringar, men han fick ingen respons från den unge författaren. Den 17 december, alltså 
drygt två veckor efter Munthes föredrag vid Geologiska Föreningen, skrev Lindström 
på nytt och underströk att uppsatsen snart skulle tryckas och att redigeringsarbetet 
brådskade. Han nämnde ett antal ändringar och strykningar som absolut måste göras 
och uppmanade Munthe att själv tänka igenom vissa passager. "Hvad som [. . .] an-
föres om sänkningar och höjningar torde nog behöfva mycket noga öfvervägas innan 
det tryckes, om det ens skall tryckas, ty mot åtskilligt deri kunna grava anmärkningar 
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göras."154 Helst skulle han vilja se en större omredigering av texten som bättre harmo
nierade med Munthes "svaga" bevis. Med en önskan om att få tillbaka det rättade 
korrekturet före julaftonen avslutade Lindström: 

Jag kan ej tvinga HM att skrifva om, vill HM ha det tryckt såsom det är skrifvet, så går det 
törhända för sig, men nog far HM då underkasta sig kritik. Det är vackert nog att hafva fört frågan 
fram så mycket som skett, men att stiga på vidare utan säkert fotfäste är vådligt.155 

Uppsatsen fortsatte emellertid att skickas mellan Munthe och Lindström. De olika 
textutkasten har inte varit möjliga att studera, kanske är de inte bevarade, men utifrån 
de medföljande breven förstår man att Munthe inte backade nämnvärt i sina tolk
ningar. Det vill säga, Lindström justerade och Munthe ändrade tillbaka. Vissa smärre 
förändringar gjordes visserligen, men som visats ovan fick Munthe slutligen igenom 
sin teori om ancylusperioden.156 Den 29 januari 1888 avslutade en bitter Lindström 
brevväxlingen med följande rader: "Då jag inlemnat uppsatsen till Akademien står jag 
hos henne i ansvar för att du skall ha så fel som möjligt och jag har gjort hvad jag 
förmått, samt får förklara att jag knappast för någon haft så mycket obehag att utstå 
som från HM."157 

Hur kom då Munthes teori att mottas inom Geologiska Föreningen? Fick Lind
ström rätt i sin kritik eller var debatten snarare en "fältstrid" mellan härskare och 
pretendent i Pierre Bourdieus mening?158 Sammanfattningsvis kan man säga att Lind
ströms föraningar om hård bedömning knappast besannades. Accepterandeprocessen 
gick tvärtom mycket snabbt. Redan vid mötet den 1 december 1887 sade De Geer att 
han, liksom Gerhard Holm, hade trott att de ostbaltiska ancylusavlagringarna här
stammade från någon lokal senglacial insjö, men att Munthe nu visat att frågan var 
mer komplicerad än så. Några invändningar är inte upptagna i det refererade mötes
protokollet.159 Den avgörande frågan var huruvida ancylusavlagringar kunde hittas på 
andra ställen än Gotland, varför geologernas blick behövde öppnas även inför detta 
naturminne. En av dem som åtog sig att hålla ögonen öppna var Holm, som våren 
1888 inledde fältarbeten på Öland för SGU:s räkning. Arbetet blev framgångsrikt 
och i en uppsats i GT7/7 förklarade han hur han redan samma dag som han steg i land 
lyckades finna strandvallar med "typiskt Ancylus-grus" vid Borgholm. Liksom i Est
land och på Gotland låg dessa vallar över hundra fot över havet och Holm kunde 
konstatera: "Förekomsten af Ancylusgrus äfven på Öland är alltså faststäld."160 År 
1890 myntade De Geer begreppet "Ancylussjön" och sedan dess har idén om detta 
Östersjöns forna sötvattenstillstånd ingått som en hörnsten (om än kontroversiell) i 
den kvartärgeologiska teoribildningen i Skandinavien.161 

Inom det svenska forskarkollektivet var man snabb med att fastställa att 
Ancylussjön var en i grunden svensk upptäckt. När De Geer behandlade ämnet i en 
uppsats i GFF 1893 noterade han att det visserligen var Schmidt som gjorde den 
första upptäckten av ancylusavlagringar. Men, den "fulla betydelsen af hans fynd blef 
först påvisad genom H. MUNTHES märkliga upptäckt af samma fauna på Got
land".162 Än mer hyllande var Alfred Nathorst när han 1892 författade ett intyg för att 
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MALMÖ, 

Östersjön afsparras 

Henrik Munthe i färd med att förvandla Östersjön till världens största insjö, "Ancylussjön". Men hade 
Ancylussjön verkligen varit en insjö? E. Erdmann (1896). 

Munthe skulle kunna fortsätta sina forskningar om Ancylussjön. I intyget, som rik
tades till Letterstedska Föreningen, skrev Nathorst att man bara några år tidigare 
hade saknat en på fakta grundad föreställning om det baltiska havets historia. "Först 
genom herr Munthes vackra upptäckt af Ancylus grus på Gotland fick man insigt 
derom, att Östersjöns historia var helt annorlunda och mera invecklad än man förut 
tänkt sig."163 Att mer i detalj söka utreda denna historia var viktigt ur geologisk men 
även ur växt- och djurgeografisk synvinkel, förklarade han, och inte bara det: "det 
torde dessutom böra anses såsom en hederssak för vårt land, att uppslag utgångna 
från Sverige äfven blifva af svenska forskare fullföljda".164 En av dem som fullföljde 
uppslaget var för övrigt Nathorst själv, som 1893 blev den förste att kunna rapportera 
att leravlagringar med fossil från Ancylussjön hade påträffats på Sveriges fastland.165 

Ett annat tecken på Munthes framgång var att han förärades ett eget avsnitt i 
Edvard Erdmanns festskrift till Geologiska Föreningens tjugofemårsjubileum, "Geo
logiska brottstycken" (1896). Vid en karikatyr som visar Munthe i färd med att hand
gripligen avspärra Öresund står följande text, som förtjänar att återges i sin helhet: 

Så har t.ex. en Gottlänning vid namn Munthe förvandlat Östersjön till en insjö, större än någon 
annan på hela jorden. Han gjorde fördämningar i sunden mellan Skåne och Danmark, så att 
vattnet der inte kunde komma hvarken fram eller tillbaka. Vattnet i sjön steg, och steg allt högre 
och högre, emedan det inte kunde rinna ut, och de norrländska floderna tillförde densamma 
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mycket vatten - som var sött - ty det smälte mycket is uppe i fjällen på den tiden. Sedan Munthe 
hade erhållit tillräckligt många strandvallar (med Ancylus) uppkastade på Gotland, började han 
åter lossa på fördämningen i Sundet (eller kanske den hade blifvit uppruttnad) och släppte först ut 
insjövattnet ur Östersjön och lät saltvatten från Nordsjön åter komma in, hvarvid De Geer lärer 
varit honom behjelplig. Sedermera har Östersjön fatt sköta sig sjelf, och står ännu i dag i förbin
delse med verldshafvet.166 

Munthe själv var medveten om att hans forskning byggde vidare på många andras 
empiriska och teoretiska arbeten, och redan i den allra första meningen i sin doktors
avhandling, "Studier öfver Baltiska hafvets qvartära historia" (1892), gjorde han läsa
ren uppmärksam på att det var Friedrich Schmidt och ingen annan som var ancylus-
avlagringarnas upptäckare.167 Samtidigt var han mån om att understryka att själva 
idén om Ancylussjön som en uppdämd sötvattenssjö var hans egen. Att också 
Schmidt höll med om det antyds för övrigt av ett kort som Munthe fick av honom 
den 30 december 1900. På kortet har Munthe skrivit "Förvaras. Intressant!", nu 
kunde i alla fall inte "ryssarna" påstå att Ancylussjön var deras.168 

Landhöjningsstriden 

Allt sedan Geologiska Föreningens tillkomst var berättelsen om Sveriges geografiska 
utveckling under debatt. Berättelsen både problematiserades och förändrades genom 
att nya kvartärgeologiska naturminnen - olika typer av strandbildningar och fossil — 
uppmärksammades, definierades och efter hand integrerades i tolkningen av hur 
nivåförhållandet mellan land och vatten hade förändrats. Istället för en landsänkning 
med en efterföljande höjning krävdes till slut två sänkningar och två höjningar. 
Ishavsperioden med yoldiafaunan och det efterföljande salthavet med litorinafauna 
kompletterades med den mellanliggande Ancylussjön. Liksom fornforskningens 
sten-, brons- och järnålder hade sålunda kvartärgeologin nu tre utvecklingsstadier att 
arbeta med. 

Vad som däremot inte problematiserades var frågan om nivåförändringarnas 
orsak. Den tveksamhet inför fenomenet, som framför allt Axel Erdmann hade gett 
uttryck för, fanns inte längre kvar; varje nytt naturminne tolkades nu inom ramen för 
en "tankestil" där det togs för givet att det var landet och inte havsytan som ändrade 
läge.169 Denna tankestil uppbars av ett, med Ludwik Flecks terminologi, "stabilt 
tankekollektiv" bestående av ledande geologer inom SGU och Geologiska För
eningen.170 Det sociala arvet från den första kärnan av geologer, "Sveriges geologiska 
familj", var säkert viktigt. Det "tanketvång" som detta kollektiv utövade var starkt, 
men under 1880-talet utmanades det från olika håll. Ett vetenskapligt skäl till det, 
som först bör nämnas, var att Leopold von Buchs ofta åberopade landhöjnings
förklaring (som baserades på tanken om en påverkan från jordbävningar och andra 
underjordiska krafter) kraftigt ifrågasattes, von Buchs teori kom på skam i samband 
med nya studier av bergskedjornas bildningssätt och därmed försvagades hans trovär
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dighet även för tolkningen av nivåförändringarna.171 En hållbar förklaring till varför 
landet sänktes och höjdes saknades alltså. Att kunskapen uppfattades som osäker på 
denna punkt framgår med all önskvärd tydlighet i Hermann Joseph Kleins och Otto 
Wilhelm Thomes bokverk Jordklotet och dess naturunder (1881), där det heter: 

Vi sakna ännu den ledande lag, som från stora, allmänna synpunkter belyser de skenbart upp- och 
nedsväfvande landmassornas kaos. Och lika stor är äfven vår obekantskap med de krafter, som 
åstadkomma kuststräckornas långsamma rörelser. Kusternas sekulära höjningar och sänkningar 
kunna säkerligen icke tillskrifvas samma kemiska krafter, som vålla mineraliernas sönderdelningar 
och förvandlingar, och än mindre de underjordiska vulkaniska magterna. Vi stå framför en olöst 
gåta, en verkan, hvars orsak är obekant.172 

Tankestilen utmanades också av nya teorier som förkastade själva grundföreställ
ningen att landet verkligen höjdes och sänktes. En modern variant av 1700-talets 
"vattuminskningsstrid" blossade därmed upp i det sena 1800-talets Sverige. Denna 
"landhöjningsstrid" är en debatt som hittills varit föga uppmärksammad och som 
därför kommer att ges ett förhållandevis stort utrymme i det följande.173 Därigenom 
kommer det också att framgå i vilket sammanhang teorin om Högsta marina gränsen 
(senare Högsta kustlinjen) formulerades. 

LANDHÖJNINGSTANKEN UTMANAS 

Alternativ till landhöjningstanken formulerades redan före 1800-talets mitt. I en 
skrift som utkom 1848 gjorde den skotske bokhandlaren och naturforskaren Robert 
Chambers (1802-1871) gällande, att vatten vid högre breddgrader avtappades så att 
havens volym ökade vid ekvatorn. Därför sjönk havsytan vid norra och södra delarna 
av jordklotet, samtidigt som den steg vid ekvatorn. De upplevda landsänkningarna 
och landhöjningarna var bara skenbara fenomen, menade han.174 Chambers, som bli
vit berömd som den anonyme författaren till det tidiga evolutionsteoretiska arbetet 
Vestiges of the Natural History ofCreation (1844)175, diskuterades i Sverige, exempelvis 
av Axel Erdmann och Paijkull, men hans "vattulägesteori" tycks inte ha fått något 
större genomslag inom Geologiska Föreningen.176 

Begränsad uppmärksamhet fick också den fornforskande "kalvskinnsprästen" 
Nils Johan Ekdahl (1799—1870).177 Innan Ekdahl blev kyrkoherde i Stockholm 1838 
reste han i Norrland för att göra geologiska observationer och kartlägga fornminnen, 
bland annat hällristningarna i Nämforsen vid Näsåker i Ångermanland. Hans redo
görelser blev aldrig utgivna av Vitterhetsakademien som det var tänkt, men senare 
publicerade han själv en skrift med den talande titeln Om vattuminskningen i norra 
poltrakterna, dess orsaker och dess följder (1865).178 Motståndare till landhöjningen var 
även Carl Adolph Agardh (1785—1859), som i sin Inledning till Sveriges Fysiska Geo
grafi (1857) utförligt förklarade att det knappast var tänkbart att en "lyftningsprocess 
föregår i Skandinaviens berg, utan vi måste hålla oss till hvad vi se och erfara, att der 
vattenståndet verkligen sänkes, är det vattnet, som helt simpelt minskas, liksom i en 
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flod eller en insjö".179 Därtill fanns även bemärkta geologer i Ryssland som vid mitten 
av seklet var uttalade anhängare av vattuminskningsläran.180 

En ny tolkning av nivåförändringarna av en helt annan dignitet presenterades 
1882 av den tysk-tjeckiske geografen och geologen Albrecht Penck (1858-1945), en 
istidsforskare som bland annat har förknippats med tysk nationalism och diskussio
nen om Tysklands "Lebensraum".181 Under en tid vid Sachsens geologiska undersök
ning och senare hos geologen Karl von Zittel i München hade Penck ägnat sig åt att 
studera kvartära bildningar. Bland mycket annat kom han då in på nivåförändrings
temat som han, under inspiration från andra tyska forskare, gav en slags Newton-
inspirerad förklaring. Utgångspunkten var en idé om att branta kuster utövade en 
lokal attraktionskraft på det omkringliggande vattnet så att havsytan steg. Samma sak 
hade skett på grund av den mäktiga landisen i Norden, menade han, varför havsytan 
sedan skulle ha sjunkit i samband med isens avsmältning. Vidare påpekade han att 
den mängd vatten som först bands i landisarna och senare fördes tillbaka till havet 
också bidrog till nivåförändringarna. Detsamma hade för övrigt uttryckts av journa
listen Charles MacLaren redan 1842 i en recension som behandlade Agassiz' istids
teori.182 Penck, liksom flera andra tyska forskare, förkastade därmed tanken på för
ändringar i jordskorpans läge.183 Men det verkliga hotet mot den svenska tankestilen 
kom 1888 då den inflytelserike österrikiske geologen, paleontologen och politikern 
Eduard Suess (1831—1914) publicerade den andra volymen av sitt livsverk Das 
Antlitz der Erde ( 1883-1909).184 

Redan 1878 hade Suess utvecklat ett visst intresse för frågan om strandlinjens 
förskjutning, "Verschiebungen der Strandlinie".185 Enligt David Oldroyd var han sär
skilt angelägen om att visa att "the Lyellian 'yo-yo' (or oscillatory) theory of the rising 
and falling of different portions of the earth's crust was unsatisfactory".186 En upp
märksammad uppsats på temat utkom 1880, men det var i den andra delen av Das 
Antlitz der Erde som han formulerade en fullständig teori om fenomenet.187 Istället 
för att tänka sig vertikala rörelser i jordytan hävdade Suess att det framför allt var 
upprepade negativa och positiva förändringar av vattenytan som ägde rum.188 Han 
döpte dessa förändringar till "eustatiska rörelser" (eustatische Bewegungen) och me
nade att de utgjorde en generell princip som gällde lika över hela världen.189 Huvud
anledningen till vattenrörelserna, som han såg det, var att jordklotets innandöme 
avsvalnade, vilket medförde en total volymminskning av klotet. Eftersom volymen av 
den yttre jordskorpan som redan hade stelnat däremot var konstant innebar det att 
marken kollapsade och bröts samman i vissa områden.190 På grund av dessa sättningar 
kunde allt mer vatten tränga in i sprickbildningarna, varvid havsnivån sjönk. Men 
samtidigt angreps jordskorpan även av andra vittrande krafter, av vatten och vind. 
Löst material fördes till havs och bildade utbredda sedimentformationer, varvid vat
tenytan åter höjdes. De olika krafterna kompletterade varandra på ett cykliskt sätt 
och bidrog gemensamt till att naturlandskapets "anlete" omgestaltades.191 

Suess' så kallade marina cykler var en teori om en global process, om att förhållan
det mellan hav och land förändrades överallt och av samma orsaker. Följaktligen 
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gällde samma regler även i Östersjöregionen; någon landhöjning pågick inte där. Han 
höll visserligen dörrarna öppna för andra förklaringsmodeller och hänvisade bland 
annat till Pencks teori, men i det digra kapitlet om "The Baltic and the North Sea 
during the Historie Period" underströk han följande: 

It is a question of climatology and hydrostatics, not of tectonic geology. That which happens is an 
emptying out of the water, not a rise of the land. Even if we were willing to concede so extensive an 
elevation of the lithosphere, we should still be unable to explain why this movement should be 
restricted solely to the region of the Swedish coast and of the outflowing Baltic current [. . .].192 

Hur kunde Su ess veta det? I sina memoarer från 1916 berättade han, att han redan 
under 1860-talet hade planerat att göra fältstudier i norra Europa för att undersöka 
nivåförändringarna där och att han faktiskt reste genom norra Norge 1885. Men 
någon systematisk forskning hann han inte med och Sverige besökte han aldrig.193 

Faktum var att åtminstone delar av Su ess' kunskap om strandlinjeförskjutning i Skan
dinavien baserades på information från en person i Sverige, något som knappast alls 
har uppmärksammats i den internationella Suessforskningen.194 Personen i fråga var 
Leonard Holmström (1840-1919), en elev till Otto Torell som hade disputerat i 
Lund på en avhandling om "Märken efter istiden, iakttagna i Skåne" (1865).195 

Holmström var visserligen medlem av Geologiska Föreningen och genom Torell hade 
han också arbetat för SGU, men det var inte en ledande eller ens representativ 
kvartärgeolog som Suess utvalde som informatör. Sedan 1868, då Holmström avbröt 
sin akademiska karriär, hade han framför allt varit verksam som föreståndare för den 
numera klassiska folkhögskolan Hvilan i Åkarp och där stannade han livet ut. 

Holmström, som i ett tidigare skede hade utgått från föreställningen att landet 
sänktes och höjdes, nöjde sig emellertid inte med att bistå Suess.196 Mot landhöj
ningstanken började han själv föra de nya teoriernas talan. I en skarp artikel som 
intogs i Nordisk tidskrift 1887 refererade han flera tyska arbeten och uppmanade så
lunda till en omprövning av gällande ståndpunkt, vilken enligt honom hade utveck
lats till att bli en ideologisk "trosartikel". Det ständiga talet om den svenska vallens 
höjning hade nämligen kommit att fylla samma funktion som Olof Rudbecks myto
logiska bild av Sverige, ansåg Holmström. "Det hör nästan till god svensk patriotism 
att tro detta och leta fram bevis för detsamma, liksom det en gång tillhörde hvarje god 
svensk man och kvinna att värmas vid den tanken, att Sverige var det äldsta land 
på jorden och mänsklighetens urhem."197 Därför var det under 1800-talet lika svårt 
att acceptera rörelser i havet som det hade varit att acceptera vattuminskningsteorin 
under 1700-talet. 

År 1888, samma år som den andra delen av Das Antlitz der Erde utkom, publice
rade Holmström dessutom det egna arbetet "Om strandlinjens förskjutning å Sveri
ges kuster" (1888). Störst utrymme ägnade han åt att beskriva ett drygt hundratal 
vattumärken, men han sammanfattade också nivåförändringsforskningen i Sverige på 
ett tämligen tendentiöst sätt.198 Han tog därvid själv ställning i landhöjningsfrågan 
och lutade sig denna gång mot Suess. I inledningen förklarade Holmström: 
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Den sedan århundradets början herskande, af J. PLAYFAIR och L. VON BUCH framstälda teo
rien om sekulära höjningar och sänkningar af kontinenterna har så småningom blifvit undan
trängd. [ ] i det stora hela gå de nyare åsigterna ut derpå, att landthöjningen eller land
sänkningen endast är skenbar. Det är nämligen hafvet, som ändrar nivå utmed kusterna.199 

Holmström var inte ensam om att följa Suess. Enligt Eugène Wegmann etablerades 
hans teori snabbt inom den internationella forskningen och i flera läroböcker kom 
den så kallade eustasin att utgöra nivåförändringarnas standardförklaring. Wegmann 
menar att den vetenskapliga terminologin som Suess lanserade uppfattades som 
attraktiv, men påpekar också att den höga status som Suess ägde inom geologiforsk
ningen — som Charles Lyells tronarvinge — var av betydelse för hans framgång. "The 
celebrity and the authority of the great Viennese geologist and the synthesis of his 
extensive knowledge made a great impression on his contemporaries", skriver 
Wegmann, "so that the following generations, including people who had never heard 
his name, were affected by his intellectual position."200 Detta kan möjligen anses vara 
korrekt som en generell historisk beskrivning, men åtminstone i Sverige kom den 
globala teorin som utarbetades av denne "undisputed master"201 att möta hårt mot
stånd.202 Holmström var bara undantaget som bekräftade regeln. 

HÖGSTA MARINA GRÄNSEN 

Kritiken av landhöjningen och den tankestil som den representerade bemöttes ome
delbart av en samlad insats från den svenska kvartärgeologins "tankekollektiv".203 

Hjalmar Sjögren bekymrade sig över att Suess fick allt fler anhängare och att antalet 
geologiska och geografiska tidskrifter som anammade dennes "öfver hela jordklotet 
utsträckta generalisationer" tycktes växa för varje dag.204 I en uppsats med titeln "On 
the Graduai Rising of the Land in Sweden" (1889) försvarade Adolf Erik Norden
skiöld de svenska färgerna i tidskriften Nature. Nordenskiöld, som drog traditionens 
trådar ända tillbaka till Hiärne, menade att frågan om nivåförändringarna visserligen 
inte var löst i sin helhet och att något säkert svar på frågan om fenomenets orsak ännu 
inte fanns att tillgå. Vad som däremot var säkert var att Sverige hade genomgått en 
landhöjning och att Suess och andra definitivt hade dragit felaktiga slutsatser om 
detta område, ty: 

[. . .] it must be considered fully demonstrated, to the student free from preconceived opinions, 
(1) that in several places along the coast of Sweden, during the lapse of a few generations, a 
considerable rising of the land has taken place, not only in the Baltic, but also on the west coast; 
(2) that this rising varies in different localities, and is in some places entirely wanting.205 

Kraftfullast formulerades dock kritiken av Gerard De Geer som i en tvåstegsuppsats, 
titulerad "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden" och publice
rad i G£F 1888 och 1890, försökte ta ett nytt grepp om frågan. De Geer, som nu hade 
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nått hög status inom Geologiska Föreningen, belyste problemet ur flera olika syn
vinklar, men hans huvudsakliga budskap kan sammanfattas i en mening: "den bäst 
kända forskjutningen af Strandlinien i Skandinavien [har] icke i nämnvärd mån berott 
på vexlingar i hafvets vattenstånd, vare sig allmänna eller lokala, utan väsentligen haft 
sänkningar och höjningar i jordskorpan till orsak".206 

Att svaret på nivåförändringarna i Skandinavien än en gång hade börjat sökas i 
havsytans förmenta växlingar berodde enligt De Geer på två omständigheter, knutna 
till brister i de materiella och litterära praktikerna. För det första hade det varit svårt 
för "främlingar" att tillgodogöra sig såväl den svenska geologin som de svenska forsk
ningsresultaten, och det hade "verkat vilseledande på slutsatserna".207 Detta gällde 
exempelvis Albrecht Penck, vars dragningskraftsberäkningar enkelt förkastades med 
stöd av matematikern Hugo Hergesell, och det gällde Eduard Su ess, som enligt De 
Geer hade gjort ödesdigra misstolkningar. För det andra var det omfattande svenska 
forskningsmaterialet ännu alltför oanalyserat och obearbetat. Tack vare SGU och 
enskilda forskningsinsatser var nivåförändringarna visserligen mer utforskade i Skan
dinavien än i något annat område, ansåg han. Men den befintliga kunskapen om de 
kvartära naturminnena behövde struktureras på ett betydligt bättre sätt än vad som 
hittills hade gjorts. För geologerna i Sverige var det exempelvis uppenbart att läm
ningar från forna strandlinjer låg på mycket olika höjd över havet, vilket visade att det 
var en olikformig och oregelbunden landhöjning som ägde rum. Det visste däremot 
inte Suess, som istället använde de mer eller mindre horisontella strandlinjerna i 
Norge som belägg för en likformig sänkning av havsytan. 

För att finna bot mot denna problematik presenterade De Geer, till skillnad från 
Nordenskiöld, ett konkret förslag för hur en strukturering av "höjningsspåren skulle 
genomföras. Mot vattuminskningstanken och till gagn för landhöjningsteorin gällde 
det att på empirisk grund bestämma den "öfversta marina gränsen". De Geer förkla
rade: 

Som utgångspunkt för en sådan undersökning gäller det att bland de höjda strandlinierna först 
uppsöka en sådan, som inom områdets skilda delar kan igenkännas och följas, för att man af dess 
olikformiga höjning skall kunna sluta till rörelsens utsträckning och natur. Den strandlinie, hvilken 
man i min tanke på detta sätt lättast borde kunna följa och hålla i sär från de öfriga, är utan tvifvel 
den öfversta, senglaciala, hvilken i allmänhet torde sammanfalla med qvartärperiodens öfversta 

marina gräns [. . .].208 

Någon systematisk forskning för att finna, eller snarare upprätta, en sådan gräns hade 
aldrig gjorts, men det bör påpekas att tanken egentligen inte var ny.209 Redan i Sveri
ges qvartära bildningar hade Axel Erdmann diskuterat glaciallerans begränsade ut
bredning och beskrivit hur dess förekomst varierade i landet. Från att vara mäktigast 
i närheten av Östersjöns och Nordsjöns kuster minskade den i tydlighet för att till slut 
försvinna på högre nivåer längre in i landet. Om detta förhållande studerades närmare 
skulle det enligt honom vara möjligt att just finna den högst belägna kustlinjen i 
landet. Erdmann skrev: 



III. Geologin och nivåförändringarna 117 

ÖfVertvärar man nu landet på detta sätt i en mängd olika rigtningar och sammanbinder dessa 
särskilda iakttagelsepunkter med hvarandra, så erhåller man en kroklinie, ofvanom hvilken man 
endast skall träffa grusiga och sandiga aflagringar utan alla spår till lerafsättningar af nyss sagda 
slag. Denna kroklinie, - gränsen för glaciallerans utbredning, - borde äfyen, strängt taget, kunna 
anses beteckna den forna gränsen för det haf, utur hvilket denna lera en gång afsatte sig [. . .].210 

Översiktskartan över glaciallerans utbredning gav här en preliminär vägledning och 
den visade dessutom att gränserna för det forna havet inte låg på samma höjd över 
havet överallt, utan att de tvärtom varierade från plats till plats. Men Erdmann fram
höll att havets utsträckning torde ha varit betydligt större än vad kartan kunde visa. 
På grund av att SGU endast hade empiri från södra och mellersta Sverige vågade han 
dock inte uttala sig i detalj om situationen i norra delen av landet. Däremot visade 
enstaka iakttagelser att glaciallera fanns på mycket hög höjd i Norrland, bland annat 
i Ångermanland.211 

Att sammanställa den förväntat krokiga och oregelbundna översta marina grän
sen var inget enkelt företag, påpekade även De Geer. I vissa fall var den enkel att 
finna, som när han i samband med en resa till Skåne "mötte" den vid Motala och 
Omberg. Men i många fall var observationerna komplicerade.212 Var det verkligen 
områdets allra högsta strandbildning som hade hittats? Var det en lämning som hade 
bildats av havet eller var det forna floder eller sjöar som varit dess upphov? Ett annat 
problem som Edvard Erdmann tidigare hade påpekat var att lämningarna ofta låg 
långt inne i landet och "stundom i skogiga och svårtillgängliga trakter".213 För varje 
påträffad strandbildning gällde det därför att så noggrant som möjligt mäta dess höjd 
över havet (med "Wredes avvägningsspegel", barometer eller genom vinkelmätning 
från fartyg), utreda dess marina ursprung samt beräkna dess geologiska ålder.214 

ISOBASER OCH ISOSTASI 

Med reservation för eventuella felkällor hade De Geer själv samlat ihop de hittills 
kända iakttagelser som kunde tolkas som lämningar från den översta marina gränsen. 
Flera uppgifter kom från hans och andras kartläggningsarbeten, men han nöjde sig 
inte med det utan sökte också motsvarande uppgifter från Norge, Danmark, Finland, 
Estland och nordvästra Ryssland. För att få den önskade översikten försökte De Geer 
därefter "uppdraga linier genom alla lika mycket upplyfiade punkter på den öfversta 
marina gränsen".215 

Detta var en metod som tidigare hade prövats av geologen Grove Karl Gilbert 
(1843-1918), US Geological Survey, för att visualisera nivåförändringarna vid den 
forna Bonnevillesjön i Utah (idag kallad Great Salt Lake).216 Gilbert hade kallat sina 
linjer för "lines [eller curves] of equal deformation", men De Geer valde istället att 
införa begreppen "iso-anabaser" för landhöjningskurvor, "iso-katabaser" för land-
sänkningskurvor samt "isobaser" som ett gemensamt namn för båda typerna av nivå
förändringar. De kvartärgeologiska förhållandena i Skandinavien var nämligen "vida 
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Gerard De Geers första landhöjningskarta, "Isoanabaser öfuer landhöjningen efter Istiden " blev ett starkt 
argument i landhöjningsstriden. Linjerna är så kallade isobaskurvor och siffrorna anger högsta marina 
gränsens höjd över havet. Prickarna visar; enligt De Geer, det skandinaviska "urbergets" utbredning. I 
vänstra hörnet visas motsvarande förhållande i Utah enligt Grove Karl Gilbert. G. De Geer (1888). 

mera invecklade" än i Utah, varför denna preciserade terminologi ansågs nödvän
dig.217 I den fortsatta diskussionen var det dock främst begreppet isobas som kom att 
användas. 

Resultatet av De Geers arbete visualiserades genom kartan "Isoanabaser öfver 
landhöjningen efter Istiden".218 Det blev en karta vars isobaslinjer bildade ett koncen
triskt system av höjningskurvor som inte kunde misstolkas, Skandinavien hade defi
nitivt genomgått en landhöjning, mest i centrala Sverige och sedan allt mindre ut mot 
landområdets periferi. "Detta visar bestämdt", konstaterade De Geer, "att fenomenet 
är aflokal natur; och att det såsom sådant intet har att skajfa med allmänna forändringar 
i hafiytans nivå"2lc> Däremot visade kartan inte var det forntida, eller snarare, de forn
tida havens gränser hade gått. Men även sådana kartor skulle inom kort vara möjliga 
att realisera, trodde han: 
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I den mån isobasernas förlopp blir närmare kändt, erhåller man vidare, och först genom dem, ett 
medel att uppkonstruera såväl gränserna för de forntida vattenytor, hvilka af dem utmärkas, som 
äfven öfriga höjd- och djupkurvor för de trakter, hvilka vid motsvarande tider upptogos av land 
och vatten.220 

Vad var orsaken till att marken hade sänkts och höjts på detta sätt? Som svar på denna 
fråga hänvisade De Geer till en relativt ny förklaringsmodell, kallad "the glacio-
isostatic principle", som hade utarbetats av bland andra den skotske geologen Tho
mas F. Jamieson, och som tycktes passa utmärkt för de svenska förhållandena.221 

Jamieson utgick från tanken att jordskorpan var känslig för belastningsförändringar 
och menade att landmassor som under istiden varit täckta av is hade pressats ner av 
ismassornas tyngd. När isen sedan började smälta, övergick sänkningen till en höj
ning tillbaka till markens ursprungliga läge. På grund av en viss stelhet blev dock 
reaktionen på det minskade trycket fördröjd, varför landhöjning kunde pågå under 
mycket lång tid. Att landhöjningen hade blivit så kraftig i Skandinavien i allmänhet 
och Sverige i synnerhet berodde således på att området sammanföll med den sista 
nedisningens utbredning: landet hade pressats ner och sedan höjt sig som en fjäder
våg.222 Men inte bara därför. På sin karta hade De Geer även markerat ut gränserna 
för det skandinaviska "urberget" och visade på detta sätt att landhöjningen även var 
knuten till berggrundens utbredning.223 

Båda dessa argument - att det "skandinaviska höjningsområdet"224 bestämdes av 
den mest omfattande isen och av urbergets gränser - förefaller rimliga. Men argu
menten kan samtidigt tolkas som hypoteser, måhända inspirerade av den nationalis
tiska kontext som De Geer verkade i.225 Att landisen hade varit som allra tjockast just 
över centrala Sverige var en spekulation och detsamma var tanken om det samman
hållna "urbergets" bestämda gränser och strukturerande princip.226 SGU:s kartlägg
ning hade vid denna tid knappt kommit halvvägs och det skulle dröja fram till 1901 
innan den första översiktskartan över berggrunden i Sverige var sammanställd.227 De 
Geer problematiserade inte heller förhållandet att Sverige - enligt hans egen stånd
punkt - skulle ha sänkts och höjts vid mer än ett tillfälle. 

En jämförelse med sådana geologiska system som utarbetades i en imperialistisk 
kontext är möjligen klargörande. Som tidigare påpekats hade exempelvis teorierna 
om silur- och kambriumlagren en viktig politisk betydelse utöver att vara förklarings
modeller för Storbritanniens geologiska uppbyggnad. Roderick Murchison och 
Adam Sedgwick drevs båda av en kulturell och ekonomisk imperialistisk ideologi, 
inom vilken det uppfattades som angeläget att överföra det brittiska systemet över så 
stora delar av världen som möjligt. Genom att implementerà detta förment univer
sella system, inrättades därmed ett slags "geologiskt imperium" med bas i England.228 

Intressant nog präglades även Su ess' projekt av en liknande drivkraft. Från sin posi
tion i Wien ville han, som verksam inom det österrikiska imperiet, sammanfatta och 
definiera hela världens geologiska processer - ja, även de biologiska. Enligt Wegmann 
var det Su ess som introducerade begreppet "biosfär".229 1 sin Geology in the Nineteenth 
Century (1982) förklarar Mott Greene vidare: "Suesss aim was to compress and 
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integrate the resources of world geology into a single essay on the structure of the 
earths crust so that an overview of the whole might be obtained through an under-
standing of the actual links between structures in time and space across national and 
continental boundaries."230 

De Geer däremot befann sig i något av en motsatt situation. Det handlade om att 
värna en stark svensk forskningstradition som under lång tid hade utgått ifrån att det 
faktiskt var landet som ändrade sig och inte vattnet. I detta ingick också ett försvar för 
tanken att Sverige, liksom Finland, var ett land som befann sig i ett stigande tillstånd, 
som växte. På ett mer subtilt plan handlade det dessutom om att försvara berättelsen 
om den svenska naturhistorien, en historia som uppfattades som särpräglad och som 
utspelade sig inom det svenska territoriets gränser. Det må så vara att havsytan ändrar 
läge i resten av världen, men i Skandinavien är det trots allt landet som höjer sig, 
menade De Geer. Även Nordenskiöld underströk områdets unicitet i detta avseende: 
"any certain counterpart to the land-rising in Sweden is not known anywhere".231 

Detsamma gjorde Arvid Högbom i Verdandi-skriften Istiden (1888).232 

En intressant form av mellanposition mellan det imperialistiska och det nationa
listiska intogs för övrigt av geologerna Jakob Johannes Sederholm (1863-1934) och 
Väinö Tanner (1881-1948). För Sederholm och Tanner var det centrala att Finland 
tillhörde väst och inte öst, och som geovetenskapligt belägg för att så var fallet, hän
visade de till det av kollegan Wilhelm Ramsay (1865—1928) myntade begreppet 
"Fennoskandia".233 Begreppet, som syftade på att den skandinaviska halvön liksom 
Finland, ryska Karelen och Kolahalvön tillhörde samma urbergsenhet, vittnade enligt 
Sederholm om att "själva naturen bundit Finlands öden vid Skandinaviens, men icke 
vid Rysslands eller de baltiska ländernas".234 

Möjligheten och betydelsen av att förstå den kronologiska relationen mellan den 
geologiska, biologiska och kulturella utvecklingen i Sverige var ett tema som De Geer 
tog upp till behandling i den andra delen av "Om Skandinaviens nivåförändringar 
under qvartärperioden". Han diskuterade särskilt vikten av att inte bara försöka finna 
den översta marina gränsen, utan även den lägre liggande utbredningsgränsen för 
den andra (postglaciala) landsänkningen. Under inledande studier av strand
bildningar från detta skede hade han nämligen själv funnit både intressanta fossil och 
fornfynd, vilket reste nya frågor om Sveriges förflutna. Att De Geer avslutade sitt 
försvarstal på detta sätt visar inte bara hans övertygelse om att landhöjningstanken var 
korrekt, det säger också något om hans inställning till forskningsinriktningens tänk
bara vinster: 

Kan verkligen hela den postglaciala höjningen hafva inträffat efter bronsålderns början, och såle
des de lägst belägna stenåldersgrafvarne hafva deltagit i sänkningen? Är å andra sidan den arkeolo
giska tidpunkten för invandringen af våra trädslag ännu för hela Skandinavien tillräckligt säkert 
faststäld? Finnes det slutligen några tvingande skäl att antaga mer än en postglacial oscillation? 
Förmodligen skola dessa och många liknande frågor snart nog kunna afgöras, om representanter 
för de olika vetenskaper, som hafva största ömsesidiga intresse af deras lösning, upptaga dem till 
undersökning i planmessig samverkan.235 
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Gerard De Geers första karta över förhållandet mellan land och vatten direkt efier istiden. Det mörka 
området är land, det övriga hav. Siffrorna anger högsta marina gränsens höjd över havet och de kraftiga 
linjerna är ändmoräner. Jfr Öfversigtskarta öfver glaciallerans utbredning inom södra Sverige. A. Nathorst 
(1894) efter G. De Geers uppgifter. 

De Geers arbete innebar en lansering av en ny arbetsstrategi för svenska geologer och 
en uppmaning till ökat samarbete över de vetenskapliga gränserna. Den första 
isobaskartan var blott en skiss, ämnad att väcka intresse för mer detaljerade forsk
ningar kring Högsta marina gränsen och dess sträckning. Ännu återstod mycket 
grundforskning att göra och under de följande somrarna fortsatte han tillsammans 
med andra SGU-geologer att samla information från olika områden i södra och mel
lersta Sverige. Det dröjde inte heller länge innan den första kartan över Högsta ma
rina gränsen för södra Sverige kunde visas upp. Kartan som var i skalan 1:500 000 
visade ett fullständigt sönderbrutet förhistoriskt landskap och påminde i stort om 
Erdmanns gamla karta över glaciallerans utbredning. Men De Geers karta, som enligt 
honom själv var "rätt tillförlitlig", var gjord med en helt annan metod och utgjorde 
därmed ett nytt bevis för att landet hade genomgått en oregelbunden höjning.236 
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De Geer meddelade kontinuerligt sina nya resultat för Geologiska Föreningen 
och inspirerade därmed andra geologer att delta i sökandet efter och preciserandet av 
gränsen.237 Men likt en svensk landhöjningsapostel engagerade han sig också aktivt i 
det internationella nivåförändringssamtalet och försummade inte något tillfälle att 
kritisera Su ess och sprida isobasmetodens evangelium. När den Internationella 
Geologkongressen hölls i Washington 1891 deltog han således med ett bidrag om 
"Quaternary Changes of Level in Scandinavia" (1891) och presenterade såväl iso-
basmetoden som sin karta över Högsta marina gränsen. "The phenomena, thus being 
of purely locai nature", förklarade De Geer, "can have nothing to do with general 
changes in the level of the sea".238 I samband med denna utlandsvistelse gjorde De 
Geer dessutom egna forskningar för att jämföra nivåförändringarna i Sverige med 
förhållandena i USA och Kanada. Tack vare extra statsanslag och stipendier kunde 
han delta i expeditioner tillsammans med amerikanska geologer och utförde mät
ningar av strandlinjeförskjutningen vid bland annat Perth Amboy, New Haven, Bos
ton och Mount Desert Island. Sina komparativa studier sammanställde han i uppsat
sen "On Pleistocene Changes of Level in Eastern North America" (1892), vilken även 
innehöll en ny isobaskarta (i skala 1:16 000 000). Uppsatsen togs väl emot och 
prisbelönades av Boston Society of Natural History.239 

Att De Geer nådde denna internationella framgång kan förstås utifrån det fak
tum, att en liknande landhöjnings tanke som den han förfäktade redan var introdu
cerad i USA av den bemärkte geologen James D. Dana (1813-1895) och andra. Som 
en motvikt till Su ess' eustasiteori hade geologen Clarence E. Dutton (1841-1912) 
vid US Army Corps of Engineers och US Geological Survey, dessutom formulerat 
teorin om "isostasy" 1889. Duttons isostasiprincip kan betraktas som en utveckling 
av Jamiesons "glacio-isostatic-principle". Den byggde på samma föreställning om 
landmassornas känslighet för belastningsförändringar och strävan efter jämvikt, men 
medan Jamieson (och De Geer) endast talade om landisbelastning talade Dutton 
även om andra varianter, exempelvis sådana förändringar som orsakades genom ero
sion.240 Därmed kunde landhöjningar förklaras även i de områden som aldrig varit 
täckta av någon landis. Man kan därför säga att De Geers forskning låg rätt i tiden. 
Hade Washingtonkongressen däremot legat några år senare hade det förmodligen 
varit svårare för honom att bli accepterad på samma sätt. Först 1898 och sedan 1909 
återupptogs nämligen Su ess tankegångar av den ledande geologen vid US Geological 
Survey, Thomas Chrowder Chamberlin (1843-1928).241 

Sammanfattningarnas tid 

Under 1890-talet tog den kvartärgeologiska forskningen i Sverige steget från att i 
första hand vara specialiserad "tidskriftsvetenskap" till att även bli "handboksveten
skap".242 Behovet av övergripande handböcker i ämnet hade vuxit i takt med geologi
undervisningen inom den högre akademiska utbildningen, och bland den så kallade 
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bildade allmänheten fanns ett tilltagande intresse av att läsa om den svenska naturen. 
Även den rådande ekonomiska högkonjunkturen torde ha gynnat bokutgivningen. 
Axel Erdmanns och Carl Wilhelm Paijkulls böcker och ett fåtal andra sammanfatt
ningar på svenska fanns visserligen att tillgå, men mycket hade hänt inom geologi
forskningen sedan 1860-talet. SGU:s kartläggning fortsatte oavbrutet och nya teorier 
formulerades. "Framstegen sedan 1880 voro ofantliga", skrev Lennart von Post. "Ur 
de tidigare, tämligen dimmiga föreställningarna hade på femton år vuxit fram en 
lärobyggnad, fast i strukturen och klar i frågeställningarna."243 En ny berättelse ansågs 
vara både färdig och angelägen att berätta. Sammanfattningarnas tid tog vid, sam
tidigt som den mer eller mindre okända svenska flaggan började viftas, den svenska 
nationaldagen instiftades och fornforskaren Richard Dybecks romantiska dikt Du 
gamla, du friska blev svensk folksång.244 

HANDBOKSVETENSKAPEN 

De handböcker om Sveriges naturhistoria, som utkom under 1890-talet, var av olika 
karaktär, både till omfång och uppläggning. Mest omfattande var Alfred Nathorsts 
rikt illustrerade Jordens historia,, som började publiceras i häften 1888 och slutligen 
sammanställdes till ett praktverk i två volymer 1894.245 Förebilden till Jordens historia 
var det berömda översiktsarbetet Erdgeschichte (1886-87), författat av paleontologi-
professorn i Wien, Melchior Neumayr (1845-1890).246 Som titeln antyder behand
lade Nathorst hela jordens geologiska och paleontologiska historia, men han lade 
särskild tonvikt vid det som han kallade för Nordens urvärld och lämnade därtill en 
beskrivning av geologiforskningens utveckling i Sverige. På uppmaning av "fiere fack
män" samlade han dessutom delarna om Sverige till ett självständigt verk med titeln 
Sveriges geologi (1892-94), som färdigställdes och utgavs samtidigt som Jordens histo
ria.247 I den av Vetenskapsakademien utgivna historiken över Naturhistoriska riks
museets uppkomst och utveckling berättas att båda dessa bokverk ställdes ut på 
pulpeter vid de paleontologiska samlingarna, med uppmaningen att de skulle läsas av 
besökarna. Ännu 1916 hade de "ej på något sätt lidit någon åverkan, och de bära 
likväl spår af, att flitigt ha begagnats".248 

Två år efter Nathorst böcker utkom både Gerard De Geers Om Skandinaviens 
geografiska utveckling efter istiden (1896) och Gunnar Anderssons Svenska växt
världens historia (1896), varav det först nämnda arbetet skall behandlas här och det 
andra i nästa kapitel.249 De Geers bok byggde på ett föredragsmanus som hade utarbe
tats till serien Stockholms högskolas populära föreläsningar 1893. Den gavs ut i 
SGU:s serie C och hade som syfte att utreda hur Skandinavien (eller snarare Sverige), 
"ett land, hvars nuvarande natur framgått ur en sällsynt växlande, nära nog sagolik 
geografisk utveckling", hade kommit till.250 Som ett bihang till boken följde också en 
uppsättning kartor, som visade skeden i Skandinaviens geografiska utveckling från 
istiderna ända fram till stenåldern. Kartorna var bekostade av Ecklesiastikdeparte
mentet och hade tidigare ställts ut vid den sjätte Internationella Geografiska kongres



124 Christer Nordlund 

sen i London 1895. De användes också i Nathorsts handböcker, om än i ett enklare 
utförande. 

Utöver dessa arbeten utkom även en ny reviderad upplaga av Alfred E. Törne-
bohms Grunddragen af Sveriges geologi (1894) och Henrik Munthes "Studier öfver 
Baltiska havets qvartära historia" (1892).251 Eftersom den senare var en doktors
avhandling byggde den inte bara på tidigare publicerade resultat utan också på ny 
grundforskning och kan egentligen inte klassificeras som en handbok. På grund av 
ämnets bredd och Munthes principiella resonemang är det dock relevant att under
söka den i det här sammanhanget.252 

Handböckerna om Sveriges kvartärgeologi baserades i allt väsentligt på den upp
sjö av artiklar som hade publicerats i SGU:s skrifter, i GZ^och i andra inhemska och 
i viss mån utländska skrifter under det föregående kvartsseklet. De blev därigenom en 
länk mellan den nya geologin och andra forskningsområden, men också mellan 
geologin och samhället. Men som Ludwik Fleck har påpekat kan en handbok inte 
endast betraktas som en enkel summering av enskilda artiklar. Ett skäl till det är att 
vetenskapliga artiklar ofta är personligt hållna, preliminära, motstridiga och inte går 
att föra samman till en konsistent helhet. "En handbok uppstår ur individuella arbe
ten genom urval och en ordnad sammanställning på samma sätt som en mosaik med 
många färgade småstenar."253 Inom den positivistiska vetenskapshistorien skulle det 
heta att detta "urval" sker genom att felaktigheter sållas bort till förmån från korrekta 
fakta, men förhållandet är inte fullt så enkelt och linjärt. Urvalet sker också utifrån 
handboksförfattarnas egna ståndpunkter och uppfattningar och enligt Fleck är i 
själva verket tidskriftsvetenskapen bara upprinnelsen till bestämda fakta. Fakta kon
stitueras i regel först när något tas upp i handboksvetenskapen, det är där en kanoni-
sering är möjlig. "Inom ett vetenskapligt ordnat system, så som det framställs i en 
handbok, blir en utsaga eo ipso mycket säkrare och mer bevisande än i tidskriftens 
fragmentariska framställning. Utsagan blir till ett bestämt tanketvång."254 Ett tydligt 
exempel på det är när formuleringar i stil med "jag har försökt visa att. . ." eller 
"mycket pekar på att..." ersätts av "det är med säkerhet visat att..." eller "det är 
numera fastslaget att. . .". 

Utifrån detta perspektiv är handboksvetenskapen inte bara ett svar på samhällets 
och allmänhetens behov, utan också en litterär och reproduktiv praktik genom vilken 
enskilda författare definierar vissa för tillfället giltiga tolkningar inom kunskapsom
rådet och därmed stärker sina egna (eller snarare tankekollektivets) positioner. Att 
mot bakgrund av landhöjningsstriden undersöka hur tolkningen av nivåförändring
arna och Sveriges geografiska utveckling framställdes i de ovan nämnda handböc
kerna är uppgiften i det följande. 

OM NIVÅFÖRÄNDRINGARNAS ORSAK 

När det gäller nivåförändringarna i Skandinavien är det tydligt att landhöjnings
striden satte sina spår i handboksvetenskapen. Å ena sidan åberopade samtliga förfat-
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tare styrkan i De Geers landhöjningsresonemang, medan ingen tog parti för Suess.255 

Å andra sidan var det endast De Geer som inte höll dörren öppen för alternativa eller 
åtminstone varierande tolkningar. Dessa tolkningar höll sig dock alla inom den 
rådande tankestilens ramar, det vill säga de baserade sig på föreställningen om land
sänkningar och landhöjningar. För att nyanserna de olika författarna emellan skall 
framgå, behöver de undersökas var och en för sig. 

Henrik Munthe var en klar anhängare av De Geer. Han diskuterade isobaskartan 
och fann den liksom Jamieson och De Geers tolkningar av nivåförändringarna vara 
"ganska tillfredsställande".256 Även Munthe ansåg att landmassan i Skandinavien 
hade haft sitt högsta läge före och inte under istiden, att landisens tryck hade medfört 
en landsänkning som varit mest omfattande i de centrala delarna och att en första 
landhöjning hade inletts när isen smälte. Havsytans nivå däremot hade i stort sett 
varit densamma under hela kvartärperioden. Utifrån egna studier av Högsta marina 
gränsen vid Bottenhavskusten menade han dock, att landhöjningen där och i synner
het i södra delen av Ångermanland nog hade varit kraftigare än vad isobaskartan gav 
vid handen. När det gällde Högsta marina gränsens läge ville Munthe göra flera andra 
korrigeringar, men han tillförde också landhöjningsdiskussionen ett nytt perspektiv. 
Frågan som han tog upp, och som De Geer inte hade kunnat eller velat besvara, gällde 
varför landet hade drabbats av mer än en sänkning och höjning efter den senaste 
istiden. Varför hade landet oscillerat på detta sätt? 

Enligt De Geer och andra med honom hade landrörelserna i Skandinavien alltid 
gått i samma riktning; antingen hade landet sänkts eller höjts, om än i olika omfatt
ning på olika platser. Och detta gällde även Skåne. Mot denna tanke hade emeller
tid Jamieson själv framfört en teori, som i korthet gick ut på att en landrörelse i ett 
visst område medförde en motrörelse i omkringliggande områden. Eller annorlunda 
uttryckt, när ett område sjönk höjdes området runt omkring och vice versa. Detta 
torde även gälla för Skandinavien, menade Munthe: 

Det anförda synes mig sålunda ganska bestämdt tala för, att de rörelser i jordskorpan, hvilka under 
ofvan omnämda skeden af qvartärperioden drabbat Skandinavien å ena sidan och det sydbaltiska 
området å den andra, i stort sedt inom dessa båda områden samtidigt gått i motsatt riktning, och 
det torde därför icke vara alltför vågadt, att (delvis med JAMIESON) uttala som sannolikt, att en 
nivåförändring af det ena slaget inom det förra området, där isbelastningen varit störst, verkligen 
varit orsak till en förändring af motsatt natur inom det senare [. . .].257 

Munthes förslag var sålunda att teorin om de så kallade alternerande rörelserna kunde 
ge svar på frågan varför Skandinavien hade sänkts och höjts mer än en gång. Landisen 
var visserligen den avgörande faktorn som i inledningsskedet hade rubbat jordskor
pans balans, men därefter hade landet fortsatt att höjas och sänkas ungefär som en 
självgenererande vågrörelse. Att exempelvis en lokal höjning av det sydbaltiska områ
det uppkom samtidigt som andra delar av Sverige sänktes var alltså inget märkligt, 
och därigenom kunde även Ancylussjöns uppkomst begripas, ansåg han.258 

Törnebohm å sin sida skrev att nivåförändringarna i allmänhet kunde vara orsa-
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kade av såväl rörelser i havet som i jordskorpan.259 Han tog upp Pencks dragnings
kraftsteori och diskuterade även jordbävningarnas tänkbara påverkan, men när han 
skulle förklara fenomenet i Skandinavien lutade han sig i huvudsak mot De Geer. 
"Istidens ismassor hade nedpressat Skandinavien och mest dess nordligare delar, där 
isbelastningen var störst", menade Törnebohm. "När isen till sist bortsmälte, steg 
därför hafvet öfver en ej obetydlig del af Skandinaviens nuvarande fastland men mera 
i norr än i söder."260 1 denna nya upplaga av Sveriges geologi hade också en figur som 
baserades på De Geers karta över Högsta marina gränsen i södra Sverige infogats.261 

Några isobaskurvor fanns inte utritade men väl siffror för gränsens höjd över havet, 
vilka enligt Törnebohm kunde användas för att tolka landhöjningens totala förlopp. 
"Genom undersökningar [av De Geer] rörande den höjd hafvet nådde inom olika 
delar af landet under istidens sista skede, har det — såsom förut nämndt — blifvit 
utrönt, att landhöjningen sedan dess varit mindre i kusttrakterna än i landets inre 
delar och därtill större i norr än i söder."262 Något utrymme för tvivel fanns inte på 
denna punkt. 

Även Nathorst ägnade ett stort utrymme åt att utreda nivåförändringsfrågan. I 
den första delen av Jordens historia tog han särskilt upp de många svårigheterna med 
att mäta den samtida strandförskjutningen och underströk bland annat det växlande 
klimatets förmodade inverkan på havsytans läge. Men han behandlade också teorier 
om nivåförändringar som skett i det förflutna, såväl lokalt som globalt, och ställde sig 
här frågande till vad som egentligen varit orsak och verkan. Efter att ha presenterat 
flera olika förklaringsmodeller från skilda delar av världen (även de av Penck och 
Suess) avslutade han med en skeptisk sammanfattning, där han framhöll att ingen 
enskild teori ännu kunde betraktas som tillfredsställande. "Såsom resultat af de nyare 
undersökningarne har sålunda framgått, att något direkt bevis, grundadt på omedel
bar iakttagelse, icke kan anföras vare sig för en höjning eller sänkning af landet eller 
för en förändring af sjelfva hafsytan."263 

Intressant att notera är att Nathorst tycks ha författat denna relativt tidiga del av 
sitt verk innan De Geers isobasundersökningar var avslutade. Nathorst var dock inte 
ovetande om De Geers uppfattningar och påpekade att dennes forskning lovade gott, 
åtminstone för tolkningen av förhållandet i Skandinavien. "Det kan i fråga om de
samma icke förnekas, att de synas lemna goda skäl för antagandet att rörelser hos 
fastlandet varit den egentliga anledningen till qvartärtidens nivåförändringar i Skan
dinavien, ehuru det ju är möjligt att framtiden äfven i fråga om dem kommer att 
lemna ett annat utslag."264 1 slutet av den andra delen av Jordens historia återkom dock 
Nathorst till ämnet i ett kapitel med syfte att ge en överblick av nivåförändringarna i 
Sverige. Även om han fortfarande drog sig för att lämna ett slutgiltigt omdöme, var 
han i det närmaste övertygad om att det trots allt var sänkningar och höjningar av 
landet som hade skett. Nathorst hade nu haft tillgång till De Geers slutresultat och 
kunde, liksom Munthe och Törnebohm, utgå från den Högsta marina gränsens vitt
nesbörd.265 Insprängd i texten fanns en delvis omarbetad version av De Geers 
isobaskarta tryckt, och utifrån den slog Nathorst fast: 
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När Suess uttalade sig mot fastlandens vertikala rörelser, voro de qvartära nivåförändringarne 
inom Skandinavien endast ofullständigt kända, medan vi nu, tack vare företrädesvis De Geers 
undersökningar och sammanställning af samtliga iakttagelser, kunna göra oss en ganska åskådlig 
bild af desamma. [ ] Och hur man än tänker sig en förändring af hafsytan ega rum, kan den 
dock svårligen försiggå på det sätt, att den skulle kunna gifva upphof till lutande strandlinier med 
koncentriska isobaser såsom de ifrågavarande.266 

De Geers strategi hade åter triumferat. Men även om Nathorst tog ställning mot 
Suess och eustasin, var han inte lika övertygad som de övriga författarna om att det 
var just inlandsisen (och isostasin) som var landrörelsernas primära orsak. Som ett 
tänkbart alternativ åberopade han istället ett nytt arbete, där nivåförändringarna än 
en gång förklarades som ett resultat av jordens sammandragningar på grund av dess 
successiva avsvalning.267 Kanske var det trots allt den enklaste och mest sannolika 
förklaringen, funderade Nathorst, men underströk samtidigt att man inte fick glöm
ma "att densamma är blott en hypotes, hvars rigtighet eller origtighet det är förbehål
let framtida forskningar att afgöra".268 

Något utrymme för alternativa förklaringar av nivåförändringarna lämnade där
emot inte De Geer i Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden, som var den 
mest ambitiösa handboken om Sveriges kvartärgeologi. Visserligen hade ett par fram
gångsrika forskare velat söka svaret i havets vattenstånd, påpekade De Geer kort, men 
tack vare skärpan hos de svenska geologerna fanns nu "bestämda bevis" för att det var 
vertikala rörelser i jordskorpan som det hela handlade om. De Geer återkom sålunda 
till samma argument som han tidigare hade framfört och tog både upp "the glacio-
isostatic principle" och det skandinaviska urbergets betydelse för landhöjningens 
gränser, belägg som enligt honom inte längre kunde bestridas. I denna bok åberopa
des för övrigt inte någon annan forskare med namn än författaren själv, inte ens be
träffande så omfattande forskningsfält som inlandsisarnas utbredning eller den post-
glaciala marina faunans och växtlighetens utbredning, vilket var teman som tog upp 
en ansenlig del av texten. De Geer kommenterade inte heller Munthes, efter Jamieson 
formulerade, "vågrörelseteori", vilken inte tycks ha fallit honom i smaken.269 Där
emot gav han exempelvis legitimitet åt sin egen idé om att en kronologi över kvartär-
tiden skulle kunna upprättas genom en räkning av lerlagren i den varviga leran.270 För 
en läsare som inte är insatt i kvartärgeologins historia kan det därför uppfattas som 
om i stort sett bokens hela innehåll emanerade från De Geers egen forskning, men så 
var alls inte fallet.271 De Geer, liksom de övriga författarna, hade närmare fyrtio år av 
geologisk kartläggning att utgå ifrån. 

Om nivåförändringarna berättade De Geer att det länge hade varit känt att för
hållandet mellan hav och land hade förändrats i Skandinavien, men att det inte hade 
varit möjligt att avgöra den forna kustlinjens form. Inte förrän han själv inträdde på 
den geovetenskapliga scenen: 

Emellertid har det på senare tider lyckats att påvisa och närmare fastställa själfva denna gräns, 
hvarigenom också för första gången möjligheten yppat sig att på grundvalen af direkta iakttagelser 
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ej blott till de allmänna dragen utan ofta ganska långt in i enskildheterna rekonstruera ett så stort 
område med dess fördelning af land och haf under ett gifvet förhistoriskt skede eller i detta fall 
särskildt vid den tid, då hafvet nådde upp till sin högsta gräns.272 

För att underlätta förståelsen av hur Högsta marina gränsen blivit fastställd, tog De 
Geer med läsaren till olika strategiska platser, från Hanö utanför Blekinge till Renö 
vid Tromsö, och berättade om de där påträffade naturminnena och hur de skulle 
tolkas. Därefter kom han in på själva isobasmetoden och beskrev hur han, genom att 
på en karta sammanbinda punkter från den Högsta marina gränsen som hade blivit 
lika mycket upplyfta, dessutom hade lyckats utröna "en bestämd och ganska enkel 
lag" för det gamla havsområdets olikformiga höjning. De Geer introducerade därmed 
sin landhöjningslag som löd enligt följande: "Öfverallt hafva de delar af den gamla 
kusten, som skjutit längst in emot landets centrala trakter, blifvit mest upplyftade, 
under det därifrån aflägsnare delar blifvit allt mindre, och till sist alls icke höjda öfver 
den nuvarande hafsytan."273 Landhöjningens maximum stod följaktligen att finna i 
centrala Sverige. 

Det empiriska underlaget byggde nu på ett hundratal mätpunkter från företrä
desvis södra och mellersta Sverige upp till den sextionde breddgraden samt från södra 
Finland och andra länder i Östersjöregionen. Från västra delen av Sverige och framför 
allt från Norrland (där SGU ännu inte hade karterat) var punkterna få, erkände De 
Geer, men denna brist hade ingen avgörande betydelse i sammanhanget "ehuru det 
här såsom öfverallt är fullt säkert, att höjningen i landets inre varit betydligt större än 
längre utåt hafvet."274 Sådan var lagen för landets tillväxt och med hjälp av den kunde 
De Geer interpolera och extrapolera fram de värden som behövdes för isobaskur-
vornas dragning. Utifrån än färre mätpunkter hade De Geer vidare upprättat gränsen 
för Ancylussjöns största utbredning och funnit att det var den största sjö som någon
sin funnits på jorden.275 Enormt hade också sjöns utlopp varit, enligt De Geer betyd
ligt större än Niagarafallet! Slutligen gjorde han även en preliminär bestämning av det 
postglaciala havets, eller Litorinahavets, högsta gräns. Hållpunkterna för denna gräns 
var dock mycket få och nästan uteslutande från området mellan Göteborg och Got
land. Alla stadierna, inte bara det äldsta, var dock viktiga att lära känna. För De Geer 
hängde de nämligen ihop i en utvecklingskedja, likt naturens biologiska evolution: 

Väl känna vi redan många viktiga drag från vissa utpräglade skeden af landets utveckling, hvilka 
kunna sägas i stort sedt belysa densamma i dess helhet ungefär på samma sätt som serier af 
organismernas så kallade arter eller utvecklingsstadier antyda, hvilka mellanlänkar en gång sam
manbundit dessa.276 

OM SVERIGES GEOGRAFISKA UTVECKLING 

När det gällde tolkningen av Sveriges geografiska utveckling efter istiden kan man 
sammanfattningsvis konstatera att det var en mycket enhetlig berättelse som presen
terades i 1890-talets "handboksvetenskap". Munthe och Törnebohm, Nathorst och 
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Under 1890-talet framställdes de första visuella 
representationerna av Östersjö bassängens utvecklings
stadier: först det kalla och salta Yoldiahavet, sedan 
den varma och söta Ancylussjön och sist det mycket 
salta Litorinahavet. Stadiernas utbredning och ekolo
giska förhållanden har allt sedan dess varit under de
batt. A. Nathorst (1894) efter G. De Geers uppgifter. 

De Geer utgick alla från att upprepade landsänkningar och landhöjningar hade ägt 

rum i just detta område, och även om författarnas retorik och detaljrikedom varie

rade, tog de alla för givet att den sista istiden hade följts av en yoldiaperiod då Öster-

sjöbassängen utgjordes av ett ishav (Yoldiahavet), en ancylusperiod med sötvatten 
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(Ancylussjön) och en litorinaperiod med saltvatten (Litorinahavet). Så såg utveck
lingskedjan ut. 

Hur nivåförhållandet mellan land och vatten hade varit under dessa olika skeden 
visualiserades dessutom i både Nathorsts och De Geers arbeten med hjälp av en serie 
kartbilder, vilka gav konkretion åt de mentala förhistoriska landskap som texterna 
framkallade. Dessa skeden eller utvecklingsstadier var inte längre hypoteser utan 
fakta; på De Geers kartor fanns även tentativa isobaskurvor markerade, vilket gav ett 
intryck av exakthet.277 Genom denna kanoniserade berättelse i text och bilder befästes 
bilden av Sverige som ett istidens och landhöjningens barn, ett land som av naturen 
erhållit sitt speciella "skaplynne".278 "Hvad närmast angår Skandinavien", skrev De 
Geer, "hafva vi funnit, huru detta land småningom så att säga vuxit fram ur is och 
vatten".279 Och vidare: 

Vi hafva sett, huru vid istidens slut betydande delar af de skandinaviska länderna legat sänkta 
djupt under hafsytan, huru den baltiska hafsarmen sedermera genom landets höjning afstängdes 
till en ofantlig insjö, huru denna i följd af senare inträffad landsänkning å nyo delvis öfversväm-
mades af hafvet och huru landet småningom höjde sig ur detta för att till sist erhålla sin nuvarande 
form.280 

Liksom i tidigare texter var De Geer mån om att anknyta denna unika naturhistoria 
till kulturhistorien, och avslutningsvis skall något sägas om den retorik som De Geer 
använde för att beskriva detta ömsesidiga förhållande. För De Geer stod kvartärgeo
login, fornforskningen och historieskrivningen i ett intimt samspel med varandra. 
Alla använde de "urkunder" av olika slag för att rekonstruera epoker av det förflutna. 
Naturens egna minnen - isens, vågornas och organismernas spår - var dock speciella. 
De var såsom en "bildskrift af egendomlig art, hvars tolkning väl är någon möda värd, 
redan därför att den, ensam af alla urkunder, kan lämna oss upplysningar om de 
förhållanden, under hvilka vårt släkte framlefvat sin barndom".281 Genom denna livs
loppsmetafor anknöt De Geer till den nationalistiska symbolik som redan Paijkull 
hade introducerat: Sverige var "Sverige" ända sedan istidens slut. 

Sista kapitlet i De Geers bok ägnades också åt att frammana det förhållande som 
enligt honom rådde under den skandinaviska stenåldern, den sista landsänkningens 
tid. För att markera sin syn på denna period, som ju vanligen kallades litorina-
perioden, införde han begreppet "Stenåldershavet". Väl värt att notera är att den sista 
av De Geers kartor visade landsgränserna under detta skede och att även landets "älsta 
forngrafvar" fanns markerade på den.282 Som kommer att diskuteras längre fram såg 
han nämligen en möjlighet att parallellisera dessa stenåldersfynd med nivåföränd
ringarna. Men De Geer talade inte bara om den svenska kulturens tidiga släkten, utan 
även om den svenska skogens utveckling: 

Då vi hvarje år se de gula löfven falla af, hvirfla omkring med vinden och kanske stundom föras ut 
i vattnet och sjunka, skola vi påminnas om de mångfaldiga, gångna generationer af skogar, hvilka 
sålunda på bottnen af våra sjöar efterlämnat minnen, alltsedan de första förkrympta träden in
vandrade och spridde sig öfver de vidsträckta tundror och hedar, som dessförinnan upptogo vårt 
land.283 
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I själva verket handlade kvartärgeologin både om att lära känna sitt land - Svenska 
turistföreningens paroll - och att lära känna sig själv, den formulering som Arthur 
Hazelius skulle bruka vid Nordiska museet och Skansen. Här fanns en dubbel kopp
ling mellan natur och kultur, dels såtillvida att de folkrika, uppodlade bygderna ofta 
sammanföll med de trakter som höjt sig ur vattnet, dels på ett mer subtilt plan som 
anknöt till den samtida diskussionen om det svenska folklynnet. De Geer avslutade 
sin bok med följande formulering om kvartärgeologins betydelse som vittnar om 
detta antropogeografiska tänkande: "Arbetsfältet är i sällsynt grad rikt och tacksamt, 
vägen är, om ock stundom mödosam, dock numera till sin hufvudriktning utstakad 
och dess mål är ej ringa; det kan med hänsyn till fosterbygdens inflytande på männi
skans skaplynne närmast uttryckas med orden: känn dig själf."284 

ALTERNATIVA RÖSTER OM NIVÅFÖRÄNDRINGARNA 

Av handboksvetenskapen att döma kan man hävda att landhöjningsstriden i det när
maste var över och att landhöjningstanken i De Geers tappning hade avgått med 
segern på motsvarande sätt som vattuminskningstanken under 1700-talet. Studerar 
man 1890-talets GFFfinner man också en fullständig dominans för detta synsätt.285 

Det behöver dock inte betyda att alla föreningens ledamöter var av samma åsikt, att 
det rådde en hegemoni. Kanske var det så, att det företrädesvis var uppsatser med 
detta perspektiv som antogs för publicering, medan inlägg skrivna utifrån andra in
fallsvinklar refuserades? Omkring sekelskiftet 1900 fanns det fler än Holmström, som 
förde ett alternativt resonemang om nivåförändringarnas natur. Dessa röster tystades 
dock ner i sin samtid och har heller inte fått något utrymme i geologins historieskriv
ning. Två sådana, om än mycket olika röster, som kort skall behandlas här var Carl 
August Lindvalls (1829-1918) och Rudolf Kjelléns (1864-1922). 

Carl August Lindvall var ingenjör till professionen och ägnade sig med stor fram
gång åt båt- och brobygge. Han var också intresserad av geologiska spörsmål, i syn
nerhet kvartärgeologiska.286 År 1897 lämnade han in en uppsats med titeln "Linné 
och Skandinaviens nivåförändringar" till Geologiska Föreningen, genom vilken han 
förordade en omtolkning av nivåförändringarna i Skåne.287 Lindvall menade att 
Linnés ovan nämnda uppgifter om Stavstenen vid Trelleborg inte alls varit felaktiga, 
som af Forselles och senare Edvard Erdmann hade hävdat, utan att de var korrekta 
och tillsammans med andra mätningar visade att Skåne hade sjunkit ända fram till 
mitten av 1800-talet. Mätningarna hade Lindwall själv utfört. 

Uppsatsen ansågs inte lämpa sig för publicering i GFF\ och det gjorde inte heller 
hans efterföljande uppsatser "Om Glacierers rörelse" (1898) och "Om Vattuminsk-
ningen vid Stockholm" (1899).288 Lindvall var emellertid övertygad om att han hade 
rätt. Han översatte därför sina uppsatser till engelska, skickade dem till en rad ut
ländska personer - "tänkande män, icke geologer" — och fick då mycket fina vits
ord.289 För att få upprättelse inom Geologiska Föreningen vidarebefordrades de posi
tiva kommentarerna till nyckelpersoner som Törnebohm, Erdmann, Svenonius, De 
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Ingenjören Carl August Lindvalls alternativa idéer om istiden och nivåförändringarna bemöttes både med 
kritik och satir. E. Erdmann (1896). 

Geer och Munthe, men utan märkbart resultat. Först 1911, när hans skrift Transport-
medels-- och metallindustriens tillstand under äldsta tider i Skandinavien kom ut kände 
han att han åtminstone hade fått något av ett "erkännande" från geologerna.290 

Bakom Lindvalls alternativa tolkningar av nivåförändringarna fanns dock en teo
retisk uppfattning, som förmodligen var än svårare för geologerna i Sverige att accep
tera och som bör nämnas då den låg till grund för hans i det närmaste obefintliga 
förtroendekapital. Lindvall hade nämligen utarbetat en alternativ syn även på själva 
istiden, som i korthet gick ut på att Sverige inte alls hade varit täckt av någon fast 
landis utan istället legat fullständigt sänkt under ett hav med drivis, som alstrat de 
kvartära bildningarna. Sin lära (som delvis påminde om Nils Gustaf Sefströms teori 
om den petridelauniska floden från början av 1800-talet) sammanställde han i en 
avhandling till Vetenskapsakademien, först 1891 och sedan i en ny variant 1907, men 
båda gångerna blev han refuserad; chefen för SGU som kommenterade manuskripten 
avstyrkte "på det bestämdaste"Px Refuserade blev dessa texter även av GFF och av 
andra facktidskrifter. Episoden, som tydligen väckte viss munterhet inom Geologiska 
Föreningen, finns dokumenterad i En Elaks skrift "Geologiska brottstycken", både 
med text och en ironisk teckning, som visar Lindvall i full färd med att styra omkring 
isblock efter egen önskan. 

Äfven icke-geologer hafva under de senare åren börjat intressera sig för geologi. Dessa förstå ofta de 
geologiska företeelserna vida bättre, än geologerna sjelfva. Hvarpå denna olikhet i fattningsför
måga beror, är ej så lätt att säga. Kan den möjligen hafva sin orsak deruti, att geologerna alltför 
mycket studera naturen, då deremot icke-geologer experimentera mera?292 
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Lindvall var en "icke-geolog", en person som varken tillhörde tankekollektivet eller 
behärskade geologins materiella och sociala praktiker. Detsamma gällde för stati
stikern, geografen och unghögermannen Rudolf Kjellén.293 I föreningen Heimdals 
folkskriftserie publicerade han 1893 en bok med titeln Underjordiska inflytelser på 
jordytan: Om nivåförändringar; jordbäfhingar och vulkaniska företeelser.294 Boken var 
populärvetenskapligt hållen och syftade till att intressera den "obildade allmänheten" 
för geografi och geologi i bred bemärkelse och i synnerhet för de naturprocesser som 
i grunden hade format Sverige. Till dessa processer räknade Kjellén nivåförändring
arna. När han skulle förklara landsänkningarnas och landhöjningarnas orsak, "denna 
smygande oemotståndliga kraft", åberopade han i första hand von Buch och idén om 
jordens avsvalning och oregelbundna sammandragningar. Jamieson och De Geer 
nämndes förvisso, men de fick samsas i en not med Su ess och Penck, tillsammans 
benämnda som "de tvistande lärde".295 

Denna inskränkning upptogs till debatt i Upsala Nya Tidning, där Rutger Sernan-
der inte bara drog en lans för den svenska geologiforskningens bedrifter utan också 
kritiserade andra aspekter av Kjelléns arbete, som framför allt byggde på tysk littera
tur. Sernanders kritik kan i och för sig förstås utifrån hans position i Verdandi vars 
skrifter stod i ett ideologiskt konkurrensförhållande till Heimdals, men inte bara.296 

Sernander skrev: 

Att förf. ej tagit hänsyn till en del hithörande svensk Specialliteratur verkar egendomligt. Ur Suess 
kända "Das Antlitz der Erde" hämtas i kapitlet om de ockulära nivåförändringarna ett och annat, 
men nog borde då de uppseendeväckande undersökningar, genom hvilka Suess åsikter blifvit i hög 
grad modifierade, och för hvilka vi särskildt ha en del svenskar såsom De Geer att tacka, blifvit mer 
uppmärksammade.297 

Kjellén bemötte Sernander i två artiklar och förklarade att han inte hade sett som sin 
uppgift att lämna någon exakt vetenskaplig framställning. Det viktigaste för honom 
hade snarare varit att ge vetenskapen och naturen en, som han uttryckte det, fos
terländsk tillämpning.298 En av hans poänger var att svenskarna - till skillnad från 
många andra folk - kunde känna sig trygga på den fasta moderjord som de trampade. 
Och De Geer hade han ju trots allt nämnt.299 Men Sernander var inte nöjd utan 
kontrade med en helsidesartikel i samma tidning.300 Visst var Kjelléns fosterländska 
tillämpning en vacker gest, men den hade fått än bättre effekt om de svenska 
geologernas resultat hade framhållits tydligare. "Sådana omnämnanden gagna helt 
säkert såväl den fosterländska andan bland läsarne som medelbart den fosterländska 
vetenskapen', skrev Sernander. "Detta gäller särskildt svenskarnes sista undersök
ningar öfver nivåförändringarna."301 

Kjellén blev underkänd, men han gav för den skull inte upp sitt i detta samman
hang alternativa synsätt på nivåförändringarnas natur. Det var dock landhöjningens 
konsekvenser för Sverige som blev det intressanta för honom, inte landhöjningens 
geologiska orsaker. Påverkad av antropogeografen Friedrich Ratzel (och möjligen 
även De Geer) utgjorde landhöjningen småningom en bärande komponent i Kjelléns 
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så kallade geopolitiska lära.302 Grunden i geopolitiken, som Kjellén utformade den, 
var att varje nation fungerade som en organism vars natur bestämde - eller åtmins
tone borde bestämma - den politiska utvecklingen. För den svenska nationens ända
mål var emellertid dess nuvarande territorium för litet, menade han, och det mest 
naturliga var därför att Skandinavien inklusive Finland bildade ett gemensamt 
Fennoskandia. Östersjön var här inget svalg, det var en brygga; det skulle om inte 
annat landhöjningen se till.303 Till frågan om landhöjningen som en politisk kraft 
återkom Kjellén sedan i flera texter och hans förhoppning på detta goda och mest 
storslagna "af alla underjordens och törhända öfverhuvud af telluriska fenomener" 
var stark.304 I uppsatsen "Den endogena geografiens system" (1915) skrev han så
lunda: 

Vi hafva ingen anledning att föreställa oss, att fjällkedjor just nu uppstiga ur vår urbergsgrund; 
inga vulkaner drifva sitt imposanta spel inom våra gränser, inga förhärjande jordbäfningar hota 
våra städer och landtgårdar med förstörelse. Endast den stora allmänna höjningen arbetar tåligt 
och tyst vid våra stränder medan lugnet i landets inre blott då och då afbrytes af ett lätt dunder, en 
darrning och en stöt i jordens yttre skal.305 

Kjellén och Lindvall tystades ned av den kvartärgeologiska expertisen, men inte heller 
därmed var landhöjningsfrågan i Sverige över för denna gång. Vad som istället hände 
var att en kontrovers inom tankekollektivets inre krets utbröt. Liksom den stora 
landhöjningsstriden är denna kontrovers vetenskapshistoriskt intressant, inte minst 
som ett exempel på hur platsrelaterad den geologiska kunskapen var. 

Landhöjningen i Norrland 

Styrkan i Gerard De Geers argumentation var att han på ett övertygande sätt lyckades 
framställa en visuell representation av landhöjningen och genom sin "landhöjnings
lag" tillhandahålla en rimlig förklaring till fenomenet. Enligt denna lag hade den 
totala höjningen kort och gott varit störst i de centrala delarna av Sverige och minst 
utanför Skandinaviens gränser. Landet hade så att säga höjts som en bubbla, vars 
omkrets begränsades av landisens och urbergets utbredning. De Geers insats var väl
kommen, inte bara för att landhöjningstanken och berättelsen om Sveriges geogra
fiska utveckling bekräftades, utan också för att det tydligt framgick att geologin -
liksom fysiken, kemin och biologin - hade sina givna lagbundenheten306 Kvartärgeo
login tycktes därmed ta ett kliv framåt i sin utveckling som positiv vetenskap. Det 
dröjde inte länge innan SGU sammanställde och utgav den första översiktskartan 
över Högsta marina gränsen för hela Sverige (skala 1:2 000 000), "väsentligen" gjord 
efter De Geer.307 

Alla var dock inte lika övertygade om landhöjningslagens allmängiltighet och en 
misstanke som väcktes var att De Geer hade fallit i samma fälla som Eduard Suess 
tidigare hade gjort. Suess å sin sida hade i imperialistisk anda velat fånga hela jordens 
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geologi i en gemensam formel, den globala eustasin. Om geologin i Skandinavien 
(och de flesta andra länder) hade han mycket liten erfarenhet och han kunde därför 
utmanövreras i Sverige av De Geer och dennes (påstått) empiriskt grundade lag om 
den lokala isostasin. Men De Geer å sin sida hade knappt någon erfarenhet av de två 
tredjedelar av Sverige som utgjorde Norrland. Isobaskartan konstruerades framför allt 
utifrån mätvärden hämtade från södra och mellersta Sverige, det vill säga från de 
trakter där SGU inklusive han själv hade karterat de kvartära bildningarna. De vid
sträckta isobaskurvorna som drogs över hela Skandinavien baserades alltså på grovt 
uppskattade interpolationer och extrapolationer.308 Var dessa generaliseringar utifrån 
landhöjningslagen plausibla? En annan fråga som restes var om isobaskartan över 
Högsta marina gränsen verkligen visade det totala landhöjningsförloppet eller bara 
gränsens regionala höjdläge. 

DEN BORTGLÖMDA REGIONEN 

I jämförelse med resten av Sverige var Norrland länge en bortglömd region i kvartär-
geologiskt hänseende. Genom det allmänt ökande intresset för naturresurserna i det 
förväntade "framtidslandet" började emellertid denna situation att förändras under 
1880-talet och i synnerhet under 1890-talet, dels genom inledande praktiska under
sökningar utförda av SGU, dels genom ett antal specialstudier.309 Även nivåföränd
ringarna i Norrland började nu uppmärksammas på ett nytt sätt, i första hand genom 
Arvid Högbom vars forskning ljuskäglan nu skall riktas mot. 

Liksom sina generationskamrater kom även Högbom att aktivt ägna sig åt land
höjningsfrågan. Men medan De Geer inledningsvis forskade i södra och mellersta 
Sverige och Munthe framför allt på Gotland, koncentrerade Högbom sina fältunder
sökningar till Norrland, närmare bestämt hemtrakterna vid Västerbottens kust. Tack 
vare de gamla vattumärkena vid den flitigt nyttjade hamnen i Ratan var området 
klassisk mark. Vid ett besök vid Ledskär hade den finländske kemisten och minera
logen Samuel Chydenius ristat in ett märke 1749, och 1774 gjordes även ett annat 
märke vid Rataskär av astronomen Anders Hellant från Torneå.310 Sedan dess hade 
såväl svenska som utländska naturforskare med jämna mellanrum besökt platsen för 
att konsultera märkena och uppskatta vattnets avtagande, senare landets höjning.311 

Den allmänna uppfattningen var alltjämt att nivåförändringarna var mycket påtag
liga och att platsen därför var intressant, inte bara på grund av krigshändelserna 
1809.312 En kvartärgeologisk tolkning var befogad. 

Med Naturvetenskapliga Studentsällskapets i Uppsala Linnéstipendium reste 
Högbom genom Västerbotten sommaren 1885 för att närmare undersöka den post-
glaciala landhöjningen samt några med detta fenomen sammanhängande växt- och 
djurgeografiska frågor.313 Högbom ansåg att de traditionella vattumärkesobserva-
tionerna var alltför opålitliga ur vetenskaplig synpunkt och att andra vägar borde 
sökas för att landhöjningsförloppet - här liksom i resten av landet - bättre skulle 
kunna förstås. För det första förvissade han sig om att landhöjningen ännu pågick. 
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Utöver de muntliga vittnesbörd som han fick från fiskare och andra äldre personer, 
om "uppgrundningen" vid fiskelägen, hamnar och liknande, gjorde han även iaktta
gelser om de vegetativa förhållandena vid sluttande havsstränder. Högbom lade här 
märke till att det vegetationslösa området närmast vattnet ofta följdes av ett område 
med albuskar, sedan ett med alträd och slutligen ett med först yngre och sedan äldre 
granskog. Vore kustlinjen stationär, ansåg Högbom, skulle den äldre granskogen fin
nas ända nere vid albältet, men så var inte fallet. "Detta förklaras nu deraf att, då 
kustlinien till följd af sekulära höjningen drar sig tillbaka, vegetationen följer efter 
och intager det från hafvet vunna området."314 Undersökningen var med andra ord 
ett tidigt prov på det som en bit in på 1900-talet kom att kallas för studiet av växter
nas "ekologiska succession" och är även därför värd att nämnas här.315 

Vidare sökte Högbom belägg för höjningen i historisk tid genom att studera ort
namn samt placeringen av järnåldersgravar som kunde antyda att vattenståndet hade 
förändrats.316 Höjningen i förhistorisk tid slutligen undersöktes genom att han begav 
sig till "högländare trakter för att uppsöka högsta gränsen för det postglaciala vatten
ståndet".317 Han letade alltså efter olika typer av naturminnen och påträffade också 
sådana i form av strandbildningar och skalgrusbankar i närheten av Burträsk och 
Lövånger, de högst belägna på närmare 650 fots höjd över havet. Slutsatsen som Hög
bom drog var att platsen hade höjts nästan 200 meter, vilket var en ansenlig föränd
ring. 

Högboms siffror var kända av De Geer när denne utarbetade sin första isobas-
karta och de bidrog också till att visa att landhöjningen generellt sett var större i norra 
delen av landet än i den södra. Men något "noggrannare mått" på den Högsta marina 
gränsens höjd lämnade de dock inte, ansåg De Geer.318 Detta var i och för sig korrekt 
såtillvida att mätningarna var få och relativt osystematiskt gjorda, men kommentaren 
innebar också en subtil kritik av Högbom som forskare. Som tidigare visats rapporte
rades dock även andra spridda värden på Högsta marina gränsen i Norrland. I sin 
avhandling från 1892 påpekade Mun the att landhöjningen vid Ångermanlands kust 
nog hade varit större än vad De Geers isobaskarta utvisade. Särdeles stor verkade den 
ha varit just vid Skuleberget i den mytomspunna Skuleskogen, där Munthe själv hade 
uppmätt den Högsta marina gränsen på en höjd av hela 268,8 meter över havet.319 

Ytterligare ett högt värde, 213 meter över havet, uppmättes vid Hudiksvall av Fredrik 
Svenonius.320 Dessa Högboms, Munthes och Svenonius' värden tillhörde de högsta 
som fanns uppmätta i början av 1890-talet, och det märkliga var att alla var från 
Norrlandskusten. Hur kunde höjningen vara så stor där, när isobaskartan sa att höj
ningen var störst i inlandet? 

En offentlig diskussion om isobaskartans förtjänster och brister inleddes vid Geo
logiska Föreningens möte den 1 november 1894. Upprinnelsen var ett föredrag om 
kvartära växtlämningar från Norrlands älvdalar som hölls av botanisten Gunnar 
Andersson.321 Som kommer att visas mer utförligt längre fram tillhörde Andersson 
skaran av forskare som närmast okritiskt anammade flera av De Geers teorier, och vid 
just detta tillfälle nyttjade han isobaskurvorna för att tolka älvdalsavlagringarnas upp
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komst i samband med nivåförändringarna. Liksom De Geer upptog Andersson tan
ken att landhöjningen totalt sett hade varit större i inlandet än vid kusten, och i 
konsekvens därav menade han exempelvis att platsen för Indalsälvens utflöde ur Stor
sjön skulle ha höjt sig betydligt mer än dess utlopp i Bottniska viken.322 

Utifrån sin egen erfarenhet från fältforskningar i såväl Jämtland som Västerbot
ten uttalade sig Högbom, först vid mötet och sedan skriftligen med en längre kom
mentar som trycktes i GFF.323 Högboms uppfattning var att det, med tanke på hur 
ytterst få värden för den Högsta marina gränsen som faktiskt hade uppmätts norr om 
Uppsala, var orimligt att försöka applicera det de geerska betraktelsesättet i Norrland. 
I själva verket var Anderssons tolkning inte ens sannolik, menade han: "tvärtom tyda 
åtskilliga senare omnämnda fakta på, att M. G. är högst just i kusttrakterna'.324 Dess
utom verkade det, enligt Högbom, som om landhöjningen i Norrland totalt sett inte 
alls hade varit så regelbunden som isobaskurvorna visade, utan snarare oregelbunden 
med zonvist växlande höjningsmaxima och höjningsminima: 

Hvad man för närvarande vet om de kvartära nivåvexlingarnas beskaffenhet är visserligen icke 
tillräckligt för att afgöra, huru dessa yttrat sig i de inre och centrala delarne af Skandinaviska 
halfön, men det synes icke osannolikt, att en tvärprofil, t. ex. från Hernösand till Trondhjem, 
genom de efter istiden försiggångna nivåförändringarna undergått snarare en undulerande defor
mation än en enda konvex sådan med ett centralt maximum [. . .].325 

Högbom problematiserade inte bara isobaskartan i sig utan tog även tillfället i akt att 
utifrån ett norrländskt perspektiv ifrågasätta hela berättelsen om Sveriges geografiska 
utveckling. Var det inte så att teorin om Ancylussjön och Litorinahavet inklusive de 
dubbla landsänkningarna och landhöjningarna främst byggde på studier gjorda långt 
söder om Bottniska viken? Vilket observationsmaterial kunde egentligen styrka att 
även Norrland hade genomgått sådana oscillerande nivåförändringar?326 Inget alls, 
svarade Högbom på den senare frågan, och underströk att det därför inte var själv
klart att man kunde dra direkta paralleller mellan södra och norra delarna av landet. 
Det enda som var klart var att Norrland generellt sett hade höjts mer än resten av 
Sverige, men han höll också för troligt att denna höjning hade skett kontinuerligt 
utan avbrott för några sänkningar.327 Norrland hade i sådana fall inte guppat upp och 
ner som resten av Sverige utan enbart stigit ända sedan istidens slut. 

För Högbom, som vid denna tid hade börjat intressera sig allt mer för Norrlands 
skogs- och näringsfrågor i bred bemärkelse, var ämnet av principiell betydelse och 
innan kommentaren publicerades ställde han den därför till Anderssons förfogande 
för att denne skulle kunna förbereda ett svar; en social och litterär praktik som för 
övrigt var ovanlig inom Geologiska Föreningen. Andersson svarade direkt med att 
säga som det var: tolkningarna av nivåförändringarna i Norrland byggde på den av 
De Geer uppställda isobaskartan.328 Men Andersson betonade också, att det just 
handlade om tolkningar och inget annat. Det faktum att kunskapen om Norrlands 
kvartärgeologi ännu var så pass ringa gav inte utrymme för något annat. Han under
kände därför inte Högboms motsatta synpunkter, men menade samtidigt att de 
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knappast förde frågan framåt, eftersom inga nya uppgifter presenterades. "Bägge äro 
vi ense om att detta är en sak, om hvilken vi strängt taget ingenting veta ännu, då ej 
några säkra bestämningar af marina gränsen i det centrala området föreligga."329 

Frågan stod därmed på samma punkt som tidigare och som vi redan sett stod 
även De Geer fast vid sina ståndpunkter när Sveriges geografiska utveckling med reso
nemanget om landhöjningslagen publicerades året därpå. Någon diskussion om 
Högboms synsätt fanns inte med och inte heller någon reviderad syn på nivå
förändringarna i Norrland: "ehuru det här såsom öfverallt är fullt säkert, att höj
ningen i landets inre varit betydligt större än längre utåt hafvet".330 Förmodligen har 
Gösta Lundqvist rätt när han om Högbom och De Geer skriver att det "icke rådde 
något närmare samarbete mellan de båda geologiska stormännen".331 Kontroversen 
om landhöjningen i Norrland inleddes. 

KONTROVERSEN MELLAN ARVID HÖGBOM OCH GERARD DE GEER 

Mitten och slutet av 1890-talet var en speciell period i både De Geers och Högboms 
karriärer. De Geer deltog i sin andra expedition till Spetsbergen 1896, vilken var en 
händelse som fick stor uppmärksamhet i det offentliga samtalet och som bidrog till 
att göra honom känd för en bredare krets. Väl hemkommen utsågs han omedelbart 
till professor vid den expanderande högskolan i Stockholm, varvid han lämnade sin 
tjänst vid SGU. Högbom, som utnämnts till professor 1895, lämnade samtidigt 
huvudstaden och tog istället över professuren vid Uppsala universitet efter Hjalmar 
Sjögren.332 Båda innehade dessutom den prestigefyllda posten som ordförande för 
Geologiska Föreningen under denna tid, Högbom 1895 och De Geer 1898. Tillsam
mans med SGU-cheferna Torell och Törnebohm och intendenten vid Naturhisto
riska riksmuseet, Nathorst, tillhörde De Geer och Högbom utan tvivel eliten inom 
den vid sekelskiftet så högt aktade geologin. 

Landhöjningsfrågan lämnades inte åt sitt öde.333 Att De Geer och Högbom upp
fattade den som ett fortsatt prioriterat forskningsområde är tydligt och troligt är 
också att frågan hade en social dimension. Båda hade sin vetenskapliga status att 
tänka på, De Geer som landhöjningslagens fader och som upphovsman till kartorna 
över Högsta marina gränsen och isobaskurvorna, Högbom som auktoriteten inom 
och talesmannen för Norrlands kvartärgeologi. Därutöver förefaller det som om det 
fanns en regional spänning dem emellan, inte bara såtillvida att de från och med 1897 
företrädde var sitt lärosäte, utan för att de i en mening representerade var sin del av 
landet. Detta inhemska centrum-periferi-förhållande uppvisades exempelvis vid 
Stockholmsutställningen 1897, för vilken De Geer sammanställde ett bidrag om 
"Stockholmstraktens geologi", medan Högbom skrev "Om den geografiska fördel
ningen af skogsmark och odlingsland i norra Sverige". 

Kort efter det att De Geers uppmärksammade bok om Sveriges geografiska ut
veckling offentliggjordes i SGU:s serie C, utkom även Högbom med en skrift i 
samma serie. Skriften bar titeln Om Högsta marina gränsen i norra Sverige (1896) och 
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den gav inte oväntat en helt annan bild av nivåförändringarna i Norrland än vad De 
Geers mer allmänt hållna bok gjorde.334 Denna gång kunde Högbom redovisa ett 
trettiotal mätvärden för Högsta marina gränsen, fördelade över både Norrlands in
land och kustland.335 Som specialstudie betraktad påminner den om de tidigare studi
erna över nivåförändringarna i Skåne, och liksom de var även detta arbete ett resultat 
av fältforskningar, som hade utförts vid sidan av eller i samband med SGU:s egentliga 
uppgifter. 

Högbom nöjde sig emellertid inte med att bara redovisa sina nya mätningar 
genom siffror och beskrivande förklaringar. Tillsammans med ett antal andra utvalda 
värden från Högsta marina gränsen använde han dem också för att konstruera en 
alternativ isobaskarta, vilken specifikt visade landhöjningen i Norrland. Syftet var, 
enligt honom själv, att på detta sätt bidra till en mer "fullständig bild" av nivå
förändringarna inom Östersjöområdet. Men kartan kan också förstås som ett nöd
vändigt instrument för att Högbom överhuvudtaget skulle kunna hävda sig i kontro
versen, vars spelregler hade uppställts av De Geer. Isobaskartan utgjorde här ett tungt 

Arvid Högboms isobaskarta över landhöjningen i Norrland, "Karta öfver marina gränsens höjd i norra 
Sverigeproblematiserade idén om att landhöjningen var störst i inlandet. A. Högbom (1896). 
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vägande argument och detta argument kunde endast bemötas med en annan och mer 
detaljerad isobaskarta. 

Sammantaget bekräftade Högboms resultat den ståndpunkt som han tidigare 
hade förespråkat gentemot Andersson (och därmed De Geer): landets upplyftning 
efter istiden hade sitt maximum i mellersta Norrlands kusttrakter och därifrån avtog 
höjningen såväl norrut som söderut, men också västerut. Denna höjningsfördelning 
tycktes för övrigt stämma väl överens med den samtida landhöjningens storleks
förhållanden, varför Högbom konstaterade att "samma faktorer ända från istiden till 
nutiden dominerat nivåförändringarna".336 På sin isobaskarta hade han dessutom 
lyckats foga samman vissa isobaslinjer med motsvarande kurvor som vid denna tid 
hade framställts i Finland, vilket gav honom ytterligare stöd i frågan.337 Högboms 
isobaslinjer och linjerna gjorda av de finländska geologerna bildade så att säga ett 
slutet system som visade att "landhöjningsaxeln" inte gick genom det centrala Sverige 
utan snarare tvärs över Kvarken.338 

Intressant att notera är att Högbom själv inte var särskilt imponerad av isobas-
metodens visuella språk. Eftersom olika delar av Sverige blev fria från isen vid olika 
tider hade ju den Högsta marina gränsen — isobaskartans utgångspunkt - förmodli
gen utbildats vid olika tider, ansåg han. Gränsen kunde med andra ord inte betraktas 
som synkron, som De Geer hade menat. "Isobaserna öfver ett större glaciations-
område, sådant som det nordiska, blifva under sådana förhållanden icke ett troget 
uttryck för den verkliga höjning detta område undergått inom samma tid", förklarade 
Högbom, "utan åskådliggöra endast höjningen inom hvarje särskild del af området 
under den tid, som förflutit sedan denna del blef isfri."339 Likaså fann han det svårt att 
utnyttja kunskapen om Högsta marina gränsens höjd över havet för att tolka land
höjningen i inlandet. Bättre än att arbeta med extrapoleringar vore då att utveckla 
forskningen om de isdämda sjöarnas egna strandlinjer, löd hans recept. 

Mot denna bakgrund är det begripligt att De Geer "mer än gärna" ägnade tre av 
sina lediga veckor sommaren 1898 åt att studera kvartära bildningar i Norrbottens 
län för SGU:s räkning, trots att han formellt sett hade lämnat institutionen. Begrip
ligt är också att resultatet av denna övning blev en ny uppsats på temat "Om den 
senkvartära landhöjningen kring Bottniska viken" (1898), även om arbetet i första 
hand syftade till att förbereda de kommande kartarbetena där.340 

Under dessa veckor hade De Geer (delvis med hjälp av lokala extrageologer) dels 
sökt upp och kontrollerat flera av de platser varifrån Högbom hade hämtat sina mät
värden, dels lyckats "fastställa" den Högsta marina gränsen på ett antal nya ställen i 
Norrbotten och dessutom på ett par andra platser i mellersta Norrland. Med utgångs
punkt från denna fälterfarenhet tog han sedan upp Högboms alternativa isobaskarta 
till kritisk diskussion. Att dennes karta uppvisade "flera ganska oväntade drag" var 
alls inte konstigt, ansåg De Geer. Den var nämligen inte gjord utifrån den egentliga 
Högsta marina gränsen, utan i flera fall utifrån punkter från andra betydligt lägre 
liggande strandlinjer. Just inom Norrbottens län hade "den verkliga" gränsen inte ens 
blivit anträffad på ett enda korrekt ställe, inte förrän De Geer själv hittade den. Och 
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Gerard De Geers isobaskarta över landhöjningen i Norrland, "Den marina gränsen kring Bottniska viken". 
Notera att det högsta höjdvärdet är utsatt i norra Norrlands inland. G. De Geer (1898). 

dessa "korrekta" värden visade att De Geer hela tiden hade varit sanningen på spåren; 
i stora drag gällde landhöjningslagen även för Norrland: "De i somras utförda be
stämningarna af den högsta marina gränsen visa emellertid, att denna alldeles icke 
ligger högst ut emot kusten och lägre inåt landet utan tvärtom är högst längst in åt 
vester med en icke mot nordvest utan mot öster eller ostsydost starkt lutande gra-
dient."341 Högboms isobaskurvor var alltså att betrakta som ett falsarium och för att 
visa hur fel de var, sammanställde De Geer själv en ny isobaskarta som visade den 
högsta marina gränsen kring Bottniska viken. Högboms kurvor var här utmarkerade 
med tunna streckade linjer medan hans egna var dragna med betydligt kraftigare 
streck. 

De Geers kritik berör ett klassiskt problem inom fältforskningens historia, att 
värdet av fältobservationer i mycket högre grad än observationer i ett laboratorium är 
beroende av forskarens trovärdighet, och vice versa. Genom att De Geer underkände 
Högboms observationer undergrävdes samtidigt Högboms auktoritet som fors
kare.342 Men kontroversen var långt ifrån över. En principiell fråga, som De Geer 
hade tagit upp till behandling i sin mästrande uppsats, gällde huruvida de lämningar 
som Högbom använde sig av verkligen var bildade vid samma tidpunkt och "således 
verkligen berättigade till uppdragandet af några isobaser".343 Detta var en teoretisk 
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anmärkning som "öfverraskat mig åtskilligt", svarade Högbom, som tidigare hade 
uppmärksammat just detta problem med den annars så hyllade isobasmetoden: "[j]ag 
kan nemligen icke finna, att DE GEER ställt samma stränga fordringar på sig sjelf vid 
uppritandet af sina många isobaskartor".344 Själva idén med isobaskurvorna var ju att 
de skulle dras via de punkter som hade blivit lika mycket upplyfta, inte nödvändigtvis 
via de som var av samma ålder. "H varför skall under sådana förhållanden professor 
De Geer vara så sträng emot mig?", undrade Högbom och fortsatte: 

Om det ej vore tillåtet att genom kurvor - isobaser - åskådliggöra nivåförändringarna, förr än DE 
GEERS nyss citerade fordringar blifvit uppfylda, så är det fara värdt, att vi ännu i dag icke fått se 
någon enda af de många isobaskartor, genom hvilka DE GEER sjelf i så hög grad utvidgat vår 
kännedom om de kvartära nivåförändringarna.345 

Detta svar förmedlades i en ny uppsats i GFF\ i vilken Högbom med betydligt hårdare 
ton än tidigare även bemötte andra aspekter av De Geers "graverande anmärkningar". 
För att vara på den säkra sidan hade han än en gång sökt upp och konsulterat sina 

Arvid Högboms "Karta öfver Senglaciala hafsgränsen i norra Sverigeutkorade Ångermanlands kust som 
Sveriges höjningscentrum. Notera att höjdvärden för inlandet är utelämnade. A. Högbom (1899). 
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gamla mätpunkter, men också kompletterat dessa genom ytterligare studier samt ut
nyttjat uppgifter från andra forskare som sökt uppmäta den gäckande gränsen. I vissa 
detaljer var han för all del beredd att ge De Geer rätt, men överlag vidhöll han sina 
tidigare framhållna synpunkter beträffande landhöjningens natur, det vill säga "att 
M. G. ännu i norra Vesterbotten och södra Norrbotten icke har från kusten inåt lan
det växande värden, utan att förhållandet snarare är detsamma som i sydligare delar af 
Norrland".346 Högbom hade nu ett drygt femtiotal mätvärden att utgå ifrån och med 
hjälp av dessa sammanställde han ytterligare en isobaskarta till sitt försvar. Här fanns 
även några av De Geers siffror utsatta, men dessa markerades med ett fördömande 
streck och relaterades överhuvudtaget inte till isobaskurvorna. 

KONTROVERSEN UTVIDGAS 

Vilken genklang gav kontroversen mellan De Geer och Högbom inom Geologiska 
Föreningen? Av de refererade mötesprotokollen att döma tycks ämnet inte ha be
handlats i någon större utsträckning under själva sammankomsterna. Kanske var det 
något som inte diskuterades offentligt? Kanske diskuterades det inte alls? Det bör 
påpekas att kontroversen inte var den enda eller ens den hetaste inom sekelskiftets 
geovetenskap. Frågorna om interglacialtiderna (om det funnits en eller flera istider) 
och om den Skandinaviska fjällkedjans tillkomst (den så kallade överskjutnings-
problematiken), som i första hand var en kontrovers mellan De Geer och Nils Olof 
Holst respektive Törnebohm och Svenonius, verkar ha överskuggat mycket annat.347 

Den senare historien beskrevs på ett målande sätt av En Elak, men om landhöjningen 
och den marina gränsen lämnade han endast följande utläggning, som visserligen står 
öppen för tolkning: 

Ett annat storverk, utfördt af en ledamot, är det, att Sverige blifvit omgifvet af marina gränser. Det 
är Stockholmaren, G.D.G., som utstakat dessa gränser. De löpa på större och mindre afstånd från 
kusterna, ej alltid parallelt med dessa. [ ] Här hemma har Kgl. Maj:t icke haft något att 
invända mot gränsläggningen och några diplomatiska förvecklingar med anledning af densamma 
hafva ännu icke försports. Det egendomliga är, att D.G. tillåtits lägga de marina gränserna så 
ojemt och på så olika afstånd från alla såväl nuvarande som blifvande marinstationer. De hade varit 
vida lättare att hålla reda på och bevaka, om de fått löpa på samma afstånd från kusterna. Men 
D.G. säger, att det måste vara så. Han påstår, att landet förut varit snedt och krokigt; derför har 
gränserna icke kunnat göras på annat sätt.348 

Inom Geologiska Föreningen var det i alla fall en ledamot som beslöt sig för att bilda 
sig en egen uppfattning i frågan om landhöjningen i Norrland. Denne geolog var 
ingen mindre än Henrik Munthe, det vill säga den person som tidigare hade presen
terat det höga värdet från Skuleberget. Docenten Munthe, som nu hade lämnat Upp
sala universitet för att helt och fullt arbeta för SGU, gjorde en översiktsresa genom 
delar av Norrbotten under sommaren 1900 för att studera Stora Luleälvens dalgång. 
Resan var ett av SGU:s rekognosceringsuppdrag, men liksom Högbom och De Geer 
tidigare hade gjort, passade även Munthe på att observera och höjdmäta Högsta ma-
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Henrik Munthes "Karta öfver Yoldia-gränsen i Norrbotten och Norra Vesterbotten" överensstämde varken 
med De Geers eller Högboms kartor.; men styrkte Högboms kritik av De Geers "landhöjningslag H. Munthe 
(1900). 

rina gränsen (eller yoldiagränsen, som Munthe kallade den). Med hopp om att bringa 
någon ordning i "polemiken mellan professorerna" redovisade han sina resultat i såväl 
GFFsom i SGU:s serie C samma år.349 Därmed involverades även en tredje auktoritet 
i kontroversen. 

Munthes strategi hade varit att så långt det var möjligt följa De Geer och Hög
bom i spåren för att på plats efter plats kunna upprepa och bedöma deras respektive 
observationer och mätningar.350 Men uppgiften visade sig vara allt annat än enkel. 
Intressant nog avvek inte sällan hans egna tolkningar från både Högboms och De 
Geers, vilket säger en del om problematiken med denna typ av fältforskning. Sam
mantaget hamnade hans resultat dock betydligt närmare Högboms än De Geers och 
i ett brev till den förre skrev Munthe omgående: "Dina iakttagelser där och slutsatser 
i hufvudsak [är] fullt riktiga och ditt ovett mot D. G. fullt befogat"351 Liksom sina 
föregångare sammanställde Munthe även en isobaskarta och av den framgick det med 
all önskvärd tydlighet att hans egna iakttagelser talade "emot DE GEERS åsigt, enligt 
hvilken isobaserna för Y. G. [yoldiagränsen] härstädes förete inåt, hufvudsakligen 
mot V stigande värden, men däremot bekräfta HÖGBOMS åsigt, att isobaserna för 
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Y. G. visa inåt (mot NV resp. N) sjunkande värden".352 Några av De Geers mätvärden 
fanns visserligen utsatta på kartan, men de var bokstavligt talat satta inom parentes. 

Med Munthes avgörande mätningar, för att travestera vetenskapsteoretikern Carl 
Hempel, tycks kontroversen mellan De Geer och Högbom ha kommit till sitt slut, 
åtminstone för denna gång. Högboms tes triumferade, vilket bidrog till att ställa den 
stolta landhöjningslagen i ett nytt läge. Den var helt enkelt en felaktig hypotes.353 En 
enkel kunskapssociologisk tolkning skulle också kunna vara att de två auktoriteternas 
gemensamma argument, vilket i detta fall innebar två i princip överensstämmande 
och empiriskt grundade isobaskartor, vägde tyngre än argumenten från en enda 
auktoritet. Detta skulle i sådana fall betyda att landhöjningslagen, teoretiskt sett, 
skulle ha kunnat återupprättas som ett faktum om ytterligare auktoriteter hade be
sökt Norrland och lyckats konstruera isobaskartor som bekräftade De Geers stånd
punkter.354 

Vad ansåg de två kombattanterna själva? Högbom höll förstås för troligt att hans 
ståndpunkt rätt och slätt var den mest korrekta och han gav också en egen förklaring 
till varför De Geer hade kunnat uppmäta så "abnormt" höga värden i inlandet. Enligt 
honom hade De Geer helt enkelt inte lyckats hålla isär strandbildningar från forna 
issjöar från sådana som tillhörde den egentliga Högsta marina gränsen. "Det är under 
sådana omständigheter jag och Munthe icke kunnat vara med om en del af DE 
GEER'S höga värden på M. G. i Norrbotten."355 De Geer saknade så att säga "blic
ken" för att skilja naturminne från naturminne. De Geer å sin sida lät sig inte över
tygas och utifrån ett bevarat brev från 1903 kan man dra slutsatsen att han nog inte 
hade gett upp tanken på landhöjningslagen.356 1 detta brev, som var riktat till styrelsen 
för Lars Hiertas Minnesfond, bad nämligen De Geer om medel för att få slutföra 
arbetet med utforskandet av "lagarna för Skandinaviens kvartära nivåförändringar". 
Tack vare hans egna insatser var kunskapsläget gott, berättade han, och han förkla
rade också att en övergripande förståelse av fenomenet var inom räckhåll. Vad som 
behövdes var bara en omsorgsfull komplettering av vissa andra geologers alltför brist
fälliga forskningar i ett speciellt område. "Som emellertid en enhetlig metod härvid ej 
alltid synes hafva iakttagits, har det hittills särskildt hvad mellersta Norrland angås 
icke varit möjligt att bilda sig en bestämd mening om, huru nivåförändringarna inom 
denna del af det stora höjningsområdet gestaltat sig." Men planen blev aldrig realise
rad. Istället riktade De Geer sitt grundforskningsintresse mot geokronologin, det 
ämne som nu skulle komma att ta upp allt mer av hans tid och i det närmaste leda till 
besatthet.357 

Kontroversens "stängning" var dock inte fullständig, tvärtom. För geologerna 
stod det klart att det övergripande ämnet om nivåförändringarna i Norrland långt 
ifrån var färdigutforskat, varför nya frågor öppnades.358 Hade området, liksom andra 
delar av Sverige, sänkts och höjts vid flera tillfällen eller var det bara en enda (om än 
oregelbunden) höjning som skedde?359 Vad var egentligen orsaken till att land
höjningen var störst just vid Bottenvikens kust? Varför hade Norrland zonvist väx
lande höjningsmaxima och höjningsminima? Högbom själv hade inga klara svar på 
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dessa komplexa frågor, men 1904 återkom han med en uppsats där han åtminstone 
tog upp ett par av dem till en tentativ behandling. Den diskussion om orsak och 
verkan som Högbom nu förde var i hög grad teknisk och behöver inte utredas när
mare här. Sammanfattningsvis kan sägas att han i stora drag höll fast vid sina tidigare 
ståndpunkter, men att han också problematiserade naturförhållandena på ett delvis 
nytt sätt. Exempelvis hävdade han att norra delen av Norge, Sverige och Finland hade 
tre huvudsakliga höjningsmaxima: ett strax öster om den norsk-svenska gränsen, ett 
längs Bottenhavets västra sida och ett över det centrala Finland. Vidare fanns två 
höjningsminima, dels i det inre Norrland (med Storsjön som centrum), dels i Botten
havet. Han förklarade också att landhöjningsmönstret i själva verket behövde beskri
vas med två olika typer av isobassystem, ett västligt "atlantiskt" och ett östligt 
"bottniskt". I slutet av uppsatsen bifogade han en ny isobaskarta, vilken enligt honom 
endast var ett mycket preliminärt försök till sammanfogning av de båda olika syste
men. 
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Arvid Högboms "Karta öfver de senkvartära nivåförändringarna" var den sista och mest detaljerade isobas-
kartan som sammanställdes under kontroversen mellan honom och De Geer. Högbom publicerade den först i 
GFF (1904) och senare i handboken Norrland: Naturbeskrifning (1906). 
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Högbom ville också passa på att få andra saker sagda. En sådan var att han i 
samband med sina nya undersökningar hade gjort en exkursion till Skuleberget och 
då lyckats putsa rekordet för Högsta marina gränsens höjd över havet till omkring 
284 meter. Denna siffra var därmed det "högsta värde å M. G., som hittills iakttagits 
inom det nordeuropeiska höjningsområdet, och den blir centrum i det höjnings
maximum, som det bottniska kustområdet företer".360 En annan sak var att han å det 
bestämdaste ville uppmana sina kollegor att vara så noggranna som möjligt när de i 
litteraturen angav gränsens läge. Som exempel på ett olyckligt missbruk tog Högbom 
upp en nyutkommen resehandbok om Lappland samt öfriga delar af Väster- och Norr
bottens län (1904), där Fredrik Svenonius hade angivit helt "felaktiga" uppgifter för 
STF:s medlemmar.361 Skillnaden i trovärdighet mellan facktidskrifter och sådana 
handböcker var visserligen stor. Men i detta fall var författaren en äkta geolog, tillika 
norrlandsexpert, och risken fanns därför att passusen kunde åberopas i andra sam
manhang.362 "Ur denna synpunkt synes mig en gensaga vara på sin plats", skrev Hög
bom. 

Varningen kan kanske tyckas förnumstig men den är fullt möjlig att förstå om 
den kontextualiseras. För Högbom var Högsta marina gränsen inte bara ett kraftfullt 
redskap för den inomvetenskapliga tolkningen av istidens verkningar, om nivå
förändringarna och Sveriges geografiska historia. För honom blev den också "en i 
flera hänseenden viktig demarkationslinje mellan mycket skiljaktiga naturtyper med 
olika betingelser för näringslifvet och bebyggelsen".363 Eller annorlunda uttryckt, ett 
instrument för att förstå och hantera naturen och dess potentiella resurser i den egna 
samtiden. Som tidigare antytts utvecklade Högbom ett allt större engagemang för 
Norrlands skogs- och näringspolitik och även för den ekonomiska geografin i stort. 
Därigenom blev han även en central aktör i den så kallade Norrlandsfrågan. Norr
landsfrågan handlade, enkelt uttryckt, om vilka som hade rätten till skog och mark i 
denna del av landet, men den handlade också om hur Norrlands naturresurser på 
bästa sätt borde nyttjas och förvaltas nu när landet snabbt industrialiserades.364 

Ett huvudtema gällde huruvida Norrland som region var bäst lämpat för skogs
bruk eller för jordbruk och det var i denna diskussion som Högbom, bland annat i 
opposition mot Svenonius, satsade sina krafter. Mot jordbruksförespråkarna tog 
Högbom bestämt ställning för att Norrland av naturliga betingelser var och också 
borde förbli ett skogsbruksland.365 Hans bevekelsegrunder var formade av kvartärgeo
login, men också av antropogeografin. Om Högsta marina gränsen verkligen hade 
sträckt sig långt in i landet, som De Geer och för den del även Svenonius menade, 
skulle stora arealer ha bestått av bördig odlingsmark. Men så var alltså inte fallet, 
enligt Högbom. Jordbruksregionen var detsamma som "Älf- och hafsaflagringarnas 
region" och att utöka jordbruket utanför detta område av gammal havsbotten till 
inlandets myr- och moränlandskap var utomordentligt problematiskt.366 Högsta ma
rina gränsen utgjorde därför ett argument i Norrlandsfrågan, men ett argument som 
ännu alltför få kände till, ansåg han. Landhöjningen, skrev Högbom senare i sitt 
magnum opus Norrland: Naturbeskrifning (1906), "är ett bevis bland många på huru 
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människans lif och den mänskliga odlingen regleras af naturfaktorer, om hvilkas till
varo eller betydelse i detta hänseende hon ofta icke har någon kännedom".367 

Högboms pessimism till trots fick hans apostroferande av landhöjningens bety
delse för förståelsen av de samtida natur- och kulturförhållandena snart gehör, inte 
minst inom den nya disciplinen "ekonomisk geografi" som inrättades vid Handels
högskolan i Stockholm 1909.368 Redan 1911 tog nämligen ämnets förste företrädare, 
Gunnar Andersson, initiativ till en statistisk utredning av relationen mellan befolk
ningsfördelningen, de agrara näringarnas utbredning och landets geologiska och geo
grafiska förhållanden.369 Tanken med detta förfarande var bland annat att komplet
tera Sveriges administrativa indelning med en indelning i mer "naturliga gränser", där 
de sedimentära formationernas utbredning och Högsta marina gränsen skulle utgöra 
centrala faktorer att beakta. Valet av dessa faktorer var enkelt: "I själfva verket finnes 
det nog icke någon annan naturlig gränslinje än den nyss nämnda marina gränsen, 
som är vare sig tillräckligt skarpt bestämbar eller för landet i dess helhet af i minsta 
mån jämförlig betydelse."370 

Vi skulle här kunna fortsätta med att i detalj undersöka geologernas forskning om 
nivåförändringarna och de nya problem som småningom uppstod. Men vi skall, tills 
vidare, lämna landhöjningsfrågan och istället avsluta detta kapitel med en betraktelse 
över den Internationella Geologkongressen. Geologkongressen är förvisso en 
vetenskapshistoriskt intressant händelse i sig, men den är också en central komponent 
i den geovetenskapliga kontexten i Sverige decennierna efter sekelskiftet 1900. 

Internationella Geologkongressen 1910 

År 1910 hade den kvartärgeologiska forskningen i Sverige nått en höjdpunkt, både i 
förhållande till kunskapsområdets tidigare framgångar och inhemska status och till 
den forskning som bedrevs i andra länder. De stora vetenskapliga frågorna var ställda 
och besvarade, endast smärre kompletteringar återstod. I Nordisk familjebok förkla
rade Edvard Erdmann stolt: "Under de senaste decennierna har den geologiska forsk
ningen hos oss varit stadd i oafbrutet framåtskridande [...]. Hvad särskildt kvartär-
tidens aflagringar och företeelser beträffar, utforskas de med städse ökad framgång, så 
att Sverige inom denna gren af geologien i många afseenden går i spetsen och visar 
vägen för utländska forskare."371 Sådan var åtminstone geologernas bild av sig själva 
och av den egna verksamheten. Därmed inte sagt att bilden var sann eller att den 
delades av geologer från andra länder. Självbilden var dock inte bara ett uttryck för 
den samtida nationalismen eller föreställningen om "kulturkampen" mellan natio
nerna. Under de närmast föregående åren hade geologernas forskning och i synnerhet 
skrivande gått för högtryck och det på grund av ett särskilt skäl. Sommaren 1910 
skulle nämligen Sverige, genom Geologiska Föreningen, stå som värd för den elfte 
Internationella Geologkongressen, och detta evenemang ställde höga krav. För 
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geologerna gällde det att foga samman de olika forskningsresultaten till en så fullstän
dig beskrivning som möjligt av det egna landets geologi. Historien om Sveriges geo
grafiska utveckling skulle berättas. 

GEOLOGKONGRESSENS IDÉ 

Behovet av att inrätta en särskild internationell geologkongress var något som fördes 
fram i samband med världsutställningen i Philadelphia 1876. Två år senare arrangera
des den första kongressen i Paris, som följdes av Bologna 1881, Berlin 1885, London 
1888, Washington 1891, Zürich 1894, Sankt Petersburg 1897, Paris 1900, Wien 
1903 och Mexico 1906. Kongressens grundidé var att behandla övergripande veten
skapliga frågor som inte kunde besvaras inom de enskilda nationerna, exempelvis 
angående gemensamma benämningar och beteckningar för geologiska bildningar. 
Även framställningar av kartor över mer än ett land, som den första geologiska kartan 
över Europa, tillhörde dagordningen. Men utöver ämnen av sådan karaktär lades 
också stor vikt vid geologin i just det land där kongressen sammanträdde. Genom 
föredrag över väl valda ämnen och upplevelserika exkursioner i fält fick värdnatio
nernas geologiska tillgångar och forskning en särskild uppmärksamhet. Dessa länder 
hade, som det hette, "dragit betydande fördel" - och denna fördel var attraktiv.372 

Bland de svenska geologerna fanns en vision om att Geologkongressen en dag 
även skulle kunna förläggas till Sverige. Otto Torell hade tillhört initiativtagarna 
1876 och allt sedan dess hade geologer från SGU och Geologiska Föreningen deltagit 
med egna föredrag runt om i världen. Att vara värdnation ställde dock höga krav; det 
gällde att ha något tillräckligt storslaget att visa upp. Frågan om tiden blivit mogen 
för Sverige att axla ansvaret väcktes på allvar genom ett upprop vid Geologiska För
eningens möte den 6 april 1905.373 Förslaget togs emot med förtjusning och en 
knapp månad senare utsågs en grupp ledande geologer, med SGU-veteranen Törne
bohm i spetsen, att bilda en särskild planeringskommitté.374 I det underlag som sän
des till Kungl. Maj:t med önskan om medel förklarade kommittén kongressens förut
sättningar och betydelse. Så som det framgår i den proposition som följde ställdes 
vetenskapens internationella utveckling i fokus, men det gjorde även evenemangets 
nationella sidor. Sverige hade, på samma sätt som vid de allmänna världsutställning
arna, sin "rangplats bland nationerna" att försvara. Och det inte minst i samband med 
den pågående unionsupplösningen:375 

Sökandena [planeringskommittén] hoppades, att statsmakterna tillfullo komme att uppskatta vik
ten af, att Sverige särskildt under nuvarande förhållanden icke försummade detta gynnsamma 
tillfälle att häfda sin ställning bland kulturfolken och att upprätthålla sina ärorika traditioner 
inom såväl naturforskningens som grufhanteringens områden.376 

Förfrågan accepterades enhälligt av 1906 års riksdag, och vid kongressen i Mexico 
samma år kunde den svenske delegaten Hjalmar Sjögren officiellt inbjuda det geolo
giska forskarsamhället till Stockholm.377 Grundlinjerna för kongressen utarbetades 
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I november 1909 samlade Geologiska Föreningen sina krafier i SGU:s bibliotek inför den Internationella 
Geologkongressen. Sittande från vänster: Helge Bäckström, Johan Gunnar Andersson, Henrik Munth e, Rut
ger Sernander, Gerhard Holm, okänd och Arvid Högbom. Första raden stående från vänster: Axel Hamberg, 
Fredrik Svenonius, Axel Gavelin, Gerard De Geer, Herman Hedström, Eugène Svedmark, Carl Wiman, José 
Sobral och Sten De Geer. SGU:s arkiv. 

vidare av en organisationsförsamling, bestående av geologins idkare men också dess 

gynnare. Tillsammans kom dessa fram till att kongressen i huvudsak skulle inrikta sig 

på sådana frågor "som kunna belysas af de geologiska företeelserna i Sverige", bland 

annat kring istiden och de kvartära nivåförändringarna. Även polarländernas geologi, 

som blivit väl känd genom de svenska expeditionerna, skulle utgöra en av huvud

punkterna. Därtill skulle "omfattande och talrika" exkursioner arrangeras, såväl före 

som under och efter själva kongressen.378 Allt "till heder för vårt land och för den 

nationella forskningen".379 År 1908 ställdes ytterligare nya krav och det var att en 

tillfällig polarutställning skulle installeras och ett stort antal nya monografier författas 

och översättas.380 Den geologiska kartläggningen i sig, skrev SGU:s nye chef Johan 

Gunnar Andersson 1907, "måste ur nationell synpunkt uppfattas såsom ett kultu

rellt försvarsarbete i den internationella kooperationen".381 Samma sak gällde för kon

gressen. 
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"EN VERKLIG TRIUMF" 

Kongressen blev ett styrkeprov.382 En särdeles tidsödande uppgift för geologerna var 
att i detalj planera de önskade exkursionerna och att sammanställa och trycka de 
vetenskapliga guider som ansågs behövas, totalt närmare 1 700 sidor. Dessa guider, 
vilka sedermera publicerades som regelrätta artiklar i GFF\ kom både att innehålla en 
allmän exposé över exkursionsobjekten och en vägledning över resornas förlopp.383 

Tillsammans fick de, med Lennart von Posts ord, karaktären av en "geologisk en-
cyklopedi för Sverige".384 

Exkursionerna blev krävande. De mest omfattande och påkostade exkursionerna 
genomfördes redan veckorna före själva kongressen. Med Sveabolagets ångfartyg 
Aeolus och med De Geer som reseledare hade en av dem Isfj orden vid Spetsbergen 
som destination.385 Sex andra resor gick med sponsrat tåg genom olika delar av Norr
land och en sjunde gick till Närkes torvmossar, där Rutger Sernander och Lennart 
von Post fungerade som vägvisare.386 Något utrymme för att beskriva dessa exkursio
ner mer i detalj finns inte, men en av händelserna som gått till historien var den 
sprängning av "Statsrådet", Kirunavaaras högsta topp, som gjordes den 10 augusti på 
uppdrag av Hjalmar Lundbohm.387 Berget blev, som det senare hette, "sacrificed in 
honour of the geologists".388 Det bör också framhållas att landhöjningen tillhörde de 
teman som inte kunde undgå deltagarnas uppmärksamhet. I guiden över Norrlands 
kvartärgeologi passade reseledaren Högbom på att understryka: "Das absolute Maxi
mum zugleich das Maximum in ganzen fennoskandischen Hebungsgebiet, 284 m, ist 
am Skuleberget zwischen Hernösand und Örnsköldsvik bestimmt worden."389 För
hållandena vid Skule blev därmed kända även utanför den svenska geologins domä
ner och allt sedan dess har platsen varit en vallfärdsort för forskare som intresserat 
sig för landhöjningen. Så sent som 1961 kunde Gösta Lundqvist konstatera: "Skule
berget har ännu icke lämnat kvartärgeologerna någon ro."390 

Bortsett från några mindre missöden bidrog denna inledning till att kongressen 
blev en succé innan den ens hade hunnit starta. Väl hemkomna till Stockholm, och 
till den välkomstfest som Geologiska Föreningen arrangerade på Hotell Grand Royal 
dagen före invigningen, kunde geologerna läsa följande i Dagens Nyheter.391 

Det är en ära för Sverges geologer att få mottaga framstående främlingar, men med fog torde 
kunna sägas att dessa med glädje och beundran söka sig till vårt land för att själfva få se det myckna 
intressanta vårt land erbjuder och det utmärkta sätt på hvilket det här utforskats. Om Sverge inom 
någon vetenskapsgren intager en ledande ställning i våra dagar, så är det obestridligen inom 
geologien. Det svenska urberget, de svenska malmerna och de svenska kvartäraflagringarna äro här 
studerade på ett sätt som öfverallt i världen tilldragit sig uppmärksamhet liksom ock det sätt på 
hvilket vi företagit undersökningar inom polarländernas geologi.392 

I närvaro av representanter för kungahuset och regeringen öppnades Geologkon
gressen den 18 augusti.393 Bland åhörarna i den blomsterprydda Musikaliska Akade
mien fanns omkring sjuhundra personer, ditresta från samtliga kontinenter.394 Invig
ningstalet hölls av kongresspresidenten De Geer, vilken högtidligt välkomnade delta
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garna till ett land, som förvisso saknade många vanliga typer av geologiska formatio
ner men som istället "haft förmånen af föreningen mellan den kvartära nedisningen 
och den urbergsplatå som utgör teatern för de stora kontinentala nivåförändringar, 
som så tydligt tillkännagetts och som så väl bevarats tack vare det motståndskraftiga 
materialet i urbergsklipporna".395 

Parallellt och delvis tillsammans med Geologkongressen hölls dessutom den 
andra Internationella Agrogeologkonferensen, vilken hade lockat ytterligare ett 
hundratal forskare till Stockholm.396 Även här spelade Geologiska Föreningen en cen
tral roll, bland annat såtillvida att ledamöterna Gunnar Andersson och Henrik Hes-
selman fungerade som ordförande respektive generalsekreterare. Inte heller de försatt 
chansen att hylla den svenska geologin och de ur deras synvinkel unika nivåför
ändringarna. Sitt inledningsanförande avslutade den antropogeografiskt inspirerade 
Andersson med orden: 

Då hafvet drog sig tillbaka från mellersta Sverges slätter lefde där samma germanska stam som 
finns där ännu idag. Sedan mer än 6,000 år har samma stam fått sin näring ur denna jord. Och vi 
svenskar kunna därför också i egentligaste mening säga att vår kultur är djupt rotad i vårt fädernes
lands jord.397 

På kongressens dagordning fanns ett par övergripande "internationella" frågor. Den 
ena av dessa rörde tillgången på och fördelningen av världens järnmalmsförekomster, 
den andra de postglaciala klimatförändringarna och deras orsaker.398 Båda ämnena — 
som anknöt till centrala forskningsområden i Sverige - hade blivit förberedda genom 
framställningar av digra antologier, med bidrag av forskare från olika länder. Det hölls 
också ett stort antal föredrag av vilka några, som Nathorsts utredning om den arktiska 
floran i Skandinavien och i synnerhet De Geers offentliggörande av en geokronologi 
för de senaste 12 000 åren har blivit klassiska.399 

Arbetet med att upprätta en kvartärgeologisk tidsskala utifrån den varviga lerans 
årsskikt var något som De Geer hade arbetat med till och ifrån sedan 1880-talet, men 
som länge hade fått stå tillbaka till förmån för landhöjningsforskningen. Situationen 
ändrades dock efter kontroversen med Högbom och redan 1904 hade han kunnat 
redovisa en rad nya mätserier från företrädesvis Stockholmstrakten. Tack vare grund
grävningar i samband med de många nybyggnationerna i huvudstaden hade ett flertal 
användbara lerprofiler blottlagts, vilket var till stor fördel för denna forskning. Som
maren därpå kom det verkliga genombrottet.400 För att pröva metoden i en större 
skala hade De Geer - för den "heliga lerans sak" - engagerat tio studenter från Stock
holms högskola och lika många från Uppsala universitet i en slags grävtävling, likt de 
roddtävlingar som hölls mellan studenterna i Oxford och Cambridge. Under det 
"Stora lerfälttåget" skulle grävningar göras dels från Nynäshamn till Stockholm, dels 
från Uppsala till Dalälven genom att deltagarna fick var sin mil att undersöka. Där
efter fortsatte De Geer med medhjälpare att studera lerlager i olika delar av landet för 
att upprätta det han benämnde som den "svenska tidsskalan".401 Frågan var bara hur 
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lerkronologin skulle knytas samman med den historiskt daterbara tiden. De Geer 
gjorde flera misslyckade försök innan han i augusti 1909 prövade idén att använda 
den före detta forsen Gedungsen i Ragunda. Genom den så kallade dödafallskata-
strofen hade denna fors avtappats på vatten varvid lerlagren blivit blottade, och 
genom att mäta dessa ansåg sig De Geer kunna uppskatta tiden mellan landisens 
avsmältning på platsen och "Vild-Hussens" ingripande 1796.402 Det var sammanställ
ningen av detta arbete som De Geer presenterade, när han med bravur inledde Geo
logkongressens föredragssession: landisen hade börjat lämna Sverige för 12 000 år 
sedan.403 Som kronan på verket kunde han dessutom ange det årtal när landisen läm
nade den plats där de just för stunden befann sig.404 

Den Internationella Geologkongressen blev en stor apparat med sina föredrag, 
möten, middagar och totalt sjutton längre exkursioner. I linje med de uppställda 
planerna genomfördes åtta mindre exkursioner under själva kongressen, och efter 
avslutningsanförandena den 26 augusti fortsatte sedan "exkurrerandet" till nya plat
ser.405 Även särskilda kongressvykort och frimärken med geologiska motiv trycktes 
upp tillfället till åminnelse. Att evenemanget blev lyckat rådde det heller inget tvivel 
om. I Populär naturvetenskaplig revy talade Lennart von Post om "en verklig triumf", 
och det inte bara för Sveriges världsberömda geologer "utan för hela vårt land".406 

Kongressen var i så måtto ett påtagligt uttryck för relationen mellan vetenskap och 
nationalism och den skulle, liksom andra liknande kongresser, väl förtjäna ett djupare 
studium än vad som här är möjligt. Som redan har påpekats fick händelsen också ett 
kraftfullt inflytande på den geovetenskapliga verksamheten i Sverige. Ett exempel på 
det är att Geologiska museet blev upprustat. Utställda objekt tvättades och nya tavlor 
och bilder på särskilt intressanta geologiska trakter införskaffades. Samlingar med 
luckor kompletterades och en ny museiguide trycktes. Museet, skriver Edvard 
Erdmann, "ville på ett värdigt och tilltalande sätt möta besöken av de vid kongressen 
talrikt närvarande utländska geologerna, och giva en så vitt möjligt klar bild av Sveri
ges geologi och den svenska geologiska forskningens resultat."407 

Det den annalkande kongressen också gjorde var att tvinga fram vad Ragnar 
Sandegren har kallat för en "bouppteckning" över de resultat som den geologiska 
forskningen hittills hade lyckats uppnå.408 Händelsen blev med andra ord ett incita
ment, både för att slutföra pågående forskningsuppgifter och för att så utförligt som 
möjligt ställa samman översikter kring dominerande forskningsområden. Detta 
gällde såväl för De Geer som för Högbom och Munthe. Utöver geokronologin sam
manställde De Geer både en karta (i skala 1:500 000) över åsar, ändmoräner och 
räfflor inklusive Högsta marina gränsen i södra Sverige och ett nytt arbete om Väst-
sveriges kvartärgeologi.409 Att han valde att inte ta med Norrland vare sig på kartan 
eller i uppsatsen torde kunna förstås mot bakgrund av den tidigare kontroversen.410 

Högbom skrev flera guider och författade också (tillsammans med Axel Gavelin) en 
SGU-rapport om Norra Sveriges issjöar (1910).411 Munthe slutligen utgav sitt stora 
verk Studier öfver Gottlands senkvartära historia (1910) samt en kortare version av 
samma arbete på engelska, vilken även fungerade som guide.4121 de två senare arbe-
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Henrik Munthes grafiska framställningar av nivåförändringarna uppfattades ofta som svårtolkade. Denna 
typ av utvecklingsdiagram lanserades i början av 1900-talet. De streckade och punkterade linjerna S, A, L 
och R skall visa de sänkningar och höjningar som (depå olika nivåer över havet liggande) punkterna S. G., 
A. G., L. G. och R har genomgått efter istiden. H. Munthe (1910). 
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tena framkom en något annorlunda bild av nivåförändringarnas historia än den tidi
gare presenterade och avslutningsvis skall denna bild ges en kort kommentar. 

I samband med karteringsarbeten i bland annat Kalmar och på Gotland hade 
Munthe och dennes medarbetare (Nils Olof Holst bland andra) funnit att södra delen 
av Östersjöbassängen förmodligen hade genomgått fler stadier än Yoldiahavet, 
Ancylussjön och Litorinahavet. Han menade inte att någon radikal ändring av det 
vedertagna utvecklingsschemat var befogad, men däremot att ett antal preciseringar 
behövde göras. Som forskningsmetod hade Munthe använt de traditionella sätten att 
studera kvartära naturminnen, men i samverkan med kemisten Per T. Cleve hade han 
också analyserat lerlagrens innehåll av mikroskopiska kiselalgfossil (den så kallade 
diatomacéfloran). På motsvarande sätt som större molluskfossil användes den fossila 
diatomacéfloran för att dra slutsatser om vattnets variationer i fråga om djup, salthalt 
och temperatur, men till skillnad från de förra var de senare bättre bevarade och 
betydligt fler.413 Detsamma hade också gjorts av andra geologer, framför allt av 
Nils Olof Holst.414 Sammanfattningsvis hävdade Munthe nu, att Yoldiahavet hade 
föregåtts av två sydbaltiska "issjöstadier" med ett mellanliggande hav, här kallat 
"Zanichelliahavet". Dels delade han in slutskedet av Litorinahavet i ett "Limneahav" 
(efter snäckan Limnea ovatå15) och ett avslutande "Myahav" (efter musslan Mya 
arenaria), som i stort sammanföll med den samtida Östersjön. Hur förhållandet mel
lan land och vatten hade ändrats vid Gotland visades också med en ny komplicerad 
typ av nivåförändringsdiagram.416 

De sammanfattande publikationer, som geologernas "bouppteckning" resulte
rade i, blev en utgångspunkt för den fortsatta forskningen. De visade vad som hittills 
hade utförts, men de bidrog också till att blottlägga flera brister.417 I den svenska 
geovetenskapens historia finns det därför fog för att tala om ett före och ett efter. Och 
efter 1910 skulle det, som vi senare skall se, aldrig mer bli som förr, särskilt inte 
beträffande synen på nivåförändringarna. 

I samband med SGU:s kartläggning av landets naturresurser och allmänna geologiska 
beskaffenhet bedrevs även en kartläggning av Sveriges förflutna. Ett syfte med denna 
verksamhet, som även finansierades via Vetenskapsakademien och de högre läro
sätena, var att utreda hur naturen hade danat Sverige sedan den senaste istiden. Den 
forskningen var inte i första hand kopplad till näringslivets behov (även om berö
ringspunkter fanns) utan snarare till vetenskapliga och även nationalistiska drivkraf
ter. Från utvecklingshistorisk synpunkt handlade kvartärgeologin i så motto både om 
att "lära känna sitt land" och "att lära känna sig själv". 

Forskningens grundläggande materiella praktik var att lokalisera, inventera och 
tolka sådana lämningar som hade bildats under den postglaciala tiden. Dessa så kal
lade kvartära bildningar gavs därigenom status som "naturminnen", vars existens och 
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fördelning ansågs kunna vittna om olika geologiska processer, förutsatt att de lästes på 
rätt sätt. Vilka kvartära bildningar som var relevanta att tolka och hur de verkligen 
skulle uttolkas var dock frågor som ständigt var under diskussion. 

Nivåförändringarna mellan land och vatten var en geologisk process som till
skrevs en avgörande betydelse för Sveriges daning, men som också väckte geologernas 
intresse av andra skäl. Det förekom gott om naturminnen som vittnade om nivå
förändringar, och det fanns en lång tradition av inhemska vetenskapliga studier att 
bygga vidare på. Fenomenet, som ännu kunde märkas längs kusterna, associerades 
vidare med de bördiga jordarnas uppkomst. I själva föreställningen om nivåföränd
ringarna som en pågående landhöjning fanns också en symbolisk betydelse: Sverige 
var ett land som genom en makalös kraft hade vuxit fram ur is och vatten och dess 
utvecklingshistoria var därför "sällsynt växlande, nära nog sagolik", som Gerard De 
Geer uttryckte det. 

Kartläggningen av det förflutna resulterade i en berättelse om Sveriges geogra
fiska utveckling, där nivåförändringarna spelade en framträdande roll. Under kart
läggningens gång framkom emellertid att fenomenet var betydligt mer komplicerat 
än vad forskarna först hade kunnat ana, varför berättelsen vid upprepade tillfällen fick 
formuleras om. Enligt 1860-talets berättelse hade istiden följts av en landsänkning 
som i sin tur hade följts av en landhöjning. Oscillationen hade dock inte varit likfor
mig, utan södra delen av landet hade snarare rört sig i motsatt riktning jämfört med 
resten av landet. Tillsammans med klimatets förändring hade nivåförändringarna i 
sin tur påverkat Östersjöbassängens naturförhållanden. Dessa förhållanden tolkades i 
termer av olika utvecklingsstadier. Innan samtidens bräckta innanhav hade bildats, 
hade Östersjön först utgjort ett ishav ("Yoldiahavet") och därefter ett salthav ("Lito-
rinahavet"). 

Att Skåne sjönk upplevdes som en anomali, men denna anomali försvann under 
1870-talet sedan geologerna enats om att även denna region var stadd i höjning. Snart 
uppstod dock nya problem. Åttiotalsgenerationen av geologer uppmärksammade nya 
typer av naturminnen, som relaterades till nivåförändringarna. Gerard De Geer fann 
att inte en utan två landsänkningar och landhöjningar hade ägt rum och Henrik 
Munthe föreslog att Östersjön inte bara hade utgjort ett ishav och ett saltvattenshav 
utan däremellan även hade varit en insjö med sötvatten. De Geers "postglaciala land
sänkning" integrerades i 1880-talets berättelse, och det gjorde även "Ancylussjön", 
även om Munthe fick strida för saken. 

Allt sedan Geologiska Föreningens tillkomst var berättelsen om Sveriges geogra
fiska utveckling under debatt, men vad som intressant nog inte problematiserades 
nämnvärt var den rådande föreställningen om nivåförändringarnas natur. Varje nytt 
naturminne förefaller ha tolkats inom ramen för en "tankestil", i Flecks mening, där 
det togs för givet att nivåförändringarna i Skandinavien i huvudsak berodde på höj
ningar och sänkningar av själva landet. Denna tankestil uppbars av ett stabilt tanke
kollektiv, bestående av ledande geologer inom SGU och Geologiska Föreningen. Ett 
uttryck för tankekollektivets stabilitet var den mobilisering som följde när tankestilen 
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— och därmed berättelsen om Sveriges daning — utmanades av österrikaren Eduard 
Su ess och andra forskare under 1880- och 1890-talen. 

Under "landhöjningsstriden" tvingades de svenska geologerna precisera sina 
argument och det var i detta skede som Högsta marina gränsen och isobaskartan 
konstruerades. Eftersom Högsta marina gränsens höjd över havet varierade från plats 
till plats bekräftade den att nivåförändringarna hade skett olikformigt och därför inte 
kunde bero på en allmän sänkning av havsytan. Hur ojämn landhöjningen hade varit 
visades i sin tur av gränsens visuella representation, isobaskartan. Som orsak till att 
just Sverige hade förärats denna landhöjning åberopades inlandsisens tryck ("the 
glacio-isostatic principle") i kombination med urbergets gränser. 

Berättelsen om Sveriges geografiska utveckling bestod och infördes under 1890-
talet i ett antal böcker av handbokskaraktär. I denna litteratur anfördes inte bara de 
nya landhöjningsargumenten, berättelsen illustrerades även med de första visuella 
representationerna av Östersjöregionens postglaciala utvecklingsstadier. Här formu
lerades också den "landhöjningslag", enligt vilken höjningen hade varit störst i cen
trum av Sverige. Men samtidigt som de kvartärgeologiska teorierna framstod som 
fakta genom denna reproduktiva och litterära praktik, utbröt en kontrovers inom 
tankekollektivet beträffande landhöjningen i Norrland. Under denna kontrovers 
framkom att de interpoleringar och extrapoleringar som legat till grund för såväl 
isobaskartan som landhöjningslagen varit bristfälliga och behövde kompletteras. 
Kontroversen slutade med att landets höjningscentrum "flyttades" till södra Norr
lands kust, närmare bestämt till Skuleberget, samtidigt som nya frågor om nivå
förändringsforskningens resultat och begränsningar restes. 

När berättelsen om Sveriges geografiska utveckling — tillsammans med polar
forskningen och geokronologin med "den svenska tidsskalan" — offentliggjordes vid 
den elfte Internationella Geologkongressen i Stockholm 1910, sattes kronan på det 
kvartärgeologiska verket. Liksom under Linnés tid befann sig nu den svenska natur
forskningen vid vetenskapens front; Sverige hade försvarat sin rangplats bland natio
nerna. Stor uppmärksamhet under kongressen tilldrog sig även den svenska forsk
ningen om vegetationens och klimatets postglaciala utveckling. Relationen mellan 
detta forskningsområde och kvartärgeologin skall undersökas i nästa kapitel. 
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Any scene from deep time embodies a fundamental problem: it must make visible what is really 
invisible. It must give us the illusion that we are witnesses to a scene that we cannot really see; 
more precisely, it must make us 'Virtual witnesses" to a scene that vanished long before there were 
any human beings to see it.1 

Martin J. S. Rudwick 1992 

I det föregående kapitlet undersöktes hur en berättelse om Sveriges geografiska ut
veckling blev formulerad i samband med SGU:s kartläggning av landets geologi och 
naturresurser. Det var en framställning som hade sin kronologiska utgångspunkt i 
istiden och som särskilt behandlade frågan om hur och varför nivåförhållandet mellan 
land och vatten hade förändrats i samband med upprepade landsänkningar och land
höjningar. Den nationella naturhistorien fylldes därmed med ett kvartärgeologiskt 
innehåll. Det var dock inte bara geologiska frågeställningar som restes i anslutning till 
istidsteorins etablering. Att landet en gång i tiden hade varit täckt av en landis impli
cerade även att den "svenska" floran och faunan hade en postglacial historia. 

När och varifrån hade växterna och djuren invandrat och hur hade de sedan spri
dit sig i rummet? Hur hade den "svenska skogen" kommit till? Med sådana frågor, 
som också skall förstås i ljuset av evolutionsteorins genombrott omkring 1870, vidga
des det traditionella botaniska och zoologiska studiet av Sveriges samtida natur till att 
även inbegripa ett studium av växt- och djurvärldens utvecklingshistoria. Detta var 
ett forskningsområde som gavs olika namn under andra hälften av 1800-talet, men 
som kan samlas under beteckningen historisk växt- och djurgeografi eller historisk 
biogeografi. Tanken med detta kapitel är inte att behandla den historiska biogeogra
fin som helhet utan endast aspekter av den historiska växtgeografin. Syftet är att 
undersöka hur olika forskare försökte kartlägga, beskriva och visualisera landets post-
glaciala vegetationshistoria och därigenom utreda vilket inflytande berättelsen om 
Sveriges geografiska utveckling hade för denna verksamhet. 

Parallellerna mellan den historiska växtgeografins och kvartärgeologins praktiker 
är på många sätt slående och det förra forskningsområdet kan därför problematiseras 
på ett likartat sätt som det senare. Det handlade om att i fält lokalisera och definiera 
naturminnen och att utvidga kännedomen om den nationella naturhistorien, men 
här med en berättelse om den svenska vegetationens utveckling. En annan aspekt av 
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vetenskapshistoriskt intresse är att den historiska växtgeografin inte bara kan betrak
tas som en mellanform av botanik och paleontologi, utan också som ett led i eko
logins etablering som vetenskaplig inriktning i Sverige. Gränserna mellan 1800-talets 
paleontologi och historiska biogeografi var inte skarpa, men det fanns ändå en viss 
skillnad beträffande både studieobjekt och arbetssätt. Paleontologin inriktades främst 
mot de allra äldsta lämningarna, ofta av utdöda arter, och deras taxonomi, stratigrafi 
och evolution. En central uppgift var att utreda vilka arter som var "föregångare" och 
vilka som var "avkomlingar", vilket var en kunskap som blev av stor betydelse för den 
geologiska kronologin. Inom den historiska biogeografin i Sverige studerades däre
mot främst lämningar av arter som existerade i samtiden samt sammanhanget mellan 
dessa arter och den (förhistoriska) fysiska omgivningen, det vill säga vad som i dag 
kallas för ekologiska samband mellan organismerna och naturmiljön.2 På detta sätt 
kom den historiska växtgeografin att baseras på både botaniska och geologiska kun
skaper.3 

Kapitlet inleds med en kort betraktelse över växtgeografin vid 1800-talets mitt. 
Därefter undersöks förhållandet mellan kvartärgeologin och den historiska växtgeo
grafin fram till början av 1900-talet, inklusive botanisternas bidrag till landhöjnings
frågan. En utdragen och bitvis invecklad kontrovers, som fördes mellan botanisterna 
Gunnar Andersson och Rutger Sernander, kommer att analyseras särskilt. Avslut
ningsvis diskuteras förutsättningarna för pollenanalysens introducering och utveck
ling under 1910-talet. Pollenanalysen är en metod som först användes för att utreda 
skogs- och klimathistorien men som senare blev användbar även inom andra 
forskningsområden. 

Vegetationen har en historia 

Uppfattningen att vegetationens utbredning påverkas av "geologiska" faktorer är 
gammal och återfinns exempelvis hos en fysikoteologiskt inspirerad naturalhistoriker 
som Linné.4 Enligt Linné befann sig naturen å ena sidan i en skönt ordnad jämvikt 
där allt "går i kring" och upprätthåller sin egen "ekonomi".5 Arterna var oföränderliga 
och deras antal bestämt.6 Också sammansättningen av naturens beståndsdelar var sta
tisk, en given företeelse planerad av Gud. Å andra sidan skedde förändringar i natu
ren: vattennivån i havet sjönk, och detta förhållande hade inverkan på växternas och 
djurens utbredningsmönster. Givetvis hade även denna dynamik sin gudomliga 
ändamålsenlighet hos Linné. I själva verket hade hela jorden - med undantag för en 
enda ö, Eden — en gång i tiden varit täckt av vatten. Där hade alla djuren levt två och 
två i par och de, liksom växterna, hade därefter förökat och spridit sig i takt med att 
vattnet långsamt drog sig undan och blottade den nya marken.7 Samma sak skedde 
efter syndafloden och det gjorde det alltjämt i Linnés Sverige. Liksom när växterna 
långsamt spred sig över världen från paradiset, fortsatte de att kolonisera de expande
rande älvstränderna och kusterna omkring Östersjön. Någon förändring av klimatet i 
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Skandinavien eller annorstädes hade däremot inte skett, ansåg Linné, vilket innebar 
ett problem för honom: hur hade växterna och djuren, exempelvis renen, lyckats för
flytta sig över klimatzonerna? 

Den syn på växternas och djurens utbredningshistoria som Linné företrädde för
ändrades på flera punkter under första hälften av 1800-talet. Tanken att alla arter 
hade skapats och spridits från en enda plats ifrågasattes och istället uppstod idén om 
en "polygenesis". Samtidigt flyttades fokus från enskilda arter till grupper av arter, så 
kallade "floror" och "faunor". Med en flora eller fauna menades inte bara en enkel 
lista på arter, utan snarare en grupp av olika växter eller djur som ansågs höra ihop och 
representera en enskild region eller nation. Naturforskare som Alexander von Hum
boldt och Göran Wahlenberg bidrog till att växtgeografin fick en ny teoretisk form, 
där vegetationens beroende av det lokala klimatet och andra geofysiska omständig
heter uppmärksammades. Enligt Pär Eliasson kan man tala om ett nytt "holistiskt 
seende" där platsbundna förhållanden i naturen blev det centrala.8 

Det framkom dock snart att såväl klimatet som geografin hade förändrats, vilket 
i sin tur hade medfört förändringar av arternas sammansättningar på en och samma 
plats. Zoologen Sven Lovén till exempel noterade "ishavsrelikter" i Sverige redan 
1839 och denna ishavsfauna av musslor och fiskar tydde på att det nordiska klimatet 
en gång i tiden hade varit betydligt bistrare, vilket hade bidragit till att artsamman
sättningen i Sverige då varit helt olik den som fanns i hans egen samtid. Förmodligen 
hade hela naturlandskapet sett annorlunda ut, en insikt som i förlängningen skulle 
bidra till istidsteorins genomslagskraft.9 Utifrån sin uppfattning om nivåförändring
arna drog Sven Nilsson vidare upp riktlinjer för hur växternas och djurens invandring 
till Sverige hade gått till. Nilsson tänkte sig att en "germansk" fauna och flora först 
hade invandrat vid en tid då Sverige varit landfast med Tyskland. När södra delen av 
landet började sjunka och den norra höja sig hade sedan en "sibirisk" fauna och flora 
kommit in från nordost.10 Liknande tolkningar utifrån ett geologiskt perspektiv ut
arbetades vid samma tid av naturalhistorikern Edward Forbes (1815-1854), som, 
inspirerad av Charles Lyell, menade att djuren och växterna hade invandrat till Stor
britannien via en förhistorisk landbrygga mellan de brittiska öarna och kontinenten. 
Forbes hörde också till dem som hävdade att klimatologiska förändringar i det för
flutna reflekterades i den samtida floran och faunan. Sådana ansatser från den tidiga 
geologin, paleontologin och biogeografin blev senare av stor betydelse för Darwins 
och Wallaces tänkande.11 Paleontologiska och evolutionsteoretiska idéer kring livets 
uppkomst och arternas utveckling kommer emellertid inte att behandlas här.12 

Att vegetationen i Skandinavien hade genomgått radikala förändringar uppmärk
sammades under 1830-talet av botanisten Japetus Steenstrup (1813-1897) och den
nes medarbetare i Danmark. I samband med en geognostisk undersökning av torv
mossar på Själland fann Steenstrup att mossarna var skiktade i ett antal horisontella 
lagerföljder (eller zoner). Eftersom vart och ett av lagren tycktes domineras av läm
ningar från ett speciellt trädslag tänkte han sig att dessa representerade var sin flora 
som någon gång hade levt på platsen: först en aspflora och sedan efter varandra en 
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tall-, ek- och alflora.13 Som en orsak till att vegetationen hade växlat på detta sätt 
föreslog han att klimatet långsamt hade gått från kallare till varmare, men som den 
viktigaste faktorn i sammanhanget räknade han trots allt människans påverkan.14 För 
Steenstrup var kulturhistorien intimt sammanvävd med naturhistorien, och torv
mossarna kunde därför ge en vägledning till fosterlandets kulturella utveckling.15 

Steenstrups växtgeografiska tolkning publicerades 1842 och formulerades alltså 
inte utifrån någon istidsteori. Vissa danska forskare, som exempelvis botanisten 
Christian Vaupell (1821-1862), hade därför svårt att acceptera att en dylik klimatför
ändring hade ägt rum. Vaupell formulerade istället en teori om att naturen genom
gick ett slags växelbruk, genom vilket flora efter flora ersatte varandra i ett ständigt 
kretslopp. Men under andra hälften av 1800-talet, med etableringen av teorierna om 
glaciationen och evolutionen, skulle det Steenstrupska utvecklingsschemat, liksom 
arbetssättet att studera torvmossarnas växtinnehåll, inspirera såväl botanister som 
geologer. Att Sverige en gång i tiden hade varit ett arktiskt is- och vattenrike medförde 
en föreställning om att landet då varit mer eller mindre tomt på växter och djur. Först 
under issmältningens gång, då klimatet blivit mildare, hade en kolonisering varit 
möjlig, och frågan var hur denna invandring och utbredning hade gått till. Istiden 
blev således den vetenskapliga utgångspunkten för denna forskningsinriktning, eller 
för att citera Gunnar Anderssons ord: 

I denna tid, som man inom vetenskapen kallat istiden [. . .] har man en gifven utgångspunkt för 
alla resonnemang, funderingar eller undersökningar, som röra sig öfver, huru och när alla de 
tusental af högre och lägre växtformer, som nu finnas i vårt land, kommit till sin nuvarande plats.16 

VÄXTGEOGRAFI MED KVARTÄRGEOLOGISKT TIDSDJUP 

Vetenskapliggörandet av den "svenska" växtvärldens kvartära utvecklingshistoria, 
praktiskt såväl som teoretiskt, hade sin vagga i Skåne. Närheten till Danmark och den 
forskning som bedrevs där var säkert en viktig orsak till det, men det fanns också 
andra skäl. Till kontexten hör exempelvis den så kallade "skånska kolfebern", vilken 
innebar att stora summor lades ner på utgrävningar av regionens kolfält.17 I vissa 
stycken som hissades upp ur nygrävda schakt påträffades fossila växtrester och sådana 
lämningar hittades också i anslutning till de många tegelbruken där.18 Under 1860-
talet hade vidare botaniken vid Lunds universitet blivit fast förankrad i systematik 
och morfologi. Här fanns den levande traditionen från Sven Nilsson, som uppehöll 
sin professur fram till 1856, och det var här Otto Torell formulerade sina idéer om 
den nordiska istiden. I denna miljö skolades Fredrik Areschoug (1830-1908) och 
Alfred Nathorst, två naturforskare som på var sitt sätt bidrog till den historiska växt
geografins etablering i Sverige. För båda blev den nya geologin och idéerna om nivå
förändringarna viktiga. 

Areschoug, som till sin politiska hållning sägs ha varit frisinnad och redan under 
början av 1860-talet anammade Darwins utvecklingsteori, var en av de första som 
tillämpade istidsteorin inom botaniken.19 År 1866, några år efter att Torell hade sam
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manfattat sina glacialidéer i skrift och strax före Carl Wilhelm Paijkulls och Axel 
Erdmanns kvartärgeologiska arbeten, trycktes hans "Bidrag till den Skandinaviska 
Vegetationens Historia". "De geologiska undersökningarne hafva fullständigt bevi
sat", underströk Areschoug i sin inledning, "att vegetationen på jorden undergått 
väsendtliga förändringar, hvilka stått i det närmaste samband med de allmänna, af de 
stora geologiska epocherna framkallade förändringarne af jordens yta."20 Även under 
den yngsta av dessa epoker, den kvartära, hade vegetationens beskaffenhet ändrats. 
Allt sedan slutet av istiden hade växterna intagit den skandinaviska halvön och 
Areschougs syfte var att försöka beskriva hur denna process hade gått till.21 

Med Steenstrups forskning som förebild hade Areschoug själv gjort mindre 
undersökningar av växtlämningar i skånska torvmossar. Men det var inte i första hand 
mot bakgrund av sådant arbete som han formulerade sina ståndpunkter. Hans 
främsta metod var istället att använda kunskapen om den befintliga växtlighetens 
utbredning och artsammansättning i olika delar av Europa och Asien, och därefter 
dra slutsatser om det förflutna.22 Det var för övrigt ett arbetssätt som samtidigt hade 
etablerats i England och Schweiz, bland annat genom darwinistiskt inspirerade fors
kare som Oswald Heer (1809—1883).23 "By looking at the present distribution of 
animals and plants, and by comparing this with what was known about geological 
changes in the past, the evolutionist could seek to explain how the populations of the 
earths various regions had been built up through successive migrations", enligt Peter 
Bowler.24 

Areschoug delade in den skandinaviska vegetationen i två delar, en äldre och art
fattig som härrörde från själva istiden och en yngre bestående av växter som hade 
invandrat efter denna period. Han kategoriserade den vidare i tre olika invandrings
typer: en arktisk, som under istidens senare skeden hade invandrat österifrån ("nord
sibiriska floran"); en nordöstlig och östlig, som kommit från Sibirien direkt efter 
istidens slut ("Altai-floran"); en sydöstlig och sydlig som invandrat från Europa via 
Danmark under senare tider.25 Liksom Steenstrup såg alltså Areschoug vegetationens 
utveckling i distinkta skeden, kronologiskt utifrån de varierande geologiska och kli
matologiska förutsättningarna, men också rumsligt utifrån var växterna härstam
made. 

"Bidrag till den Skandinaviska Vegetationens Historia" innehåller i allt väsentligt 
långa, kategoriserande artlistor, men mellan dessa för Areschoug ett teoretiskt resone
mang som ger en antydan om hans vidare tänkande i ämnet. Fullständigt övertygad 
om sina slutsatser, exempelvis angående växternas olika spridningsvägar, var han inte. 
Klart var dock att förändringar hade ägt rum och att det inte bara var människans 
ingripande i naturens ordning som var orsaken till det. Människans verksamhet var i 
själva verket endast ett av de många medel av vilka "naturen betjenar sig för upp
nåendet af sina syften", förklarade han, och denna verksamhet gick "i den rigtning, 
som naturen utstakat".26 Det var alltså andra faktorer än jordbruk och skogsbruk som 
styrde växternas förändrade utbredningsgränser, och därmed kom han in på utveck
lingsläran, klimatets variationer och landhöjningsfrågan. Areschougs mening var att 
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varje art å ena sidan strävade efter att maximera sin utbredning och å andra sidan att 
flytta på sig då ogynnsamma förändringar i de "kosmologiska förhållandena" inträf
fade. Som sådana förändringar räknade han variationer i klimatet men också i förhål
landet mellan land och vatten. De förra var nog i sin tur ett resultat av de senare, men 
kanske också av ändringar av havsströmmarnas riktningar, funderade han. Vad som 
egentligen gjorde att landet höjde och sänkte sig uttalade han sig däremot inte om. 
De danande processerna beskrevs på följande sätt: 

Om det t. ex. inträffar, att ett land betydligt höjer sig, hvarigenom luftens temperatur kommer att 
i samma mån sjunka, eller att de varma hafsströmmar, som förut berört detta lands kuster, antaga 
en annan rigtning, så draga sig de växtarter, som ej kunna uthärda det deraf uppkomna kallare 
klimatet derifrån, d. v. s. bortdö, och ersättas af andra, hvilkas invandring från något närgränsande 
område just genom denna temperaturförändring befordras. [ ] Men jordytans höjning och 
sänkning inverka i sjelfva verket på vegetationens beskaffenhet ej blott genom de deraf åstad
komna förändringarne i klimatet och de meteorologiska förhållanderna i allmänhet, utan äfven 
genom de förändringar i afseende på ländernas och hafvens fördelning, som deraf blifva en följd.27 

För sitt tänkande om nivåförändringarna vilade Areschoug tungt på Nilssons och 
Torells uppfattningar. Bland annat lade han stor vikt vid den landbrygga, vilken dessa 
ansåg hade funnits mellan Sverige och det europeiska fastlandet, som en faktor för 
den senare växtinvandringen. Areschoug framkastade också hypotesen att hela Öster
sjön kunde ha varit torrlagd under istiden. Mycket av den svenska växtfördelningen 
skulle nämligen kunna förklaras om det en gång också hade funnits en landförbin
delse mellan Skandinavien och Ryssland (Baltikum). "Öarne i Östersjön blifva då 
lemningar af detta sjunkna land", spekulerade han.28 En annan företeelse, som skulle 
underlätta förståelsen av vegetationens historia, vore om det efter istiden hade funnits 
en specifik period då klimatet faktiskt hade varit mildare än det samtida. Denna 
fråga, som senare skulle bli brännande, lämnades dock öppen tills vidare. 

ALFRED NATHORST OCH DEN ARKTISKA FLORAN 

Den vittfamnande "Bidrag till den Skandinaviska Vegetationens Historia" kan be
traktas som ett sidospår från Areschougs normala forskningsverksamhet, vilken i 
huvudsak bestod av växtanatomiska och växtmorfologiska studier. Under perioden 
1867-79 var han lärare i botanik vid Ainarps lantbruksinstitut, för att därefter överta 
Lundaprofessuren efter Carl Adolph Agardhs son, Jacob Agardh. Han författade ett 
flertal läroböcker och byggde sakta men säkert upp den nya institutionen för botanik 
i Lund. Där Areschoug slutade tog yngre forskare vid och en av dem var Alfred 
Nathorst.29 Inom vetenskapshistorien är Nathorst främst känd för sin omfattande 
geologiska och paleontologiska polarforskning och i det föregående kapitlet upp
märksammades även hans kvartärgeologiska insatser.30 Som kommer att framgå var 
han också en central gestalt i den tidiga historiska växtgeografin i Sverige, framför allt 
som upptäckaren av Skånes "arktiska flora". 

Alfred Nathorst inledde sina botaniska studier i Lund 1868, men flyttade snart 
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till Uppsala för att kunna fördjupa sig inom geologin. Åter i Lund disputerade han 
1874 och blev därefter docent i geologi. Under tiden hade han efter en förfrågan från 
sin tidigare lärare Torell blivit knuten till SGU, där han arbetade från 1873 och 
framåt.31 Han lämnade sedermera sin docenttjänst och bosatte sig i Stockholm, där 
han under perioden 1884-1917 även var intendent för den nyinrättade avdelningen 
för paleobotanik vid Naturhistoriska riksmuseet. Denna avdelning blev en viktig 
institution och kom att spela något av en motsvarande roll för den historiska växt
geografin som Geologiska museet gjorde för geologin. Tjänsten i fråga liksom en 
personlig professur tillkom efter en motion i riksdagen, lämnad av vännen och kolle
gan Adolf Erik Nordenskiöld, som då var intendent vid museets mineralogiska avdel
ning.32 Nathorst var, som Jenny Beckman har uttryckt det, Nordenskiölds personliga 
protegé.33 

Nathorst var inte i första hand botanist, men det var ändå växterna och deras 
historia som han framför allt ägnade sitt vetenskapliga intresse.34 Han var ingalunda 
den förste i Sverige som uppmärksammade (mer eller mindre) förstenade växter som 
fossil — hans förebilder i det avseendet var Sven Nilsson och Nils Peter Angelin — men 
genom honom började dessa lämningar tolkas på ett nytt sätt.35 Fostrad till darwinist 
såg han som en av sina huvuduppgifter att empiriskt belägga såväl descendensteorin 
som den nordiska istidsteorin. Men, berättar hans efterträdare vid riksmuseet Thore 
Halle, som strängt konservativ och mycket patriotisk betraktade Nathorst också sin 
vetenskapliga gärning som en hyllning till Sverige och den svenska naturen. Utanför 
det offentliga arbetet författade Nathorst egna dikter där han gav uttryck för sin 
rädsla inför det nya och moderna och istället längtade tillbaka till det Sverige som en 
gång varit.361 sin teckning av SGU:s historia valde Edvard Erdmann sålunda att ge 
honom epitetet "fosterländsk skald".37 Att söka den svenska naturens historiska röt
ter, som Nathorst bokstavligt talat gjorde, kan därför också förstås som ett uttryck för 
denna form av nationalism. Och han nöjde sig inte med att bara söka dessa rötter. 
Som kommer att visas i avslutningskapitlet strävade Nathorst även efter att åstad
komma ett skydd av dem. 

Thore Halle har översiktligt delat in Nathorsts paleobotaniska verksamhet i tre 
skeden: floristisk-stratigrafiska arbeten över Skånes fossila floror, främst under SGU-
tiden; undersökningar av polartraktens fossila floror, förknippade med polarfärderna; 
morfologisk-anatomisk forskning under tiden vid riksmuseet.38 Dessa skeden karak
täriseras alla av ett huvudsakligt intresse för växtlämningar som var äldre än kvartär-
tiden och faller därför utanför ramen för denna avhandling. Men åren före 1877 
deltog Nathorst också aktivt i den av Areschoug påbörjade inventeringen av den 
glaciala och postglaciala floran i Skåne och författade då flera uppsatser som inspire
rade till fortsatta undersökningar, inte minst angående landhöjningsfrågan. Av avgö
rande betydelse för denna inriktning var ett antal tidiga undersökningar som 
Nathorst gjorde i närheten av sina hemtrakter i Alnarp. Där, i leran mitt i bok
landskapet, påträffade han hösten 1870 växtlämningar som han ansåg härstamma 
från en förhistorisk tundraflora. 
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Resultatet av denna undersökning presenterades samma år i uppsatsen "Om 
några arktiska växtlemningar i en sötvattenslera vid Alnarp i Skåne".39 Efter en 
genomgång av fyndplatsens geologiska sammansättning och de glaciala och post-
glaciala lerlagren, enligt Axel Erdmanns terminologi från 1868, berättade Nathorst 
här att han ovanpå moränen hade funnit organiska lämningar "hvilka för sin tillvaro 
fordra ett arktiskt klimat".40 Bland dessa blad och andra växtrester, av vilka vissa be
stämdes med hjälp av Areschoug, konstaterades bland annat former av fjällsippa 
{Dryas octopetala), polarvide (Salix polaris) och dvärgbjörk (Betula nana). Därefter 
gav sig Nathorst in på en teoretisk tolkning kring det historiska förlopp som hade 
möjliggjort denna floras förekomst i Skåne, en tolkning som i hög utsträckning base
rade sig på andra forskares geologiska och botaniska uppfattningar. 

Liksom Areschoug funderade Nathorst kring nivåförändringarnas påverkan på 
vegetationen och då särskilt på förhållandena i Skåne. Hans uppfattning var att isti
den hade uppkommit på grund av en landhöjning, som hade upphört när landet 
började sjunka, varvid klimatet blev mildrare. Därefter hade - av någon anledning -
landet åter börjat höja sig. Som visades i föregående kapitel var förhållandet i södra 
Sverige något mer komplicerat, eftersom den allmänna föreställningen vid denna tid 
var att Skåne sjönk. Men av de marina lerlagren vid Alnarp att döma verkade det 
snarare vara så, att även Skåne först hade sjunkit och sedan åter börjat stiga, ansåg 
Nathorst.41 

Till skillnad från Areschoug betraktade Nathorst det istida Sverige som en ur 
biologisk synpunkt tom tavla. Det är väl "temligen antagligt", skrev han, "att under 
sjelfva istiden ingen vegetation kunnat i Skandinavien ega bestånd, utan att först med 
glacierernas tillbakagång den vigtiga förändringen inträffade, att växter kunde in
vandra och taga i besittning det af isen fordom betäckta området".42 Från att först ha 
levt vid nordpolen hade den arktiska floran tvingats följa inlandsisen söderut, och 
därefter återvänt sedan isen dragit sig tillbaka under det att landet sjönk och klimatet 
successivt blev mildare. I kampen för tillvaron hade vegetationen sedan växlat så som 
Steenstrup visat, och Nathorst tänkte sig också att processen skulle kunna upprepas 
om klimatet åter förändrades: 

Antaga vi för öfrigt, att det närvarande klimatet så småningom blefve kallare till en ny istid, så lär 
väl ingen kunna bestrida att först boken, sedan eken och sist tallen skulle försvinna, för att i sin 
ordning ersättas af den arktiska vegetationen, tills äfven denna måste vika för den framträngande 
isen.43 

På detta sätt resonerade Nathorst kring den högre vegetationens historia utifrån den 
fältforskning som hade utförts i Danmark, men han beklagade sig samtidigt över 
"den ringa kännedom vi ega om lagringsförhållandena mellan de olika trädslagen i 
våra Svenska torfmossar".44 Areschougs utredning lovordades av honom, men den var 
ju bara en början på det stora arbetet. Med sitt eget lilla bidrag manade därför 
Nathorst till en utökad forskningsverksamhet på området, och han skrev förhopp
ningsfullt att "det lider väl ej tvifvel att vi slutligen skola erhålla en noggrann kunskap 
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om vegetationens vexlingar efter istiden, då naturen på så mångfaldigt sätt — i leror, 
kalktuff, torfmossar etc. — sörjt för växtlemningarnas bevarande".45 Det bör dock 
framhållas att inte heller Nathorst undersökte torvmossar i någon större utsträckning. 
Likt övriga geologer koncentrerade han sig i första hand på innehållet i lerlagren, 
senare även på växtavtryck i så kallade kalktuffer.46 

De arktiska växterna i Skåne lämnade ett unikt prov på att de uppställda teorierna 
om klimatets förändring verkade stämma. Fynden blev också mycket uppmärksam
made, både i fack- och dagspress, och flera författare har spekulerat i hur den då blott 
nittonårige studenten kunde lyckas med sin bedrift.47 Var det månne hans tidigare 
vistelse på Spetsbergen som var orsaken till att han "såg det han såg"? Nathorst hade 
nämligen deltagit i 1870 års polarexpedition, genom vilken han hade haft möjlighet 
att studera den arktiska växtligheten i dess verkliga miljö. Han gjorde inte bara bota
niska och geologiska undersökningar, utan samlade också in arktiska växter som för
des till Sverige för att kunna användas som referensmaterial vid komparativa studier 
av fossil hemmavid. Denna erfarenhet torde nog ha haft betydelse för hans tolkningar 
av den fossila floran i Skåne, vilka alltså gjordes på hösten sedan han hade återvänt. 
Nathorst själv menade dock, att hans iakttagelse och insikt om att fossilen i fråga var 
arktiska, framför allt härrörde från att han, under hemfärden från Spetsbergen, hade 
lärt sig känna igen levande dvärgbjörk i Norge.48 Oavsett vilket kan man dock konsta
tera att han redan hade "blicken" för dessa naturminnen när han inledde sina under
sökningar i Skåne. 

Nathorsts undersökningar av kvartära växtlämningar fortsatte 1871, först på Själ
land dit han inbjöds att samarbeta med Steenstrup (och även träffade Eugenius War-
ming) och sedan på nytt vid de skånska tegelbrukens lergropar med ekonomiskt 
understöd från Vetenskapsakademien.49 Ett principiellt viktigt resultat som nu nåd
des var att det danska utvecklingsschemat över "växtlagerfölj derna" kompletterades 
med ett underliggande sötvattenslager, döpt av Nathorst till dryasregionen (även kal
lat den arktiskt—alpina regionen).50 Den stratigrafiska indelningen, som kan kallas för 
Steenstrups-Nathorsts utvecklingsschema, kom därmed att lyda: 1. Dryasregionen, 
2. Aspregionen, 3. Fururegionen, 4. Ekregionen och 5. Alregionen. Året därpå bekos
tade Vetenskapsakademien även en lång forskningsresa till Tyskland, Schweiz och 
England, för att Nathorst skulle undersöka och "bevisa" den arktiska vegetationens 
utbredning under istiden utanför Skandinavien, vilket han också gjorde efter bästa 
förmåga. Sötvattenslager med arktiska växtlämningar var snart kända från en mängd 
platser.51 

Efter doktorsavhandlingen, som kom 1873 och behandlade de prekvartära växt-
fossilens systematik, intog Nathorst positionen som en av landets ledande forskare 
inom områdena paleobotanik och historisk växtgeografi.52 Konkurrensen i Sverige 
var å andra sidan obetydlig. Studerar man en tidskrift som Botaniska Notiser, slås man 
av hur svagt det akademiska intresset för den historiska växtgeografin tycks ha varit i 
Sverige vid den här tiden.53 Inom Botaniska sektionen i Uppsala dominerade växt
systematiken som forskningsområde; Linnés ande svävade ännu över verksamheten.54 
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Men medan Nathorst allt mer vände sitt engagemang mot den prekvartära floran och 
den geologiska kartläggningen i riksmuseets respektive SGU:s regi (utan att för den 
skull upphöra med sina studier om den postglaciala floran), skulle diskussionen om 
vegetationens historia efter istiden på olika sätt fortsätta.55 

KLIMATVÄXLINGAR OCH VÄXTSAMHÄLLEN 

Som tidigare påpekades misstänkte Areschoug att det hade existerat en tid mellan 
istiden och samtiden då klimatet hade vänt, det vill säga att det vid någon tidpunkt 
hade blivit kallare på nytt. Denna misstanke togs upp till behandling under 1870-
talet av professorn i botanik vid universitetet i Kristiania, Axel Blytt (1843-1898), 
vars växtgeografiska idéer sedermera skulle få ett stort inflytande i Sverige vid sidan av 
Steenstrups.56 

Liksom Steenstrup hade gjort i Danmark undersökte Blytt växtlagerföljder i torv
mossar för att på motsvarande sätt som Areschoug och Nathorst studera florornas 
invandringshistoria i Norge. Även Blytt uppmärksammade att distinkta förändringar 
i vegetationen hade ägt rum, vilket i sin tur tydde på att klimatet hade förändrats. 
Men utifrån lagerföljdernas struktur ansåg han sig kunna påvisa att klimatet inte bara 
hade gått från en generellt kallare till varmare temperatur, utan att det också hade 
genomgått flera faser av torrare och fuktigare tillstånd. Enligt Blytt varvades nämligen 
så kallade "torrhetsälskande" växter (framför allt rester av stubbar) med lager av växter 
som var "fuktighetsälskande".57 Denna företeelse återfanns i torvmossar inom flera 
områden, i synnerhet i sydöstra Norge. 

Istället för att bara överföra Steenstrups invandringsschema med de fyra torv-
regionerna till Norge, introducerade Blytt ett flertal nya klimatvegetationsperioder 
enligt sin "Theori om vexlende torre og fugtige Tider". Enligt denna teori visade 
torvmossarnas byggnad i allmänhet följande förändringar: 1. Istid med fuktigt kli
mat, 2. Leror med arktiska plantor, kontinentalt klimat, 3. Torv med asp och björk, 4. 
Subarktiskt stubblager, 5. Subarktiskt torvlager, 6. Borealt stubblager, 7. Atlantiskt 
torvlager, 8. Subborealt stubblager, 9. Subatlantiskt torvlager.58 Efter istiden, då ett 
lerlager med arktiska plantor hade bildats (enligt Nathorst), hade alltså fyra torv-
bildande processer ägt rum. Dessa processer hade emellertid avbrutits vid tre tillfällen 
då torven hade klätts med skog och ett fjärde skogstillstånd var på väg att bildas i hans 
egen samtid. Under ett föredrag vid Videnskabs-selskabet i Kristiania den 31 mars 
1882 förklarade Blytt att Steenstrups teori nu var ersatt av hans egen, och att den 
dessutom hade visat sig passa in på de danska förhållandena.59 Blytt var dock inte 
ensam om att företräda ett sådant synsätt. Vid ungefär samma tid demonstrerade 
även geologen James Geikie ett liknande klimatväxlingsschema utifrån studier av 
torvmossar i Skottland.60 

Det bör nämnas att Blytt ansåg att hela följden av klimatvegetationsperioder 
endast visade sig i de allra äldsta torvmossarna. Men vilka var då de äldsta? Utifrån 
föreställningen om en konstant landhöjning utan någon landsänkning tänkte sig 
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Blytt att mossar på en låg nivå i förhållande till havet hade bildats i ett sent skede. 
Mossar som låg mycket högt hade däremot deltagit i hela landhöjningsprocessen och 
det var ur dessa som hela vegetationshistorien, från istiden och framåt, kunde utläsas. 
I så måtto var den historiska växtgeografin beroende av kvartärgeologisk kunskap om 
nivåförändringarna. Det förtjänar också att nämnas att Blytt på samma gång tilläm
pade sin klimatteori i syfte att omtolka den norska landhöjningens förlopp. Förekom
sten av skalbankar, terrasser och andra lämningar av forna strandbildningar på olika 
nivåer över havet visade, enligt chefen för Norges Geologiske Undersögelse Theodor 
Kjerulf (1825-1888), att landhöjningen hade skett "knyckigt" i olika etapper; ibland 
hastigt och ibland långsamt med pauser. Detsamma hävdades i Sverige av exempelvis 
Paijkull och Erdmann. Men så hade inte varit fallet, menade Blytt i uppsatsen 
"Theorien om vexlende kontinentale og insulaere Klimater anvendt paa Norges Stig
ning" (1882).61 Strandlinjernas till synes trappstegsformiga karaktär berodde helt 
enkelt på effekterna av klimatets växlingar. Under perioder av fuktigt klimat kunde 
älvarna transportera större mängder löst material till kusterna och detta avgjorde i sin 
tur om havsvågorna kunde bilda strandterrasser eller inte. Landhöjningen hade i 
själva verket förlöpt jämnt och utan avbrott, hävdade Blytt, som ansåg att förekoms
ten av tydliga terrassbildningar i landskapet bara var ett bevis för att hans egen klimat-
växlingsteori var korrekt.62 Blytt skrev: 

Jeg tror saaledes, at Stigningen ikke bevislig var afbrudt af Hviletilstande. Thi alle de Beviser, som 
skulde tale for denne Mening, synes mig snarere at vise, at Landet steg langsomt og uafbrudt under 
vexlende kontinentale og insulaere Klimater. Skjaelbankerne, Terrasserne og Strandlinierne synes 
mig at fortadle den samme Historie, som Torvmyrene og Norges Flora beretter.63 

Varför växlade klimatet på detta sätt? Även denna fråga togs upp av Blytt, som hän
visade till förändringar i vindar och havsströmmar, något som i sin tur förmodligen 
hade sin främsta orsak i regelbundna variationer i jordbanans perioder och i jord
axelns lutning.64 I detta avseende tillämpade Blytt en variant av den astronomiska 
tolkning som den skotske geologen och fysikern James Croll (1821-1890) förfäk
tade, bland annat i det uppmärksammade arbetet Climate and Time in their Geological 
Relations (1875).65 Croll drev här tesen att den tid som förflutit sedan istiden inte alls 
varit så lång som Charles Lyell och andra hade velat göra gällande. I den elfte upp
lagan av Principles of Geology (1872) preciserade Lyell perioden från istidens köld
maximum till omkring 200 000 år, men Croll, som ansåg att nedisningar i första 
hand berodde på växlingar i jordbanan, menade att 80 000 var en mer rimlig upp
skattning. Medan Croll på detta sätt försökte härleda istidernas periodicitet, inriktade 
sig alltså Blytt på de betydligt snabbare och mindre drastiska klimatsvängningar som 
hade inträffat efter istiden.66 

En annan inspirationskälla för studiet av vegetationens historia i Sverige blev 
gruppen kring botanisten och geografen Ragnar Hult (1857-1899) vid Helsingfors 
universitet.67 Hult utförde växtgeografiska undersökningar i den finländska lapp
marken, bland annat omkring Aavasaksa, för att försöka utröna vilka växter som hade 
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invandrat från öster.68 Genom studien "Blekinges vegetation: Ett bidrag till växtfor
mationernas utvecklingshistoria" (1885) utvecklade han också teorier om så kallade 
"växtformationer" och "växtsamhällen", det vill säga föreställningar om vilka växter 
som lever tillsammans och som i sin tur ger vegetationen dess fysionomiska prägel.69 

Hult, som 1886 gav en sommarkurs i Sverige på detta tema, underströk att sådana 
formationer inte var beständiga företeelser, utan att de av olika orsaker förändrades 
över tid. Detta förhållningssätt blev betydelsefullt för uttolkandet och kategoriseran-
det av mossarnas varierande lagerföljder, men också för växtbiologin och den senare 
ekologin.70 

Nivåförändringar och botaniska arkiv 

Med en ny syn på naturen började den traditionella botaniska kartläggningen i 
Linnés mening utvidgas. Även vegetationens utveckling skulle kartläggas, för veten
skapens skull och för att öka kännedomen om fosterlandets historia. Forskare som 
Areschoug och Nathorst visade vägen, men liksom inom geologin var det en grupp 
generationskamrater som under 1880-talet tog vid och utvecklade denna inriktning 
i Sverige. Till denna grupp hörde studenterna Gunnar Andersson (1865—1928), Rut
ger Sernander (1866—1944) och Herman Hedström (1867—1947), varav de två 
förstas verksamhet skall behandlas här och den tredjes längre fram i kapitlet.71 Gun
nar Andersson och Rutger Sernander betraktas idag som portalgestalter i Sveriges 
moderna miljöhistoria. Deras insatser inom den tidiga ekologin, för naturskydds
rörelsen och för skogsvården under 1900-talets första decennier är dokumenterade 
och väl kända.72 Att de dessförinnan ägnade sig åt att vetenskapligt undersöka det 
historiska förhållandet mellan vegetationen, klimatet och nivåförändringarna - och i 
själva verket dominerade detta forskningsområde i Sverige under decennierna om
kring sekelskiftet 1900 - är däremot mindre känt. 

Anderssons och Sernanders intresse för Sveriges postglaciala vegetationshistoria 
grundlades under studietiden i Lund respektive Uppsala.73 Båda hade inflytelserika 
lärare och deltog i akademiska sammanslutningar där det nya forskningsområdet dis
kuterades, den förre inom Lunds Botaniska Förening och den senare inom Naturve
tenskapliga Studentsällskapets botaniska sektion i Uppsala.74 Båda blev också tidigt 
invalda i Geologiska Föreningen i Stockholm, där de socialiserades in i det kvartär
geologiska tankekollektivet och därigenom anammade geologernas tankestil om 
nivåförändringarna.75 Om man med Ludwik Fleck gör en hierarkisk nivåindelning 
mellan ett tankekollektivs inre ("esoteriska") krets och yttre ("exoteriska") krets, bör 
man dock placera Andersson och Sernander i den yttre kretsen snarare än den inre. 
De var med andra ord sympatisörer och inte de som dikterade villkoren för hur nivå
förändringarna korrekt skulle uppfattas.76 

Även om Andersson och Sernander delade tilltro till geologernas berättelse om 
Sveriges geografiska utveckling blev de snart oeniga i andra frågor. I början av 1890-
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talet hamnade de i en skarp kontrovers med varandra, en kontrovers som med veten
skapssociologen Steven Shapins formulering kom att ta sig i uttryck i två typer av 
"boundary-speech". Med detta menas en verksamhet som med retorik och andra 
handlingar syftar till att avgränsa och definiera hur en viss typ av forskning skall och 
inte skall bedrivas.77 Att kombattanterna hade olika syn på Blytts klimatväxlingsteori 
är klart och det har också angivits som en orsak till kontroversen. Botanisten Henrik 
Hesselman har vidare angett ömsesidigt missförstånd som en möjlig orsak: "Ingen av 
forskarna - de voro till hela sin läggning mycket olika varandra - kom att riktigt sätta 
sig in i den andras tankegång".78 Men kontroversen kan också ses i ljuset av deras 
gemensamma karriärvägar och inbördes kamp för att nå inflytande inom det veten
skapliga samhället. De var, för att citera Lennart von Post, "medtävlare på torvmosse
forskningens vädjobana".79 Andersson och Sernander blev småningom landets första 
docenter i växtgeografi, den förre vid Stockholms högskola 1893, den senare vid 
Uppsala universitet 1895, och fram till Geologkongressen 1910 framstod de inte bara 
som landets utan även som världens främsta forskare på området.80 

SKILDA PRAKTIKER OCH IDÉER 

Anderssons och Sernanders uppfattningar om den historiska växtgeografins mate
riella praktiker och därmed om den svenska vegetationens historia tycks i stora drag 
ha formats redan i början av deras forskningsverksamhet. Enkelt uttryckt kan man 
säga att det handlade om ett val mellan studier av växtlämningar i torvmossar ("bota
nisk metod") och i marina leror ("geologisk metod"), eller både-och. Förknippade 
med detta val var också olika uppfattningar om Steenstrups och Blytts teorier och 
om växtgeografins förhållande till kvartärgeologin i allmänhet och kunskapen om 
nivåförändringarna i synnerhet. För att förstå kontroversens uppkomst skall vi därför 
börja med att studera utfallet av Anderssons och Sernanders första fältundersök
ningar från slutet av 1880-talet. 

Liksom föregångarna i Lund gjorde Andersson sina första fältundersökningar i 
södra delen av Sverige.81 Efter inledande arbeten i liten skala fick han understöd från 
Vetenskapsakademien för att 1888 utföra en större studie av växt- men också av djur
lämningar i ett antal torvmossar i södra Skåne. Syftet var att empiriskt kontrollera om 
lagerföljderna där verkligen överensstämde med det utvecklingsschema som 
Steenstrup hade upprättat i Danmark. Lundabotanisten Elias Fries hade under 1840-
talet föreslagit att så torde vara fallet och bortsett från tillägget av Dryasregionen 
pekade Nathorsts nämnda undersökningar i samma riktning.82 Nu skulle saken av
göras, men utöver denna uppgift förväntades Andersson också studera och samla in 
tillräckligt med växtlämningar för att kunna lämna ett bidrag till förståelsen av väx
ternas generella invandringshistoria i hela Skandinavien. I samband med det ämnade 
han pröva Blytts uppmärksammade klimatväxlingsteori på det svenska materialet. 

Uppdraget visade sig inte vara lätt att utföra. I rapporten där Andersson offentlig
gjorde sina resultat far man följa honom, kämpande i ihållande regn från mosse till 
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mosse, den ena med tydliga profiler, den andra så gott som helt söndergrävd och 
därmed svår att tolka.83 Med ett citat från Steenstrup konstaterade han frankt att 
resultaten av denna typ av vetenskap ännu var ganska slumpartade; få ställen kunde 
helt enkelt undersökas så ordentligt som Andersson önskade.84 Han blev också med
veten om den geografiska begränsningen i hans undersökning och drog sig därför för 
att spekulera om situationen i övriga Sverige: "[d]etta i all synnerhet som jag har 
anledning tro, att förhållandena längre upp i landet i mycket gestalta sig annor
lunda".85 Forskningsmetodiken behövde förbättras och forskningsområdet utökas, 
var hans uppfattning. 

Det Andersson kunde konstatera var att vegetationens utveckling just i södra 
Skåne i allt väsentligt hade följt samma förlopp som Steenstrup och Nathorst redan 
hade påvisat. En arktisk flora hade i tur och ordning följts av en asp-, en tall-, en 
ek- och en alvegetation. Även om den samtida skogsvegetationen dominerades av bok 
fann han inte några fossil av detta trädslag. Men eftersom boken med tiden skulle 
komma att utgöra ett skikt i torven diskuterade han även behovet av att införa en sista 
nivå med bokvegetation, vilket hade föreslagits i Danmark. Några starkare belägg för 
Blytts teori om ett omväxlande torrt och fuktigt klimat fann han däremot inte i sina 
torvmossar. En baron Gyllenkrook hade visserligen fäst hans uppmärksamhet vid ett 
lager björkstubbar i en mosse vid sitt gods Sinclairsholm och därtill hade även ett 
mindre antal andra stubblager påträffats av honom själv. Men dylika lager, så grund
läggande för Blytts resonemang, var långt ifrån allmänt förekommande, varför 
Andersson konstaterade: 

Den hittills utförda undersökningen af de sydskånska torfmossarne kan således ej anses lämna 
tillfyllestgörande bevis för att i dessa trakter perioder med växlande nederbördsförhållanden aflöst 
hvarandra under den tid som åtgått för mossarnes bildning, lika litet som de kunna anses bevisa, 
att så ej varit förhållandet.86 

Att liksom Steenstrup undersöka "lagerföljder" i torvmossar och ur dem dra slutsatser 
om florornas invandringsföljd skulle framöver bli ett av Anderssons kännetecken, 
liksom hans skepsis mot Blytt och dennes - liksom andras - "teorier". Själv ägnade 
han sig endast åt "dokumenterade fakta". Nära två decennier senare förklarade 
Andersson, nu i en debatt om Golfströmmens eventuella betydelse för klimatväx
lingarna, att han endast "utgick från alla de kända fakta, som borde förklaras, och ur 
dem sökte uttaga en teori om hurudant klimatet varit, ej såsom föredr. syntes göra, 
från en färdig teori, i hvilken han sökte inpassa fakta".87 

Sernander intog en delvis annan hållning. Genom föredrag i Botaniska sektionen 
i Uppsala och med en serie korta uppsatser, publicerade i Botaniska Notiser omkring 
1890, riktade han istället ljuskäglan mot de marina lerornas växtlämningar och deras 
förhållande till nivåförändringarna. Frågan om landets höjningar och sänkningar var 
nu under intensiv diskussion inom kvartärgeologin. Idén om de dubbla landhöj
ningarna hade etablerats, Munthe hade presenterat sin teori om Ancylussjön och De 
Geer hade precis publicerat sin första uppsats om den Högsta marina gränsen. Jakten 
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på de forna strandlinjerna i det svenska naturlandskapet hade inletts och för tolk
ningen av Östersjöns olika utvecklingsstadier hade särskilt förekomsten av fossila 
mollusker i leror och strandvallar nyttjats som naturminnen. De gamla växtlämning
arna däremot hade inte uppmärksammats på samma sätt. 

Att de marina lerlagren innehöll växter var visserligen känt inom geologin -
sådana lämningar upptogs exempelvis i vissa av beskrivningarna till SGU:s kartblad 
- men de hade ännu inte givits status som kvartära naturminnen. Denna situation 
behövde förändras, ansåg Sernander, och presenterade två skäl till det. För det första 
skulle en systematisk analys av de marina lerlagrens växtrester kunna ge en antydan 
om dessa växters relativa invandringshistoria, det vill säga i vilken ordning de hade 
invandrat. När väl landhöjningens hastighet hade blivit bestämd skulle det för det 
andra vara möjligt att ge de svenska växterna en absolut kronologi.88 Idén som fördes 
fram var alltså att den svenska vegetationens invandringshistoria efter istiden borde 
sättas i ett närmare teoretiskt samband med de sen- och postglaciala nivåförändring
arna. Det klimatologiska argumentet som äldre forskare hade anfört var viktigt, det 
vill säga tanken att det lokala klimatet påverkades av nivåförändringarna, men viktigt 
var också det kronologiska perspektivet. 

Under 1850- och 1860-talen hade Hampus von Post och Axel Erdmann noterat 
"en massa växtlämningar" i en ås vid Enköping och till denna plats begav sig Ser
nander 1888 för att pröva sitt uppslag. Trots den tid som förflutit sedan de geologiska 
undersökningarna hade gjorts, återfann Sernander åsprofilen, varvid han gav sig på 
en stratigrafisk analys av platsen. Likt en geolog studerade och kategoriserade han de 
olika lerlagren och deras innehåll av marina fossil. Men till skillnad från de äldre 
geologerna tog han särskild notis om de i det nedersta lerlagret liggande millimeter
stora lämningarna av vattenväxter. "[H]vad som derjemte föll i ögonen", berättade 
Sernander, "voro de långsträckta, platta band af tydligt vegetabiliskt ursprung, som i 
ymnighet tedde sig på ytorna af hvarje sönderslagen lerstuff. Vid sedermera anstäld 
granskning har jag funnit att vi här ha att göra med fullt typiska lemningar af Zostera 
marina L [ålgräs]".89 

Varför denna upphetsning över fossilt ålgräs? Åsen ifråga låg vid Sernanders besök 
över tio meter över havet, vilket enligt honom gav en antydan om hur mycket landet 
hade höjt sig sedan denna lera hade avsatts. Ålgräs lever nämligen flera meter under 
vattenytan, därtill i salt (eller bräckt) vatten. Sernander menade därför att hans fynd 
också gav en tydlig anvisning om att salthalten i Östersjön hade förändrats under 
postglacial tid, från den söta Ancylussjön till det relativt salta Litorinahavet.90 Ålgräset 
blev därmed något av ett komplement till geologernas litorinafossil. Under samma år 
fortsatte Sernander i andra geologers fotspår och undersökte växtlämningar i marina 
leror kring Uppsala och Umeå. Han intresserade sig nu särskilt för lämningar av gran 
som fanns högt över havet, vilka, tvärt emot den rådande uppfattningen, antydde att 
granen trots allt var relativt gammal som "skandinavisk medborgare".91 Men han fun
derade inte bara över förhållandet mellan vegetationen och nivåförändringarna utan 
hade också synpunkter på klimatets inverkan. Sernander tänkte sig att upprepade 
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klimatförändringar hade ägt rum, förmodligen just som Axel Blytt hade funnit i 
Norge.92 Omdömet om Blytt kan möjligen ha färgats av att hans lärare Kjellman var 
mycket positiv till klimatväxlingsteorin. Men till skillnad från Andersson hade Ser-
nander också själv funnit att fossila stubblager, som vittnade om torra perioder, 
"öfverallt anträffas i våra torfmossar".93 År 1890 slog han således fast: 

AXEL BLYTTS geniala försök att tolka de norska torfmossarnes byggnad och den norska florans 
sammansättning genom att antaga växlande perioder med kontinentalt och insulärt klimat under 
postglacial tid tyckes allt mer vinna i sannolikhet och utgör väl för närvarande en af de bästa 
utgångspunkterna för undersökningar öfver hela den nordeuropeiska vegetationens historia efter 
istiden.94 

Sernander ansåg alltså att vegetationens utvecklingshistoria i Sverige behövde tolkas 
utifrån både nivåförändringarna och klimatets växlingar, en ståndpunkt som han 
sedan skulle behålla. Likaså kom han att vidhålla uppfattningen om granen som en 
relativt tidig invandrare. 

DEN RATIONELLA BOTANISKA ANALYSEN 

Valet och etablerandet av vetenskapliga metoder är i allmänhet en viktig faktor när ett 
nytt forskningsområde formeras. Metoderna styr hur forskningen bedrivs och de är 
därför relevanta att undersöka för att ett områdes praktiker och resultat skall kunna 
förstås. Isobasmetoden, som studerades i det föregående kapitlet, är ett exempel på 
det. Men det är också intressant att fundera över vem eller vilka det är som bestämmer 
och formulerar metoderna; vem som, så att säga, har tolkningsföreträde och sätter ord 
på verksamheten. Att definiera en metod som andra måste följa, eller åtminstone 
förhålla sig till för att upprätthålla den egna vetenskapligheten, kan nämligen vara ett 
sätt att tillskansa sig inflytande inom ett forskarsamhälle.95 Under kontroversen om 
landhöjningen i Norrland såg vi exempelvis hur Högbom "tvingades" använda iso
basmetoden, fast han var medveten om dess begränsningar. 

När det gällde vegetationshistoriens utforskande i Sverige var Steenstrup, Are-
schoug, Nathorst och Blytt visserligen förebilder för de berörda, men det skulle dröja 
fram till 1890 innan några handfasta metodologiska råd formulerades i skrift. Arki
tekten bakom dessa var Gunnar Andersson, som inte bara författade en skrivelse i 
frågan utan flera.96 Andersson spred sin metod, som han benämnde "den rationella 
botaniska analysen", via Botaniska Notiser, Svenska Mosskulturföreningens tids kr i fi och 
även via GFF!97 Han visade dessutom metoden för Geologiska Föreningens ledamö
ter.98 Dessa Anderssons många metodtexter kan tolkas som en strategi för att uppnå 
en vetenskaplig position, de var uttryck för ett slags "boundary-speech". Av texterna 
framgår också att han å ena sidan ville framställa sig själv som den självklare efterträ
daren till Steenstrup och Nathorst, å andra sidan som en pionjär inom den "nya" 
vegetationshistoriska forskningen i Sverige. Vad innebar då denna rationella bota
niska analys och vilka var Anderssons argument för den? 
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Den rationella botaniska analysen var en metod som skulle vila mot både en bo
tanisk och kvartärgeologisk kunskapsbas och som framför allt skulle nyttja torvmos
sarnas växtlämningar som empiriskt material. I GFF formulerade Andersson sina 
bevekelsegrunder enligt följande, där hans sätt att uttrycka sig i geologiska termer bör 
uppmärksammas: 

Få delar af den skandinaviska Nordens geologiska historia torde i sina närmare detaljer vara så litet 
kända, som invandringen utaf vår nuvarande flora under den kvartära tiden. Detta kunde synas så 
mycket mer förvånansvärdt, som ytterst få geologiska tilldragelser ha lämnat så talrika och i många 
fall också lättydda spår efter sig som just den växtvärld, hvilken genom årtusenden tagit i besitt
ning det land inlandsisen lämnade. Hufvudmassan af dessa spår ha vi bevarade i våra torfmossar, 
specielt i lågmossarne och bland dem isynnerhet i skogsmossarne." 

Torvmossarna, som alltså betraktades som bildningar i istidens efterföljd, innehöll 
vatten och tack vare det hade en stor mängd biologiskt material bevarats i dem. Växt
delar i form av stammar, grenar, bark, blad, barr, frukter och frön fanns i riklig 
mängd. Till och med ståndare kunde urskiljas. Bevarandekapaciteten varierade visser
ligen från mosse till mosse, påpekade Andersson, men med mikroskopets hjälp kunde 
åtminstone viss kunskap nås även där omständigheterna inte hade varit gynnsamma. 
På grund av det relativt kalla klimatet fanns också torvmossar i närmast oräkneligt 
antal. Inom Sveriges gränser var det faktiskt torven som, näst efter moränen, utgjorde 
störst andel av marken. Sverige var ett torvland! För forskaren var det därför bara att 
bokstavligt talat öppna ögonen och ta för sig av dessa outnyttjade naturminnen. 
Torvmossarna "äro de böcker, i hvilka vi måste läsa och sida efter sida se skrifven 
historien om den evigt fortgående striden mellan gamle egare och nya eröfrare", för
klarade Andersson.100 "Enklast och lättbegripligast inse vi, hvad torfmossarne ha att 
bjuda i detta hänseende, genom att helt enkelt gå till en sådan, gräfva och se."101 Som 
synes använde Andersson samma metaforik som geologerna. 

Anledningen till att "den växtvärld" som tagit Sverige i besittning efter istiden 
inte hade vetenskapliggjorts i någon högre utsträckning förklarade Andersson med 
brister i de materiella praktikerna. Problemet låg dels i själva utgrävningen av mos
sarna, vilket han själv hade upplevt i Skåne, men framför allt i det efterföljande 
dokumenterandet, bevarandet och analyserandet av det insamlade materialet. De 
vetenskapliga museerna i Sverige saknade ännu adekvata samlingar av växtlämningar 
och någon kontinuitet inom forskningsområdet hade inte kunnat etableras. Det 
fanns inte ens några användbara planschverk. Men nu, när "ett lifligare intresse för 
undersökningen af dessa bildningar tyckes vakna", manade Andersson till en kraftigt 
utökad och mer rationell forskning.102 Sålunda ställde han själv upp ett antal kriterier 
för den metod som framgent borde användas: insamlingen av växtfossil skulle 
genomföras så enkelt som möjligt; lämningarna skulle kunna identifieras med nu 
levande växtarter; de skulle förvaras så att de bibehöll sitt utseende, så som de såg ut 
när de hittades; alla samlingar skulle från första ögonblicket förvaras i vätska eller på 
annat sätt skyddas mot uttorkning.103 
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När en lämplig mosse väl hade blivit lokaliserad vidtog utgrävningen. Gräv
ningen kunde göras av forskaren på egen hand, men Andersson rekommenderade att 
denne för en billig penning hyrde en torvupptagare som tillfällig assistent. Nödvän
diga verktyg var endast en liten stickspade samt knivar med spetsiga blad. Efter att 
torven brutits upp i stycken från en torvprofil och dessa placerats i ordning på torr 
mark, vidtog en försiktig sönderdelning, varvid växtlämningarna i de olika lagren 
samlades in och placerades i burkar eller vätskefyllda flaskor som etiketterades. Proce
duren upprepades sedan på andra ställen i mossen innan en ny mosse lokaliserades. 
På detta sätt kunde forskaren nå kännedom om de arter som under historiens gång 
hade levt på platsen. Detta innebar dock inte någon fullständig kännedom, betonade 
han, alla växter bevarades nämligen inte i marken; i själva verket lämnade de flesta alls 
inga spår efter sig. Om bara tillräckligt noggranna undersökningar på olika områden 
genomfördes på detta sätt, förutspådde han emellertid att "allmänna lagar kunna 
utletas, efter hvilka en gång naturen gått tillväga, innan den nått nuets tillstånd".104 

Andersson beskrev vidare mycket detaljerat hur slamningen och prepareringen av 
växtlämningarna skulle utföras (i rör, som mikroskopiska preparat etc.) och hur ana
lysen slutligen skulle göras i laboratoriet. 

Andersson satte följaktligen torvmossarna i centrum, det var där de relevanta 
naturminnena fanns, men denna vetenskapliga uppmärksamhet skall också ses i en 
praktisk-ekonomisk kontext. Genom befolkningstillväxten och livsmedelsproblema
tiken under slutet av 1800-talet fick torven allt mer karaktären av outnyttjad natio
nell resurs, som energikälla men framför allt som potentiell åkermark. Ett insti
tutionellt uttryck för detta var Svenska Mosskulturföreningen, som bildades i Jön
köping 1886, vid samma tid som Andersson inledde sina forskningar. Föreningen 
bedrev försöksverksamhet i syfte att genom dikningar och rationell gödsling främja 
jordbruket, men man utförde också annan vetenskaplig verksamhet och gav sedan 
starten ut Svenska Mosskulturföreningens tidskrift. Upplysning av allmogen betrakta
des som den centrala uppgiften.105 

Mossodlarnas framfart skulle dock av vissa bedömare - inte minst Sernander -
snart uppfattas som ett hot mot rikets naturvärden och i förlängningen mot den växt-
och djurhistoriska forskningen.106 Andersson däremot såg snarare mossodlarna som 
en resurs för vetenskapen och menade att den praktiske arbetarens hjälp "ej blott är 
vigtig utan rent af nödvändig".107 Han underströk också att mosskulturen och den 
forskning han själv bedrev krävde helt olika typer av arbetsmaterial. I Svenska 
Mosskulturfóreningens tidskrift skrev han: "[Vi skall] ej taga någon af dessa väldiga, ett 
par hundra tunnland stora mossar, som den praktiske mossodlaren annars helst besö
ker, utan i stället välja en liten skogsmosse, kring hvilken skogen i evärdliga tider 
vuxit".108 Genom denna sociala praktik allierade sig Andersson även med personerna 
inom denna verksamhet, samtidigt som torvmossarna blev föremål för en "dubbel 
agenda": de blev viktiga både för näringarna och forskningen.109 

Torvmossarnas värde för forskningen hängde också ihop med den påverkan som 
nivåförändringarna hade utövat. Utifrån De Geers teori om en postglacial landsänk
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ning i mellersta Sverige förklarade Andersson, att platser som hade påverkats av denna 
landsänkning och alltså legat under vatten, hade en yngre och därför helt annorlunda 
vegetationshistoria än de som inte hade gjort det.110 Liksom Areschoug ansåg han 
vidare att växterna steg för steg hade "vandrat" in till Sverige och att spridning över 
vatten, med fåglar och vind hade haft en underordnad betydelse. Därmed kom även 
han in på de forna strandlinjernas betydelse för tolkningen av invandringshistorien 
och tillade att studier av växtfossil i den marina leran också kunde vara värdefulla. 
Några klimatväxlings teorier i Blytts bemärkelse ingick däremot inte i den rationella 
botaniska analysen: 

Ehuru vår kännedom om dessa saker från geologisk synpunkt än på långt när ej är tillfyllest
görande, kan man ändock alldeleles [sic] säkert längs gamla strandlinier t. ex. dem, som i mellersta 
Sverige beteckna stränderna för det haf, ur hvilket en gång den hvarfviga leran och åkerleran 
afsattes, finna relikttyper, som tyda på att längs dessa gamla kuster vissa grupper vandrat fram, och 
detta utan att ett insulärt klimat behöfver rådt [sie] öfver större sträckor.111 

GRANEN - EN PROBLEMATISK INVANDRARE FRÅN ÖST 

Under det att Andersson positionerade sig som landets metodologiske expert fortsatte 
Sernander å sin sida med fältstudier, i Uppland under sommaren 1889 och på Got
land sommaren 1890 med stöd av ett Linnéstipendium från Naturvetenskapliga 
Studentsällskapet i Uppsala. Även Henrik Munthe forskade vid denna tid på Gotland 
och av honom fick Sernander värdefull vägledning till öns kvartärgeologiskt sett 
intressanta platser. Samtidigt fortsatte han att läsa in sig på och fascineras av den nya 
teoretiska litteraturen kring tolkningen av såväl geografins som vegetationens och 
klimatets utveckling, och man kan kanske säga att han blev något av forskningsom
rådets teoretiske expert.112 Detta arbete resulterade sedermera i den närmare hundra 
sidor långa uppsatsen "Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien", vilken publi
cerades i botanisten Adolf Englers mycket prestigefyllda Botanische Jahrbücher (1892) 
och som specifikt behandlade frågan om granens geografiska historia.113 

Som Sverker Sörlin har uppmärksammat var granens invandring och utbredning 
i Sverige ett laddat ämne som vid upprepade tillfällen hade berörts av äldre auktorite-
ter, inte sällan i samband med en diskussion om tallens motsvarande historia. Ytterst 
handlade det om synen på den "svenska skogens" huvudtyp, och den förhärskande 
tanken allt sedan Linné var att denna typ utgjordes av furor; ett trädslag som uppfat
tades som värdefullt och ståtligt, tåligt och hårt. Granen däremot associerades gärna 
med något slokande och vekare, kanske också kvinnligare.114 Fossil av tall verkade 
uppträda mycket djupt i torvmossarna medan rester av gran i stort sett saknades, och 
i ett uppmärksammat föredrag vid Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 
1887 slog Nathorst därför fast, att tallens inträde i Sverige var av mycket gammalt 
datum, medan granens intåg hade skett betydligt senare.115 Denna ståndpunkt intog 
även Andersson, som liksom Nathorst noga underströk att granen inte hade kommit 
från Europa utan österifrån.1161 ett känt arbete från 1896 skrev han: 
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Furens inträngande i landet är också en utaf de stora märkepunkterna i vår vegetations historia. Än 
i denna dag finnes detta träd spridt öfver nästan hela landet, men årtusenden ha funnits, under 
hvilka det ägde en ännu mera dominerande plats i våra skogar än nu. Detta var fallet i de tider, då 
granen ännu ej hade framträngt till vår halfö, ty det är endast fur, ej minsta spår af gran, som man 
påträffat fossil i de nyssnämnda lagren.117 

Den ena arten var så att säga mer genuin, den andra var en ung och därtill oönskad 
och illa omtyckt invandrare. Situationen kunde ibland beskrivas i närmast krigiska 
ordalag som för tanken till svensk stormaktstid och efterföljande militära nederlag. 
Metaforiskt påminner beskrivningen om de båda arternas invandring och konkurre
rande utbredning också om den värderande diskussion som fördes inom den samtida 
arkeologin, angående de "germanska" och "östliga" kulturernas motsvarande drabb
ningar i Sverige. Det kunde låta på följande sätt när samme Andersson skrev i Skogs
vårdsföreningens tidskrift;. 

Vid ett visst skede af postglacialtiden uppträdde, analogt med mongolinvasionerna årtusenden 
senare, granen inom dessa länders tall-, björk- och ekskogar. [ ] Ett är emellertid säkert, att 
granens anlopp ej såsom mongolernas bröts inom Rysslands gränser, utan sedan den en gång 
infunnit sig, spred den sig uppenbarligen jämförelsevis mycket hastigt inom det finsk-svenska 
urbergsområdet.118 

Förhållandet mellan tall och gran fick också andra övertoner i den allmänna natur
resursdebatten. Granens inträngande sågs av vissa som en konsekvens av naturens 
allmänna "försumpning". Mot denna försumpning fanns dock ett botemedel och det 
var skogsdikningen. Genom sådana insatser förväntades naturen kunna "återställas" 
och den hyllade tallen på nytt få fäste, till gagn för den industriella expansionen. De 
enorma dikningsprojekt som inleddes under början av 1900-talet kan i så måtto ses 
som "ett slags nationell åderlåtning, i positiv mening", enligt Sörlin.119 

Även Sernander ansåg att tallen visserligen var äldre än granen i Sverige, men i 
"Die Einwanderung der Fichte" upprepade han att tidpunkten för granens inträde 
nog hade underskattats rejält och att den rådande synen på den svenska skogen där
med behövde revideras. Påståendet var belagt utifrån en mångfald teoretiska och 
empiriska perspektiv. Efter en genomgång av äldre idéer om granens utbrednings
historia i Sverige och i andra länder diskuterade han, framför allt utifrån Ragnar 
Hults undersökningar, granens och tallens ömsesidiga förhållande till varandra, såväl 
i samtiden som i historisk tid. I darwinistiska ordalag hävdade han att granen - denna 
"mäktiga inkräktare" - var en överlägsen motståndare i kampen för tillvaron, och att 
de flesta skandinaviska växtformationer inom ek- och barrskogsregionerna var dömda 
att konkurreras ut och ersättas av granvegetation.120 Därefter fortsatte han med en 
genomgång av "Die geologischen Zeugnisse von der Einwanderung der Fichte in 
Skandinavien". 

Sernanders kvartärgeologiska analys av granvegetationens historia byggde till stor 
del på den svenska teoribyggnaden kring nivåförändringarnas förlopp. Granen fram
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ställs som en beståndsdel bland andra som under historiens gång har deltagit i Skan
dinaviens postglaciala utvecklingshistoria. Följaktligen lämnas en översikt över de 
fynd av granlämningar som hade påträffats i leravlagringar och enligt Sernander 
kunde dessa härledas ända tillbaka till den tid då det postglaciala havet (Litorina-
havet) nådde sin maximala utbredning. Uppsatsen fortsätter med en framställning av 
torvmossarnas "vittnesbörd" i granfrågan, och för tolkningen av mossarnas stratigrafi 
lutade han sig mot Blytts klimatväxlingsteori. Det intressanta är dock att Sernander 
nu försökte koppla samman klimatteorin med de kvartära nivåförändringarna i syfte 
att erhålla en relativ tidsbestämning av torvlagren: att relatera de skiftande klimat
perioder som, enligt Blytt, uppvisades i torvmossarna med nivåförändringarnas olika 
stadier.121 Resultatet blev det som senare skulle omnämnas som den "Blytt—Sernan-
derska" kronologin, varom mera längre fram. 

Granens uppträdande i Sverige tolkades alltså av Sernander på två olika sätt: dels 
utifrån granlämningarnas förhållande till andra trädlämningar, så som de uppträdde i 
lerlagren och i torvmossornas lagerföljder, dels utifrån deras förhållande till de forna 
strandlinjerna och klimatepokerna. Som belägg för sin ståndpunkt att granen fun
nits förhållandevis länge i Sverige hänvisade han särskilt till fynd av gran i marina 
bildningar som hade gjorts av Högbom utanför Umeå och av honom själv i en by i 
Medelpad, det senare över fyrtio meter över havet. Någon absolut tidsbestämning av 
granens invandring kunde han naturligtvis inte lämna, men han ansåg att fynden gav 
åtminstone en fingervisning om trädslagets minimiålder i Sverige. 

KONTROVERSEN MELLAN GUNNAR ANDERSSON OCH RUTGER SERNANDER 

För att vara den första monografin över granens historia i Sverige måste man medge 
att Sernanders komparativa ansats var djärv. Resultatet blev också, mot bakgrund av 
den äldre uppfattningen, revolutionerande i sitt slag. Att Sernander i övrigt var radi
kal är välkänt. Liksom sin jämnårige vän och kollega Karl Starbäck (1863-1931) var 
han aktiv medlem i Studentföreningen Verdandi och just åren 1892—93 dessutom 
ordförande.122 Starbäcks och Sernanders antikonservativa hållning kan för övrigt 
noteras på ett intressant sätt i Botaniska sektionen i Uppsalas mötesprotokoll, där 
nystavningen skedde efter tämligen individuella regler. Exempelvis lämnade en viss 
föredragshållare en "redojörelse" för Blytts "sjema" om "väkslande tårra ock våta 
perioder", som förklarade de olika "tårvsjikten" i "tårvmåssarnas" byggnad.123 

För Andersson var Sernanders granuppsats inte djärv, den var vetenskapligt sett 
usel, och han bemötte den omedelbart. Hans artikel "Några ord om granens invand
ring i Sverige", som togs in i GFF\ var en kritik av hela Sernanders projekt och torde 
ha varit den text som inledde kontroversen mellan de båda.124 Den eklektiska teori
byggnad som Sernander hade använt sig av förkastas här som vidlyftig (om än till viss 
del "intressant") och åtskilliga av de angivna faktauppgifterna förklaras som felaktiga. 
Bara det att Sernander hade hämtat vissa uppgifter direkt från SGU:s kartbeskriv
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ningar var ett grepp som väckte misstankar. Med hjälp av Geologiska museets före
ståndare Edvard Erdmann hade Andersson emellertid gått igenom geologernas origi
naldagböcker och då sett att flera tolkningar var missvisande. Högboms åberopade 
granfynd var inte heller särskilt märkvärdigt, menade han vidare, eftersom land
höjningen tydligen gick så snabbt i de norrländska trakterna. Och "granfyndet" i 
Medelpad var egentligen bara en pinsam fadäs. 

I sitt kontrollnit hade Andersson, genom Nathorsts försorg, även fått tillgång till 
och kunnat studera Sernanders egna fältanteckningar och det insamlade material som 
hade inlämnats till Naturhistoriska riksmuseet. Han hade då funnit att den angivna 
granfrö vingen i själva verket var en vinge från en skinnbagge! Anderssons utlåtande 
om Sernanders resultat blev hårt: "vår kunskap om granens invandringar i denna punkt 
sålunda densamma som fóruf .125 Och vidare: "Öfver en medarbetare på det nu ifråga
varande forskningsområdet vill jag ej fälla hårda omdömen, men större noggrannhet, 
omsorgsfullare arbete än i detta fall skett fordras helt visst om vi skola nå målet: 
värklig kunskap om vår floras invandringshistoria."126 Uppenbarligen behärskade inte 
Sernander ens vetenskapens mest grundläggande praktiker. 

Sernander svarade Andersson genom att i GFF utförligt diskutera såväl sin egen 
granartikel som Anderssons kritiska uppsats, vilken han inte oväntat ansåg vara 
mycket missvisande.127 Med samma argument som tidigare förfäktade han använd
ningen av såväl växtgeografiska som klimatologiska och kvartärgeologiska teorier och 
stod fast vid sin åsikt att granen inte alls var så ung i Sverige som exempelvis Nathorst 
och Andersson hade velat göra gällande. Han beklagade sig över sina för all del gjorda 
misstag men angrep samtidigt Anderssons egna tolkningar. Sernander skrev i affekt: 

Det skulle vara intressant att veta, hvad en person, som ej läst min afhandling, utan endast GUN
NAR ANDERSSONS kritik af densamma egentligen tror, att jag uttalat för åsigt om granens 
invandring i Skandinavien och särskildt i Sverige. Derom upplyser han G.F.F:s läsare ej mycket. 
Den hör väl således till min "vidlyftiga teoretiska lärobyggnad", ty denna lemnar ju herr Anders
son i den föreliggande uppsatsen å sido.128 

Särskilt stött blev han av Anderssons påstående att kunskapen om granens historia 
överhuvudtaget inte hade kommit någon vart sedan Nathorsts arbeten från 1880-
talet; hans egen under flera år bedrivna forskning uppfattades sålunda som i princip 
värdelös. Andersson, som själv nästan uteslutande hade erfarenhet av förhållandena i 
södra Skåne, var knappast den rätta personen att fälla ett sådant drastiskt omdöme, 
underströk Sernander. 

Kontroversen mellan Andersson och Sernander var därmed ett faktum och den 
fortsatte intressant nog att föras genom GFF. Diskussionen kom även härefter att 
handla om tolkningar av de olika granlämningarna som Sernander använde, men 
även frågor av mer principiell natur restes. De uppfattningar som de båda forskarna 
hade bildat sig under sina första fältundersökningar började göra sig gällande. I en 
uppsats tog Andersson upp klimatfrågan och som det framgår är det i första hand 
Sernanders användning av Blytts stratigrafiska schema som han nu vände sig mot.129 
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Detta var ju utformat genom studier i framför allt sydöstra Norge och Andersson 
menade att mycket lite pekade på att det utan problem gick att "inpassa" de svenska 
förhållandena i det. Och även om Blytts tolkningar verkligen var riktiga, tillförde de 
ändå inget utöver den på paleontologiska grunder konstruerade steenstrupska indel
ningen, hävdade han. Bara för att den förra innehöll en mer "högvetenskaplig" termi
nologi än den senare, gjorde det den inte mer korrekt. Snarare tvärtom. 

Vetenskapligt handlade problematiken också om vilken ingång till vegetations
historien som var mest trovärdig: studier av enskilda lämningar som påträffades i 
torvmossarnas lagerföljder eller tolkningar av de växtformationer som hade givit upp
hov till dessa lager. Att lämningar av gran saknades i ett torvlager, visade inte att 
granar inte hade kunnat finnas där, så långt höll Andersson med Sernander. Men å 
andra sidan visade det inte heller, att granar verkligen hade funnits där. I ett förtyd
ligande, som ställde förhållandet mellan teori och empiri på sin spets, påpekade 
Andersson att Sernander med sina "vidlyftiga teoretiska spekulationer" försökt teckna 
de stora dragen av granens historia i Skandinavien. Andersson själv däremot yttrade 
sig "ejom hur och när granen invandrat, endast om hvad vi nu veta om denna invand
ring".130 Andersson höll sig till den "rationella botaniska analysen" och det borde även 
Sernander göra, menade han. 

Av ett senare genmäle framkommer att Sernander började tappa tålamodet med 
Andersson och dennes, som han skrev, närmast onödiga och nonchalanta granskning, 
och han underströk att dessa ord var de sista han tänkte spilla i granfrågan.131 Ser
nander kröp än en gång till korset och erkände att "Die Einwanderung der Fichte" 
innehöll felaktigheter, men han menade samtidigt att sådant var ofrånkomligt i denna 
typ av pionjärarbeten. I några nyckelmeningar utredde han sedan sin mångveten-
skapliga attityd och omfattande målsättning, och försökte på detta sätt vända kontro
versen till sin fördel. Sernander blev genom denna form av "boundary-speech" den 
vidsynte som strävade efter att vidareutveckla arbetsmetoden, Andersson den trång
synte som klamrade sig fast vid sin så kallade rationella botaniska analys. Sernander 
skrev: 

I denna studie öfver granfrågan har jag nemligen först sökt låta den allmänna växtgeografin och 
den speciela disciplin af densamma, som behandlar växtformationernas utvecklingshistoria, sam
arbeta, för att sedan ställa dessa undersökningar i samband med ett helt annat forskningsområde, 
den kvartära geologien, som särskildt genom sin fytopaläontologiska del kunde ge upplysning om 
de forntida växternas och formationernas vandrings- och utvecklingshistoria och, genom hvad den 
lärde om klimatiska epoker och nivåförändringar, lemna geologiska tidsvärden för de växtgeo
grafiska fenomenen. [. . .] Jag vågar nemligen tro, att detta skall kunna bidraga till att denna 
arbetsmetod, som jag endast primitivt kunnat bruka, men som i framtiden, enligt min tanke, kan 
lemna resultat, som för såväl växtgeografien som den kvartära geologien skola blifva af ett mycket 
stort värde, blir uppmärksammad och använd.132 

Att just Gunnar Andersson, en forskare som själv hade utfört torvundersökningar i 
ljuset av de kvartära nivåförändringarna och uppenbarligen insett vikten av ett sam
arbete mellan växtgeografi och kvartärgeologi, lämnat en så negativ, ensidig och osak
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lig kritik gjorde Sernander förvånad och besviken.133 Var månne orsaken till slut
omdömet - att intet nytt hade visats genom Sernanders forskning - att Andersson i 
själva verket blivit "fixerad" vid sin lärare Nathorsts idéer och följaktligen dömde alla 
andra forskares resultat efter hur de överensstämde med just dennes uppfattningar? 
De sista orden i granfrågan kom dock från Andersson, som i ett kort inlägg påtalade 
ännu ett tvivelaktigt växtfynd, som Sernander hade använt sig av.134 Andersson påpe
kade också att det minsann inte var han som led av fixa idéer och okritiskt anförde 
felaktiga uppgifter utan Sernander - som uppenbarligen inte kunde skilja på vingar 
från granfrön och vingar från skinnbaggar. 

KONTROVERSEN UTVIDGAS 

Under grandebattens gång hade Andersson hotat med en ingående granskning av 
Sernanders teoretiska apparat. Granskningen utvecklades aldrig fullt ut under den 
diskussionen men resulterade istället i den delvis fristående uppsatsen "Om de växt
geografiska och växtpaleontologiska stöden för antagandet af klimatväxlingar under 
kvartärtiden", även den publicerad i GFF1892.135 Artikeln kan förstås som en kritik 
av såväl Blytts som Sernanders tillvägagångssätt, samtidigt som den visade att Anders
son också hade en positiv syn på komparativ botanisk och kvartärgeologisk forskning. 
Kunskapen om nivåförändringarna var här den minsta gemensamma nämnaren, och 
den hade inte Sernander monopol på. Samtidigt är artikeln också ett typexempel på 
hur en vetenskaplig kontrovers utvidgas, från att i huvudsak ha gällt en avgränsad 
fråga - här om granens historia - till att gälla ett helt forskningsområdes grundvalar. 
Kontroversen, och den hårda retorik som den gav upphov till, måste som sagt förstås 
utifrån det konkurrensförhållande som de båda kombattanterna befann sig i. Medan 
kontroversen mellan professorerna De Geer och Högbom handlade om att försvara 
ett redan erövrat vetenskapligt kapital, handlade kontroversen mellan Andersson och 
Sernander snarare om att skaffa sig ett vetenskapligt kapital. 

Angående synen på klimatväxlingar under postglacial tid uppträdde Andersson 
återigen som den historiska växtgeografins försiktige general. Klimatets förändringar 
var av en så invecklad natur, förklarade han, att det är "af yttersta vigt att framåt-
gåendet sker synnerligen varsamt, så att ej, som ofta skett, möjligheter får gälla för 
verkligheter. Hällre därför en liten men verkligen fast grund af vetande att bygga 
vidare på, än en större osäker."136 Enligt honom fanns endast ett begränsat antal vägar 
att gå för att vinna kunskap på detta område, och dessa var stratigrafiskt—geologiska 
studier över kvartära bildningar och jämförande undersökningar över den forntida 
och samtida djur- och växtvärlden. När det gällde florans förändring frågade sig 
Andersson förvisso hur pass "plastiska" mot klimatet växtarterna kunde tänkas vara, 
det vill säga om vissa arter möjligen hade kunnat anpassa sig till växlingar i tempera
tur och nederbörd. Men denna fråga besvarades i stort sett nekande, den tid som 
förflutit sedan istiden var alltför kort. När klimatet förändrades var de allra flesta 
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växter tvungna att ändra sina utbredningsmönster - eller gå under och försvinna. Att 
så också hade skett var ställt utom allt tvivel. 

Den skandinaviska vegetationens allmänna utvecklingsföljd (enligt Steenstrup 
och Nathorst) visade tydligt att klimatet överlag hade gått från ett kallare till ett var
mare. Men, påpekade Andersson, granskar man de fossila fynd, som under åren har 
dokumenterats, skall man också finna att vissa skandinaviska arter en gång i tiden har 
levt längre norrut, eller med andra ord att klimatet också har vänt och blivit kallare än 
tidigare.137 Exempel på detta fenomen, som redan Areschoug hade varit inne på, var 
vattenväxter som havsnajas {Najas marina) och sjönöt ( Trapa natans), vilkas utbred
ning skedde "spontant" och knappast kunde ha påverkats av människans infly
tande.138 Andra arter som föredrog värme och som troligen hade haft en större ut
bredning i Sverige i ett tidigare skede, enligt Andersson, var exempelvis eken och 
hasseln. Att trädgränsen i de skandinaviska fjällen drog sig nedåt var ett annat argu
ment.139 

Sammantaget pekade dessa faktorer på att en klimatförsämring hade ägt rum, 
utöver den generella klimatförbättringen, mellan istiden och samtiden. Men var det 
verkligen så? Nej, svarade Andersson, något sådant behöver inte nödvändigtvis ha 
skett. Med direkt hänvisning till De Geers uppsats om Skandinaviens nivåföränd
ringar under kvartärperioden — som han uttrycker det: "värkligen empiriska, som be
kant rent utaf mönstergilla undersökningar" — hävdade Andersson att det i själva 
verket var nivåförändringarna som främst hade påverkat växternas utbredning i Skan
dinavien.140 En växtpaleontologisk och kvartärgeologisk jämförelse visade nämligen 
att den allra varmaste perioden i Skandinavien i stort sett sammanföll kronologiskt 
med den postglaciala sänkningen under litorinatiden. När landet sänkte sig blev tem
peraturen relativt sett högre, på samma sätt som det på grund av höjdskillnaden är 
varmare i en dal än uppe på en fjälltopp. Andersson skrev: 

Att en så pass betydlig minskning i våra fjälls höjd, redan den skall ha spelat en ej obetydlig rol i 
afseende på trädgränsens läge på dem, är naturligt. Då sålunda denna sänkning med visshet verkade 
i samma riktning som den eventuella med denna liktidiga höjningen af temperaturen, kan man tydligt-
vis ej anse förändringen af trädgränsens läge under olika tider såsom uteslutande orsakad af en föränd
ring i klimatet.lAl 

Nu var ju inte nivåförändringarnas förlopp i hela Skandinavien fullständigt utredda, 
påminde Andersson, men när det arbetet väl var avklarat av de framstående svenska 
geologerna, skulle nog frågan om klimatets skenbara förändring kunna utredas när
mare. Detsamma gällde den kronologiska uppskattningen av växternas invandring. 
Liksom Sernander vågade han hävda både att det senglaciala havet hade haft sin maxi
mala utbredning samtidigt över hela landet och att landets höjningar och sänkningar 
hade skett fullkomligt likformigt och jämnt. Växtgeograferna kunde således "i hafs-
ytans stånd ha en säker tidsindikator".142 På denna punkt delade de tankestil. 

Den svenska kvartärgeologin borgade, enligt Andersson, för "mönstergill" empi
risk forskning. Annorlunda var det med de "påstådda bevis" för klimatväxlingar som 
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Blytt och dennes "anhängare i Sverige", det vill säga Sernander, representerade. For
muleringen "påstådda bevis" säger något om den retorik som Andersson nyttjade, och 
den skulle följas av flera andra nedlåtande uttryck. Blytts teori sägs ha "uppkonstrue
rats" och ha sin grund i den norska vegetationens "i många afseenden egendomliga 
fördelning"; bevis för att stödja teorin söktes vidare av Blytt genom "flyktiga under
sökningar"; Blytt "drog in" kvartärgeologiska strandlinjer och mycket annat "inom 
sfären för den vidtfamnande hypotesen"; slutresultatet blev Blytts "slottslika hypotes
byggnad".143 Vidare ifrågasatte han Blytts (liksom Sernanders) vetenskapliga nog
grannhet och dokumentation av artbestämningarna, samt även dennes tidigare om
talade tolkning av landhöjningen i Norge.144 Slutligen ansåg sig Andersson kunna 
påvisa att flertalet av alla de fallstudier som Blytt hade gjort i de olika torvmossarna 
inte alls verifierade klimatväxlingsteorin, utan tvärtom pekade på att den inte stämde 
när den prövades i praktiken. Anderssons slutsats var sammanfattningsvis att både 
Blytts metod och hans teori var felaktig och således borde förkastas. Efter istiden hade 
en och endast en period av varmare och fuktigare klimat än det samtida funnits, och 
denna period hade ägt rum under och delvis på grund av den postglaciala land
sänkningen. 

Den tjugosjuårige Andersson var som synes inte nådig i sin kritik, men det skall 
tilläggas att han - förutom Nathorst - hade den väletablerade Ragnar Hult i ryg
gen.145 Detsamma gällde Steenstrup som ironiskt yttrade: "Ja, det synes jo, at BLYTT 
er en skikkerlig ung Mand, der taenker, skj0ndt han rigtignok taenker - lidt hast."146 

Andersson fick också delvis stöd av Hampus von Post, som gav sig in i debatten med 
ett föredrag som refererades i den nystartade tidskriften Bulletin of the Geological Insti
tution of the University of Upsala}A1 von Post var kritisk till Blytt, men också till 
mycket av Sernanders utvecklingshistoriska forskning.148 Intressant att notera är att 
Andersson i sin artikel konsekvent uttryckte sig i "vi-form", som om han förde hela 
Geologiska Föreningens talan. Denna förtäckta åkallan av kollektivet hade dock 
ingen grund.149 När Andersson presenterade sin artikel som ett föredrag vid Geolo
giska Föreningens möte den 3 november 1892, var det inte bara Sernander som 
opponerade sig, utan även auktoriteter som Fredrik Svenonius och - inte minst - De 
Geer.150 Inlägg mot vissa uppgifter i Anderssons artiklar, skrivna av Munthe och Blytt, 
publicerades också i GFF iret därpå och på detta sätt involverades efter hand allt fler 
aktörer i kontroversen mellan Andersson och Sernander.151 

Sernander lät sig varken nedslås eller nedtystas, utan författade snart en ny artikel 
till GFF}52 "Om Litorina-tidens klimat och vegetation" (1893) var både en skarp 
inlaga i den pågående kontroversen och en omfattande redovisning av såväl ny som 
äldre forskning. Å ena sidan framstod Sernander här som mer myndig än tidigare, 
men å andra sidan vinklade han det till att kontroversen framför allt utspelade sig 
mellan Andersson och Blytt. "Stridsfrågan" var deras. Själv hade han, som han ut
tryckte det, snarare "indragits i polemiken" och fann det därför befogat att redovisa 
sina senaste ståndpunkter kring den centrala frågan om den svenska växtvärldens 
historiska beskaffenhet. 
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Sedan fiere år tillbaka har jag vid de studier öfver den skandinaviska växtverldens utvecklingshisto
ria, jag varit i tillfälle att anställa, sökt sätta dessa i samband med de förändringar i klimatiska 
förhållanden och fördelningen mellan land och haf, som karakteriserat olika skeden af kvartär tid. 
I dessa dagar har som bekant en liflig strid uppstått mellan BLYTT och GUNNAR ANDERS
SON om värdet af för sådant ändamål gjorda undersökningar och uppstälda hypoteser.153 

Sommaren 1892 hade Sernander, tack vare Bjurzons resestipendium, fortsatt sina 
undersökningar på Gotland för att mer specifikt undersöka de växtlämningar som låg 
dolda i Ancylussjöns och Litorinahavets avlagringar. Den kvartärgeologiska kunska
pen om strandlinjens exakta förskjutningar i området och annorstädes var förvisso 
inte fullt utvecklad ännu, underströk även Sernander, men i stora drag var kännedo
men om den senglaciala landhöjningen och den postglaciala sänkningen fastslagen. 
Och denna kännedom utgick han ifrån. Dock fanns endast spridda uppgifter om 
växtlämningarna i de torvlager som hade bildats under dessa skeden, och hans upp
gift blev att närmare granska dessa med målsättningen att utröna vegetationens och 
därmed klimatets utveckling på Gotland. 

I sin uppsats redovisade Sernander, som han uppfattade det, karaktäristiska lager
följder i torvlager från en rad platser på Gotland. Lagren uppvisade såväl skillnader i 
tjocklek som i innehåll av växtlämningar (och marina mollusker), och han fann det 
naturligt att tolka dessa stratigrafiska skiftningar på samma sätt som tidigare, det vill 
säga genom att - enkelt uttryckt - hänvisa till Blytts klimatperioder och nivåföränd
ringsstadierna och delvis relatera de båda systemen med varandra. Den Blytt—Ser-
nanderska kronologin fick här följande utseende: den "boreala perioden" sammanföll 
överlag med höjningen under ancylustiden; den "atlantiska perioden" med sänk
ningen under litorinatiden; den "subatlantiska perioden" med den efterföljande höj
ningen. Sernander var dock noga med att påpeka att den varma atlantiska perioden 
förmodligen hade startat redan före landsänkningen och därtill bibehållits under den 
närmast efterföljande landhöjningsfasen, varför sänkningen i sig knappast kunde vara 
orsaken till klimatförbättringen, såsom Andersson hade föreslagit.154 

Andersson kritiserades också återigen för att vara alltför fixerad vid torvmossarnas 
enskilda detaljer istället för att se till det sammanhang dessa uppträdde i. Torvlagren 
var ju inte "kontinuerliga" utan innehöll också flera "avbrott". Och att inte ta hänsyn 
till sådana var lika illa som om en geolog tolkade innehållen i lerlagren som helt 
sammanhängande, utan att ta någon hänsyn till strandbildningarna. Sernanders syn 
på "den moderna biologiska växtgeografien" i detta avseende - vilket småningom 
skulle utmynna i hans ekologiska tänkande - fångas på ett tydligt sätt i följande for
muleringar:155 

En torfmosse kan endast i särdeles gynsamma fall ge en verkligt sammanhängande bild af vege
tationens förändringar från tiden för depositionen af de allra understa lagren upp till nutiden. 
[ ] Man måste känna mossens utvecklingshistoria, och det är en växtfysiognomisk undersök
ningsmetod som härvidlag måste användas. [ ] Man måste, så godt sig göra låter, bestämma ur 
hvilka växtformationer de skilda zonerna i torfmossen uppstått och ur deras biologiska förhållan
den framkonstruera mossens utvecklingshistoria.156 
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Att Andersson och Sernander redan från sina första fältundersökningar bildade 
sig olika uppfattningar om den historiska växtgeografins materiella praktiker och teo
rier är klart, och en summering kan här vara på sin plats. Liksom Steenstrup och 
Nathorst uppfattade Andersson den floristiska (eller paleobotaniska) analysen av 
torvmossarnas enskilda fossilinnehåll som viktigast. För att vetenskapliggöra denna 
praktik formulerade han "den rationella botaniska analysen", vilken han uppmanade 
andra forskare att följa. Sernander däremot forskade under inspiration från Hult och 
Blytt. Han betraktade torvlagren som ett resultat av olika torvbildande växtsamhällen 
och sökte i första hand utreda hur bildningsprocesserna hade gått till, en praktik som 
han sedermera kallade "den moderna biologiska växtgeografien". För Andersson blev 
exempelvis förekomster av stubbar bara ett tecken på att barrträd hade levt just där 
stubbarna hittades, medan de för Sernander var naturminnen från en torrare period 
då en allmän klimatförändring hade inträffat. Om nivåförändringarnas stora bety
delse för lokala klimatförändringar och förändrade spridningsvägar var de däremot 
överens i stort. Eftersom de ansåg att landsänkningarna och landhöjningarna hade 
skett likformigt och jämnt tänkte de sig också att vegetationens historia skulle kunna 
kopplas kronologiskt till det geologiska fenomenet. Deras tro på berättelsen om Sve
riges geografiska historia var stark, och skulle så förbli länge till. 

Kartläggningen av vegetationens utvecklingshistoria 

Under det att kontroversen mellan Gunnar Andersson och Rutger Sernander rasade, 
fortskred kartläggningen av vegetationens kvartära utvecklingshistoria i Sverige. 
Andersson å sin sida genomförde flera forskningsresor för att medelst "rationell bota
nisk analys" samla empiri från så många torvmossar som möjligt över hela landet. 
Sernander å sin sida koncentrerade forskningen till Gotland för att ur torvmossar och 
marina lerlager försöka dra generella slutsatser i linje med den "moderna biologiska 
växtgeografin". Dessa två forskare var centrala figurer i den kartläggande verksamhe
ten, men de var naturligtvis inte de enda aktörerna. Flera andra botanister och geolo
ger meddelade nya fossilfynd i sina respektive tidskrifter. En av dem, som bland annat 
bidrog till en ny tolkning av hasselns utbredningshistoria, var Herman Hedström.157 

Det bör inte heller glömmas bort att naturforskarna hade god hjälp av olika institu
tioner. Växtlämningar samlades och analyserades både vid Naturhistoriska riks
museet och Geologiska museet.158 Genom SGU:s reguljära kartläggningsarbeten 
dokumenterades kontinuerligt nya växtfossil och uppgifter om dessa publicerades i 
vissa fall i de efterföljande kartbladsbeskrivningarna.159 Svenska Mosskulturför
eningen, i synnerhet botanisten Robert Tolf (1849—1903), lämnade också vissa värde
fulla bidrag.160 Även i det följande är det emellertid Anderssons och Sernanders forsk
ningar — och kontroversen dem emellan — som står i fokus för vår undersökning: hur 
de var för sig formulerade en berättelse om den svenska vegetationens utveckling, 
men också hur denna berättelse visualiserades.161 



186 Christer Nordlund 

PARALLELLA KARTLÄGGNINGAR 

När Gunnar Andersson hade färdigställt sin doktorsavhandling i växtanatomi 1892 
lämnade han botanikinstitutionen i Lund och därmed den växtanatomiska forsk
ningen för gott. Genom sina många vetenskapliga bidrag hade han emellertid lyckats 
tillskansa sig ett rykte som växtgeograf och han ingick därtill i ett omfattande nätverk 
av forskare och institutioner. Sedan hösten 1891 var han Nathorsts trogne amanuens 
vid den paleobotaniska avdelningen och två år senare anställdes han även vid Stock
holms högskola som landets första docent i växtgeografi.1621 och med det hade både 
Nathorst och Andersson bytt Lund mot Stockholm och kunde där bilda gemensam 
front mot Sernander som befann sig i Uppsala. Positionen var för Anderssons del 
utmärkt. 

Till den paleobotaniska avdelningen kom såväl svenska som utländska forskare, 
som önskade ta del av Anderssons utarbetade forskningsmetod, och under en följd av 
år tilldelades han medel från Vetenskapsakademien för att samtidigt kunna fortsätta 
sin forskargärning.163 Arbetstempot ökade. De geografiskt sett tämligen begränsade 
torvmosseundersökningar som han hittills hade utfört i södra Skåne expanderade, 
först till nordvästra Skåne, på halländska slättlandet och småländska höglandet, i 
delar av Västergötland och västra Östergötland samt till västra Norge. Därpå fortsatte 
han längs hela sydvästra Sverige upp till Bohuslän, sedan till Medelpad, Ångerman
land, Jämtland och Västerbotten. Avslutningsvis förlade han dessutom sju fältveckor 
till Finland. På detta sätt genomförde Andersson vad som skulle kunna kallas för 
en veritabel enmansinventering av Skandinaviens torvmossar. Forskningsresultaten 
redovisades 1892 och 1893 i två omfångsrika artiklar, som båda utgavs av Vetenskaps
akademien under rubriken "Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torf-
mossar".164 Tanken var att även en tredje del i denna serie skulle publiceras, men 
någon sådan tycks aldrig ha kommit till stånd.165 Istället sammanställde han flera 
andra uppsatser, som den i förra kapitlet behandlade "Om senglaciala och post-
glaciala aflagringar i mellersta Norrland" (1894) och den närmare tvåhundra sidor 
långa "Studier öfver Finlands torfmossar och fossila kvartärflora" (1898).166 Genom 
det senare arbetet infördes Anderssons metod även i Finland.167 

Sina nya torvmosseundersökningar bedrev Andersson på ett liknande sätt som 
han hade gjort i södra Skåne, det vill säga enligt den "rationella botaniska analysen". 
Men han markerade nu betydligt kraftfullare än tidigare hur beroende denna analys 
var av en solid kvartärgeologisk kunskapsbas. Botaniska analyser av växtfossil och 
kvartärgeologiska tolkningar av nivåförändringar var visserligen viktiga forsknings
områden var för sig, men för det huvudsakliga uppdraget - att rättvist utreda 
vegetationens invandrings- och utbredningshistoria i Sverige - krävdes ett intimt 
samarbete dem emellan, underströk han.168 Konkret betydde denna ansats att An
dersson, för varje torvmosse som undersöktes, även tog hänsyn till mossens geogra
fiska sammanhang och dess förhållande till Östersjöbassängens forntida utvecklings
stadier, såsom geologerna hade beskrivit dem. Bland annat använde han sig nu av 
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kartor, konstruerade med välvilligt bistånd av Gerard De Geer, där såväl den Högsta 
marina gränsen som torvmossarna i fråga fanns markerade. 

Dessa kartor synes ha haft en mycket stor betydelse för Anderssons tänkande. 
Kunskapen om vilka platser som hade legat över det senglaciala havet då detta "som 
en bred gördel sträckte sig öfver vårt land" blev nämligen central för hans utredande 
av växternas spridningsvägar.169 Sådana "öar" hade fungerat som små men betydelse
fulla landbryggor inom det dåtida Sveriges gränser, förklarade han. Resonemanget 
när Andersson för sitt inre försökte visualisera det förhistoriska naturlandskapet 
kunde exempelvis låta på följande sätt: "Kullaberg stod som en ö upp öfver, och 
Hallandsås sköt som en ännu mera markerad halfö än den nu är, ut i det senglaciala 
hafvet [. . .]." Och vidare: "Den senare stod således i omedelbar förbindelse med det 
vegetationstäckta landet och den förra låg detta så nära att en invandring dit af den i 
det närmaste landområdet härskande floran var a priori ytterst sannolik."170 Något 
tvivel över geologernas, eller närmare bestämt Munthes och De Geers, teorier om de 
forna kustlinjernas sträckning fanns inte längre hos honom. Andersson var också fort
satt övertygad om att kunskapen om de "exakta" nivåförändringarna utgjorde den 
enda framkomliga vägen för att nå korrekta tidsbestämningar för vegetationens in
vandring: 

[. . .] det postglaciala hafvets maximistånd torde vid samma tid hafva inträffat på alla de punkter, 
som nåddes af detsamma. Genom att bestämma den vegetations utseende, hvilken vid denna tid 
inbäddats i torfmossar under olika breddgrader, borde därför en ganska exakt tidsbestämning 
kunna vinnas och således möjlighet föreligga till en noggrannare tidsparallelisering af äfven de 
växtförande bildningar, som i vårt lands olika delar anträffas, men som ej stå i direkt förhållande 
till de marina sedimenten.171 

Här hade som sagt Andersson och Sernander sin främsta gemensamma nämnare och 
oaktat den kritik som de riktade mot varandra, kunde de åtminstone förenas i tanke
stilen om nivåförändringarna. Därför kunde Andersson inte längre bortse från Ser-
nanders tidigare arbeten, utan menade att denne med god blick hade gjort betydande 
insatser på området. Dock var Sernanders fakta långt ifrån tillräckliga, utan tvärtom 
"för få samt osystematiskt och okritiskt samlade".172 Skulle en tidsparallellisering mel
lan torvlager och nivåförändringar göras rätt var han tydligen tvungen att göra det 
själv. 

Att referera alla Anderssons nya resultat är inte nödvändigt. Sammanfattningsvis 
medförde de (åtminstone för södra och mellersta delen av Sverige) en berättelse som i 
stora drag gick hand i hand med berättelsen om Sveriges geografiska utveckling. Un
der inlandsisens avsmältning följde en arktisk flora söderifrån, som bredde ut sig över 
de delar av Skandinavien som inte var täckta av det senglaciala havet (Yoldiahavet). 
När den första landhöjningen vidtog var klimatet ännu kallt och denna flora spred sig 
över de nya markerna som bildades av den tidigare havsbottnen. Därefter invandrade 
en asp- och björkflora och när Öresund hade avspärrats och Ostersjöbassängen över
gått till den söta Ancylussjön började tallfloran breda ut sig. Ekfloran invandrade till 
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Botanisterna nyttjade geologernas kunskap om nivåförändringarna fór att dra slutsatser om när och varifrån 
växterna hade invandrat till Sverige. Bilden illustrerar ekens invandringsvägar i södra Sverige, enligt Gun
nar Andersson. G. Andersson (1893). 

södra Sverige under den efterföljande sänkningen, det vill säga under Litorinahavets 
tid, och alen och sedan granen hade slutligen kommit österifrån. Från istiden fram till 
dess att eken nådde sin maximala utbredning hade temperaturen, enligt Andersson, 
stigit konstant. Därefter hade en klimatsvängning ägt rum och sedan dess hade tem
peraturen sakta men säkert sjunkit i takt med den postglaciala landhöjningen.173 

Andersson nöjde sig emellertid inte med att delge sin syn på vegetationens och 
klimatets utveckling. Inspirerad av De Geer gav han sig intressant nog också in i den 
arkeologiska diskussionen genom att försöka relatera vegetationsepokerna till de 
forntida kulturepokerna.174 Den dominerande ståndpunkten i såväl Danmark som 
Sverige ännu under början av 1890-talet var att stenåldern motsvarade tallflorans 
epok och bronsåldern ekens, enligt det steenstrupska utvecklingsschemat. Men 
Andersson ansåg att dessa kulturepoker - så som arkeologerna daterade dem - nog 
var för korta för att sådana drastiska förändringar i vegetationen skulle ha hunnit äga 
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rum och menade att stenåldern måste ha existerat långt efter den tidpunkt då eken 
invandrade.175 Mer om detta i nästa kapitel. 

Med stor sannolikhet samlade Andersson genom sina många undersökningar 
mer vetenskaplig information från torvmossarna i Skandinavien än vad någon annan 
forskare hade lyckats med. Att han betraktade sig själv som auktoriteten på området 
är givet. Litteraturhänvisningarna i hans artiklar gällde inte sällan egna skrifter och 
när han väl hänvisade till andra botanisters resultat var han inte sen att komma med 
invändningar och tillrättavisningar. Men alla blev inte övertygade av hans prestatio
ner, särskilt inte vissa geologer och heller inte alla botanister.176 

Sernander hade förvisso också forskat på flera ställen i landet, även i Norrland, 
men framför allt hade han koncentrerat sig på Gotland, denna vallfärdsort för det 
sena 1800-talets naturstudier. Sommaren 1892 hade Theodor Fries föreslagit att han 
lugnt kunde avsluta sina studier där och ta ut den äldre varianten av licentiatexamen. 
Men Sernander bad att fa fortsätta för att bli filosofie doktor, och så blev det.177 År 
1894, strax efter att Andersson hade offentliggjort sina båda växtpaleontologiska 
undersökningar, utkom Sernanders doktorsavhandling Studier öfver den gotländska 
vegetationens utvecklingshistoria™ Att avhandlingen endast behandlade Gotland såg 
Sernander emellertid inte som en brist utan snarare som en styrka, vilket speglar hans 
teoretiska hållning. "Monografier öfver mindre väl begränsade områden torde för 
närvarande tillhöra det bästa slag af material, man kan hopskaffa för en framtida 
helgjuten bild af den nordiska vegetationens utvecklingshistoria i sin helhet."179 Vad 
hjälpte det att ha allt källmaterial i världen, om det bearbetades på fel sätt, tycks 
Sernander ha menat. 

Sernanders avhandling byggde i allt väsentligt på samma teoretiska grunder som 
han tidigare hade använt sig av, om än med smärre reservationer. Blytts klimatteori i 
dess helhet litade han inte längre på. Bland annat höll han inte med om att de klima
tologiska växlingarna hade varit exakt periodiska och inte heller att de hade styrts av 
astronomiska fenomen.180 "Tvärtom tror jag, att de varit af helt olika längd, och att 
åtminstone en vigtig orsak ligger i fördelningen af land och hafvid skilda skeden."181 

Han började sin framställning med att utförligt redovisa Gotlands kvartärgeologi och 
nivåförändringar, främst utifrån Munthes arbeten samt växtformationernas indelning 
efter Hults system och terminologi. Därefter beskrev han de lokaler som han hade 
undersökt och lokalernas förhållande till de forna Östersjöstadierna. Slutligen redovi
sade han själva undersökningsresultatet, vilket bestod i en översikt av den gotländska 
vegetationens invandring och allmänna utveckling preciserad till både nivåföränd
ringar och Blytts klimatperioder, från ishavstiden (den arktiska perioden), ancylus-
tiden (de subarktiska och boreala perioderna) och litorinatiden (de atlantiska, sub
boreala och subarktiska perioderna), ända fram till människans invandring. 

Mot bakgrund av Sernanders tidigare publikationer var avhandlingens resultat 
kanske inte så oväntade, men han behandlade även två andra ämnen som är värda att 
uppmärksamma. För det första förde han ett resonemang om hur den gotländska 
vegetationen successivt hade invandrat från fastlandet till ön. I Anderssons tankevärld 
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var ju permanenta eller temporära landbryggor nödvändiga för växtspridning, men 
här hade inga sådana förutsättningar existerat. Spridningen över de vida vattenytorna 
måste således ha skett på andra sätt, nämligen med "agentier" som vinden, havs
vågorna, fåglarna och människan, föreslog Sernander.182 "Ekologiska" frågor av denna 
art inspirerade honom senare till andra liknande studier och även till regelrätta art-
spridningsexperiment. Hans största och kanske mest berömda arbete på området, 
Den skandinaviska vegetationens spridnings bio logi, utkom 1901.183 

För det andra försökte Sernander visualisera hur den gotländska vegetationens 
utvecklingshistoria hade gått till, i jämförelse med motsvarande process på det 
svenska fastlandet. Han använde sig här av en typ av utvecklingsdiagram, som hade 
introducerats av Nathorst i dennes Jordens historia (1894).184 För att åskådliggöra det 
kronologiska förhållandet mellan nivåförändringarna och vegetationens utveckling 
hade Nathorst å sin sida parallelliserat kvartära lerlager med torvmossarnas lager från 
västra och östra Sverige. Bredvid detta ställde Sernander sin egen tolkning av den 
gotländska vegetationens utveckling i förhållande till klimatets växlingar. Diagram
met visade att utvecklingsgången på Gotland i stora drag överensstämde med fast
landets, men det bidrog också till att förstärka Sernanders syn på hur geologin, klima
tet och vegetationen intimt hängde samman. Visualiseringar av denna typ skulle 
senare komma att bli vanliga i litteraturen. 

Sernanders avhandling fick goda vitsord och hans lärare Frans Kjellmark föreslog 
samma år som den kom ut att en ansökan om en docentur i växtgeografi vid Uppsala 
universitet borde lämnas in. Det var precis vad Sernander önskade och för att få ytter
ligare kraft bakom frågan skrev han till Fries och bad om dennes uppbackning. Skälet 
till att universitetet borde inrätta en docentur i det nya ämnet var enligt honom klart 
- högskolan i Stockholm hade redan utnämnt Andersson!185 Tjänsten kom så små
ningom till och redan våren 1895 började kursen "Den skandinaviska vegetationen 
och dess utvecklingshistoria" ges i Uppsala. Därmed hade Sernander nått en motsva
rande position som Andersson; från var sitt håll kunde de sprida sina budskap på fast 
institutionell grund.186 

Efter flera år av inbördes stridigheter skulle man nu kunna tro att docenterna 
Andersson och Sernander önskade gräva ner stridsyxorna och om inte annat förena 
sig i synen på nivåförändringarnas betydelse för vegetationshistorien. Så kom dock 
inte att ske. Tillsammans med ett flertal geologer och botanister från både Stockholm 
och Uppsala hade Andersson besökt Gotland, och då passat på att göra en del mindre 
fältundersökningar, delvis tillsammans med Munthe. "Själfva undersökningen afslu-
tades redan sistlidne vår", berättar Andersson i GFF 1895, "men då jag hade mig 
bekant, att dr R. SERNANDER var sysselsatt med en mera ingående skildring af'den 
gotländska vegetationens utvecklingshistoria, ansåg jag mig böra vänta med publi
cerandet af mina iakttagelser, till dess han hunnit offentliggöra detta sitt arbete."187 

När Andersson så publicerade sina egna resultat kunde han göra det med Sernanders 
avhandling som bakgrund, och han avstod naturligtvis inte från möjligheten att ut
sätta den för en närgången granskning. Egentligen höll nog Andersson med om det 
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Torfmossar i östra och vestra 
Sverige enligt NATHORST 

Dea gotländska vegetationens utvecklings
historia enligt SEBNANDEB 
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Rutger Sernanders utvecklingsdiagram över nivåförändringarna, vegetationens utveckling och klimatets för
ändringar. R. Sernander (1894). 

mesta som Sernander redovisade. Deras tolkningar överensstämmer på de flesta 
punkter. Ändå kunde han inte låta bli att angripa Sernander, bland annat genom att 
påpeka hur vanskligt det var att "stödd på endast kammarstudier yttra sig om huru 
förhållandena i naturen te sig."188 Sernander och Andersson förblev oeniga. 

HASSELNS UTBREDNINGSHISTORIA 

Under 1890-talet tilltog som sagt det vetenskapliga intresset för den svenska vegeta
tionens historia, men några nya mer genomgripande teoretiska eller metodologiska 
grepp utformades inte. Istället förefaller det som om andra forskare tvingades förhålla 
sig till Andersson eller Sernander, eller till både-och. Ett exempel på det senare var 
Herman Hedström. Hedström arbetade under större delen av sitt yrkesverksamma liv 
inom SGU (1901-32) och då särskilt med Gotlands paleontologi och stratigrafi. 
Under studietiden vid Stockholms högskola under 1890-talet ägnade han sig dock åt 
trädens invandringshistoria, särskilt hasselns. Såväl Nathorst som Andersson och 
Sernander hade uttryckt åsikter om hasseln i sina artiklar - att dess utbredningsgräns 
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hade ändrats var känt - men någon enskild undersökning som koncentrerade sig på 
just detta träds historia hade inte utförts före Hedström.189 Det vetenskapshistoriskt 
intressanta med kartläggningen av hasselns utbredning är dock inte bara Hedströms 
anammande av Anderssons och Sernanders idéer, utan också den roll som allmän
heten småningom kom att spela för arbetets fortskridande. Hasselfrågans "lösning" är 
i själva verket ett lysande exempel på naturvetenskapens beroende av "lokal kunskap" 
och en delaktig publik.190 

Under somrarna 1891 och 1892 hade Hedström forskat på Sollerön i Siljan och i 
djupet av öns mossar funnit fossila hasselnötter. Sådana fynd hade han också gjort i en 
mosse i Hälsingland. Båda dessa mossar var belägna långt utanför hasselns samtida 
utbredningsområde och med hjälp av de nya växtgeografiska metoderna och teo
rierna gav han sig i kast med att försöka förklara varför fossilen fanns där de fanns. I 
linje med den pågående diskussionen i GFF v aide han att först undersöka platserna 
enligt den rigorösa torvforskningsmetod som förespråkades av Andersson.191 Mossens 
lager genomgrävdes systematiskt och deras olika typer av, framför allt, växtlämningar 
analyserades med hjälp av riksmuseets jämförelsematerial, vilket Nathorst ställde till 
hans förfogande. Därefter sammanställde han alla för honom tillgängliga litteratur-
uppgifter om hasselns forntida förekomst vid nordgränsen för dess samtida utbred
ning i Sverige, men också i Norge och Finland.192 Resultatet, totalt tolv fynd, visade 
tydligt att hasseln hade haft en betydligt nordligare utbredning i det förflutna. 

När Hedström försökte analysera de aktuella torvmossarnas tillkomst och för
klara varför trädgränsen hade ändrats på detta sätt, lutade han sig mot Blytts klimat-
växlingsteori. Under en tid av relativt varmt klimat hade hasseln invandrat till och 
utbrett sig över Sverige, en klimatväxling hade därefter skett varför trädgränsen suc
cessivt hade förskjutits söderut. Men detta räckte inte som fullgod vetenskaplig tolk
ning. Hedström hade nämligen också tagit intryck av Sernander, bland annat genom 
ett föredrag om Gotlands nivåförändringar som denne hållit i Stockholm våren 1893, 
och i Botaniska Notiser förklarade han att Blytts teori hade "först fått sin fulla bety
delse och sin rätta förklaringsgrund derigenom, att SERNANDER satt dessa antagna 
vexlingar i klimatet i samband med de af de GEER och andra påvisade nivåföränd
ringarne".193 I en efterföljande artikel i GFF som behandlade hasselns forntida och 
nutida utbredning i Sverige, konstaterade Hedström således att de "enda grunderna, 
som äro fullt användbara för en geologisk indelning och parallelisering af mossarnes 
aflagringar, äro de, som äro fotade på de påvisade nivå- och allmänna klimatföränd
ringarne".194 De torvlager, där hasselnötter hittades och som vittnade om ett varmare 
klimat, motsvarade enligt detta synsätt den postglaciala tidsperiod som följde efter 
Litorinahavets största utbredning i Sverige.195 Med hänvisning till Sernander föreslog 
han att hasseln hade kommit till Skandinavien mellan ancylustiden och litorinatiden, 
vilket innebar den senare delen av den atlantiska tiden och början av den subboreala. 
En kvartärgeologisk tidsgräns blev således fixerad av honom. 

Hedströms arbeten inspirerade till nya forskningsinsatser, inte minst från Anders
son som själv hade gjort en egen fallstudie om alens utbredning.196 Andersson öns
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kade emellertid inte bara fördjupa kunskapen om hasselns allmänna utbrednings
historia utan också "gå ännu ett steg vidare" och undersöka den temperatursänkning 
som, tydligen, hade förorsakat trädets tillbakagång i Sverige.197 För detta arbete räckte 
dock inte de enstaka torvmossar som Hedström hade nyttjat. Nej, för att komma över 
"spekulationens och hugskottens stadium" behövde Andersson — inte oväntat -
exakta uppgifter om fossila hasselnötter från så många platser som möjligt.198 En 
separat kartläggning var av nöden. Till skillnad från många andra växtfossil behåller 
hasselnötter sitt utseende under lång tid och är därför förhållandevis lätta att känna 
igen när de påträffas vid dikesgrävningar, torvtäkter och liknande. Under sina resor i 
Norrland hade Andersson också blivit medveten om att de små svarta kulor (även 
kallade "myrkulor"), som de fossila hasselnötterna liknade, var välkända företeelser 
bland människorna som han mötte i byarna.199 Av dessa skäl valde han att, likt sam
tidens fornforskare och historiker, ta hjälp av allmänheten.200 

Hösten 1894 satte Andersson in annonser i södra och mellersta Norrlands orts
tidningar och uppmanade läsarna att meddela honom om och var fossila hasselnötter 
hade påträffats. Till en början gick det trögt, endast ett svar kom in. Men då han sex 
år senare använde sig av Svenska turistföreningens årsskrift som medium (dess upplaga 
uppgick då till närmare 25 000 exemplar) vaknade intresset. Andersson skickade på 
nytt ut en notis till närmare etthundra tidningar och tidskrifter, och denna gång blev 
skörden rikare.201 Över tvåhundrafemtio meddelanden om fossila hasselnötter kom 
från diverse hemmansägare, lantbrukare, skollärare, lantmätare, byggmästare, järn
vägsingenjörer, nämndemän, apotekare, backstugusittare och ynglingar. När han 
senare reste runt i Norrland för att granska de angivna fyndplatserna blev han stän
digt uppmärksammad som "han, som sökte hasselnötter".202 Märkbart tagen av in
tresset för frågan skrev han i Nordisk tidskrift 1903: 

Knappast trettio procent af mina många korrespondenter behärska felfritt svenska språket i skrift, 
men icke förty har svårligen någon brefväxling kunnat vara mera intressant och entusiasmerande 
än denna, som beredt mig det yppersta tillfälle att lära känna den sunda, logiskt klara uppfattning 
vår allmoge ofta har om naturen och dess företeelser.203 

Anderssons hasselforskning, som delvis utfördes i SGU:s regi, mynnade sedermera ut 
i en av hans mest omfattande och välkända vetenskapliga monografier, Hasseln i 
Sverige fordom och nu (1902), vilken bar den talande underrubriken En geologiskt— 
växtgeografisk undersökning belysande frågan om klimatets förändring sedan litorina-
tiden.204 I den beskriver han över tvåhundra lokaler där hasselfossil hade påträffats -
den nordligast belägna i Bjurholms socken, vid gränsen mellan Ångermanland och 
Västerbotten - och av dessa lokaler hade de allra flesta blivit upptäckta just tack vare 
allmänhetens hjälp. 

Även för denna undersökning kom en visuell representation att få stor betydelse. 
Andersson markerade först varje fyndplats på en karta och uppskattade på detta sätt 
hur hasselns forntida utbredningsgräns i Sverige hade gått. En jämförelse mellan 
denna gräns och hasselns samtida gräns visade att arten hade minskat sin utbredning 
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med över en tredjedel. Genom att jämföra genomsnittliga temperaturvärden vid de 
båda gränsernas breddgrader, så kallade isotermer, kunde han vidare dra slutsatsen att 
en genomsnittlig temperaturnedgång med 2,4° C (för perioden augusti till septem
ber) hade ägt rum.205 

Varför hade temperaturen sjunkit på detta sätt och när hade förändringen börjat? 
Något bestämt svar angav Andersson inte, men liksom tidigare lutade han åt att lägga 
skulden på landhöjningen och inte på någon allmän klimatväxling. På kartan drog 
han redoboget ut Litorinahavets gräns (troligtvis efter De Geers karta från 1896) och 
en jämförelse mellan denna gräns och hasselns forna utbredningsgräns antydde att 
artens tillbakagång hade startat vid tiden för Litorinahavets högsta stånd. Genom den 
efterföljande landhöjningen hade temperaturen först och främst sjunkit, men dess
utom hade även det värmande kustklimatet förskjutits åt öster, vilket också hade på
verkat trädets livsbetingelser, menade han.206 "Inom Norrlands kusttrakter utöfvar 
nämligen Östersjöns under sommaren upptagna stora värmeförråd ett utomordent
ligt stort inflytande som värmemagasin och som värmemeddelare, något som [. . .] är 
och äfven fordom måste ha varit af stor betydelse i fråga om hasselns geografiska 
utbredning."207 Att på detta sätt uppskatta temperaturens växlingar och orsaker skulle 
dock möta hård kritik, i synnerhet sedan Golfströmmens betydelse hade blivit en 
aktuell fråga inom Geologiska Föreningen.208 

OM SVENSKA VÄXTVÄRLDENS HISTORIA 

För kvartärgeologin var 1890-talet sammanfattningarnas tid, då "tidskriftsveten
skapen" övergick till "handboksvetenskap" genom översiktsverk som Nathorsts Sveri
ges geologi och De Geers Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden. Dessa 
verk fyllde flera olika behov och bidrog till att kanonisera ett bestämt vetande om det 
förflutna, liksom en speciell syn på den "svenska naturen". Gunnar Anderssons bok 
Svenska växtvärldens historia (1896), som var den första handboken av detta slag inom 
den historiska växtgeografin, kan förstås på ett liknande sätt.209 Den fyllde ett tom
rum i studenternas läselistor, men den var samtidigt ett uttryck för en litterär och 
reproduktiv praktik genom vilken författaren markerade sin position på den akade
miska arenan.210 

I Svenska växtvärldens historia sammanfattades den grundforskning som Anders
son och många andra hade utfört under de föregående åren; den blev följaktligen en 
slags syntes av den växtgeografiska kartläggningens resultat. Utöver den huvudsakliga 
berättelsen om vegetationens utveckling — från de första "uråldriga" arktiska kärr- och 
vattenväxterna och de efter varandra invandrande flororna, ända fram till den mo
derna tidens kulturella omgestaltningar av naturlandskapet - får läsaren även bekanta 
sig med forskningsområdets principer och förutsättningar.211 Såväl biologiska som 
klimatologiska och kvartärgeologiska teorier presenteras, i allt väsentligt på samma 
sätt som Andersson gjort i tidigare arbeten. Det klargörs sålunda att ett lands växt
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värld alltid beror på områdets klimat, men att detta långt ifrån är den enda viktiga 
faktorn i sammanhanget. Å ena sidan påverkas sammansättningen av växtarternas 
inbördes strid med varandra, å andra sidan måste forskningen - och detta är det 
centrala — ta hänsyn till "den historiska synpunkten" som de kvartära naturminnena 
vittnar om.212 Eftersom "förändringar i fördelningen mellan land och haf i Skandina
vien i flera afseenden äro af stor betydelse för växternas spridning, är det af vikt att 
erinra sig, hurudana landets geografiska förhållanden voro under hufvudskedena af 
florans invandring."213 Genom ett schema, som påminner om Sernanders utveck
lingsdiagram, visualiserades dessutom det kronologiska förhållandet mellan det An
dersson kallade för huvudpunkterna i växtvärldens utveckling i Sverige och huvud
punkterna av de geografiska förändringarna.214 

Liksom de geologiska handböckerna framstår Svenska växtvärldens historia som 
neutral och enhetlig och därmed som mycket trovärdig. Alternativa tolkningar och 
synsätt diskuteras knappt alls. Att det på flera punkter är just Anderssons egna upp
fattningar som återges är dock tydligt, liksom hans censur av forskare som Blytt, Hult 
och Sernander. Detta gällde inte bara tolkningen av växtlämningarna som sådana, 
utan även synen på nivåförändringarna och klimatets förändring i Sverige. Som tidi-

Hufvudpunkterna i växtvärldens utveckling i Sverige. Hufvudpunkterna af de 
geografiska förändringarna 

Södra Sverige Mellersta Sverige Norra Sverige 

Bok [ Gran Gran Gran 

Ek!) E Fur 

—— Litorinahafvets maximiut-
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Liksorn Rutger Sernander konstruerade Gunnar Andersson utvecklingsdiagram för att klargöra sambandet 
mellan nivåförändringarna och vegetationens utveckling. G. Andersson (1896). 



196 Christer Nordlund 

gare påstod han att varje större förändring i temperatur och nederbörd hade sina 
givna "geografiska" orsaker — det ändrade förhållandet mellan land och hav — och inte 
några allmänt meteorologiska.215 Dock uttryckte han en viss tveksamhet över hur 
klimatet i framtiden kunde tänkas bli. Han fick därför nöja sig med att konstatera att 
"ännu inga bindande fakta äro kända mot en ännu fortgående klimatförsämring, 
ehuru å andra sidan inga fullt afgörande skäl för densamma kunna förebringas."216 

Andersson pekade klart och tydligt på människans inverkan på skogens utveck
ling, men han gjorde ingen koppling mellan kulturen och klimatet. Av miljö-
historiskt intresse är att kemisten och fysikern Svante Arrhenius samma år offentlig
gjorde sina idéer om att atmosfärens sammansättning (särskilt av koldioxid) kunde 
förändras, vilket i sin tur kunde påverka temperaturen.217 Uppslaget gällde i första 
hand som alternativ förklaringsmodell till istidens uppkomst (gentemot Croll), men 
han spekulerade också över framtiden och konstruerade teoretiska modeller för att 
visa hur en ökad förbränning av fossila bränslen medförde ett varmare klimat. Som 
bekant går Arrhenius' teori idag under beteckningen "växthuseffekten".218 Mindre 
bekant är kanske att Arrhenius utarbetade teorin under stark påverkan av en viss 
geolog och att denne geolog var Arvid Högbom.219 

En annan likhet mellan Anderssons bok och de geologiska handböckerna är 
framhävandet av den skandinaviska och i synnerhet den svenska naturens företräden, 
vilket harmonierar med forskningsområdets nationella motiv. Andersson framhöll 
inte bara hur fantastisk och mångskiftande den svenska naturens historia var, utan 
också vilka utmärkta framsteg den svenska naturforskningen hade gjort inom just 
detta forskningsområde. Enligt Andersson torde "få delar af vår jord vara så gynn
samma för en undersökning af det nu lefvande växttäckets historiska utveckling som 
just den skandinaviska halfön".220 Här hade det funnits en istid och omväxlande nivå
förändringar som hade medfört ett påtagligt omgestaltande av naturlandskapet, här 
fanns också särskilt rikligt med lämpliga torvmossar som likt banker hade samlat upp 
och bevarat den forntida växtvärldens skatter: Sveriges naturminnen. 

Hur kom Svenska växtvärldens historia att tas emot av det vetenskapliga samhäl
let? För Andersson blev arbetet överlag en stor framgång. Den första upplagan tog 
slut så snabbt att en andra upplaga trycktes redan samma år, och en förkortad över
sättning till tyska intogs dessutom i Englers Botanische Jahrbücher.221 Flera recensenter 
var positiva. I GFF hette det att boken var så viktig och tankeväckande att den inte 
endast förtjänade att läsas av växtgeografer utan även av geologer. Som recensenten 
Högbom med tillfredsställelse kunde konstatera var det i själva verket "just genom 
tillgodogörande af den moderna kvartärgeologiens resultat, i främsta rummet beträf
fande nivåförändringarna och dermed i samband stående geografiska företeelser, som 
det lyckats författaren att uppdraga konturerna till vår växtvärlds invandrings
historia".222 Även Uppsalabotanisten Frans Kjellman, som anmälde boken i Nordisk 
tidskrift^ uttryckte sitt fulla erkännande av det sätt varmed Andersson hade lyckats 
förena den ädla svenska botaniska traditionen med den moderna kvartärgeologin. 
Kjellman bedyrade att "denna min tanke skall delas af hvar och en, som gör sig för



IV Vegetationen och nivåförändringarna 197 

trogen med hans synnerligen vackra, för den svenska naturforskningen högeligen 
hedrande arbete, till hvilken intet lands litteratur har att uppvisa motstycke".223 Lik
som inom kvartärgeologin hade den svenska växtgeografin nu tagit sig till den inter
nationella forskningens frontlinje. Inte i något annat land ansågs vegetationens 
utvecklingshistoria vara så väl utredd som här.224 

Alla delade inte Kjellmans positiva omdöme om Anderssons syntes; Sernanders 
femton sidor långa anmälan till Botaniska Notiser framställde boken i en mindre 
smickrande dager.225 Syntesarbetet var inte en neutral framställning av vedertagna 
fakta, menade Sernander, utan tvärtom en mycket förenklad presentation av växt
världens utveckling så som just Andersson uppfattade den.226 För att motivera sitt 
angrepp gav han flera exempel på alternativa tolkningar beträffande såväl växternas 
spridningsvägar och invandringstid som orsakerna till dessa förändringar. Att Anders
son undvek uppgifter som inte passade in i hans egen bild var en sak, en annan brist 
- som Sernander tryckte hårt på - var att en mängd viktiga vetenskapliga arbeten 
därmed kom att saknas i bokens litteraturlista. Gallringen hade inte minst drabbat 
Blytt: "Jag tror mig äga rättighet att prägla hela detta förfaringssätt mot en fram
stående kollega, hvilken omständigheterna gjort till motståndare, såsom mindre 
honett och som i sin grad förringande förtjensten af detta för Skandinaviens växtgeo
grafi annars så betydelsefulla arbete."227 

Sernanders kritik av Svenska växtvärldens historia var befogad ur vetenskaplig syn
punkt, men torde också kunna förstås mot bakgrund av hans egna intressen. En 
handbok av detta slag var efterlängtad och förmodligen hade han velat se sig själv som 
författare till det första syntesarbetet på området. Han hade också precis sammanställt 
sina egna föreläsningsanteckningar till ett manus med titeln "Den skandinaviska 
växtvärldens utvecklingshistoria", men det kom aldrig att utges i bokform.228 

Sernander spred dock sitt budskap på andra sätt. I Verdandis småskriftserie stod han 
för skriften Våra torfmossar (1897), och till det stora populärvetenskapliga bokverket 
Sveriges Rike författade han det över etthundra sidor långa avsnittet "Sveriges växt
värld i nutid och forntid" (1899).229 Han kritiserade även Andersson inför Geologiska 
Föreningen, men någon handbok presterade han inte.230 Så sent som 1929 kunde 
Henrik Hesselman konstatera: 

Tills dato är detta Gunnar Anderssons arbete det enda mera sammanfattande och översiktliga, 
som vi äga på ett område, som med en sådan iver och en sådan obestridlig framgång bearbetats av 
svenska naturforskare. Det förefaller, som om ingen av de ej få forskare, som arbetat på detta fält, 
skulle ha kraft att kunna samla sig till en dylik uppgift.231 

Skälet till att Svenska växtvärldens historia blev det enda arbetet av detta slag berodde 
dock inte på att kontroversen upphörde till Anderssons fördel — det var i själva verket 
så att de flesta forskarna satte Sernander i första rummet. Skälet var istället att kontro
versen nådde ett tillstånd av "öppen stängning". Genom utvecklandet av helt nya 
typer av materiella praktiker öppnades en tredje väg, vid sidan av Anderssons och 
Sernanders nedtrampade stigar: pollenanalysen. 
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Pollenanalysens utveckling under första världskriget 

Från 1870-talet och fram till sekelskiftet 1900 baserades det vetenskapliga studiet av 
den "svenska florans" successioner så gott som uteslutande på förhållandevis stora 
växtlämningar som uppmärksammades i torvmossar, sötvattensleror och marina leror 
samt växtavtryck i kalktuffer. Dessa växtlämningar analyserades på flera sätt. Utifrån 
deras inbördes lägen (lagerföljder) drogs slutsatser om de olika arternas och florornas 
invandrings- och utbredningshistoria, och denna historia relaterades till teorier om 
nivåförändringarna och klimatets (temperaturens och nederbördens) variationer. 
Under 1890-talet kunde generella utvecklingsdiagram för dessa successioner utfor
mas, vilka visualiserade en sammanhängande berättelse om den svenska vegetatio
nens historia. En vetenskaplig förutsättning för denna forskning var att de nämnda 
växtlämningarna började betraktas som kvartära naturminnen, som lämningar med 
en historia att berätta. En kulturell förutsättning var att det fanns ett behov av att söka 
den egna nationens rötter, att utreda Sveriges utvecklingshistoria för att bättre förstå 
det samtida Sverige. Mot det förflutna ställdes också framtiden och därmed forsk
ningens tänkbara tillämpbarhet, som Gunnar Andersson skrev i det första numret av 
Skogsvårdsforeningens tidskrift 1903: 

Vi förstå alltid bättre och lättare den persons lif och handlingar, hvilkens lefnads- och släkthistoria 
vi känna. Så skall också våra skogars historia, när den en gång blir fullt och klart skrifven, gifva oss 
vinkar och idéer väl värda att beakta, då vi försöka länka deras öden i en riktning, som så nära som 
möjligt motsvarar deras naturliga möjligheter och vårt lands fördelar.232 

Berättelsen om den svenska vegetationens utveckling hann emellertid knappt bli fär
digskriven enligt dessa premisser innan krav på en revidering började resas. Ett skäl 
till det var att en annan sorts naturminnen uppmärksammandes: den fossila mikro-
floran. Denna händelse banade småningom väg för den geologisk-botaniska forsk
ningsmetoden pollenanalys samt denna metods visuella framställningssätt: pollen
diagrammet. Pollenanalysens utveckling markerar ett nytt skede inom den kartläg
gande verksamheten, men till skillnad från den tidigare vegetationshistoriska forsk
ningen leddes denna inriktning av SGU. Att det blev så, kan förstås mot bakgrund av 
världskrigets samhällspåverkan under 1910-talet, då behovet av energiresurser ökade 
och torvmossarna började studeras på ett nytt sätt. 

FRÅN MAKROFLORA TILL MIKROFLORA 

Att fossilt frömjöl fanns bevarat i naturens gömmor var ingen vetenskaplig sensation 
vid 1900-talets början. Botanister som Heinrich Robert Göppert (1800-1884) och 
Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876) hade uppmärksammat företeelsen redan 
under 1830- och 40-talen, och under andra hälften av seklet förekom ofta spridda 
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lippgifter om fossilt pollen i den geologiska och botaniska litteraturen.233 Det skulle 
dock dröja till sekelskiftet 1900 innan mikrofloran gavs en mening som kvartära 
naturminnen och därmed kom att nyttjas för tolkningen av det förflutna. 

En systematisk behandling av fossilt pollen inleddes i de skandinaviska länderna i 
slutet av 1800-talet och i Sverige skedde det framför allt genom botanisten Gustaf 
Lagerheim (1860-1926), som var den förste professorn i botanik vid Stockholms 
högskola.234 För att kunna studera fossiliserad mikroflora krävdes - förutom en 
grundläggande botanisk kunskap - erfarenhet av mikroskopanvändning samt till
gång till adekvat laboratorieutrustning. Allt detta hade Lagerheim. Han var specia
liserad på bakteriologi, fanerogamernas mikrobiologi och på mikroskopering i all
mänhet, och under sitt akademiska liv hann han med att analysera såväl konst och 
kryddor som Swedenborgs kvarlevor och den heliga Birgittas kista. Han var även 
flitigt anlitad inom geologin och undervisade bland annat SGU:s tjänstemän i bota
niska undersökningar av jordarter.235 

Efter tysk förebild utarbetade Lagerheim kvalitativa metoder för att bevara och 
laborativt studera enskilda mikroskopiska växt- och djurlämningar, och under detta 
arbete kom han även i kontakt med sådana rester som hade bevarats i de kvartära 
avlagringarna.236 Att pollen, på grund av dess speciella biokemiska sammansättning, 
var mycket motståndskraftigt mot nedbrytning och därför bibehölls under lång 
tid blev därmed uppenbart.237 Mikrofloran tycktes i själva verket höra till de mest 
distinkta spåren från det förflutna växttäcket. Lagerheims huvudsakliga insatser, lik
som hans föregångares, var att likt en detektiv försöka identifiera vilka växtarter de 
påträffade pollenkornen härstammade från. Kornens förekomst analyserades också 
i förhållande till nivåförändringarna och för kvartärgeologin blev hans forskning 
sålunda en motsvarighet till Per T. Cleves studier av de svårbestämda vattenlevande 
diatoméerna. I slutet av 1890-talet inledde Lagerheim samarbete med både svenska 
och danska botanister kring deras torvmosseundersökningar och han publicerade 
också vissa av sina egna resultat i GFF.238 Även inom arkeologin kom hans mikrosko
piska undersökningar med tiden att uppfattas som användbara.239 

Under det kvalitativa arbetet utvecklades efter hand en idé om att det även borde 
vara möjligt att utföra kvantitativa analyser, det vill säga att undersöka relationen 
mellan antalet pollenkorn av respektive art i torvens skikt, på motsvarande sätt som 
Andersson och Sernander hade analyserat förhållandet mellan de större växt
lämningarna. Ett tidigt exempel på detta förfarande presenterades i GFF 1905.240 I 
samband med forskning om växten vattenaloes (Stratiotes aloides L.) historia i Sve
rige, hade Sernanders student Hemfrid Witte (1877—1904) samarbetat med Lager
heim för att analysera Kvarnhalsmyren, öster om Uppsala. Lagerheim svarade som 
vanligt för bestämningen av de påträffade mikroskopiska växt- och djurdelarna i 
myren, men för några av dess lagerföljder hade han även försökt uppskatta det pro
centuella förhållandet mellan fyra olika typer av trädpollen, vilket även visades i en 
enkel tabell.241 

På detta sätt blev en inomvetenskaplig grund lagd till den statistiska metod, som 
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senare skulle ges det idag välbekanta namnet pollenanalys.242 Pollenanalysens utform
ning förknippas dock framför allt med Hampus von Posts kusins sonson, Lennart 
von Post (1884-1951). von Post, som 1929 utsågs till Gerard De Geers efterträdare 
som professor vid Stockholms högskola, är ännu en intressant person vars historia 
inte är skriven, även om hans verksamhet har börjat uppmärksammas i den interna
tionella vetenskapshistorien.243 1 den stora källtextsamlingen Foundations ofEcology: 
Classic Papers with Commentaries (1991) inleds till och med avsnittet om ekologins 
vetenskapliga metoder med en engelsk översättning av von Posts föredrag om skogs
trädpollen i sydsvenska torvmossar från 1916.244 Skälet till det, enligt redaktören 
James H. Brown, är att "Von Posts methods of collecting, identifying, depicting [. . .] 
and interpreting the pollen in anaerobic sediments still serve as the basis for the 
modern discipline of palynology". Och vidare: "His work also laid the foundation 
for contemporary paleoecology, the discipline that attempts to provide a long-term 
historical perspective in ecology [...]."245 

Introduktionen till den översatta uppsatsen berättar att von Post förvisso uppfat
tade sig som lärjunge till Sernander och att han tillhörde den klassiska svenska 
botaniktraditionen, men att han trots det primärt var kvartärgeolog och även intres
serade sig för klimatets historia. Av det ovanstående bör emellertid ha framgått att 
skiljelinjen mellan Sernanders botanik och kvartärgeologin i Sverige knappast var 
tydlig. Tvärtom bör von Posts verksamhet ses som en direkt fortsättning på de 
växtgeografiska undersökningar, som i Skandinavien hade pågått i flera decennier och 
som hade teorierna om istiden och nivåförändringarna som utgångspunkter för tolk
ningen av vegetationens historia. Som framgår av denna introduktion, betraktade 
von Post senare pollenanalysen som en teknik för att bättre förstå det varierande nivå
förhållandet mellan land och vatten: "Through a terribly complicated system of 
intense investigations he hoped to be able to unravel the intricacies of iso- and 
eustatic movements."246 von Post skulle alltså komma att använda pollenanalysen för 
att tolka vegetationens och klimatets utveckling, men också för att på ett nytt sätt 
försöka datera nivåförändringarna. Inte heller denna ansats är förvånande. 

EN NY TYP AV NATURMINNEN 

Lennart von Post, som var född utanför Västerås, började sin högre utbildning i Upp
sala 1901.247 Han inledde sina studier med kurser i zoologi, men bytte snart till geo
logi där han fick Högbom som huvudlärare. Ungefär samtidigt togs han upp i den 
växande kretsen kring Sernander och kom genom honom i kontakt med den på
gående forskningen om Sveriges klimat- och vegetationshistoria. Kunskapen om 
nivåförändringarnas gåtor fick han sig med all säkerhet till livs genom båda lärarna, 
och den kom snart väl till pass. von Post integrerades nämligen ovanligt snabbt i den 
kartläggande verksamheten. Efter förslag från Högbom och Sernander valdes han vid 
arton års ålder in som ledamot av Geologiska Föreningen och redan året därpå höll 
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han ett föredrag där samt publicerade sin första artikel i GFF. Temat var signifikant 
nog litorinavallen på södra Gotland.248 

von Posts tidiga kontakt med Gotlands kvartärgeologi är en intressant episod i 
sig. Skälet till studien var att en fullständig utdikning av öns näst största myr, Mäster-
myr (eller Mästarmyr), hade inletts. Sernander betraktade det planerade ingreppet 
som en katastrof och för att hinna rädda den information som räddas kunde, tog han 
initiativ till en särskild undersökning. Eller som Sernander senare uttryckte syftet: 
"att genom uppteckningar för vetenskapen rädda något, där våra krafter ej räcka till 
att rädda svensk natur undan förintelsen."249 Sommaren 1902 skickades en liten dele
gation från Uppsala till platsen och i den fanns studenten von Post med uppgift att 
utföra en kvartärgeologisk analys.250 Undersökningen fortsatte under hösten, dels 
under en särskild exkursion som leddes av Sernander, dels med ett mindre anslag från 
SGU.251 Samma år påbörjades utdikningen. Den kom att pågå fram till 1910 och 
femton år senare var närmare hälften av den totalt 2 670 hektar stora ytan upp
odlad.252 

Knappt hann von Post avsluta sin Mästermyrundersökning innan han fick ett 
nytt prestigefyllt uppdrag.253 Högbom hade vid denna tid inlett det arbete som skulle 
resultera i Norrland: Naturbeskrifhing (1906), och för det behövde han bistånd med 
undersökningen av myrmarkernas kvartärgeologi.254 År 1904 tilldelades därför von 
Post medel från bokens mecenat och initiativtagare, Frans Kempe, för att utföra en 
förundersökning av myrmarkerna i övre och mellersta Norrlands skogsregion. Resul
tatet blev inte bara ett tack i Högboms förord utan också en godkänd licentiatavhand
ling, belönad med Kungliga Vetenskapssocietetens i Uppsala Linnépris samt en ny 
artikel i GFF.2551 dessa sina första arbeten verkade von Post i stort sett i den stil som 
förespråkades av Sernander. Lämningar av makrofossil i torvmossar, nivåförändringar 
och klimatperioder kopplades naturligt samman och von Post blev på detta sätt 
Sernanders självklare efterträdare i gebitet. Han hade också ett gott samarbete med 
Lagerheim, som hjälpte honom med analyser av pollenförekomsten. Men pollen
perspektivet, om uttrycket tillåts, var ännu underordnat de av Sernander inarbetade 
kvartärgeologiska perspektiven. 

Vid denna tid rekryterades von Post även till SGU för att delta i undersökning
arna av de karterade torvmarkerna i Närke, och mycket tyder på att det var där hans 
tänkande kring pollenförekomstens betydelse fördjupades.256 Inspirerad av Wittes 
ovan nämnda artikel började han nu ägna större uppmärksamhet åt halten av gran
pollen i torvprofilerna. Utgångspunkten var att sådant pollen eventuellt skulle kunna 
fungera som ett komplement till de relativt få stubblager, som Sernander nyttjade för 
att bevisa torra klimatperioder, von Post nöjde sig emellertid inte med att bara under
söka pollen i enstaka profiler. Istället undersökte han flera profiler längs ett samman
hängande band för att, så att säga, göra en stratigrafisk analys i två dimensioner. Efter 
att ha fastställt den nivå, där granpollen började uppträda regelbundet i torven, antog 
von Post vidare att denna "grannivå" var synkron för hela området i fråga, och därför 
kunde användas som en kronologisk utgångspunkt för att bestämma andra torvlagers 
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relativa ålder. Den så kallade "grannivå-tiden" hänförde han till den blytt—sernan-
derska klimatperiod som kallades subboreal, till slutet av stenåldersperioden (häll-
kisttiden), samt till den geologiska tid då drygt hälften av litorinahöjningen hade 
passerat.257 

Pollentolkningen tycks inte ha mött några större invändningar när von Post pre
senterade den för Geologiska Föreningen våren 1909. När han sedan publicerade 
uppsatsen "Stratigraphische Studien über einige Torfmoore in Närke" i GFF\ redo
visade han som brukligt lagerföljder för ett stort antal torvmossar. Men förutom de 
traditionella lagren, baserade på de större växtlämningarna, hade han nu - för var och 
en av de behandlade torvmossarna - också markerat den "fixa" grannivån.258 Gran-
pollengränsen fungerade under några år som von Posts arkimediska punkt, utifrån 
vilken han omtolkade såväl Anderssons skogsperioder som Sernanders klimat
perioder. Tiden före grangränsen döptes av honom till "ekblandskogarnas tid" och 
den motsvarade de boreala, atlantiska och subboreala perioderna. Den efterföljande 
tiden kallade han "bok-granskogarnas tid" och den utgjorde den subatlantiska perio
den.259 

Det bör framhållas att von Post inte var ensam i Sverige om att använda träd
pollen som kronologisk indikator. Redan innan hans resultat från Närke offent-
liggjordes, sammanställde SGU-geologen Nils Olof Holst sitt stora kontroversiella 
arbete Postglaciala tidsbestämningar (1909).260 Utifrån olika geologiska och framför 
allt arkeologiska data försökte Holst på teoretisk grund fastställa den postglaciala 
tiden i bestämda årtal. Tidsuppskattningen blev mycket låg, 6 900 år, däri låg det 
kontroversiella. Men han diskuterade också växternas invandring, och bland alla 
tabeller och beräkningar redovisade han en tolkning av pollenförekomsten i en mosse 
i södra Skåne.261 Den procentuella fördelningen av pollen från olika trädslag, visande 
skillnaden mellan en torvmosses nedre och övre lager, framställs här i en tabell. Holst 
gjorde ingen hemlighet av att analysen ifråga baserades på Lagerheims mikroskopiska 
forskning och i texten till tabellen står det: 

Här är något mera än det åsyftade resultatet. Här är också, såsom LAGERHEIM själf framhåller, 
funnen en säker metod att på mikroskopisk väg — den enda här användbara — lager efter lager 
noggrant följa såväl invandringen af alla de växter, hvilkas pollen eller sporer uppträda fossilt, som 
också förändringarna i afseende på dessa växters relativa antal. Och i den mån som de olika lagrens 
bildningstid kan fastställas, skall det också blifva möjligt att visa, huru hastigt de ifrågavarande 
växterna invandrat.262 

Genom flera forskare kom mikrofossilen på dessa sätt att få en betydelse som kvartära 
naturminnen. Liksom makrofossilen kunde mikrofossilen användas för att studera 
vegetationens invandrings- och utbredningshistoria, skillnaden var bara att den 
senare typen var oändligt mer rikhaltig och därtill ofta bättre bevarad till formen än 
den förra. En ny materiell praktik för kartläggningen av vegetationens historia ut
arbetades därmed, men denna praktik skall också förstås mot bakgrund av Geolog
kongressen och kontroversen mellan Andersson och Sernander. 
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GEOLOGKONGRESSENS ANTIKLIMAX 

En avgörande händelse för von Post var den elfte Internationella Geologkongressen i 
Stockholm. För det första var den ett av skälen till att han anlitades av SGU för att 
forska i Närke.263 Genom Sernanders och många andras fältarbeten hade Närke 
etablerats som en särskilt givande region för kvartärgeologiska studier i allmänhet och 
torvmosseforskning i synnerhet. Under planeringen av kongressen beslöts att en av de 
första exkursionerna skulle förläggas dit och för det behövde kunskapen om området 
uppdateras.264 För det andra bidrog kongressen till att han under några dagar ham
nade i den internationella geovetenskapens centrum. När exkursionsguiden skulle 
utarbetas fick von Post göra det i samarbete med Sernander, varför båda kom att stå 
som författare, och under själva exkursionen ledde de var sin del.265 Därutöver fick 
han även ansvaret att vara värd för den separata Polarutställningen som arrangerades 
under kongressen.266 1 centrum för själva kongressen stod han däremot inte; för det 
var han ännu en storlek för liten. Föga förvånande representerades den svenska 
vegetations- och klimatforskningen av eminenserna Andersson och Sernander. Dessa 
hade med bibehållna ståndpunkter fortsatt att föreläsa, forska och skriva om sina 
tidigare specialområden, men genom vetenskapliga bedrifter och vida kontaktnät 
även nått framgångar inom andra fält.267 Liksom Nathorst, De Geer och Högbom 
hade de blivit celebriteter i de lärdas republik. 

Andersson hade lämnat sin amanuens tjänst vid riksmuseet 1898 för att, tillsam
mans med bland andra geologerna Johan Gunnar Andersson, Axel Hamberg och 
botanisten Henrik Hesselman, delta i Nathorsts polarexpedition till Spetsbergen 
och Kung Karls land samma år.268 Väl tillbaka i Sverige riktade han sitt intresse allt 
mer mot praktiskt vetenskapliga frågor och då i första hand skogsnäringen och skogs
vården. Han bidrog bland annat till tillkomsten av Forstliga försöksanstalten (senare 
kallad Statens skogsförsöksanstalt), som bildades 1902, där han först var verksam som 
botanist och senare blev lektor i naturvetenskap. Samtidigt graviterade han allt mer 
mot geografins olika praktiker och 1909 utsågs han till professor i ekonomisk geo
grafi vid den nyinrättade Handelshögskolan i Stockholm. Kopplingen till växtgeo
grafin och kvartärgeologin fanns emellertid alltjämt kvar. För Andersson var sådana 
kunskaper i själva verket en förutsättning för hans nya arbeten, vilket bland annat 
visas genom verket Sveriges allmänna skogar (1926), som inte bara behandlade skogar
nas tillstånd, förvaltning och avkastning utan också deras tillkomstsätt.269 

Sernander å sin sida blev Uppsala trogen och i konkurrens med botanister som 
Nils Svedelius och Bengt Lidforss efterträdde han där Axel Lundström som professor 
i växtbiologi 1908.270 Med ekonomiskt bidrag från Frans Kempe inrättades den 
växtbiologiska institutionen och där etablerades under Sernanders ledning ett växt-
biologiskt seminarium kallat "Svenska växtsamhällen". Forskningsmiljön, som snart 
skulle gå under namnet Uppsalaskolan, kan enligt Thomas Söderqvist klassificeras 
som "a populär and patriotic enterprise".271 En uppgift som formulerades under de 
första åren var att på nytt genomföra en kartläggning av hela Sveriges vegetation, nu 
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utifrån växtgeografiska och växtbiologiska utgångspunkter.272 Sernander var själv 
mycket fascinerad av Linné och måhända ville han till slut bli en modern motsvarig
het till 1700-talets blomsterkonung. 

I syfte att "samla och främja de botaniska intressena i landet" hade Andersson och 
Sernander även bidragit till bildandet av Svenska botaniska föreningen (1907), vilken 
blev något av en motsvarighet till den geologiska föreningen. En av huvuduppgif
terna som föreningen gav sig i kast med var att ge ut den nya publikationen Svensk 
botanisk tidskrift.275 En annan uppgift var att arrangera exkursioner, vilket gjordes 
redan första sommaren under ledning av sekreteraren Sernander.274 Andersson och 
Sernander blev också pådrivande krafter i den tidiga naturskyddsrörelsen men inte 
ens på detta område kunde de komma överens. Enligt Andersson var naturskyddet i 
första hand en fråga för Svenska turistföreningens verksamhet och Föreningen för 
Skogsvård, medan Sernander å sin sida stred för Svenska naturskyddsföreningens 
etablering, en förening som han var med om att grunda 1909.275 

När Andersson och Sernander konfronterades under Geologkongressen var de 
lika oeniga som någonsin förr, vilket bidrog till att skapa förvåning och viss uppstån
delse bland deltagarna. En av kongressens två huvudteman var som sagt klimatets 
förändring efter istiden. Kring detta tema hade en drygt fyrahundra sidor omfattande 
"Klimatenquète" sammanställts. Verket, som bar titeln Die Veränderungen des Klimas 
seit dem Maximum der letzten Eiszeit (1910), innehöll närmare femtio artiklar skrivna 
av forskare från totalt tjugosju länder samt en inledning författad av Andersson.276 

Andersson bidrog även med en egen artikel och detsamma gjorde Sernander. Och 
liksom tidigare kom de att presentera helt motstridiga resultat.277 Förväntningarna 
var stora när förhandlingarna inleddes på måndagsförmiddagen den 22 augusti. 
Agrogeologkonferensen som hölls parallellt hade till och med ställts in denna dag.278 

Men tonen i diskussionen blev hård och slutintrycket nedslående. I en rapport om 
kongressens betydelse beklagade sig von Post över att resultaten knappast lät sig sam
manföras i ett enhetligt system. Inte ens beträffande situationen i Skandinavien, där 
forskningen varit mest omfattande "har enighet i hufvudspörsmålen kunnat uppnås, 
hvilket bl.a. med beklaglig tydlighet framgår af de två första bidragen för Sverige".279 

Efter detta den Internationella Geologkongressens antiklimax mattades Sernanders 
och i synnerhet Anderssons intresse för den vegetationshistoriska forskningen mar
kant.280 Båda tog ett steg tillbaka från tronen, som därmed blev fri att beträdas av 
någon yngre förmåga. Med andra ord kan man säga att kontroversens "stängning" 
bidrog till att forskningsfältet i Sverige "öppnades", vilket i sin tur gynnade von Posts 
vetenskapliga karriär.281 

Slutligen var det ytterligare en händelse under kongressen som verkar ha haft stor 
betydelse för von Posts fortsatta verksamhet, och det var De Geers offentliggörande 
av den geokronologiska metoden, von Post som själv bevittnade föredraget var inte 
bara imponerad, han var hänförd, och med artikeln "En exakt geologisk tideräkning", 
som publicerades i tidskriften Populär naturvetenskaplig revy (1911), lämnade han 
som den förste en utförlig presentation av ämnet.282 Aldrig förr i geologins historia 
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hade det varit möjligt att mäta det förflutna i årtal, förklarade han, men med De Geer 
hade äntligen "det klara dagsljuset" brutit fram. Enligt von Post skulle geokronologin 
därför "i alla tider räknas som en af de mest betydelsefulla etapperna i den svenska 
naturforskningens historia".283 Vad var då styrkan i metoden, som han såg det? Den 
viktigaste faktorn var att kronologin inte baserades på teoretiska utredningar, som i 
Lyells, Crolls, Blytts och Holts arbeten eller på nivåförändringarna som i Anderssons 
och Sernanders, utan att den byggde på den fasta empiriska grund som den varviga 
leran utgjorde. 

Blott under en enda förutsättning kan en tillförlitlig absolut tidsbestämning för postglacialtiden 
tänkas vara möjlig: man måste till grundför sina beräkningar kunna lägga en aflagring, i hvilken det 
historiska tidsmåttet, året, på ett eller annat sätt är tydligt och regelbundet markeradt.2U 

En annan betydelsefull faktor var att De Geer lyckades förmedla sina undersökningar 
i visuell form, i diagram som visade hur lagren i den varviga leran varierade i tjocklek 
från plats till plats och med kartor över inlandsisens tillbakadragande. Tre original av 
sådana illustrationer presenterades för första gången offentligt i von Posts artikel, och 
enligt honom åskådliggjorde de till och med "bättre än någon framställning i ord, 
hvilken precision och detaljrikedom medelst DE GEERS metod kan uppnäs .285 

von Post hade själv flera uppslag till hur geokronologin skulle kunna nyttjas, inte bara 
för tolkningen av istidens orsaker utan också för innovativa studier av vegetationens 
och klimatets historia.286 Genom att sätta geokronologin i relation till växtgeografin 
skulle kanske hasselns och andra växters historia bättre kunna förstås, därmed också 
klimatets svängningar, ansåg han. 

De stora förhoppningar som von Post ställde på geokronologins välsignelser 
skulle knappast komma att infrias, men det är högst troligt att han tog intryck av De 
Geers arbetssätt när han själv utformade pollenanalysen.287 På motsvarande sätt som 
De Geer koncentrerade han sig på att utarbeta en metod för exakt datering av växt
lämningar, men också på en teknik för att kunna visualisera resultatet i tydliga dia
gram och kartor. Men pollenanalysen kom inte till enbart genom intellektuell inspi
ration. I praktiken krävdes även andra förutsättningar och för att reda ut dem behövs 
en bredare kontextualisering. 

SGU:S TORVMARKSINVENTERING 

Mot bakgrund av det vetenskapliga och praktiskt ekonomiska intresse som hade rik
tats mot torvmossarna i Sverige sedan 1880-talet skulle man kunna tro att känne
domen om dessa formationer var mycket god vid 1910-talets början.288 Att det verk
ligen var på det sättet var dock en uppfattning som inte delades av alla. Det fanns 
bränntorventusiaster som ansåg att torvtillgångarna i stort sett var outtömliga och att 
torven var en utmärkt energikälla. Torven skulle därmed i allt större utsträckning 
kunna ersätta importerat kol och koks, samtidigt som den inhemska torvbränsle-
industrin skulle gynnas. Det fanns också kritiker som menade att mängden använd
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bar torv i själva verket var obetydlig, att torvförädlingstekniken var bristfällig och 
kostsam och att andra alternativ behövde utvecklas. Kritiska var också mossodlarna 
som betraktade torvbränning som ett sätt att effektivt omintetgöra blivande odlings
jord. Röster höjdes för att den inhemska tillgången på energikällor borde undersökas 
för att en nationalekonomiskt rationell exploatering av torvmarkerna skulle kunna 
möjliggöras.289 Tanken var egentligen inte ny. Redan under 1860-talet hade Lant
bruksakademien uppmanat till en sådan utredning och 1868 hade Axel Erdmann 
försökt uppskatta mängden lufttorkad bränsletorv per kvadratmil utifrån de få kart
arbeten som SGU då hunnit utföra.290 Sedan dess hade mycket förändrats, både 
i naturen och i samhället, varför krav på mer exakta och detaljerade uppgifter fram
fördes. 

År 1912 lämnade den dåvarande SGU-chefen Johan Gunnar Andersson en an
sökan till regeringen om medel för att utreda "storleken och beskaffenheten" av torv
tillgångarna i södra och mellersta Sverige.291 Jordbruksutskottet ställde sig visserligen 
positivt, men med huvudargumentet att planen inte var tillräckligt utförlig föll an
sökningen i riksdagens båda kamrar.292 Då tillsatte Andersson istället en intern arbets
grupp bestående av Lennart von Post och Axel Gavelin med uppgift att utföra en 
mindre försöksinventering.293 Denna inventering, som alltså bekostades med ordina
rie anslag, gjordes under perioden 1912-15 och syftade i första hand till att utarbeta 
en nationell undersökningsmetodik.294 Men den ledde också till andra resultat. 
Försöksinventeringen medförde att von Post kunde fortsätta sina fältundersökningar 
och därmed utveckla sin egen pollenforskning. När torvmarkerna undersöktes togs 
nämligen prover med pollen och dessa samlades vid SGU:s institution, där de små
ningom kom att bilda ett särskilt "torvprofilarkiv". 

Det var mestadels prover från detta torvprofilarkiv som von Post använde sig av 
när han i slutet av arbetsperioden inledde en systematisk undersökning av fossilt pol
len, hämtat från ett tiotal torvmossar från Skåne upp till sydvästra Närke.295 Mossarna 
i fråga var nogsamt utvalda enligt vissa, av von Post, uppställda kriterier. De var stora; 
de låg ovan Högsta marina gränsen (eller åtminstone ovan ancylusgränsen), så att 
lagerföljderna spände över hela den postglaciala tiden; deras geologiska historia var 
utredd; nivån mellan subboreal och subatlantisk tid (den så kallade "gränshorison
ten" som angav en kraftig klimatförsämring) var tydlig; de innehöll inga torvslag där 
pollenet var "förstört" och de var inte skogsbeklädda. Det mödosamma analyserandet 
av trädpollenfloran, art för art, mosse för mosse, gjordes med bistånd från geologerna 
Ragnar Sandegren och Leo von zur Mühlen.296 En fråga som uppstod var hur resulta
tet av undersökningen skulle sammanställas och presenteras, och det var i denna 
situation som det visuella "pollendiagrammet" började utarbetas. 

När försöksinventeringen var avklarad och undersökningsmetodiken utvecklad 
framställde den så kallade Torvkommittén ett nytt övergripande arbetsförslag, som 
lämnades till regeringen 1916.297 Det utrikespolitiska läge som nu rådde på grund av 
världskriget, med havererade finansiella system och importsvårigheter, ställde än hår
dare krav än tidigare på en tryggad nationell energiförsörjning.298 Av 1917 års riksdag 
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tilldelades därför SGU särskilda medel för att påbörja en rikstäckande torvmarksin-
ventering. Arbetet, som inleddes samma år, blev omfattande och som mest deltog 
över tjugo personer. Några var skolade forskare, som Ragnar Sandegren, Erik Halden 
och Erik Granlund, men huvudsakligen bestod fältarbetarna av studenter och yngre 
läroverkslärare, vilka fick genomgå en snabbutbildning i torvgeologi. Ledare och 
organisatör för projektet, ett av de största enskilda i SGU:s historia, blev Lennart von 
Post.299 

Inventeringen utfördes efter två parallella linjer, dels kvantitativt för att i natio
nalekonomiskt syfte uppskatta torvmarkernas volymer (den "förrådsstatistiska linje-
inventeringen", med riksskogstaxeringen som förebild), dels kvalitativt för att mer 
noggrant studera de enskilda torvmarkernas kvalitéer ("järnvägsrekognoscering
en").300 Den senare avsåg att undersöka de "värdefullaste" torvslagen i de torvmarker 
som låg inom fem kilometers avstånd från de stora kommunikationslederna, vilka 
innebar järnvägar men också kanaler och vissa kuststräckor.301 Intentionen var att 
undersökningen skulle pågå till 1928 och resultera i ett flertal rapporter som behand
lade Sverige som helhet. Men på grund av efterkrigsdepression och indragna medel 
från riksdagen genom den så kallade thorssonska besparingsaktionen, tvingades SGU 
att avsluta arbetet fem år tidigare än beräknat.302 Endast tretton av sextio planerade 
torvmarkskartor gavs ut, och dessa täckte främst delar av Göta- och Svealand.303 

"Denna begränsning valdes, därför att inom större delen av detta område, utom 
Värmland, geologiska kartor finnas, vilket betydligt förenklar arbetet", förklarade 
von Post.304 Liksom ifråga om den geologiska kartläggningen hamnade alltså Norr
land utanför även på detta område, och det delvis beroende på den inriktning som 
SGU hade valt i sin barndom. 

En konsekvens av den stora torvinventeringen blev emellertid att SGU:s torv-
profilarkiv expanderade avsevärt. När arbetet var avslutat fanns en unik samling med 
närmare femtiotusen prover, hemförda från mer eller mindre "fullständiga" torv-
profiler i södra och mellersta Sverige.305 Detta arkiv blev en central bas för den svenska 
pollenforskningen, för von Post men även för många andra. Den praktiskt inriktade 
torvinventeringen övergick därmed till en teoretiskt inriktad torvforskning.306 När 
von Post höll sina idag klassiska föredrag vid de Skandinaviska naturforskarmötena i 
Kristiania 1916 och Göteborg 1923 var det alltså vetenskapliga resultat från sådana 
forskningar som han presenterade. Avslutningsvis skall de idéer om pollenanalysen 
och dess möjligheter, som de kom till uttryck i dessa föredrag, samt kritiken mot 
dessa idéer undersökas. 

LENNART VON POST OCH POLLENANALYSENS INTRODUKTION 

När von Post intog talarstolen vid det sextonde Skandinaviska naturforskarmötet i 
Kristiania 1916, det första sedan mötets uppbrott i Stockholm 1898, inledde han sitt 
föredrag om skogsträdpollen i sydsvenska torvmosselagerföljder med en elegant men 
mycket kritisk betraktelse över det senaste kvartsseklets torvmosseforskningar.307 Han 
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presenterade först Steenstrup-Nathorst-Anderssons "paleofloristiska" inriktning, 
sedan Blytt-Hul t—Sernanders "paleofysiognomiska", och ställde därefter den reto
riska frågan: "I vilken mån är det då f.n. möjligt att på grundvalen av de resultat, dessa 
bägge forskningsinriktningar vunnit, geologiskt datera en torvmosses lagerföljd?"308 

Svaret löd: "ganska begränsad". Han hävdade vidare, förmodligen till åhörarnas sti
gande förvåning, att klimatets och vegetationens allmänna historia i Skandinavien 
egentligen inte alls var särskilt väl utredd. Några allmängiltiga vetenskapliga grunder 
hade Sernanders skola inte lyckats framställa och beträffande Andersson var hans 
resultat blott "en konstruktion, som endast föga motsvarar de verkliga förhållan
dena".309 Orsaken till att kunskapsläget var så bristfälligt, trots de upprepade insat
serna på området, var enligt von Post uppenbar: forskningen hade baserats på ett 
ofullständigt källmaterial, innehållande så gott som uteslutande enstaka, spridda 
makroskopiska växtlämningar. Något nytt behövdes, och själv hade han ett förslag: 

Då inställer sig frågan: skulle det överhuvud icke vara möjligt att på grundvalen av det i torv
mossarna inneslutna fossilmaterialet fastställa en landväxts postglaciala historia? Jo, men endast 
under förutsättning, att densamma representeras genom någon del, som likformigt och i stor ym
nighet inlagras i torvslagen oberoende av dessas uppkomstsätt.310 

Lösningen bestod i att använda de oerhörda mängder av pollen från skogsträd som 
fanns bevarade i torvmossarna, men som knappt alls hade uppmärksammats i den 
vegetationshistoriska forskningen. Någon direkt koppling till De Geer och geokrono-
login gjorde han visserligen inte, men det är ändå möjligt att dra paralleller mellan 
nyttjandet av den varviga leran och pollenskikten.311 Båda företeelserna uppfattades 
av von Post som regelbundenheter i naturen, vilka kunde nyttjas som kronologiska 
indikatorer; de var så att säga uttryck för naturens egen klocka. Resten av föredraget 
ägnade han åt att pedagogiskt förklara hur den kvantitativa pollenanalysens mate
riella praktiker skulle utföras, hur empirin kunde redovisas i diagramform och vilka 
preliminära resultat som han själv hade kommit fram till utifrån analyser av närmare 
trehundra prov. 

Sedan prover från ett lager i en torvprofil tagits till laboratoriet var det centrala att 
uppskatta pollenflorans sammansättning.312 Detta gjordes genom att pollenkornen 
separerades, sorterades och sedan räknades under mikroskop, vilket var ett både svårt 
och tidskrävande arbete. Pollenkornens kvalitet och därmed bestämbarhet kunde 
variera och framför allt var deras antal mycket stort. Bara i en kubikmillimeter prov 
kunde pollenkorn av en enda sort uppgå till fyratusen stycken. Men, hävdade von 
Post, man behöver inte syssla länge med undersökningar av fossilt pollen för att finna, 
att såväl pollenflorans sammansättning som torvens pollenhalt är "någonting för 
varje prov fullkomligt konstant och karakteristiskt".313 Därför räckte det med att 
räkna några hundra korn per prov. På detta sätt kunde en detaljerad kunskap nås om 
skogsbeståndets allmänna karaktär vid tidpunkten då lagret ifråga bildades, det vill 
säga vilka träd som fanns och hur det procentuella förhållandet mellan dem såg ut. 
Upprepades processen steg för steg i hela lagerföljden frilades sedan en bild av 
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vegetationens långsamma förändring på platsen. Och ju fler platser som undersöktes 
på detta sätt, desto bättre kunde tolkningen av skogarnas allmänna utveckling i post-
glacial tid bli, förklarade han. Omvänt var visionen att denna kunskap i sin tur skulle 
kunna utgöra ett empiriskt underlag för att på geologisk väg datera skogspollen-
förande avlagringar, exempelvis djurfossil och fornlämningar, vilket skulle ersätta 
eller åtminstone komplettera nivåförändringsmätningarna. Kanske skulle till och 
med landhöjningen i sig kunna dateras genom pollenanalytiska studier av strandbild-
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Under 1910-talet utarbetade Lennart von Post de första pollendiagrammen, vilka bidrog till en ny förståelse 
av naturens utveckling under kvartär tid. Här ett så kallat genomsnittligt pollendiagram för södra Sverige. 
L. von Post (1918). 
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ningarnas ålder. Det slutliga syftet med pollenanalysen var storslaget: att finna gene
rella lagbundenheter i naturen.314 

Förutsättningen för att åstadkomma en skarp bild av det förflutna var emellertid 
att beräkningarna kunde åskådliggöras i visuell form. Till skillnad från den typ av 
utvecklingsdiagram som Nathorst, Andersson, Sernander och många andra hade an
vänt, utvecklade von Post istället sitt pollendiagram, vilket snarare kom att påminna 
om De Geers lervarvsdiagram.315 Den stora poängen med pollendiagrammet — för
utom att det kunde sammanfatta enorma mängder information - var att enskilda 
trädarters invandring och förekomst kunde följas genom hela den postglaciala tiden 
och att dessa historier dessutom kunde jämföras med varandra. De kunde också kon
strueras på olika sätt, beroende på vilka vetenskapliga frågor som ställdes till materia
let. Under föredraget beskrev han dels så kallade "primärdiagram" som representerade 
en enda mosses vegetationshistoria, dels ett "medeltalsdiagram" som visade den gene
rella vegetationsförändringen för södra Sverige under hela den postarktiska tiden.316 

Genom särskilda pollenanalyser av torv- och gyttjelager från Ancylussjöns och Lito-
rinahavets strandbildningar hade von Post också försökt att korrelera pollenkurvor
nas kronologi med nivåförändringarnas huvudetapper, men dessa relationer fanns 
dock inte markerade på dessa diagram.317 

Eftersom olika trädarter producerar olika stor mängd pollen, som därtill sprids 
geografiskt via luft och vatten i varierande utsträckning, betonade von Post att dia
grammen i första hand visade frekvensförskjutningarna mellan de olika skogstyperna. 
Eller med andra ord, hur förekomsten av de enskilda trädslagen hade varierat genom 
historien. I motsats till det traditionella invandringsschemat kunde diagrammen visa 
att några unika skogsartperioder knappast hade funnits. Tvärtom hade såväl tall som 
björk funnits i landet redan under slutet av den senglaciala tiden och värmeälskande 
träd som al, alm, lind och hassel hade invandrat till södra Sverige redan under den 
postglaciala tidens allra första skede (vid tiden för Ancylussjöns största utbred
ning).318 Dessutom var von Post beredd att bestrida den "nästan till dogm upphöjda 
teorien" om granens sena invandring från öster, och menade istället att den i mindre 
populationer hade inkommit till Sverige mycket tidigt (tidig postglacial tid) och där
till söderifrån!319 

von Post avslutade sitt föredrag, och därmed sitt "boundary-speech", i optimis
tiska ordalag. Med ökade insatser på området borde insikterna om vegetations- och 
klimathistorien liksom den kvartärgeologiska kunskapen i allmänhet kunna öka avse
värt, förutspådde han. En tänkbar fortsättning, när väl ett tillräckligt stort empiriskt 
material hade undersökts, var dessutom att sammanställa "jämförande skogskartor" 
för olika postglaciala tidsskeden och inte bara för Sverige utan för hela Skandinavien. 

Jag vågar emellertid sluta med en vädjan till mina skandinaviska kolleger, att vid sina arbeten i 
skilda områden i största möjliga utsträckning insamla provserier för undersökning av den fossila 
pollenfloran. Jag tror, att denna hittills ganska förbisedda kategori av fossil, systematiskt behand
lad, i själva verket kan skänka en rätt väsentligt vidgad kunskap om våra senkvartära avlagringar 
och deras historia.320 
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Att döma av diskussionen som följde efter von Posts föredrag gick upplägget hem hos 
åhörarna, däribland hans gamla lärare Högbom och Sernander. Enligt det publice
rade referatet menade den senare att pollendiagrammen var "synnerligen betydelse
fulla" och att den "revolterande" slutsatsen om granens tidiga uppträdande var 
"ofrånkomlig". En annan forskare som yttrade sig i positiva ordalag var botanisten 
Astrid Cleve von Euler (1875-1968), vilken tipsade om den tänkbara möjligheten att 
använda den nya pollenanalysen tillsammans med hennes egen specialinriktning, dia-
toméanalysen. Månne var det en framkomlig väg för att bättre bestämma gränsen 
mellan ancylus- och litorinatiden och i förlängningen landhöjningens natur? En 
kombination mellan de båda metoderna skulle också senare komma till stånd, dock 
inte något närmare samarbete mellan von Post och Cleve von Euler.321 

HENRIK HESSELMANS KRITIK OCH POLLENANALYSENS UTVECKLING 

Några månader efter mötet i Kristiania presenterade von Post pollenanalysen för 
Geologiska Föreningen i Stockholm men möttes då av blandade reaktioner.322 Mest 
positiv var intressant nog Gerard De Geer. Han lyckönskade von Post till det fram
gångsrika sätt på vilket han hade fullföljt och utvecklat Lagerheims undersökningar 
och ansåg att den nya metoden betecknade "ett för kvartärgeologien synnerligen 
lofvande uppslag".323 Gunnar Anderssons forne lärjunge och vapendragare Henrik 
Hesselman, nu professor och föreståndare för den naturvetenskapliga avdelningen 
vid Statens skogsförsöksanstalt, var däremot skeptisk och reste flera kritiska frågor. 
Den springande punkten för metodens användbarhet, som han såg det, var huruvida 
de analyserade pollenkornen verkligen härstammade från de undersökta områdena 
ifråga eller om de också hade spridits från andra mer eller mindre avlägsna ställen och 
därmed "infekterat luften". Vidare ifrågasatte Hesselman pollendiagrammets utform
ning, eftersom det endast visade relativa värden och inte det absoluta antalet pollen
korn. Likt ett eko av Andersson påpekade han: "Det är först de absoluta måtten, på 
hvilka man kan bygga en diskussion angående vegetationen och dess förändringar".324 

Hesselmanj, själv anhängare av Anderssons berättelse, var övertygad om att pol
lenkorn kunde färdas långa sträckor via luft och vatten, och att pollenanalysen av 
detta skäl riskerade att leda till felaktiga slutsatser när den användes för att omtolka 
den svenska vegetationshistorien. För att understödja tanken om "långflyktens bety
delse" arrangerade han därför ett eget pollenexperiment i fält. Under våren och som
maren 1918 såg han till att uppsamlingsskålar placerades på två fyrskepp som låg 
förankrade i södra delen av Bottniska viken, på trettio respektive femtiofem kilome
ters avstånd från fastlandet. Det vindburna pollenet samlades dag för dag upp i dessa 
skålar och konserverades för att senare kunna analyseras. Han konsulterade även 
Meteorologiska centralanstaltens journaler för att undersöka hur vindarna längst 
södra Sveriges kustområden varierade från plats till plats.325 Utifrån den mängd vind-
buret pollen som experimentet resulterade i, ansåg sig Hesselman kunna visa att hans 
misstanke varit befogad, det vill säga att spridningsförmågan hos skogsträdpollen var 
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mycket stor och att spridningen dessutom var beroende av vindarnas växlingar.326 Vid 
Geologiska Föreningens möte den 6 februari 1919 konfronterade han von Post med 
sina nya resultat och hävdade då: 

Den roll, som långfluget pollen spelar i våra torfmossar, hade man säkerligen varit benägen att 
underskatta. Dess betydelse måste variera i olika mossar, beroende på mossens läge, omgifningens 
topografi, exposition mot pollenförande vindar etc.327 

Pollenanalysen i von Posts tappning var av detta skäl ytterst problematisk, varför 
vegetationshistorien inte kunde tolkas om på det sätt som hade föreslagits, menade 
Hesselman. 

Efter detta inlägg svarade von Post att pollenanalysens huvudsakliga uppgift, en
ligt hans mening, var att fungera som ett hjälpmedel vid utredandet av torvmarkernas 
utvecklingshistoria och vid andra geologiska undersökningar. Om forntida skogars 
sammansättning gav pollendiagrammen ännu inga detaljerade svar, varför de alltid 
behövde tolkas ungefärligt. "Om prof. HESSELMAN, såsom det förefaller, fattat 
pollenprocenttalens af mig angifna noggrannhetsgrad såsom gällande förhållandet 
mellan dem och trädens faktiska frekvens, beror detta på ett missförstånd å hans 
sida."328 De iakttagelser över pollentransporten som Hesselman redovisade tackade 
han för, men de tillförde knappast något nytt av värde i sammanhanget. Hur stor det 
långflygande pollenets mängd än var, så hade det ändå ingen reell betydelse för den 
totala mängd, som under tidernas gång hade samlats i torvlagren, menade han. Resul
taten av pollenanlysen visade utan tvivel att den äldre synen på vegetationshistorien 
var ohållbar. 

Det anförda visar att von Posts pollenanalys inte mottogs okritiskt, men som det 
verkar utgjorde kritiken aldrig något hot.329 Vid tiden för mötet hade metoden vunnit 
nya anhängare och antalet undersökningar både blivit fler och mer preciserade. Hes
selman själv hade däremot ingen egen erfarenhet av pollenanalysens materiella prak
tiker och förmodligen bidrog det till att de flesta åhörarna slöt upp på von Posts 
sida.330 Under 1920-talet fortsatte därför den pollenanalytiska verksamheten att ut-

— vecklas och snart hade den även prövats och funnits användbar i Norge, Danmark, 
Finland, Ryssland och Tyskland.331 

Genom SGU:s torvinventering hemfördes allt fler provserier till torvprofilarkivet 
och von Post blev till slut tvungen att söka extra resurser för att det växande materialet 
skulle hinna bearbetas.332 Till sin hjälp anställde han dessutom en personlig assistent, 
sin blivande hustru Tofsy Guldbrand.333 von Post hade som sagt många idéer om hur 
analysen skulle kunna användas och förbättras, och inför Geologiska Föreningen 
föredrog han såväl nya tolkningar av det postglaciala klimatets förändringar som 
åldersbestämningar av bisonkranier och arkeologiska objekt, utförda med hjälp av 
fossilt pollen.334 1 slutet av sitt Kristianaföredrag hade han framhållit möjligheten av 
att en dag kunna upprätta jämförande skogskartor för olika tidsepoker, och även till 
detta ämne skulle han återkomma. Skogskartorna presenterades i Göteborg 1923, då 
von Post för andra gången framträdde vid det Skandinaviska Naturforskarmötet.335 
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Med hjälp av den "numera oumbärliga pollenanalysen" hade omkring tvåhundra-
femtio torvprofiler, hämtade från Göta- och Svealand, blivit undersökta.336 Resultat 
hade sedan sammanställts i en ny form av grafiska modeller (som än mer än tidigare 
påminde om De Geers lervarvsdiagram), representerande de vanligaste trädslagens 
separata utbredning för olika geografiska områden. Dessa "karaktäristiska diagram
typer" döptes till Inlandstypen, Skånetypen, Västkusttypen och Nordliga typen.337 

Medeltalsdiagrammet från 1916 hade därmed utvecklats till fyra olika varianter, som 
enligt von Post gav en mer detaljerad bild av det förflutna, eftersom de även visade 
regionala skillnader.338 För att visualisera skogens sammansättning på olika platser 
under en viss tid hade han dessutom konstruerat så kallade "pollenspektra", där för
hållandet mellan ekblandskog, al, björk och tall uppskattades i cirkelsektorer.339 

Med hjälp av de nya diagrammen försökte von Post skissera skogarnas och klima
tets allmänna historia under den postglaciala tidens huvudskeden (de boreala, atlan
tiska, subboreala och subatlantiska epokerna), men han var nu ytterst noga med att 
betona det preliminära i slutsatserna. För ju mer omfattande pollenanalyserna hade 
blivit, desto mer komplicerad och svårtolkad tycktes historien bli. De klimatologiska 
svängningarna hade varken varit så omvälvande eller så distinkta som han tidigare 
hade trott, och tydliga övergångar mellan olika floror var inte längre möjliga att spåra. 
Någon särskild "klimatkatastrof" i Sernanders mening hade inte heller inträffat, 
tvärtom tycktes klimatförsämringen ha varit en utdragen process med stora regionala 
skillnader.340 "Värmetiden har så småningom utvecklat sig ur istiden; och likaså har 
den helt sakta glidit över i vårt nuvarande, kyligare klimatskede", som von Post senare 
formulerade processen.341 Än en gång hade därmed synen på Sveriges förflutna radi
kalt förändrats och det var inte den sista gången.342 

von Post avslutade sitt Göteborgsföredrag med att konstatera att "mycket återstår, 
innan kartor kunna framläggas, som motsvara de krav, arbetsmetodens skärpa och 
problemens vikt berättiga."343 En särdeles viktig sak som återstod rörde pollen
diagrammens exakta tidsbestämningar. Själv hade han liksom Sernander försökt rela
tera vegetationshistorien ömsom till de kvartära nivåförändringarna, ömsom till 
Blytts klimatperioder, för att få relativa tidsvärden. För yngre tidsskeden hade han 
även använt olika fornfynd som påträffades i torvmossarna. När fynden var daterbara 
med arkeologisk metod, kunde de i sin tur ge en ledning till torvlagrets ålder, och det 
var på denna väg som von Post till sist hoppades kunna åstadkomma "ett fast förbun
det kronologiskt system". Men det var inte nog med det. 

Ända sedan 1916 hade von Post närt en vision om att pollenanalysen skulle 
kunna användas för att tidsbestämma strandlinjens förskjutning och därmed en gång 
för alla klargöra nivåförändringarnas natur.344 Forskning kring detta tema inledde han 
i Närke 1925, då han tilldelades medel från SGU för att tillsammans med Henrik 
Munthe försöka utreda var Ancylussjöns avlopp hade varit beläget.345 Medan Munthe 
liksom tidigare studerade kvartära strandbildningar ansvarade von Post för pollen
analyser av områdets torvmossar.346 Målet var att finna "det mäktigaste vattendrag, 
vårt land, för att icke säga vår världsdel, någonsin ägt".347 Svea älv, som denna svenska 
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variant av Niagarafallen döptes till, var nämligen att betrakta som en "naturhistorisk 
riksklenod".348 När von Post sedan lämnade SGU och torvforskningen för att 1929 
överta De Geers professur vid Stockholms högskola, skulle hans insatser på det här 
området komma att stegras avsevärt. Från 1932 och ända fram till hans död 1951 var 
det nivåförändringarna som mer än någon annan vetenskaplig fråga upptog hans 
sinne.349 

Sammanfattning 

Istidsteorin medförde en föreställning om att den svenska växtvärlden (och djur
världen) hade tillkommit genom en postglacial koloniseringsprocess. Utifrån denna 
föreställning påbörjades en historisk växtgeografisk forskning med syfte att utreda 
hur koloniseringen hade gått till. Varifrån och när växterna, eller flororna, hade 
invandrat och hur spridningen över landet hade skett blev centrala vetenskapliga pro
blem, vars lösning förväntades bidra till förståelsen av hur naturen danat Sverige. 
Denna forskning hade inledningsvis sitt akademiska centrum vid Lunds universitet, 
medan miljöerna i Uppsala och Stockholm (med Naturhistoriska riksmuseet och 
Geologiska Föreningen) blev allt viktigare under decennierna omkring sekelskiftet 
1900. Eftersom forskningen ofta kom att bedrivas i anslutning till mossodling och 
torvbrytning, kalk- och kolbrytning hade också sådana praktisk-ekonomiska verk
samheter en indirekt betydelse för kunskapens utveckling. Att allmänheten dessutom 
bidrog med "lokal kunskap" demonstreras genom undersökningen av hasselns 
utbredningshistoria. 

Slutsatser om vegetationens förflutna drogs till en början utifrån studier av det 
samtida växttäckets sammansättning, men den viktigaste materiella praktiken blev 
snart att lokalisera, inventera och tolka kvartära växtlämningar - naturminnen - som 
fanns bevarade i landets "botaniska arkiv", i lerlager, kalktuffer och torvmossar. Lik
som geologerna jämförde botanisterna tolkningen av vegetationens naturminnen 
med läsningen av en text, men det visade sig att tolkandet var mer komplicerat än så. 
Ett skäl till det var insikten om att koloniseringsprocessen hade styrts av både biolo
giska, geologiska och klimatologiska faktorer, och att det för var och en av dessa fak
torer fanns olika teorier. 

Den historiska växtgeografins utveckling och problem speglas genom kontrover
sen mellan botanisterna, tillika generationskamraterna, Gunnar Andersson och Rut
ger Sernander. Lundensaren Andersson byggde sitt växtgeografiska tänkande på den 
teori om vegetationens utveckling, som hade formulerats av dansken Japetus 
Steenstrup och vidareutvecklats av Fredrik Areschoug och Alfred Nathorst. Enligt 
denna teori hade inlandsisen följts av ett visst antal floror, vars lämningar fanns beva
rade i distinkta lager i (vissa av) landets torvmossar: dryasregionen, asp- och björk
regionen, tallregionen, ekregionen och al- och granregionen. Dessa floror hade suc
cessivt invandrat och spridit sig i takt med temperaturens förändringar, som i sin tur 
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berodde på landets sänkningar och höjningar. Nivåförändringarna hade därutöver 
påverkat själva spridningsvägarna genom att landbryggor mellan olika områden hade 
uppkommit eller försvunnit, hävdade Andersson. 

Inspirerad av Ragnar Hult från Finland och Axel Blytt från Norge menade upp-
saliensaren Sernander att vegetationens utveckling snarare behövde förstås i termer av 
skiftande växtsamhällen, vars sammansättning och utbredning hade varierat på grund 
av upprepade växlingar i nederbörden. För honom blev växtlämningarnas fynd-
sammanhang lika viktigt att förstå som växtlämningarna i sig. Sernander lade stor 
vikt vid nivåförändringarnas inverkan på vegetationen och utformade ett daterings
system där nivåförändringarna, tillsammans med de skiftande klimatperioderna, fick 
ge de kronologiska hållpunkterna för vegetationens utveckling. Det är detta system 
som sedermera har kallats för den "blytt-sernanderska kronologin". Däremot såg han 
inte nivåförändringarna som avgörande för växternas spridningsvägar utan ansåg att 
spridningen kunde ske exempelvis via luft och vatten. 

Kontroversen mellan Andersson och Sernander var en kamp mellan skilda veten
skapliga uppfattningar som de tidigt intagit, både i lärosalar och i fält. Men kontro
versen, inklusive kombattanternas retorik och försök att misstänkliggöra varandra, 
måste också förstås mot bakgrund av deras liknande karriärväg och behov av veten
skapligt kapital. De var helt enkelt konkurrenter inom samma fält. Även om kontro
versen till en början handlade om en avgränsad fråga, tidpunkten för granens invand
ring, växte den snabbt till att handla om hela forskningsinriktningens grundvalar. 
Båda försökte profilera sig genom "boundary-speech", Andersson med "den ratio
nella botaniska analysen" och Sernander med "den moderna biologiska växtgeogra
fin". De producerade handboks- och populärvetenskap och allierade sig med forskare 
och andra aktörer. Däremot förefaller det ha varit omöjligt för dem att samarbeta, 
eller ens samtala, med varandra. Även om Andersson och Sernander var oeniga om 
mycket delade de, intressant nog, tankestil kring nivåförändringarna. Båda integre
rade berättelsen om Sveriges geografiska utveckling i sina egna berättelser om vege
tationens utveckling - att det kunde ha varit vattnet och inte landet som hade sänkts 
och höjts reflekterade de tydligen inte över. Landhöjnings tanken inom den svenska 
kvartärgeologins tankestil befästes sålunda. 

Andersson och Sernander utsågs till Sveriges första docenter med växtgeografisk 
inriktning, men kontroversen mellan de båda kom, som det verkar, aldrig att upp
höra. Någon särskild akademisk disciplin i ämnet inrättades heller inte. Däremot 
nådde kontroversen ett tillstånd av "öppen stängning" genom upptäckten och analy
sen av den fossila mikrofloran. Pollenanalysen som kvantitativ metod utvecklades av 
Lennart von Post och andra i samband med SGU:s torvmarksinventering före och 
under första världskriget. En möjlig tolkning är att metodens visuella representation, 
pollendiagrammet, hade De Geers geokronologiska kartor som förebilder. Fördelen 
med pollendiagrammen var att de visade när varje enskilt trädslag hade börjat upp
träda i Sverige, men också hur förekomsten av respektive trädslag hade varierat över 
tid och från plats till plats. Ett problem var emellertid hur pollenkurvorna skulle 
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tolkas kronologiskt. Liksom sina föregångare använde von Post nivå- och klimat
förändringarna som relativa hållpunkter, men han försökte också knyta pollen
kurvorna till den historiska tidsskalan med hjälp av fornfynd som var daterbara på 
arkeologisk väg. Med pollenanalysen uppstod ett nytt sätt att tolka det förflutna, 
varigenom såväl Anderssons som Sernanders berättelser problematiserades och revi
derades. Samarbetet mellan kvartärgeologin, växtgeografin och arkeologin var däre
mot ingen ny företeelse. Som kommer att framgå av nästa kapitel byggde von Post i 
själva verket vidare på en flera decennier lång komparativ samarbetsform. 



V. Människan och nivåförändringarna 

Until about the end of the nineteenth Century, geology played an important part in helping to 
establish prehistoric archaeology on a scientific basis, making possible the study of humankind in 
the ages before the development ofwriting and written records. [ ] The most important aspect 
of the collaboration between geology and archaeology in the early years of the development of 
both sciences was the analysis of sediments to aid in the dating of prehistoric cultures.1 

Peggy Champlin 1998 

Att berättelsen om Sveriges geografiska utveckling fick stor betydelse för den histo
riska växtgeografin är kanske inte så förvånande. Metoderna för att studera, kartlägga 
och visualisera vegetationens invandrings- och utbredningshistoria varierade visserli
gen forskarna emellan, men för många tillhandahöll teorierna om nivåförändringarna 
såväl kronologiska hållpunkter som förklaringar till invandringsvägar, utbrednings
mönster och klimatologiska förändringar. Kvartärgeologin och den historiska växt
geografin, som båda nyttjade naturminnen, blev därigenom två sidor av samma 
mynt. Men vilken inverkan hade berättelsen om Sveriges geografiska utveckling på 
forskningsområden utanför naturvetenskaperna? 

Liksom växterna och djuren kom även människan att betraktas som en invand
rare i istidens efterföljd, och det fick i sin tur konsekvenser för fornforskningen i 
Sverige.2 Medan växterna och djuren hade invandrat som floror och faunor, tänkte sig 
vissa forskare att de första människorna hade kommit som en eller flera samman
hållna kulturer eller folkslag. Det handlade då om att besvara frågor som när och 
varifrån dessa människor hade kommit samt hur utbredningsmönstret hade sett ut. 
Kunskaper om geografiska och klimatologiska faktorer blev därigenom relevanta för 
förståelsen av de forntida människornas levnadsvillkor, men kvartärgeologin påver
kade också arkeologins arbetssätt. Att arkeologin började använda naturvetenskapligt 
orienterade metoder för att klassificera och tolka fornfynd är välkänt. Sambandet 
mellan arkeologins och kvartärgeologins materiella praktiker, som framför allt av
speglades i fältarbetet, är däremot betydligt mindre studerat ur ett historiskt perspek
tiv.3 

I boken Arkeologins idéhistoria (1993) driver Bruce G. Trigger tesen att den arkeo
logiska vetenskapen i 1800-talets Europa växte fram genom två parallella rörelser.4 

Den ena rörelsen, som kom till i Skandinavien, ägnade sig främst åt att utforska män
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niskans uppträdande i det nordliga området från stenåldern och framåt ("mesolitisk" 
och "neolitisk" arkeologi). Den andra och något senare rörelsen utformades i England 
och Frankrike och syftade till att utreda människans äldsta ursprung ur ett paleonto-
logiskt och evolutionsteoretiskt perspektiv ("paleolitisk" arkeologi). Med utgångs
punkt i Triggers indelning handlar detta kapitel om den första rörelsen, så som den 
utvecklades i Sverige efter istidsteorins genombrott. Syftet är dock inte att skriva ett 
stycke av arkeologins disciplinhistoria, utan att studera relationen mellan kvartärgeo
login och arkeologin och att undersöka vilken betydelse berättelsen om Sveriges geo
grafiska historia fick för forskningen om stenåldern.5 Varken klassisk arkeologi eller 
arkeologernas antropologiska och etnografiska idéer kommer att beröras i någon 
större utsträckning. 

I kapitlet diskuteras först närmandet mellan arkeologins och geologins sociala 
och materiella praktiker och därefter olika försök att, med hjälp av kvartärgeologisk 
kunskap, upprätta en arkeologisk tidsskala. Naturminnen användes här för att tolka 
fornminnen och vice versa. Vidare behandlas kvartärgeologiskt inspirerade studier av 
stenåldersbebyggelsens och ortnamnens historia, inklusive den landskapsundersök
ning som bedrevs vid Uppsala universitet i början av 1900-talet. När berättelsen om 
Sveriges geografiska historia började ifrågasättas under 1920-talet, introducerades 
även pollenanalysen och geokronologin inom arkeologin. Kapitlet avslutas med en 
diskussion av denna händelse. 

"Här vandra sålunda fornforskningen och geologien 
hand i hand" 

Fram till 1800-talets mitt fanns inte någon tydlig uppdelning mellan de forsknings
områden som idag utgör disciplinerna historia och arkeologi. Kunskapen om den 
svenska forntiden baserades till största del på tolkningar av texter, som isländska be
rättelser, krönikor, diplom, brev, runor, gravinskriptioner, och i mindre utsträckning 
på objekt och artefakter, så kallade lösa fornsaker och fasta fornlämningar. Innehålls
mässigt dominerades denna kunskap av det fornnordiska vikingatemat, och som flera 
författare har påpekat kan intresset för dylika kulturella rötter tolkas som ett led i det 
nationella identitetsskapandet efter förlusten av Finland 1809. När en tredjedel av 
landets areal var borta och befolkningen hade krympt med en fjärdedel, krävdes en 
fosterländsk väckelse för att återupprätta den svenska äran och självkänslan. "Än 
en gång manades de gamla kämparna fram ur Nordens dimhöljda förflutna för att 
slåss för samtiden", som Bo Grandien skriver.6 

Forskandet om forntiden och bevarandet av dess "minnen" sköttes av de histo
riska institutionerna vid universiteten i Lund och Uppsala och av Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitetsakademien med Statens historiska museum, där riksantikva
rien bar huvudansvaret. Under en kort men inte desto mindre betydelsefull period 
verkade också den privata sammanslutningen Götiska förbundet (1811-44), med 
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inflytelserika medlemmar som Jacob Adlerbeth, Erik Gustaf Geijer och Esaias Teg
nér.7 Ur romantikens nygöticistiska vurm för den forna konst- och odlingshistorien 
och med stöd från Slöjdskolan och Konstakademien bildades sedermera den lands
omfattande Svenska Fornminnesföreningen 1869.8 Den livaktiga föreningen, som 
redan 1873 hade nära sjuhundra medlemmar, tog som sin uppgift att efterforska, 
undersöka och bekantgöra svenska minnesmärken och muntliga överlämningar av 
etnologiskt, kulturhistoriskt eller konsthistoriskt intresse.9 Tanken med verksamhe
ten var att främja antikvariska och vetenskapliga intressen, men också att "rycka med 
sig vårt svenska folk och lära det akta sig sjelf i sina egna minnen!", som det hette i det 
första numret av Svenska Fornminnesföreningens tidskrift.10 Dessförinnan hade också 
tillkommit en mångfald lokala fornminnesföreningar, av vilka flera skapade förhisto
riska samlingar och även påbörjade utgivning av egna publikationsserier.11 

Parallellt med den textbaserade traditionen tilltog emellertid den rörelse som 
Trigger har kallat för skandinavisk arkeologi. Med det menas att vissa forskare bör
jade närma sig de forntida objekten och artefakterna på ett nytt empiriskt sätt, delvis 
under inspiration från naturvetenskaperna. Dessa studier utövades i museerna men 
också i fält där antalet större planerade och systematiskt utförda grävningar ökade. 
Det mest kända exemplet är förmodligen det vikingatida Birka på Björkö i Mälaren, 
som började grävas ut under 1870-talet.12 Arkeologins glidning mot naturvetenska
perna märks också genom att forskningsområdet, under beteckningen etnografi eller 
etnologi, bereddes plats vid de illustra Skandinaviska naturforskarmötena.13 

Genom denna utveckling stärktes arkeologins legitimitet som vetenskap samti
digt som kunskapen om det förflutna kraftigt utvidgades. Utvecklingen hängde också 
samman med att kända fornfynd ökade i samband med enskiftesreformen inom jord
bruket (även om reformen samtidigt medförde att många fynd grävdes sönder eller på 
andra sätt förstördes). Nya fynd hittades också kontinuerligt vid sjösänkningar och 
grävningar för hamnar, vägar, järnvägar, husbyggnationer och så vidare.14 Arkeologin 
i Sverige blev därmed inte bara en museivetenskap, den blev också en "spadens veten
skap". 

SVEN NILSSON OCH DEN KOMPARATIVA ETNOGRAFIEN 

I det föregående kapitlet visades hur studiet av vegetationens historia i Sverige, i syn
nerhet vid universitetet i Lund, tog intryck av forskningen i Danmark. Detsamma 
skedde även inom fornforskningen. Det treperiodssystem för relativ datering, be
stående av stenålder, bronsålder och järnålder, som brukar förknippas med musei
mannen Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) i Köpenhamn, infördes av den 
blivande riksantikvarien Bror Emil Hildebrand under 1830-talet och applicerades 
snart för klassificering av fornfynd vid museerna i Lund och Stockholm.15 Stor bety
delse fick också det fältarbetssätt som användes av fornforskaren Jens J. A. Worsaae 
(1821-1885), geologen Johan Georg Forchhammer och botanisten Japetus 
Steenstrup under deras delvis gemensamma forskningar under 1840-talet.16 Längs 
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Kattegatts södra stränder observerade de samlade rester av ätbara snäckor och muss
lor, ben efter fiskar, fåglar och däggdjur, blandade med kol och diverse stenföremål. 
Dessa så kallade kökkenmöddingar påminde om samtida j ägarkulturers avskrädes-
högar och forskarna tolkade dem därför som lämningar av forntida människor.17 

Genom en datering med hjälp av komparativa studier av fossil och strand
bildningar kom man fram till att kökkenmöddingarna tillhörde de allra äldsta teck
nen på mänsklig närvaro i Norden.18 Den geologiska tolkningen visade vägen och den 
knöt också forntiden till vegetationens stadier i Steenstrups mening: stenåldern till 
tallperioden och bronsåldern till ekperioden.19 Fornfynden i fråga fick alltså sitt värde 
utifrån var de hittades och Worsaae konstaterade därför att det var "indispensably 
necessary to examine and compare with care the places in which antiquities are 
usually found; otherwise many most important collateral points can either not be 
explained at all, or at least in a very unsatisfactory manner".20 

Att människans tidigaste invandring måste förstås i ljuset av naturens föränd
ringar var visserligen ingen ny föreställning i Skandinavien. Som det påpekades i 
inledningskapitlet satte redan 1700-talshistorikern Olof Dahlin de första "folke-
slagens" historia i samband med vattuminskningen.21 Först efter vattnets avtagande 
hade de tidigast uppstickande öarna - Dalarnas höjder - kunnat tas i besittning, 
därpå hade den kulturella expansionen fortsatt i takt med landets framväxt.22 Men 
något större inflytande på fornkunskapens praktiker i sin samtid fick Dahlin inte.23 

Relaterandet av människans tidiga historia till naturens historia i Sverige gjordes istäl
let inom naturalhistorien, där Sven Nilsson framstår som det tydligaste exemplet på 
denna hållning.24 Liksom de danska forskarna ägnade sig Nilsson inte bara åt att 
studera Skandinaviens geologi och forntida flora och fauna utan även dess "urinvå
nare". Dessutom hävdade han att detta studium skulle utföras med samma metod, 
den komparativa: 

Har naturforskningen förmått att ur jorden framleta spillrorna af en långt före mennisko-slägtets 
tillkomst förgången djurverld, och att, genom jemföreise med nu lefvande organismer, framställa 
den för oss i snart sagdt lifs lefvande skick; så måste också samma vetenskap, begagnande samma 
komparativa method, kunna hopsamla spillrorna efter förgångna menniskostammar och deras 
qvarlemnade verk, jemföra dem med likdana som ännu någonstädes på jorden fortsättas, och 
således leta sig fram till kunskap om förhållanden som varit genom att jemföra dem med förhål
landen som äro.25 

Enligt Nilsson kunde alltså fornfynd undersökas på ett liknande sätt som fossil och 
det var genom sådant arbete som han drog slutsatser om vilka människogrupper som 
hade invandrat till Sverige. Liksom sina danska kollegor - Nilsson hade själv studerat 
vid Oldsagsmuseet i Köpenhamn 1815-16 - företrädde han ett upplysningstänkande 
och formulerade även etnografiska föreställningar om hur de forntida kulturerna 
hade sett ut och hur de hade utvecklats. Etnografiskt tolkande, med utgångspunkt i 
samhällets ekonomiska bas, var i själva verket av större intresse för honom än ett 
arkeologiskt systematiserande av ting.26 Som Joakim Goldhahn har påvisat brukar 
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Nilsson därför betraktas som en något udda fågel inom den svenska fornforskningens 

historia.27 

Nilssons metod innebar emellertid inte bara en jämförande tolkning av objekt 
och artefakter. Den innebar också att han tog hänsyn till den plats där fynden hade 
hittats, oavsett om det var Järavallen vid Skånes kust eller Oshögarna vid Skivarpsan, 
och det är det som är det intressanta här. Om fyndplatsen tolkades från geologisk 
utgångspunkt kunde fynden tidsbestämmas och i vissa fall kunskap om människans 
invandring och utbredning erhållas, menade han. Detta förhallande återkom Nilsson 
till i flera sammanhang, till exempel under sin välbesökta föreläsningsserie om "Sve
rige och dess inbyggare före den historiska tiden" i de la Croixs salong i Stockholm 
1847 och vid de Skandinaviska naturforskarmötena, där han vid ett tillfälle lämnade 
ett "Bidrag till kunskap om de förändringar, som jordytan i södra Sverige hafva 
genomgått under den s. k. qvartärnärperioden, jemte antydningar om, att menniskor 
hafva lefvat i en mycket gammal tid i de nämnda trakter af jorden. 28 Nilssons tänkta 
förhistoriska landbrygga mellan Sverige och Tyskland kom även här till sin rätt; lik
som växterna och djuren hade de första invånarna kunnat invandra från söder.29 På 
denna geologiska grund skulle arkeologin småningom komma att bygga vidare. 

SGU:S FORNFYNDSINVENTERING 

Arkeologin närmade sig geologin, men geologin närmade sig också arkeologin.30 

Öppningsfrasen i Charles Lyells The Geological Evidences of The Antiquity of Man 
(1863) är välkänd: "No subject has lately excited more curiosity and general interest 
among geologists and the public than the question of the Antiquity of the Human 
Race".31 Orsaken till detta ömsesidiga förhållande, som gällde inom båda de arkeolo
giska rörelserna, hade såväl sociala som vetenskapliga förklaringar. I Sverige försköts 
tyngdpunkten inom den arkeologiska forskningen under 1860-talet från Lund till 
Stockholm, där ledande geologer och arkeologer kom att tillhöra samma borgerliga 
umgängeskretsar.32 Man umgicks familjerna emellan, möttes i föreningar som sällska
pet Idun och vissa invaldes till och med som medlemmar i den andra vetenskapens 
större förening, geologer i Svenska Fornminnesföreningen och arkeologer i Geolo

giska Föreningen. 
År 1873, ett år innan Sverige stod som arrangör för den sjunde Internationella 

Kongressen för Antropologi och Arkeologi, skapades dessutom en ny social brygga 
mellan de båda grupperna genom bildandet av den akademiska sammanslutningen 
Antropologiska Sällskapet i Stockholm. Bland grundarna och de första medlem
marna återfinns namn som Gustaf Retzius, Sven Lovén, Otto Torell, Hans Hilde-
brand (1842-1913), Hjalmar Stolpe, Arthur Hazelius, och bland ordförandena 
Oscar Montelius (1843-1921) och Gerard De Geer.33 Sedan starten utgav sällskapet 
en egen tidskrift, år 1881 döpt till Ymer, och denna tidskrift blev med tiden ett cen
tralt forum för det offentliga samtalet om relationen mellan geologin och arkeo
login.34 År 1877 ändrade sammanslutningen namn till Svenska Sällskapet för Antro-
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pologi och Geografi (SSAG), vilket ger en bättre antydan om inriktningen: att inte 
behandla kultur eller natur, utan både-och. En annan social brygga var Svenska turist
föreningen, som bildades efter initiativ av geologer (1885) men som hade forn-
forskaren Hans Hildebrand som ordförande i över två decennier.35 Geologerna och 
arkeologerna hade också mycket gemensamt ur forskningssynpunkt. Båda grupperna 
intresserade sig för det förflutna och delade, åtminstone delvis, uppdrag och målsätt
ning: att utforska Sveriges rötter och utveckling.36 Som det kommer att framgå längre 
fram delade också vissa arkeologer den inom geologin rådande tankestilen om nivå
förändringarna. Liksom botanisterna kom dessa arkeologer att ingå i tankekollek
tivets exoteriska krets. 

Att geologi och arkeologi var vetenskaper som hörde intimt samman var en in
ställning som inte minst manifesterades genom Sveriges Geologiska Undersöknings 
tidiga verksamhet. Det förhållandevis ovanliga tillvägagångssättet att SGU inte bara 
karterade berggrunden utan också kvartära bildningar som lösa jordlager och fossil 
har redan påpekats. Men det bör understrykas att SGU dessutom ägnade uppmärk
samhet åt de fornlämningar som hittades i samband med fältarbetena. I sina fält
dagböcker noterade geologerna var fornfynden fanns, på vilken höjd över havet de låg 
och — utifrån fornkunskapens terminologi — till vilka typer de hörde. Uppgifterna 
infördes i kartbeskrivningarna och markerades ut med särskilda tecken på de respek
tive kartbladen. På denna punkt skiljde man sig markant från den internationella 
kartläggningstraditionen. SGU var visserligen inte ensamt om denna materiella prak
tik, fornfynd dokumenterades i samband med geologiska undersökningar bland 
annat i Italien, Ungern, Kina, Brasilien och Nordamerika, men som det verkar var det 
sällan som arkeologiska inventeringar institutionaliserades på det sätt som skedde i 
Sverige. Mer vanligt var att insatser gjordes av enskilda geologer med ett personligt 
arkeologiskt intresse.37 

Att kartlägga fornminnen ingick egentligen inte i SGU:s uppdrag. Ändå gjorde 
man det. En utförlig framställning kring varför Axel Erdmann, som redan våren 1861 
deltog i en arkeologisk utgrävning i Södermanland tillsammans med Sven Nilsson 
och riksantikvarien Bror Emil Hildebrand, valde denna väg står att finna i inled
ningen till hans Sveriges qvartära bildningar. 

Redan länge har en rättvis klagan blifvit spord öfver den ringa uppmärksamhet och aktning, som 
vart lands talrika forntidsminnen i allmänhet åtnjuta, och flera än ett exemplar har blifvit framdra
get på det sköflingsbegär, för hvilket dessa vigtiga lemningar från förflutna tider varit och ännu äro 
blottställda. En så vidt möjligt noggrann uppteckning af de ännu återstående utaf dessa minnen af 
förfädrens lif och verksamhet var derföre så mycket mera önsklig, som, oberäknadt den större 
omvårdnad de vid ett sådant åtgörande rimligtvis skulle inom hvarje ort få erfara, derigenom också 
slutligen kunde erhållas såväl en öfversigtlig bild af gången och utbredningen af den kulturhisto
riska utveckling, som under äldre tider här egt rum, som möjligen ock en närmare antydan om 
vårt lands dåvarande relief- och konturförhållanden i jemnförelse med nutidens.38 

I citatet anförs tre med varandra sammanhängande skäl. Det handlade för det första 
om att bidra till en systematisk inventering och uppteckning av landets fornminnen 
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och därigenom verka i nationens allmänna intresse. Erdmann anknöt därmed till den 
samtida debatten inom fornminnesvården som slutade i den nya förordningen om 
forntida minnesmärkens fredande och bevarande i Sverige, vilken antogs den 29 
november 1867.39 En uppfattning som hade framförts i denna debatt var nämligen 
att en "antiqvarisk topografi" behövde upprättas. Först när fornminnenas utbredning 
var känd kunde de ges ett adekvat skydd, samtidigt som hårdare krav kunde ställas 
på de privata jordägarna. Särskilda kontrollanter skulle då kunna "kringresa i lands
orterna för att vaka öfver fornlemningarnes vård", som det hette inom Vitterhets
akademien.40 Det var en sådan topografi som Erdmann önskade upprätta i samband 
med den geologiska kartläggningen, vilket samtidigt kan tolkas som ett försök att 
ytterligare legitimera SGU:s verksamhet.41 

Lokaliserandet och bevarandet av fornminnena hörde för det andra ihop med det 
arkeologiska tolkandet av den kulturhistoriska utvecklingen, men inte bara. Det 
hörde också, för det tredje, ihop med tolkandet av landets forntida fysionomi. Eller 
som Erdmann själv förtydligade det: "icke blott i rent fosterländskt eller antiqvariskt 
intresse måste ett sådant uppmärksammande af våra forntidsminnen anses vara af 
vigt, utan i viss mon äfven i geologiskt hänseende."42 Vad kunde fornminnena tillföra 
den geologiska forskningen? Vad var deras värden, så som SGU och Erdmann såg det? 
Svaret var enkelt: de kunde användas som ett komplement till naturminnena vid 
studiet av "den så ofta å bane bragta frågan" om nivåförändringarnas gång.43 För att 
illustrera denna möjlighet hade Erdmann i sin bok ställt samman uppgifter om de 
fasta fornlämningar, som hade påträffats under de första tio årens kartläggningar i 
Mälartrakten. Höjdpositioner för runstenar, ättehögar, stensättningar och borg
lämningar angavs i en tabell och deras geografiska läge sattes ut på tre särskilda kartor 
i en medföljande atlas.44 Erdmann utgick ifrån att vissa av dessa lämningar ursprung
ligen hade blivit placerade vid Mälarens eller vid något av dess vattendrags forna 
stränder, och genom att mäta avståndet till den samtida vattenlinjen kunde han uttala 
sig om hur mycket strandlinjen hade förskjutits sedan den tid då lämningarna hade 
satts ut (cirka 11—15 fot). Undersökningen är alltså ett exempel på att "flödet av 
information" mellan geologer och arkeologer inte endast gick i en riktning "med 
arkeologerna som mottagare", vilket Trigger har hävdat.45 

Andra kulturhistoriska vägar för att nå kunskap om nivåförändringarna var att 
utnyttja ortnamnen, påminde Erdmann. Platser som var belägna långt ifrån vatten
drag, men som ändå hade namn med ändelser som -sjö, -sund, -ö eller -holm, an
tydde att förhållandet mellan land och vatten hade förändrats just där. Därutöver var 
han även böjd att ta hänsyn till sådana forna vattenleder som endast antyddes "af 
tradition och häfd".46 För att "uppfatta fenomenet i sin helhet" kunde dock forsk
ningen inte begränsas till Mälardalen, nej, undersökningar av detta slag behövde ut
sträckas först till kusterna och sedan till resten av landet i takt med att den geologiska 
kartläggningen fortskred. Erdmann skrev: 

Här vandra sålunda fornforskningen och geologien hand i hand vid hvarandras sida och från hvar 
sitt håll framdraga de bevis, som gifva stöd åt deras egna och den andras slutledningar och som 



224 Christer Nordlund 

bekräfta den af så många andra skäl med sannolikhet antydda tilldragelsen, att äfven efter den 
historiska tidens början många och till en del icke oväsendtliga förändringar småningom försiggått 
i vårt lands ömsesidiga yt- och höjdformer, likasom de ännu i dag utan tvifvel försiggå, fastän 
desamma först efter seklers förlopp kunnat eller kunna blifva för dess innebyggare märkbara.47 

Den recension av Sveriges qvartära bildningar som skrevs av geologen Carl Wilhelm 
Paijkull genomsyrades av negativ kritik, men när Hans Hildebrand anmälde arbetet i 
Svensk Literatur-Tidskrift var tonen en helt annan.48 Hildebrand kommenterade om
sorgsfullt de geologiska resultaten men inte oväntat valde han, till skillnad från 
Paijkull, att främst ta fasta på och hylla SGU:s användning av och bidrag till arkeo
login. "Sedan länge har man i Sverige insett vigten af en samverkan mellan geologer 
och fornforskare", skrev han och angav Olof Dahlin som den store föregångaren. 
Denna tradition hade nu SGU med framgång fortsatt och för de "egentliga forn-
forskarna" återstod bara att framställa en klar översikt över Sveriges "historiska geo
grafi", baserad på såväl fornlämningarnas utbredning som landets höjdförhållanden. 
"Frågan om jordvallens höjning uti den nyaste tiden har genom de vid densamma 
knutna tillämpningarne blifvit af stor vigt för vår fornkunskap", förklarade Hilde-
brand.49 Att geologin och arkeologin hade glädje av varandra stod därmed klart. 

Den inflytelserike Erdmann bidrog till att geologin och arkeologin fortsatte att 
vandra sida vid sida inom SGU, även efter det att Otto Torell tagit över ledningen 
1871. Om Torell delade Erdmanns syn på fornlämningarnas betydelse är svårt att 
säga, men det saknas inte uttryck för att han åtminstone hade ett visst intresse för 
ämnet. Bland annat sammanställde han en omfattande översikt över de fornfynd 
som, med hjälp av geologiska tolkningar, kunde belysa frågan om människans in
vandring i Sverige. Översikten offentliggjordes 1874 i samband med den sjunde 
Internationella Kongressen för Antropologi och Arkeologi.50 Mot sekelskiftet började 
dock "fornforskningen" allt mer uppfattas som en bisak till SGU:s egentliga uppdrag, 
och liksom i andra länder blev därmed karterandet av fornfynd mer beroende av de 
enskilda geologernas preferenser. År 1904 kunde arkeologen Oscar Almgren (1869-
1945) slutligen konstatera att "numera har utsättandet af fornlämningarne på de geo
logiska kartbladen så godt som alldeles upphört".51 Detta hängde förmodligen ihop 
med SGU:s förändrade roll, att allt mer verka för näringslivets behov. Samtidigt 
ökade arkeologins ställning som fältvetenskap och kraven som ställdes på tolkning
arna av de fasta fornlämningarna blev högre. Uppbyggnaden av Antikvarisk-topogra-
fiska arkivet (ATA) inom Vitterhetsakademien hör också till den här kontexten.52 

Geologernas intresse för fornfynd var dock långt ifrån uttömt. När uppgifter med 
arkeologisk anknytning minskade i SGU:s kartbladsbeskrivningar, ökade de istället i 
Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar. Även inom Geologiska Föreningen 
användes fornfynden först och främst för kvartärgeologiska tolkningar och inte sällan 
vid studier av nivåförändringarna, helt i linje med Erdmanns uppmaning. Så skrev 
exempelvis Edvard Erdmann om en arkeologiskt daterbar "slottskulle" vid Åhus i 
Skåne och Otto Grumaelius om Hjälmarens forntida farleder, Gustaf Lindström tol
kade landhöjningen på Gotland med hjälp av svärdslipningsstenar och Arvid Hög
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bom beskrev motsvarande process i Västerbotten med ledning av såväl ortnamn som 
järnåldersgravar.53 De fornfynd som användes för dessa studier hade i regel påträffats 
under den geologiska kartläggningen, men också i flera fall i samband med privata 
myrdikningar eller grävningar vid grustag, nybyggnationer och nyodlingar. Flera 
andra fallstudier där fornfynd av något skäl ingick som komponenter i den geologiska 
analysen skulle kunna anföras.541 det följande skall emellertid det omvända förhål
landet undersökas: kvartärgeologins bidrag till arkeologin. 

Stenålderns geografi och kronologi 

"Huru länge vårt fädernesland varit bebodt, kunna vi ännu icke ens på årtusendet 
bestämma. [ ] Vi kunna dock endast utmärka en tidpunkt, fóre hvilken man ej 
gerna kan tala om innebyggare i Norden, - istidens slut."55 Citatet, som är hämtat 
från Oscar Montelius bok Sveriges forntid (1874), ger en antydan om den nationella 
stenåldersforskningens ståndpunkt under 1870-talet. Att landisens avsmältning och 
landets höjning ur havet satte den bortre tidsramen för människans invandring stod 
nu klart, men så mycket mer visste man inte. Frågan om tidpunkten för invand
ringen, och i förlängningen det svenska folkets härkomst, blev fortsättningsvis en 
central uppgift att utreda och som också hängde samman med en annan fråga: från 
vilket håll hade de första människorna kommit? 

Även om tidpunkten för istidens slut var okänd, fanns tanken att landisen hade 
smält från söder mot norr och det föreföll därför rimligt att behålla Sven Nilssons 
antagande att människan hade kommit söderifrån. Vid den tidigare nämnda kongres
sen för antropologi och arkeologi förklarade Montelius således att de första männi
skorna hade invandrat från Danmark. Utbredningen hade skett över Skåne och Väst
kusten och sedan stegvis mot nord och nordost.56 Först i slutet av stenåldern hade 
Blekinge, Småland, Östergötland och Gotland blivit befolkade, enligt honom.57 Den 
svenska stenåldersforskningens ljuskägla riktades därför främst mot dessa regioner. 
Järavallen söder om Malmö, där bland annat Nilsson hade gjort viktiga iakttagelser, 
blev en flitigt studerad plats. Stora insatser gjordes också i Bohuslän, främst av fors
kare som Emil Ekhoff (1846-1923) och Gabriel Gustafsson (1853-1920), där Göte
borgs och Bohus läns hushållningssällskap och senare dess fornminnesförening 
(grundad 1886) bekostade ett flertal undersökningar. Framgångarna i Danmark 
gjorde förmodligen också sitt till; om kökkenmöddingar fanns på ena sidan av Katte
gatt borde de också finnas på den andra.58 Var de äldsta fornlämningarna fanns och 
hur de skulle kunna dateras var frågor som även intresserade naturforskarna. 

FÖRSÖK TILL EN RELATIV DATERING AV FORNFYND 

En geolog som med stor pondus gav sig in i den arkeologiska diskussionen var Gerard 
De Geer, vilken argumenterade för att det var möjligt att både hitta och datera 
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fynd från stenåldern utifrån den nya kunskapen om nivåförändringarna. Kökken-
möddingarna i Danmark innehöll nämligen samma fossiltyper som lerlagren från 
Litorinahavets högsta gräns i Sverige, vilket pekade på att de båda bildningarna här
stammade från samma tidsperiod.59 "Det kunde häraf synas, som om den neolitiska 
stenåldern inom Skandinavien börjat ungefär vid eller möjligen redan före den post-
glaciala sänkningens maximum", skrev han 1890. "I så fall skulle de stenåldergrafvar, 
som anträffas inom det postglaciala marina området, såvida de bevisligen icke deltagit 
i sänkningen, förskrifva sig från invånare, hvilka efterhand utflyttat på landvin
ningarne."60 Slutsatsen var att stenåldern hade inletts i samband med den andra land
sänkningen och att eventuella lämningar från de första människorna därför skulle 
sökas uppe vid Litorinahavets forna kustlinje. De sedan tidigare kända stenålders
gravarna mellan litorinagränsen och den samtida kustlinjen tillhörde däremot yngre 
forntidsskeden, hävdade han. 

När De Geer senare sammanställde Om Skandinaviens geografiska utveckling efier 
istiden (1896) återkom han inte bara till dessa tankegångar i korthet, utan infogade 
ett helt kapitel om stenålderns geografi genom vilket han önskade förbinda geologins 
resultat med arkeologins.61 Eller annorlunda uttryckt: den geografiska utvecklingen 
med den kulturella. Som det tidigare påpekats var det här han valde att ge det 
postglaciala havet (Litorinahavet) ett nytt namn. "I hvarje händelse synes stenålderns 
människa hafva lefvat vid det postglaciala hafvets stränder, då detsamma nådde sin 
största utbredning", förklarade han, "hvarför man med skäl kunde kalla detta för det 
baltiska stenåldershafvet ."62 Att invandringen till Sverige hade skett vid denna tid var 
också troligt ur klimatologisk synpunkt. Enligt den samtida torvmosseforskningen 
hade klimatet då varit särskilt milt, vilket förmodligen hade stimulerat en kolonise
ring. 

Några kökkenmöddingar liknande dem i Danmark hade visserligen ännu inte 
hittats i Sverige, men De Geer var hoppfull om att sådana snart skulle påträffas - bara 
arkeologerna mera riktade sin uppmärksamhet mot den marina "stenåldersgränsen". 
Det Sverige däremot kunde ståta med var många inte fullt så gamla stenåldersgravar, 
och på De Geers bifogade karta över havets utbredning under stenåldern var de äldsta 
av dessa markerade för Skåne, Halland, Bohuslän, Västergötland och Öland.63 Vissa 
av gravarna låg förhållandevis nära den samtida kusten, medan andra gravar låg högre 
upp på land. En relativ tidsparallellisering mellan gravarna och nivåförändringarna 
blev därigenom möjlig enligt en liknande geologisk väg som den Axel Erdmann tidi
gare hade valt angående Mälardalens historia. Sitt eget förslag till en geologisk-arkeo-
logisk forskningsmodell presenterade De Geer på följande sätt: 

Det är sålunda tydligt, att de fynd, som förekomma på den lägsta och senast öfver hafvet upplyf-
tade landremsan, måste vara de yngsta, hvarför de kunna tjänstgöra som en säker utgångspunkt 
vid en jämförande undersökning af de öfriga. Naturligt är, att dessa kunna härstamma från allt 
äldre tid, ju högre upp man kommer på den gamla landvinningen; men inom hvarje nivåbälte af 
densamma kunna gifvetvis ej förekomma några sådana fasta fynd, som äro äldre än den tidpunkt, 
då samma bälte höjdes öfver hafsytan. Däremot kunna yngre grafvar öfverallt förekomma jämte 
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de äldre och måste därför med tillhjälp af jämförande undersökningar af innehållet från dem 
åtskiljas.64 

Det De Geer föreslog var alltså att en "relativ kronologi" skulle kunna upprättas om 
de fasta fornlämningarnas geografiska utbredning relaterades till nivåförändringarnas 
gång. Ansatsen känns väl igen och var i grunden densamma som användes inom den 
historiska växtgeografin när Gunnar Andersson och Rutger Sernander försökte åstad
komma en "relativ vegetationskronologi" genom att relatera växtlämningarna till 
nivåförändringarna. Till historien hör dock att Andersson och Sernander inte nöjde 
sig med det; de hade dessutom synpunkter på den arkeologiska forskningen. 

Även Andersson och Sernander ingick i den kulturvetenskapliga gemenskapen, 
såväl institutionellt som praktiskt. Andersson blev sekreterare för SSAG 1895 och 
detta uppdrag uppehöll han under tjugofem års tid. För dess tidskrift Ymervar han 
dessutom redaktör i trettio år. I ett par av sina arbeten över vegetationens historia 
behandlade Andersson människans inträde i och tidiga påverkan på naturen i Sverige, 
och gick då så långt att han underkände det vedertagna schemat enligt vilket sten
åldern skulle ha sammanfallit med tallflorans period och bronsåldern med ekfiorans. 
Andersson kombinerade därmed kunskap från arkeologi och botanik, men någon 
mera omfattande fornforskning i fält ägnade han sig inte åt.65 Sernander däremot tog 
tidigt notis om de fornfynd som påträffades i torvmossarna och bidrog aktivt till att 
ett komparativt samarbete mellan arkeologins och torvmosseforskningens materiella 
praktiker kom till stånd i Sverige. Han blev genom detta arbete bekant med Oscar 
Montelius och kring parallelliseringen av postglaciala klimat-, vegetations- och nivå
förändringsperioder och förhistoriska kulturperioder forskade han bland annat till
sammans med Oscar Almgren.66 Även den kulturella historien slog Sernander vakt 
om, i första hand genom att vara en drivande kraft i den Linnékult som blommade 
upp kring sekelskiftet 1900.67 

Liksom Andersson tog Sernander intryck av De Geers inlägg och kopplade i sin 
tur samman dennes resultat med de uppmärksammade stenåldersfynd som Nils Gus
taf Bruzelius hade påträffat vid anläggningen av Ystads hamn under 1860-talet. 
Sernander tänkte sig att även dessa fornsaker kunde hänföras till litorinatidens äldre 
skede och att detsamma gällde för de fynd som hade gjorts under Järavallen. Att 
stenåldern sammanföll med just detta postglaciala skede verkade således troligt, me
nade även han. Lockad av en notis i Nya Dagligt Allehanda, som meddelade att ett 
"mycket gammalt" fornminne i form av en pålkista hade påträffats i en torvmosse vid 
Simonstorp i Hällestads socken, genomförde Sernander själv en arkeologisk studie för 
att leda saken i bevis.68 Denna fältundersökning blev principiellt viktig och är därför 
värd att uppmärksamma här. 

På sedvanligt maner uppskattade Sernander mossens höjd över havet och analyse
rade torvlagren i syfte att utröna mossens utvecklingshistoria. Utifrån kistans position 
i mossen kunde han därigenom sluta sig till att även den hade uppförts under lito-
rinatiden, vilken enligt honom motsvarade den atlantiska klimatperioden. Kvar stod 
dock frågan om vilken arkeologisk period den tillhörde. Några andra arkeologiskt 
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Arkeologiska 
perioder Klimatväxlingar N i våförhållanden Växtarters 

första uppträdande 

Järnålder Den subatlantiska 
perioden 

Bronsålder Den subboreala 
perioden 

Litorina-tiden Litorina-tiden 

Stenålder 
Den atlantiska 

perioden Litfonna-sänkningens 
maximum 

Picea Abies 
Fagus silvatica 

Den boreala 
perioden 

Den boreala 
perioden 

Ancylus- tiden 

Ancy lus-sjöns 
maximum 

Querem Robur 

Den subarktiska 
perioden 

Ancylus- tiden 

Ancy lus-sjöns 
maximum Pinus süvestris 

Betida odorata 
Populus tremula 

Den arktiska 
perioden 

Ishafstiden 

Det senglaciala is-
hafvets maximum 

Betula nana 
Dryas octopetala 
Salix polaris 

Under 1890-talet tilltog samarbetet mellan geologin, växtgeografin och arkeologin. Rutger Semanders ut
ökade utvecklingsdiagram, där arkeologins klassiska tidsperioder relateras till naturens utveckling, fick stor 
betydelse för den teoretiska diskussionen om det förflutna. R. Sernander (1896). 

daterbara fornfynd fanns inte i den omedelbara närheten, men enligt tidningsnotisen 
hade kistan blivit bearbetad med ett stenredskap. För att kontrollera om så var fallet, 
bad han Hans Hildebrand att få låna ett antal stenyxor från Historiska museet, med 
vilka han utförde ett "huggningsexperiment". Han jämförde de gamla och de nya 
snittytorna och konstaterade att det förmodligen var ett stenåldersfolk som låg 
bakom kistan.69 Genom denna praktik lyckades Sernander följaktligen fixera sten
åldern till både litorinatiden och den atlantiska klimatperioden. 

Resultatet av den komparativa fallstudien presenterades för Geologiska För
eningen den 7 mars 1895 och det publicerades även i Vitterhetsakademiens Antiqva-
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risk tidskrifi för Sverige, en tidskrift där botanister inte tillhörde den vanliga författar-
skaran.70 Av särskilt intresse är den illustration som Sernander bifogade till sin artikel. 
Illustrationen är ett utvecklingsdiagram av samma typ som användes av honom i 
andra sammanhang, men utöver de efteristida klimatväxlingarna, nivåförändringarna 
och vegetationsperioderna finns även en spalt med de tre arkeologiska perioderna 
med i systemet. Ytterligare en bit lades därmed till pusslet över det förflutna. Artikeln 
innehåller vidare en hälsning till de "egentliga" arkeologerna där Sernander medde
lade: 

Arkeologiska föremål hittas, som antydts, ofta i de skandinaviska torfmossarne. Af det ofvan an
förda torde framgå den stora betydelse såväl för geologien och därmed sammanhängande delar af 
den utvecklingshistoriska växtgeografien som för arkeologien själf, som en noggrann undersök
ning af lagerförhållandena kan innebära. Med kännedom om den mängd dylika redan gjorda 
fynd, som i detta hänseende gått förlorade för forskningen, torde det ej anses djärft, om jag till sist 
framställer några synpunkter att beaktas af de arkeologer, som antingen fa den sällsynta lyckan att 
själfva få se dylika fynd in situ, eller komma i tillfälle att tämligen omedelbart efter deras görande 
anställa undersökningar på platsen.71 

De synpunkter som arkeologerna skulle beakta vid sina fältundersökningar var de 
materiella praktiker som Sernander själv hade arbetat efter, det vill säga att analysera 
en torvmosses innehåll av fornfynd utifrån mossens geologi. Sätt inte bara in forn
fynden i ett kulturhistoriskt sammanhang utan också i ett naturhistoriskt, löd hans 
uppmaning. 

Sernander fortsatte själv med denna typ av undersökningar och han fick flera 
efterföljare, av vilka Knut Kjellmark, Lennart von Post och Uno Sundelin kan näm
nas.72 Han var också aktiv medlem i Uppsala Fornminnesförening, bland annat som 
vice ordförande 1927-41, och invaldes på ålderns höst till hedersledamot av Vitter
hetsakademien. Störst inflytande inom arkeologin fick dock Sernander genom sin syn 
på klimatets växlingar: användningen av de fluktuerande klimatperioderna som för
klaringar till varför befolkningens utbredningsmönster hade förändrats. Begreppen 
"värmetiden" och "fimbulvintern" blev snart välanvända uttryck. Värmetiden nådde, 
enligt honom, sin höjdpunkt under den subboreala tiden. Därefter följde en postgla-
cial klimatomstörtning som inledde fimbulvintern, några århundraden närmast före 
vår tideräkning. Detta tillstånd av kallt och regnigt klimat hade enligt vissa arkeologer 
lett till minskade skördar och hungersnöd och i förlängningen varit en bidragande 
orsak till omfattande folkvandringar.73 

FÖRSÖK TILL EN ABSOLUT DATERING AV FORNFYND 

Naturforskare som De Geer och Sernander bidrog till att upprätta och visualisera en 
tidsindelning, där forntiden relaterades till geologins men också till vegetationens och 
klimatets utvecklingshistoria inom de samtida svenska gränserna. Nya komparativa 
tolkningar av det förflutna underlättades på detta sätt. Den kronologi som framställ
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des var relativ, vilket betydde att de så kallade utvecklingsskedena hänfördes till var
andra och inte till bestämda årtal. Men det var också en kronologi som var förhållan
devis grov, åtminstone i jämförelse med arkeologernas egna tidsindelningar. Sedan 
slutet av 1860-talet respektive 1870-talet hade Hans Hildebrand (riksantikvarie 
1879) och Oscar Montelius (professor vid Vitterhetsakademien 1888) bidragit till en 
alltmer precis uppdelning av forntiden.74 Nyckeln var den så kallade typologiska me
toden som, med utgångspunkt i Thomsens treperiodssystem och under inspiration 
från geologin och utvecklingsläran, användes för att systematiskt jämföra och katego
risera forntida artefakter utifrån deras utseende och fyndsammanhang.75 Under 
1880-talet ansåg sig Montelius ha funnit sex olika stadier bara för bronsåldern och 
decennierna därefter indelade han stenåldern i fyra stadier och järnåldern i tio.76 Den 
tidsindelning som den typologiska metoden bidrog till var även den relativ, men 
genom att jämföra fornfynden med historiskt daterbara föremål fixerades småningom 
vissa av perioderna till den historiska tidsskalan varvid även en "absolut kronologi" 
prövades.77 

Naturforskarna, som vid denna tid var ovana vid att tänka i bestämda årtal, även 
hundratal och tusental, fann de arkeologiska tidsbestämningarna imponerande - i 
synnerhet för bronsåldern. Det kan erinras om Robert Tolfs uttalande från 1893 då 
han förklarade att kunskapen om den tid som åtgått för de respektive torvslagens 
uppkomst, är "så godt som ingen".78 Däremot ställde de sig generellt sett mer tvek
samma till dateringarna av stenåldersfynden.79 En av dem som argumenterade för att 
stenåldern nog borde förläggas betydligt längre tillbaka i tiden än vad Montelius 
angav och som dessutom föreslog en egen metod för "absolut" geologisk-arkeologisk 
datering var Henrik Munthe. Upprinnelsen till Munthes arkeologiska engagemang, 
som senare skulle bli en naturlig del av hans forskningsverksamhet på Gotland, var 
det så kallade Tångstadsfyndet i Östergötland.80 

Sommaren 1894 genomförde Munthe en forskningsresa i "kvartärgeologiskt 
syfte" för att studera Ancylussjöns eventuella avlagringar på olika platser i landet, och 
under denna resa besökte han bland annat ett tegelbruk i närheten av Norsholm. 
Lerlagren där visade enligt Munthe en påfallande överensstämmelse med andra kända 
ancylusleror och kunde därigenom bli ett välkommet bidrag för bekräftandet av 
Ancylussjöns existens. Bevisen för detta insjöstadium var ännu få.81 När Munthe 
senare skulle redogöra för sin undersökning vid tegelbruket gjorde han det emeller
tid "icke så mycket på grund af dess betydelse i geologiskt hänseende som fastmera 
därför, att i Ancylusleran härstädes gjorts ett arkeologiskt fynd af med all sannolik
het stort intresse".82 Fyndet ifråga hade gjorts i en lergrop på två och en halv meters 
djup och därefter överlämnats till Statens historiska museum. Birkautgrävaren Hjal
mar Stolpe, som genomförde den första vetenskapliga granskningen, tolkade det 
som ett förhållandevis gammalt, av människohand bearbetat, "skavningsredskap" 
(mejsel) av älgben.83 Förmodligen tillhörde det slutet och inte början av den nordiska 
stenåldern, menade Stolpe, men det var en tolkning som kunde ifrågasättas, ansåg 
Munthe: 
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Utan att ingå på någon kritik af arkeologernas försök till tidsbestämning inom stenåldern, en fråga 
som jag för öfrigt föga känner till, och utan att göra anspråk på att de nedan anförda, på geologiska 
förhållanden grundande siffervärdena skola betraktas annat än såsom blott approximativa, må det 
tillåtas mig att framhålla ett par synpunkter, som synas mig böra tagas i betraktande vid uppskatt
ningen af de tidskedens längd, om hvilka här är fråga.84 

Undersökningen av lergropen gjordes rigoröst. Den stratigrafiska analysen av platsens 
geologi genomfördes av Munthe, de påträffade växtlämningarna bestämdes av Gun
nar Andersson, kiselalgerna av Per T. Cleve och djurlämningarna av Vilhelm Lillje-
borg. Utifrån redskapets uppgivna position kunde sedan konstateras att det hade 
legat mellan den äldre ishavsleran och den yngre litorinaleran, det vill säga i själva 
ancylusleran. Den relativa geologiska dateringen var därmed given: fyndet var ett 
bevis för "människans uppträdande i trakten under Ancylustiden P Visserligen fanns 
möjligheten att redskapet hade sjunkit ner genom yngre lerlager, att det hade ramlat 
ner genom en spricka eller kanske blivit nedgrävt. Risken fanns också att upphittaren, 
som var en arbetare på tegelbruket, hade lämnat oriktiga uppgifter. Men, om fynd-
omständigheterna var i sin ordning innebar det att Tångstadsfyndet var det äldsta 
tecknet på mänsklig närvaro i landet som någonsin hade påträffats. Munthe nöjde sig 
dock inte med denna relativa tolkning, utan introducerade även en ny beräknings
metod genom vilken han ville ge redskapet en absolut ålder. Även denna metod base
rades på landhöjningen. 

Enligt berättelsen om Sveriges geografiska utveckling hade den postglaciala land
sänkning som ägde rum under litorinatiden följts av en ny landhöjning. Övergången 
mellan sänkning och höjning hade skett samtidigt i hela landet, men höjningen hade 
sedan varit större i norr än i söder. Utifrån denna kunskap menade Munthe att man 
endast behövde känna till två förhållanden för att ett fornfynd skulle kunna dateras 
på geologisk väg: det ena var fyndets avstånd till litorinagränsen, det andra landhöj
ningens hastighet. Problemet var dock att landhöjningen inte bara var olika kraftig i 
olika delar av landet, vattenståndsmätningarna hade också visat att höjningens hastig
het tycktes avta med tiden. Lösningen var att försöka uppskatta höjningsmedelvärden 
och Munthe exemplifierade på följande sätt. Den genomsnittliga landhöjningen i 
Stockholm under perioden 1774-1875 var 0,47 meter per sekel och litorinagränsen 
låg där omkring 50 meter över havet. Således hade det gått cirka 10 600 år sedan 
Litorinahavet hade haft sin maximala utbredning.86 På motsvarande sätt beräknades 
ett liknande värde för Ulvön, där den genomsnittliga landhöjningen under perioden 
1795-1867 var 1,18 meter per sekel och där litorinagränsen låg omkring 120 meter 
över havet.87 

Slutsatsen blev att den högsta litorinagränsen var åtminstone 10 000 år gammal 
och Munthe tänkte sig att det var ett värde som skulle kunna användas som kronolo
giskt riktmärke för merparten av landets stenåldersfynd. När han i enlighet med detta 
resonemang hävdade att Tångstadsfyndet var äldre än litorinagränsen, förlade han 
således stenåldersmänniskans uppträdande betydligt längre bort i tiden än vad någon 
arkeolog eller geolog i Sverige hade gjort. Tolkningen skulle dock inte uppfattas som 
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en kritik av den arkeologiska forskningen överlag, underströk han, utan snarare som 
en öppning till ökat samarbete på området. Liksom De Geer och Sernander sträckte 
även han ut en hjälpande hand: 

Genom den väsentligen ökade kännedom, som på senare tider vunnits särskildt ifråga om våra 
trakters postglaciala geologi, kan man nemligen med större säkerhet än hvad förut varit fallet 
bestämma de olika nivåerna i en föreliggande postglacial profil. Då nu sådana arkeologiska fynd, 
som till sitt läge i denna lagerserie kunna anses säkert kända, äro jemförelsevis sällsynta i våra 
trakter, men en ökad kunskap härom är af stort intresse för frågan om de arkeologiska periodernas 
förhållande till de postglaciala skedena o. s. v., vore det mycket önskvärdt, om ett närmare sam
arbete mellan arkeologer och geologer efterhand kunde komma till stånd.88 

Munthes beräkningsmetod vann gehör bland forskare i Sverige och Norge, men den 
ledde också till vetenskapshistoriskt intressanta konfrontationer. En sådan inträffade 
när bitar av ornerade lerkrukor som hade hittats i Gottersätermossen i Närke skulle 
dateras. Enligt den typologiska metoden skulle fyndet vara yngre än 4 000 år. När 
geologen och arkeologen Knut Kjellmark (1866-1944) gjorde en uppskattning enligt 
Munthes riktlinjer fann han istället att det var minst 5 500 år.89 Att Kjellmark kom 
till detta resultat berodde på att skärvorna låg i litorinalera cirka 40 meter över havet 
och att närmaste litorinagräns låg på cirka 60 meters höjd. Därmed fick fornfyndets 
utseende en underordnad betydelse i förhållande till dess fyndplats.90 Även Hans 
Hansson, den fornforskande rektorn vid Gamleby folkhögskola, försökte följa 
Munthes anvisningar, när han bestämde en stenåldersboplats på Gotland till 6 000 
år.91 Till den aktningsvärda åldern ställde sig Hansson i och för sig tveksam, men så 
var hans kvartärgeologiska kompetens inte heller den bästa. "Tyvärr har jag icke ännu 
haft tillfälle att taga del af statsgeologen De Geers arbete om Skandinaviens geogra
fiska utveckling efter istiden, där antagligen ledning gifves för denna frågas afgö-
rande", erkände han i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift,92 

Även om beräkningsmetoden mötte visst motstånd var det dock Munthes tolk
ning av själva Tångstadsfyndet som väckte hårdast kritik. Att stenåldern skulle ha 
påbörjats flera tusen år tidigare än vad auktoriteter som Montelius och Sjögren hade 
gjort gällande uppfattades som märkligt, liksom att fyndplatsen ifråga låg uppe i 
Östergötland och inte nere i Skåne eller i Bohuslän. En av de starkaste tvivlarna var 
geologen Nils Olof Holst som tre år efter Munthes undersökning begav sig till tegel
bruket vid Norsholm för att själv kontrollera fyndomständigheterna. Problemet så 
som Holst såg det gällde inte bara beräkningsmetoden i sig, utan framför allt det sätt 
varpå fyndet hade hittats. Att redskapet verkligen hade legat i ancyluslera var ett på
stående som inte kunde styrkas och det saknade därför "all bevisande kraft" beträf
fande människans första uppträdande i Sverige.93 Holst vidhöll därför att stenåldern i 
Sverige var en epok som tillhörde litorinatiden och att de första människorna "natur
ligtvis" hade invandrat från Danmark.94 

I Holsts kritik låg även ett försvar. Genom egna kvartärgeologiska studier kom 
han fram till att inlandsisens avsmältning i Sverige endast hade tagit omkring 2 000 
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år och att hela den postglaciala tiden, från Yoldiahavet och framåt, inte hade varat 
längre än 6 900 år.951 sitt tidigare nämnda arbete Postglaciala tidsbestämningar ( 1909) 
hävdade han därför att de svenska arkeologerna, till skillnad från de danska, till och 
med hade givit stenåldern en alltför lång utsträckning. Holst kan dock betraktas som 
ett undantag och i själva verket kritiserade han inte bara Munthe utan större delen av 
det svenska geologiska kollektivet; ingen geolog tycks ha deltagit i så många och 
skarpa kontroverser som han.96 Betydligt vanligare var att arkeologerna föredrog de 
yngre tidsvärdena, medan geologerna föredrog de äldre, vilket bland annat Sernander 
har vittnat om: 

Helt naturligt ha emellertid många af våra arkeologer, vana vid de relativt obetydliga och snäfva 
tidsvärden, de på grundvalen af sin beundransvärda typologi kunnat gifva brons- och järnålders
perioderna, ryggat tillbaka för vidden af de tidrymder, öfver hvilka de nu antydda forskningarna 
velat utspänna den nordiska stenålderns olika kulturskeden. Särskildt har man haft svårt att före
ställa sig, att människan skulle uppträdt i Skandinavien redan under Ancylustiden, sålunda för 
åtminstone ett par årtiotusenden tillbaka i tiden.97 

Sernanders kommentar är hämtad från en recension av den danske botanisten och 
arkeologen Georg F. L. Sarauws bok En stenålders boplads i Magiemosse ved Mullerup 
(1904), vilket var en rapport som bidrog till att Munthes Tångstadsfynd hamnade i 
ett nytt läge.98 Den boplats som Sarauw rapporterade om, och som hade blivit doku
menterad i den stora Magiemossen på västra Själland, tolkades nämligen som en läm
ning från ancylustiden. Det tydligaste beviset för det, enligt Sarauw, var att inga spår 
av saltvattensmollusker hade påträffats vid de drygt tusen stenåldersredskapen. Att 
även Sverige hade varit befolkat vid denna tid var därmed ingen orimlig tanke.99 

Kartläggningen av Sveriges äldsta bebyggelse 

Det dröjde inte länge innan de synpunkter och förslag som hade framförts av De 
Geer, Sernander, Munthe och andra naturforskare omsattes i praktik inom arkeo
login. De begränsade och delvis slumpmässiga fallstudierna övergick till större och 
mer systematiskt utförda undersökningar, och stenåldersforskningen i fält blev där
med lika viktig, om inte viktigare, än den verksamhet som bedrevs vid museer. Den 
nu påtagliga naturvetenskapliga orienteringen gav också arkeologin vetenskaplig legi
timitet. "En arkeologisk forskning, som ej tager tillbörlig hänsyn till fyndomstän
digheterna måste hädanefter anses såsom antikverad", som en forskare uttryckte det i 
början av 1900-talet.100 Samtidigt som fokus började flyttas från tinget i sig till tingets 
naturhistoriska sammanhang började också begreppet "kulturlager" allt mer använ
das som kategori.101 Till kulturlagren räknades förhållandevis avgränsade bildningar 
som kökkenmöddingarna i Danmark, men även mer diffusa komplex av varierande 
art. I Nordisk familjebok (1911) angavs kulturlager vara "ett skikt af jord, grus, lera, 
torf e. d., i hvilket finnas inlagrade rester af mänsklig kultur, såsom byggnadsrester, 
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bortkastade och tappade redskap, smycken, vapen, lerkärl samt allehanda rester från 
måltider och eldstäder, såsom djurben, kol m. m.".102 Som synonym till kulturlager 
användes här även begreppet boplats. 

Studiet av människans äldsta utbredningsmönster i Sverige började också göras 
utifrån statistiska analyser av föremålens utbredning och tolkningar av ortnamnens 
historia. Verksamheten organiserades till slut i en bebyggelsehistorisk kartläggning, 
som enligt Evert Baudou kom att utgöra en av arkeologins huvudlinjer under 1900-
talets första decennier, tillsammans med den kronologiska och kulturhistoriska forsk
ningen.103 Liksom inom den historiska växtgeografin integrerades därmed berättelsen 
om Sveriges geografiska utveckling även inom den arkeologiska stenåldersforsk
ningen. 

STUDIET AV STENÅLDERNS BOPLATSER 

Sökandet efter stenåldersboplatser bedrevs fortsättningsvis främst i södra Sverige.104 

Föranledd av de senare årens undersökningar "beträffande förskjutningarna mellan 
land och haf och tiden för människans första uppträdande i vårt lands södra delar" 
genomförde exempelvis historikern och fornforskaren Carl Wibling (1859-1920) ett 
flertal fältundersökningar i Blekinges kusttrakter.105 Med litorinagränsen i blickfanget 
granskade han, delvis med hjälp av naturforskare som Gunnar Andersson och Nils 
Olof Holst, såväl ler- och torvlager som kulturlager, och i en rapport 1899 kunde ett 
flertal nya stenåldersfynd och även stenåldersboplatser konstateras. Wibling bekräf
tade därmed tesen om stenåldershavet samtidigt som han också lämnade nya upp
gifter om de undersökta områdenas geografiska utveckling.106 Efter samma linjer 
arbetade den tidigare nämnde Knut Kjellmark. År 1901 fick han anslag från Vitter
hetsakademien för att undersöka litorinagränsens arkeologi och ett par år senare dis
puterade han i Uppsala på en avhandling om en stenåldersboplats vid Järavallen.107 

Den boplats som Kjellmark lokaliserade var ett halvmeter tjockt kulturlager, be
stående av ett kolskikt med benrester, flintbitar och andra föremål. Kulturlagrets för
hållande till andra lerlager visade att det delvis hade bildats något före Litorinahavets 
maximala utbredning, varför Kjellmark tolkade den som en av de hittills äldsta kända 
boplatserna i Sverige. 

Varken Wibling eller Kjellmark lyckades finna någon direkt motsvarighet till de 
danska kökkenmöddingarna, trots att deras uppmärksamhet ständigt var riktad mot 
sådana lämningar. Det skulle dröja fram till 1905 innan de yngre arkeologerna Otto 
Frödin (1881—1953) och Gustaf Hallström (1880—1962), båda elever till Almgren 
i Uppsala, gjorde det första kända fyndet av det slaget i Sverige.108 Avskrädeshögen 
hittades vid Ånneröd strax norr om Strömstad, 20 meter över havet. Den vilade på 
sand och enligt upptäckarna markerade den exakt Litorinahavets strand.109 Åter be
kräftades De Geers teori och Frödin var inte sen att prisa det pågående samarbetet 
mellan geologin och arkeologin.110 Men han underströk också att kunskapsutbytet 
inte endast gick i en riktning. Själv betraktade han nämligen studien av kökken-
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möddingen som "ett bidrag till de postglaciala nivåförändringarnas historia". Frödin 
skrev: 

Nivåförändringarna vid våra kuster efter människans invandring är ett kapitel inom kvartärgeo
logien, som ännu kan sägas ligga till stor del i mörker, trots det arbete vår tids geologer ägnat häråt. 
Med arkeologiens tillhjälp - detta är ju ett område, där geologi och fornforskning måste arbeta 
hand i hand - har man emellertid under de sista åren kommit därhän, att några konturer, om än 
rätt osäkra, blifvit skönjbara.111 

Samma inställning uttryckte även Wibling, Kjellmark och Almgren genom att ge 
en gemensam rapport om stenåldersfynd från Helsingborg underrubriken "bidrag 
till frågan om landhöjningen i Sydsverige".112 Dessa arkeologer bidrog alltså till att 
öka kunskapen om landhöjningen, men de gjorde det inom ramen för geologernas 
tankestil. 

Det dröjde emellertid inte länge förrän boplatser från stenåldern hittades längre 
norrut. Hösten 1901 inledde Oscar Almgren och Rutger Sernander, tillsammans med 
amanuensen vid Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker, en utgrävning 
av ett omfattande "verkligt kulturlager" vid byn Åloppe i Uppland.113 På platsen, som 
var belägen nära en torvmosse på drygt 30 meters höjd över havet, påträffades en 
mängd fornsaker men också lämningar av ben från fisk, säl och havsörn. Samman
taget tydde det på att platsen tidigare hade legat i närheten av en strand, och av ler-
lagren att döma hade stranden tillhört ett skede av Litorinahavet. Därmed var den 
första stenåldersboplatsen i mellersta Sverige dokumenterad. Vitterhetsakademien 
ingick sedermera en överenskommelse med markägaren om att området skulle läm
nas ostört och anslog samtidigt medel för en större utgrävning. Utgrävningen, som 
pågick under flera år och väckte stor uppmärksamhet, engagerade såväl Bernhard 
Salin från Vitterhetskademien som Almgren från Uppsala universitetet.114 Även Len
nart von Post och många andra Uppsalastudenter deltog i arbetet, liksom SGU. 
Några år senare var inte bara en utan sju stenåldersboplatser kända i Uppland, som 
plötsligt framstod som en högintressant plats för komparativ geologisk-arkeologisk 
forskning.115 

År 1904 kunde Kjellmark meddela att hela femtioåtta "säkra" boplatser från sten
åldern hade upptäckts, och i uppsatsen "Öfversikt af Sveriges stenåldersboplatser" 
sammanfattade han kunskapen om var och en av dem.116 Det visade sig att så gott 
som alla hade lokaliserats efter 1870 och att de flesta hade blivit daterade på geologisk 
väg. Bortsett från den i Åloppe, som närmast framstod som en arkeologisk anomali, 
låg samtliga längs Skånes, Blekinges och Bohusläns kuster samt på Gotland.117 Resul
tatet var enastående på flera sätt, inte minst eftersom boplatserna utgjorde " våra allra 
äldsta säkra minnesmärken af människor; som lefuat på den svenska jorden"}19. Men 
Kjellmark var långt ifrån nöjd och ansåg att det förmodligen återstod "en oväntad 
mängd" boplatser att upptäcka. Han förde inte, vilket är anmärkningsvärt, något 
resonemang om det till synes uppenbara förhållandet att fyndplatserna huvudsakli
gen fanns i närheten av orter med universitet och aktiva fornminnesföreningar. Istäl
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let upptog han en kritisk diskussion om arkeologins materiella, litterära och sociala 
praktiker: 

Af våra svenska stenåldersboplatser äro endast helt få så utförligt undersökta, som de förtjäna, och 
jag vågar påstå, att ingen sådan ännu kan anses fullt uttömmande behandlad i tryck. Tiden torde 
därför just nu vara inne att skrida till ett samarbete mellan alla för den behjärtansvärda saken 
intresserade arkeologer, naturforskare och mecenater.119 

Det ena problemet gällde vad som egentligen kunde klassificeras som en "stenålders-
boplats". En orsak till att inte fler boplatser hade rapporterats, var att den outtalade 
definitionen på en sådan var alltför snäv, menade han. Svenska arkeologer hade varit 
fixerade vid att söka efter kulturlager liknande de kökkenmöddingar som fanns i 
Danmark, i vilka inte bara fornsaker utan även matrester och spår av eldstäder låg 
samlade. Men sådana omfattande avskrädeshögar krävde mycket speciella omständig
heter för att bildas och bevaras. Kol och aska sköljs bort, krukskärvor och ben vittrar, 
matrester ruttnar. Därför var troligtvis flera av boplatserna mer eller mindre osynliga, 
åtminstone för det otränade ögat. Kjellmark argumenterade därför för att synen på 
vad som kunde vara en stenåldersboplats breddades och menade att till exempel fynd 
av bearbetade bitar av flinta kunde vara skäl nog för att inleda en utgrävning. Sten
ålderns bristande källor hängde intimt samman med arkeologins andra problem, vil
ket enligt Kjellmark var att forskningen inte bedrevs efter en tillräckligt genomtänkt 
vetenskaplig metod. Även här hade han ett förslag. 

Liksom geologerna och botanisterna tidigare hade gjort, formulerade Kjellmark 
en undersökningsmetod, vars materiella praktiker uppdelades i fältarbete och be
arbetning.120 Det första forskaren borde göra när ett fornfynd påträffades var att om
sorgsfullt undersöka fyndplatsen. Höjden över havet skulle mätas, förhållandet till 
närmaste forna kustlinje klargöras och platsens natur bestämmas genom en "oriente
rande geologisk undersökning . Var det en strandvall, en strandterrass, en torvmosse 
eller en moränbacke? Efter smärre grävningar på olika ställen inom området vidtog 
den minutiösa undersökningen av jordens innehåll av föremål, men även i samband 
med den skulle hela tiden "naturhistoriska iakttagelser" göras. Själva grävningsarbetet 
avslutades med en "fullständiggeologisk undersökning och kartläggning af boplatsen med 
omgifningaf }lx Bearbetningen skulle dels innebära en analys av det insamlade mate
rialet, dels en utförlig beskrivning av såväl boplatsens naturhistoria som dess arkeo
logi. Först när en utförlig publikation förelåg och en inventarieförteckning hade läm
nats in till det museum där samlingen ifråga skulle förvaras, kunde undersökningen 
anses som avslutad. Dock kvarstod en detalj, som enligt Kjellmark var den kanske 
svaraste av alla: skyddet af den del af boplatsen, som vi böra spara åt en eftervärlds 
mera utvecklade forskning".122 Vården av fornminnena i sig var inte nog - även fynd
platsen behövde vårdas. 

Det skulle dröja innan Kjellmarks breddade bevarandeansats vann gehör inom 
fornminnesvården, eller "kulturminnesvården", som verksamheten småningom kom 
att kallas. Men anspraken återkom i skriften Handledning i kulturminnesvård\ som 
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utgavs av Upplands Fornminnesförening 1924, och utgjorde senare en del i argumen
teringen för den stora Riksinventering som leddes av riksantikvarien Sigurd Curman 
liksom för det stora fältet "kulturlandskapsvård".123 

ARTHUR HOLLENDER OCH DEN ARKEOLOGISKA GEOGRAFIN 

Flera av de forskare som hittills har diskuterats var eller skulle komma att bli ledande 
inom arkeologin och fornminnesvården (senare kulturminnesvården). Några har 
också uppmärksammats i historieskrivningen. En person som däremot har förblivit 
obemärkt, trots sitt inflytande på arkeologin, är Arthur Hollender.124 Om Hollender 
är inte mycket känt. Han föddes 1877, studerade geologi vid Uppsala universitet och 
valdes in i Geologiska Föreningen 1896 efter förslag från sin lärare Arvid Högbom. 
Två år senare tilldelades han forskningsmedel från SGU. Uppdraget var att studera 
nivåförändringarna i Uppland och det var i detta sammanhang som hans uppmärk
samhet fästes på "detta så intressanta gränsområde mellan geologien och arkeo
logien": frågan om människans invandring och utbredning i förhållande till nivå
förändringarna.125 År 1901 redovisade han sina resultat i licentiatavhandlingen "Om 
Sveriges nivåförändringar efter människans invandring", vilken publicerades i GFF.126 

Därefter tycks hans livsbana ha ändrat riktning radikalt. I ett brev till Högbom den 
12 oktober 1902 talar han om sin "oroliga hjärna" och att den praktiska filosofin 
"drager mig från geologien." Ett särskilt problem upptar hans tänkande: "huru skall 
man inrätta sig om man vill vara så egoistisk som möjligt, d. v. s. om man vill försöka 
skaffa sig så mycket lustkänsla som möjligt".127 Det intressanta här är dock hans av
handling och de konsekvenser den fick för den fortsatta stenåldersforskningen. 

En ambition med Hollenders avhandling var att teckna Sveriges äldsta bebyg
gelsehistoria genom att utföra en statistisk undersökning av de lösa stenåldersfyndens 
utbredningsmönster i förhållande till landhöjningen. Därigenom skilde han sig både 
från de som koncentrerade sig på fasta fornlämningar (t.ex. Erdmann och De Geer) 
och de som studerade forntida kulturlager (t.ex. Wibling och Kjellmark). Två ut
gångspunkter synes ha varit vägledande för hans tänkande kring denna ansats, som 
han benämnde "arkeologisk geografi". Den ena var att befolkningen i Sverige alltid 
hade varit koncentrerad till kusterna och områdena kring de stora insjöarna på grund 
av de kommunikationsmöjligheter som vattnet erbjöd. Den andra var att det gick att 
dra slutsatser om människornas utbredningsmönster och livsbetingelser genom att 
studera den geografiska fördelningen av de platser där redskap av olika ålder hade 
påträffats. Hollender såg här direkta paralleller mellan den arkeologiska geografin och 
kvartärgeologin: 

Och liksom man, då man känner de lefnadsvanor som äro karakteristiska för vissa djur, kan af 
djurlemningarna få reda på de fysikaliska förhållandena under den tid de lefde, så att man t. ex. af 
Yoldia arcticas skalförekomst i Upland ofvan den nuvarande hafsytan kan sluta sig till, att ett ishaf, 
som åtminstone stod högre än hafvet för närvarande, en gång existerat derstädes, så är det ju 
antagligt, att man af arkeologiska fynd skall kunna få upplysning om fysikaliska förhållanden 
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under de tider, från hvilka fynden äro. Man bör således undersöka fyndens fördelning samt de 
relationer, som möjligen kunna finnas mellan fyndfördelningen och kustlinjens förlopp.128 

Som källmaterial valde Hollender att använda redan kända uppgifter om tre klassiska 
typer av lösa fornsaker som, enligt Montelius, härstammade från tre olika tider: 
stenyxor med skafthål, stenyxor utan skafthål (inklusive stenmejslar) och flintyxor 
(inklusive flintmejslar). Fynduppgifterna, som mestadels hämtades från Antikvarisk
topografiska arkivet, var visserligen inte tillräckliga för att bestämma på vilken höjd 
över havet fynden hade gjorts. Som representativa höjdvärden använde han istället 
höjdsiffran för närmast liggande sockenkyrka. Förhållandet mellan antalet fynd av de 
tre kategorierna samt respektive plats (närmaste kyrkas) höjd över havet samman
ställde han i tabeller, dels för socknar, dels för landskap. 

Hollenders tolkning var att det fanns en tydlig korrelation mellan koncentratio
nen av de olika fornfyndstyperna och fyndplatsernas lokala landhöjning. I områden 
där den postglaciala landhöjningen hade varit förhållandevis liten, som i Skåne, Ble
kinge och södra Kalmar län, hade ett stort antal fornfynd av alla tre typerna hittats 
nära den samtida kusten. Där hade människorna en gång i tiden slagit sig ner och 
sedan stannat kvar, eftersom strandlinjeförskjutningen varit svag. I Uppland däremot 
var de äldsta fornfynden inte koncentrerade mot den samtida kusten utan mot de 
högre delarna av landet. Här hade marken länge varit täckt av Litorinahavet och först 
när kustlinjen drog sig österut hade människorna flyttat efter, men också västerut in i 
Dalarna, föreslog han. Hollender argumenterade på följande sätt, vilket bekräftade 
De Geers resonemang från 1896: 

Beträffande Blekinge gaf fyndfördelningen det resultat, att kustbygden var äldst, hvilket ju äfven 
var antagligast, då man tog i betänkande att inga större strandförskjutningar här egt rum. Men om 
man nu jemför de olika zonerna i Upland och Dalarne med dem i Blekinge, så måste den på 
stenyxor utan skafthål så rika kustzonen i Blekinge paralleliseras med 66-90 m zonen i Dalarne 
och Upland, under det att de högre zonerna i Blekinge med deras relativa tilltagande af antalet 
skafthålsyxor böra paralleliseras såväl med de högre än 66-90 m zonen belägna som med de lägre 
än denna zon belägna upländska zonerna.129 

På motsvarande sätt gick Hollender vidare med att analysera vad han kallade för 
"invandringsnivån" i andra delar av landet, även om förutsättningarna för denna 
form av arkeologisk-geografisk tolkning varierade kraftigt från plats till plats. I Bo
huslän, för att ta ett exempel, var rikedomen på fornfynd visserligen enorm, men 
eftersom nivåskillnaderna kunde variera högst avsevärt inom relativt små avstånd och 
nödvändiga höjdsiffror dessutom saknades på vissa kartblad blev slutsatserna ändå 
osäkra. I hela området norr om Dalälven, för att ta ett annat exempel, var situationen 
något av det motsatta. Här hade ännu ytterst begränsade forskningar gjorts och 
de arkeologiska uppgifterna från "dessa så fyndfattiga nejder" var mycket knapp
händiga.130 För att fastställa en åtminstone ungefärlig tidpunkt för människans allra 
första invandring i landet använde han emellertid Munthes beräkningsmetod, och 
han angav därför ett tiotusental år som rimligt. 
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Kunskap om nivåförändringarna användes även för att datera fornfynd och pä omvänt vis användes arkeo
logiskt daterade fornfynd för att studera nivåförändringarna efier människans invandring. Arthur 
Hollenders karta, som syftar till att visa sambandet mellan Litorinahavets strand och utbredningen av sten
åldersfynd, blev en förebild. A. Hollender (1901). 

Förutom sina tabeller sammanställde Hollender även en arkeologisk—geografisk 
översiktskarta i skala 1:8 000 000. Kartan syftade till att visa utbredningen av de 
fyndorter i Sverige och Finland där mer än femtio respektive mellan tjugofem och 
femtio stenredskap (av alla tre typerna) var kända samt kustlinjen vid den nordiska 
stenålderns början, det vill säga litorinagränsen. "Af kartan framgår", skrev 
Hollender, "att under det att de sydsvenska gamla befolkningscentra voro belägna i 
den nuvarande strandens omedelbara närhet, aflägsna sig de medelsvenska alltmera 
från kusten, ju längre norr ut man kommer, hvilket är en följd af att deras höjd öfver 
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hafvet så småningom tilltager."131 Uppslaget till illustrationen kan han ha fått från 
Finland, där en liknande karta hade utarbetats i samband med det stora arbetet Atlas 
öjver Finland (1899).132 Även här påtalades nämligen strandlinjeförskjutningens in
verkan på antalet fornfynd från plats till plats. Intressant är också likheterna med den 
karta över hasselns forna utbredning i förhållande till litorinagränsen, som vid unge
fär samma tidpunkt utarbetades av Gunnar Andersson i dennes Hasseln i Sverige for
dom och nu (1902). 

Enligt Oscar Almgren föranledde Hollenders disputation, i kombination med de 
tidigare nämnda Åloppefynden, en livlig diskussion bland arkeologer och geologer 
vid Uppsala universitet. Uppfattningen var att en ny väg för arkeologin tycktes öppna 
sig, har Högbom berättat.133 De av Vitterhetsakademien bekostade utgrävningarna i 
Uppland inleddes och snart hade flera nya boplatser påträffats. Samtidigt påbörjades 
den stora landskapsundersökningen, som skall behandlas i nästa avsnitt. Men 
Hollenders arkeologiska geografi gav dessutom inspiration till den arkeologiska forsk
ning som tog fart i Norge i samband med unionsupplösningen 1905.134 1 det kontro
versiella arbetet Landnåm i Norge: En utsigt over bosatningens historie (1904) hade 
geologen och etnografen Andreas M. Hansen (1857-1932) hävdat att Norge varit 
bebott redan före istiden och att de första människorna varit av så kallad icke-arisk 
kortskallig ras.135 Som belägg anfördes bland annat mycket gamla fynd av flintavslag, 
som hade påträffats vid Narverod 1898.136 Denna teori vederlades emellertid av pro
fessorn i geologi och mineralogi i Kristiania, Waldemar Christopher Brogger, i dennes 
verk Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det sydostlige Norge (1905).137 Efter 
en undersökning av Narverodfynden och fyndplatsen visade Bregger att flintan för
modligen härstammade från en fransk flintbarlast från 1860-talet och därför sak
nande allt historiskt värde.138 Tillsammans med sin son, arkeologen Anton Wilhelm 
Br0gger (1884-1951), framställde han istället en ny tolkning av det sydöstliga Nor
ges äldsta bebyggelsehistoria, där "äkta" fornfynd kopplades samman med de forna 
strandlinjerna.139 Förhållandet visualiserades också på två kartor, en över bebyggelsen 
under äldre stenålder vid Litorinahavets maximum och en över stenyxornas utbred
ning.140 

Br0gger brukade Hollenders strandlinjemetod, om än med vissa modifikatio
ner. Att bestämma fornfyndens höjdvärden med hjälp av sockenkyrkor var ett alltför 
osäkert kort, menade han.141 För dateringen av den allra första invandringen använde 
han vidare en variant av Munthes beräkningsmetod. Eftersom Br0ggers syn på 
landhöjningens natur delvis skilde sig från Munthes, ville han dock inte förlägga 
litorinagränsen längre tillbaka än 7 000 år. Brogger utgick nämligen ifrån förutsätt
ningen att "haevningen til at begynde med har vasret langsommere, så under midten af 
haevningsperioden hurtigere og så ätter under den sidste del af samme langsommere 
indtil den helt oph0rte".142 Som varande moderat liberal jämkade Br0gger, enligt Geir 
Hestmark, olika teorier och tog konsekvent avstånd från de mer radikala och extrema 
tolkningarna. Han var, för att använda Bj0rnstierne Bj0rnsons benämning, en veten
skaplig och politisk "balancemaester".143 
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DEN SVENSKA LANDSKAPSUNDERSÖKNINGEN 

Utredandet av Upplands äldsta bebyggelsehistoria blev på många sätt framgångsrikt. 
Genom att regionen hamnade på den fornhistoriska kartan, bidrog utgrävningarna 
inte minst till konstruktionen av en begynnande uppländsk landskapsidentitet. För
hållandet markerades med särskild kraft i det topografiska bokverket Uppland: Skild
ring af land och folk (1905 och 1908), vars uttalade grundtanke just var att "behandla 
landskapet som en helhet".144 Medan Högbom ansvarade för den geologiska historien 
och Sernander för vegetationens historia, författade Bernhard Salin kapitlet om den 
förhistoriska tiden, där de nya resultaten om landskapets äldsta stenåldersbebyggelse 
togs upp.145 Att landhöjningen och kulturens utveckling delvis hängde ihop stod här 
klart. "Sist av det nutida Sveriges landskap steg Uppland upp ur havet. Först av dessa 
landskap träder det fram i rikets historias ljus", som författarinnan Marika Stiernstedt 
senare skulle skriva.146 Stenåldersforskningen i Uppland blev också ett avstamp för 
större vetenskapliga uppgifter. 

Vid Uppsala universitet hade Montelius elev Oscar Almgren verkat som docent i 
jämförande fornkunskap sedan 1897.147 År 1905 utsågs han även till andre amanuens 
vid Statens historiska museum vid sidan om Montelius, som då var museets förste 
amanuens.148 När Montelius övertog Hildebrands roll som riksantikvarie 1907, efter
trädde Almgren i sin tur Montelius och lämnade därmed universitetet. Nya krafter 
behövdes och som komplement till och senare ersättare för Almgren rekryterades 
lundensaren Knut Stjerna (1874-1909).149 Stjerna, som bland annat hade forskat vid 
Järavallen tillsammans med Kjellmark och disputerat på en avhandling om Born
holms befolkningshistoria under järnåldern, anställdes 1905 som ny docent i nordisk 
och jämförande fornkunskap.150 Vårterminen 1907 övertog han hela ansvaret för 
undervisningen och han tog även initiativ till ett nytt projekt som han knöt till sitt 
seminarium.151 Imponerad av den framstående franska stenåldersforskningen ansåg 
Stjerna att tiden nu var mogen för en "ingående prövning av vad vårt kolossala sten
åldersmaterial kunde berätta om den svenska bygdens grundläggning".152 Syftet med 
projektet, som kom att gå under namnet "landskapsundersökningen", var storslaget: 
att utifrån tillgängliga samlingar och uppgifter kartlägga hela Sveriges stenålders
bebyggelse. 

Forskare som Montelius och Almgren hade tidigare närt en vision om en lands
omfattande forntidshistorik, men denna gång skulle arbetet läggas upp på ett nytt 
sätt.153 Att det var Hollender-Br0ggers "arkeologiska geografi" som utgjorde förebil
den för denna materiella praktik är troligt, även om Stjerna själv inte verkar ha använt 
sig av den beteckningen. Uppgiften som formulerades var nämligen att för vart och 
ett av landskapen konstruera kartor som visade dels utbredningen av kända lösa forn-
saker och fasta fornlämningar från stenåldern, dels de topografiska och geologiska 
förhållandena inklusive strandlinjeförskjutningen. Därefter förväntades slutsatser 
kunna dras om befolkningens utbredningshistoria och den kulturella utvecklingen i 
respektive landskap. Ansvaret för att utföra de respektive landskapsundersökningarna 
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lade Stjerna ut på sina ännu få studenter och kontakter knöts även med enskilda 
geologer. När specialarbetena var färdiga, ämnade han själv sammanställa kunskapen 
till en fullständig nationell historik.154 

Arbetet hann knappt påbörjas innan Stjerna avled 1909, endast 35 år gammal.155 

I detta skede återvände Almgren till Uppsala och tog ledningen över undersökningen. 
De flesta av landskapen var då redan fördelade på olika studenter och forskningen 
pågick för fullt. Vissa studier låg till och med färdiga för tryckning.156 Almgren fort
satte alltså på den upptrampade vägen, och med tanke på hans tidigare insatser är det 
inte förvånande, att även han betraktade samarbetet mellan arkeologi, geologi och 
geografi som "nödvändigt".157 Att han därtill var optimist märks med all önskvärd 
tydlighet i den installationsföreläsning för professuren i nordisk och jämförande forn-
kunskap, som han höll den 15 januari 1914.158 Om de vid denna tid framställda 
landskapskartorna kunde han med tillfredsställelse berätta: 

På dessa nivåkartor utmärkas fyndplatserna för redskapen från olika skeden av stenåldern, och 
denna konfrontation av geologernas landhöjningsberäkningar och arkeologernas på formstudier 
grundade dateringar av fornsakerna har på ett glänsande sätt bekräftat bådas riktighet. I den ord
ning, vari Montelius typologiskt uppställt yxformerna, i samma ordning följa de varandra liksom 
trappstegsvis inom landskapet, i det varje yngre form är utbredd över ett större område än den 
närmast äldre, d. v. s. över det område, som under tidskedet i fråga hunnit höja sig ur havet.159 

Liksom Hollender talade Almgren om att spridningen av stenåldersbebyggelsen från 
kusten och inåt var karaktäristisk för de landskap där landhöjningen varit svag, 
medan spridningen ofta gått i motsatt riktning där ny mark ständigt vunnits ur havet. 
Intrycket är att den arkeologiskt-geografiska tolkningen i stort sett tycks vara klar, 
åtminstone för södra och mellersta Sverige. Ett betydligt större problem var däremot 
den antropologiska förståelsen av själva kulturutvecklingen. Hade flera olika folkslag 
befolkat Sverige? Hade blandningen av så kallade "långskallar" och "kortskallar" skett 
genom successiva invandringar av olika "raser" eller hade redan de första invandrarna 
utgjort en "blandras"? Om "folkmotsättningar" hade uppstått, skulle de i sådana fall 
uppfattas som "rasmotsättningar"? Bland landskapsundersökningens medarbetare 
fanns starka sympatier för än den ena än den andra uppfattningen, men Almgren var 
noga med att understryka att tydliga svar på frågor som dessa ännu saknades.160 Det 
var därför viktigt att arkeologerna aktade sig för att fastslå vare sig en ensidigt monis-
tisk eller en ensidigt dualistisk uppfattning, menade han.161 

Att beskriva och analysera den antropologiska och kulturhistoriska diskussionen 
inom arkeologin är som sagt inte uppgiften för detta kapitel, men det bör åtminstone 
påpekas att Almgrens tal kan betraktas som ett inlägg i en särskild fråga. Liksom så 
många andra hade Montelius tidigare hävdat att "germanernas förfäder" hade efter
trätt ett annat folkslag i Sverige, men denna teori hade han under början av 1900-
talet reviderat.1621 en serie uppsatser menade Montelius istället att de människor som 
allra först invandrat till den skandinaviska Norden efter istiden hade "blivit" ger
maner, men också att det var detta folk som allt sedan dess hade utgjort de renrasiga 
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danskarna, svenskarna och norrmännen. "Här i den skandinaviska Norden", skrev 
Montelius i en festskrift till Gerard De Geer, "hafva vi germanernas hem".163 Det var 
sannolikt mot denna kontinuitetsuppfattning som Almgren opponerade sig, och det 
var inte sista gången han gjorde det.164 Föreställningen om germanerna och därmed 
svenskarna som en överlägsen ras färgade dock inte bara Montelius tänkande utan 
även Almgrens.165 Att värderingar av denna art, uppvisade vid Folktypsutställningen 
1919 och institutionaliserade genom Statens institut för rasbiologi 1921, var allmänt 
förekommande vid denna tid är välkänt.166 Mellankrigstiden blev också, av allt att 
döma, den nationalistiskt inspirerade arkeologins storhetsperiod i Sverige - liksom i 
flera andra länder.167 

När Almgren höll sin installationsföreläsning var flera landskap undersökta. En 
rad studier hade publicerats i monografier och i de nationella tidskrifterna, men i flera 
fall också i provinsiella publikationer. Att sprida kunskap i skrifter av det senare slaget 
ansågs vara viktigt för att öka intresset för forntiden i "hembygderna".168 Men Alm
gren hade också behållit Stj ernås vision om att arbetet till slut skulle krönas med ett 
större enhetligt verk över Sveriges bebyggelsehistoria under stenåldern.169 Förmod
ligen skulle det dröja åtskilliga år innan en sådan sammanfattning kunde fullbordas, 
förutspådde han, och det fick han rätt i. I Isidor Flodströms verk Sverges folk (1918) 
skrev Almgren visserligen att forskningen, genom landskapsundersökningen, började 
nå "en lika överskådlig som detaljerad bild" av stenåldern.170 Arbetet fortgick, men 
när arkeologen Gunnar Ekholm (1884—1974) några år senare försökte ge en samlad 
bild av arkeologins senaste resultat var han inte lika övertygad.171 Rubriken på 
Ekholms artikel, "De arkeologisk—etnologiska problemen i Östersjöområdet", är 
upplysande. Landskapsundersökningen mynnade ut i flera doktorsavhandlingar och 
blev överlag en stor framgång för den akademiska arkeologin, men Stjernas ursprung
liga vision kom aldrig att fullt ut realiseras.172 Nya etnologiska och även språkveten
skapliga teorier komplicerade tolkningarna och pekade mot nya forskningsinrikt
ningar. Samtidigt fortsatte mängden dokumenterade fynd av fasta fornlämningar och 
inte minst fynd från boplatser att växa med en hastighet, som omöjliggjorde bearbet
ning enligt den uppgjorda planen.173 "Frågan är, om man ens med en ansenlig skara 
forskares samfällda arbete kan bemästra ett så jättelikt material som det, som i våra 
dagar föreligger", konstaterade medarbetaren Birger Nerman litet uppgivet i Lychnosi 
början 1960-talet.174 Dessutom blev berättelsen om Sveriges geografiska utveckling 
allt mer komplicerad. 

LANDHÖJNING OCH ORTNAMNSFORSKNING 

Kunskapen om hur nivåförhållandet mellan land och vatten hade förändrats genom 
en postglacial landhöjning var, åtminstone inledningsvis, en bärande komponent i 
Stjernas landskapsundersökning. Denna kunskap kom också till användning inom en 
annan form av bebyggelsehistorisk kartläggning som bedrevs i Uppsala: ortnamns
forskningen. I samband med den kvartärgeologiska undersökningen av landets geo-
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grafiska utveckling anfördes, som visats, studier av gamla ortnamn som en metod för 
att tolka strandlinjens förskjutning. Vanligen rörde det sig om så kallade naturnamn 
som med tiden kommit att sakna representativitet i de samtida naturförhållandena. 
Bland de svenska geologerna verkar intresset för metoden inte ha varit särskilt stor, 
vilket är förklarligt eftersom namn på orter är en förhållandevis sen företeelse i den 
postglaciala historien. Utöver Axel Erdmann var det dock en geolog som mer än 
andra argumenterade för ortnamnens betydelse för den geologiska forskningen och 
det var Arvid Högbom. Högbom hade tidigt i karriären använt naturnamn för sina 
studier av landhöjningen i Västerbotten, men på äldre dagar började han istället fun
dera över det omvända förhållandet. Om fossil och fornfynd kunde tidsbestämmas 
med hjälp av landhöjningen, vore det då inte möjligt att även tolka ortnamnen på 
samma sätt? 

Härledningar av ortnamn var överlag en verksamhet på uppgång vid de nordiska 
universiteten omkring sekelskiftet 1900.175 Inriktningen hade länge ingått som en 
beståndsdel bland andra i de allmänna fornstudierna, men sökte sig nu en mer fri
stående identitet. Även inom detta område inleddes systematiska kartläggningar, vil
ket i Sverige markerades genom inrättandet av Kungliga Ortnamnskommittén 
1902.176 Forskningen bars väsentligen upp av humanister, av språkvetare men också 
av bebyggelsehistoriker, som angrep problemet med etymologiska och filologiska 
verktyg. Högboms intention var annorlunda. Sporrad av landskapsundersökningens 
framsteg närmade han sig ortnamnen från kvartärgeologisk utgångspunkt. I själva 
verket ville han helst undvika att påverkas av de, som han vid ett tillfälle uttryckte det, 
humanistiska åskådningarna.177 De undersökningar, som Högbom utförde under 
perioden 1910-30, är väl kända inom den svenska ortnamnsforskningens historia, 
men anses inte ha något större värde. Tvärtom har hans insatser generellt betraktats 
med stor skepsis. Här skall dock de språkvetenskapliga detaljerna lämnas åt sidan till 
förmån för en betraktelse över hans sätt att uppfatta landhöjningens samband med 
bebyggelsehistorien, så som det enligt honom avspeglades i ortnamnens utbredning. 
Infallsvinkeln är intressant då den ytterligare vittnar om landhöjningens förväntade 
potential för förståelsen av det förflutna. 

Högboms första stora framträdande på ortnamnsforskningens tiljor var den när
mare femtio sidor långa uppsatsen "Studier öfver Upplands äldre bebyggelsehistoria", 
som trycktes i Ymer 1912. Uppslaget till arbetet var utan tvivel Hollenders arkeolo
giska geografi.178 Medan Hollender hade försökt skissera befolkningens utbredning 
genom att statistiskt behandla stenåldersredskapens förhållande till den olikformiga 
landhöjningen, behandlade alltså Högbom ortnamnen på motsvarande sätt. Syftet 
var - med en paleontologiskt inspirerad formulering, som senare myntades av honom 
- att utforska "ortnamnens stratigrafi".179 Geografiskt avgränsades denna undersök
ning framför allt till Uppland och ett skäl till det var att området, enligt Högbom, 
hade en speciell naturgeografi. 

Redan under arbetet med sitt bidrag till Uppland: Skildring af land och folk hade 
Högbom fäst uppmärksamhet på landskapets många välmarkerade rullstensåsar, som 
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tenderade att löpa tvärs över de stora vattendragen istället för längs med, vilket var det 
vanliga i andra delar av landet.180 Detta naturförhållande hade förmodligen haft en 
avgörande betydelse för den första bebyggelsens utbredning, tänkte han sig. Vatten
lederna och rullstensåsarna hade nämligen båda kunnat fungera som kommunika
tionsleder, och skärningspunkterna dem emellan borde därför ha bildat kulturgeo-
grafiskt viktiga knutpunkter för samfärdsel och bebyggelse. Områdena kring dessa 
"åsgenombrott" var troligtvis de platser som först hade blivit befolkade och de hade 
alltsedan dess varit bebodda. Av denna anledning torde de uppvisa stora mängder av 
gamla kulturminnen, menade han, och därmed även ortnamn av hög ålder. 

Eftersom större delen av de uppländska markerna hade legat under Litorina-
havets vatten koncentrerade sig Högbom på att lokalisera de åsgenombrott som låg på 
högre höjder. När han på de geografiska kartorna undersökte ortnamnen vid dessa 
platser tyckte han sig också kunna urskilja ett mönster. "Vid en preliminär gransk
ning, som jag gjorde af ortnamnen vid sådana knutpunkter inom gamla kulturbygder 
på större höjd öfver den nutida hafsnivån, tyckte jag mig finna, att bynamn på -sta 
[. . .] där förekommo relativt allmänt."181 Antalet sta-namn (som Kylsta, Yttersta, 
Egelsta, Hacksta, Kåsta, Säfsta etc.) i Uppland och närliggande områden uppgick till 
närmare tusen stycken och enligt Högbom pekade deras fördelning på att minst 
nittio procent av dem var äldre än tusen år. Uppmuntrad av sta-namnens naturgeo
grafiska regelbundenhet gick han vidare med en komparativ undersökning av namn
gruppens utbredning i förhållande till områdets landhöjning och arkeologi. Han ut
nyttjade här det material, som hade sammanställts och publicerats i samband med 
såväl de geologiska som de bebyggelsehistoriska kartläggningarna, och ansåg sig 
kunna konstatera att sta-bygderna var relikter från en jordbrukskultur från brons
åldern.182 En mindre jämförande undersökning av förhållandena i Sollefteåtrakten 
pekade på att slutsatserna stämde.183 

Att sta-namnen kunde förläggas ända tillbaka till bronsåldern var en tolkning 
som skilde sig från den humanistiska ortnamnsforskningens ståndpunkt. Vanligare 
var att sta-namnen associerades med yngre skeden som järnålder och även vikingatid. 
Några omedelbara reaktioner på Högboms resultat har dock inte varit möjliga att 
uppfatta.184 Däremot kan man sluta sig till att hans principiella ansats, att även ta den 
geografiska utvecklingen - "naturmiljön" - i beaktande vid studiet av ortnamnen, föll 
i god jord. Situationen påminner således om arkeologernas reaktion på Munthes 
forskning omTångstadsfyndet, det vill säga metoden bejakades men slutsatsen tysta
des ner. När publikationen Namn och bygd: Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 
grundades 1913, var dess uttalade syfte att stödja undersökningar av språkligt mate
rial. Men på programmet stod också så kallade sakliga utredningar och i förordet till 
det första numret skrev redaktionen: 

Givetvis måste i stort sett varje ortnamnsförklaring föregås av ett intimt studium av respektive orts 
såväl förutvarande som nuvarande natur- och kulturförhållanden. Men denna komplicerade upp
gift kräver oundgängligen ett samarbete mellan vetenskapsidkare av olika fack. För att bedöma 
åldern hos en ortnamnstyp behöver språkforskaren även arkeologens och geologens vittnesbörd.185 
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Denna inställning märks också hos den bemärkte språkvetaren Hjalmar Lindroth 
(1878-1947), som 1918 menade att ortnamnsforskningen inte bara kunde baseras på 
namnens egen beskaffenhet, utan också på de natur- och kulturförhållanden vari 
namnen uppträdde. Vad som krävdes, enligt Lindroth, var en "kombination" av 
språklig tolkning och arkeologi, geologi och topografi.186 Den här ansatsen fanns 
också i Finland, där filologen Torsten Karsten (1870-1942) undersökte både natur-
och bebyggelsenamn utifrån deras förhållande till nivåförändringarna vid Österbot
ten.187 

Högboms sista decennier som forskare karaktäriseras av ett stigande intresse för 
kulturvetenskapligt inriktade ämnen. I en offentlig föreläsningsserie om "Aktuella 
problem inom Europas förhistoria" vid Uppsala universitet höstterminen 1915, del
tog han som föreläsare tillsammans med forskare som Sernander, Almgren och Mon-
telius.188 Vidare författade han en mångfald biografiska och kultur- och vetenskaps
historiska arbeten, men återkom också med förnyad kraft till ortnamnens gåtor.189 

När Högbom publicerade uppsatsen "Om -STA-bygder och INGE-gårdar" (1921) 
divergerade åsikterna om de äldre ortnamnens tidsbestämningar mer än tidigare 
inom ortnamnsforskningen. Ett antal nya språkvetenskapliga arbeten, där bland 
annat sta-namnens historia och relativa förhållande till andra namn behandlades, 
hade utkommit och diskuterats, men uppfattningarna om namnens ålder gick vitt 
isär. Dateringsdifferensen de olika forskarna emellan kunde vara så stor som tretusen 
år.190 Detta till trots var de flesta överens om att Högboms tidsbestämningar var fel
aktiga, ett förhållande som han kommenterade på följande sätt: 

Med all respekt för det skarpsinne och den fyndighet, som tagit sig uttryck i våra språkforskares 
ortnamnsetymologier och som i många enstaka fall givit mycket plausibla utredningar över även 
mycket gamla ortnamn, måste man likväl inför de meningsskiljaktigheter, som råda bland dem i 
fråga om här ifrågavarande namngrupper på -sta och -inge, komma till den slutsatsen, att de 
etymologiska synpunkterna, åtminstone hittills, icke varit tillräckliga för deras åldersbestäm
ning.191 

I sin nya uppsats argumenterade Högbom på samma sätt som tidigare för att sta-
namnen till största del tillhörde bronsåldern och för att stärka sin framställning hade 
han därtill undersökt sta-namnens geologiska och arkeologiska förhållande till inge
namnen. Tvärt emot den bland ortnamnsforskare förhärskande meningen visade 
han, att de förra generellt sett var äldre än de senare, vilka han förlade till folkvand
ringstid. Ambitionen var att en gång för alla övertyga "språkmännen" om att slutsat
serna från 1912 var de mest sannolika, men konsekvenserna blev snarare de mot
satta.192 

En mycket kritisk kommentar till Högboms båda inlägg författades av Jöran 
Sahlgren, dåvarande redaktör för Namn och bygd och blivande professor i nordisk 
ortnamnsforskning vid Uppsala universitet.193 Sahlgren tackade hövligt den berömde 
geologen för visat intresse i den för språkforskarna så svårlösta frågan, och underströk 
att dennes insikter om landhöjningens omgestaltning av landskapet var en viktig 
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resurs även för ortnamnsforskningen. "Idealet för dem som sträva efter ortnamns
dateringar är att få nivåkurvor för hela Norden och för alla viktigare äldre epoker", 
skrev Sahlgren. "Det är därför givetvis av intresse att redan på ett förberedande sta
dium få del av geologernas resultat."194 Högboms behandling av själva ortnamns
materialet ansåg han däremot vara helt "utan beviskraft" och i vissa stycken värt 
"mindre än intet"; att sta-namnen skulle tillhöra bronsåldern kunde han bara inte gå 
med på. Men problemet så som Sahlgren formulerade det låg intressant nog inte i 
Högboms bristande språkhistoriska bildning, utan i att endast en landhöjningskurva 
hade använts, det vill säga den för bronsåldern. Om den geologiska metoden skulle 
kunna nyttjas för en relativ datering av ortnamn, vilket han själv hoppades på, kräv
des både fler och mer exakta landhöjningsbestämmelser: "En samvetsgrann inlägg
ning av nivåkurvor från bronsålderns slut, förromerska järnålderns slut, romerska 
järnålderns slut och folkvandringstidens slut skulle säkerligen ge goda resultat."195 

Men sådana kurvor existerade ännu inte. Meningsutbytet mellan Högbom och Sahl
gren fortsatte året därpå i Namn och bygd\ där den förre stod fast vid sina slutsatser och 
den senare vid sin kritik av dem.196 Sista ordet i debatten, som förmodligen bidrog till 
att Högbom upphörde med sin geologiska sta-namnsforskning, fick Sahlgren: 

Hittills har såväl filologers som geologers och arkeologers arbete på ortnamnskronologiens fält 
oftast resulterat i mer eller mindre välmotiverade gissningar. Men av geologen väntar man att han 
skall kunna spränga bort det berg av gissningar och hypoteser som stänger vägen för den meto
diske ortnamnsforskaren. Man väntar ej att han skall stapla Pelion på Ossa. En snillrik hypotes kan 
visserligen även utan vederbörliga bevis verka befruktande på vetenskapen. Det sorgliga är blott att 
den ej endast befruktar vetet utan även ogräset.197 

Pollenanalys och geokronologi som arkeologiska resurser 

Under 1920-talen introducerades två nya naturvetenskapliga dateringsmetoder inom 
den svenska arkeologin. Den ena var pollenanalysen, den andra var geokronologin.198 

Att så skedde kan i historiens ljus tyckas givet. Pollenanalysen och geokronologin 
hade på var sitt vis nått stora framgångar och betraktades generellt med djup respekt 
från det vetenskapliga samhällets sida. Men användningen av dessa metoder inom 
arkeologin kan också ses som ett svar på ett problem som sakta men säkert hade bör
jat göra sig gällande inom kvartärgeologin. Problemet gällde nivåförändringsteorier
nas trovärdighet. Under flera decennier hade berättelsen om Sveriges geografiska ut
veckling spelat en vital roll för vetenskapliggörandet av stenåldern: kvartärgeologin 
hjälpte arkeologerna att visualisera det forna landets konturer vid olika epoker, vilket 
underlättade lokaliserandet av boplatser; den typologiska kronologin kompletterades 
med en relativ tidsindelning baserad på kvartärgeologiska utvecklingsstadier; en abso
lut datering erbjöds utifrån landhöjningens beräknade hastighet. Det var dessa prak
tiker som nu började problematiseras, vilket ledde till att hela forskningsfältet slutli
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gen hamnade i en kris. Samarbetet naturforskare och kulturforskare emellan fortsatte, 
men i en delvis annan riktning än tidigare. 

STRANDLINJERNA UNDER DEBATT 

En som tidigt varnade för att den vedertagna tolkningen av nivåförändringarna — och 
därmed konstruktionen av såväl nivåförändringskurvor som strandlinjer — kunde 
innehålla allvarliga problem var Arvid Högbom.199 Problemen hade visat sig redan 
under kontroversen om landhöjningen i Norrland, men enligt Högbom hade de 
framträtt i öppen dager först i samband med ett nytt försök att illustrera strandlinjens 
förskjutning för olika delar av både Sverige och Finland.200 Under arbetet med denna 
illustration hade han som brukligt utgått från att nivåförändringarna i stort hade 
pågått regelbundet över hela Östersjöregionen, men det var ett antagande som inte 
visade sig överensstämma med verkligheten. "Det föreligger emellertid observationer, 
som synas innebära, att ett sådant antagande möter åtskilliga vanskligheter, och som 
ge en antydan om nödvändigheten av en viss försiktighet", framhöll han i GFF1920. 
Nivåförändringarna uppvisade "anomalier".201 Uppmaningen till försiktighet var i 
första hand riktad till dem som ägnade sig åt dateringar av fornfynd på geologiska 
grunder. 

En utbredd uppfattning vid denna tid var att de stenåldersbosättningar som hade 
lokaliserats i Åloppe var samtida med flera andra bosättningar i Norden, exempelvis 
på Gotland, Åland och i södra Finland. Arkeologerna hade därför karaktäriserat dem 
som en gemensam stenålderskultur, betecknad som "Åloppekulturen". Skälet till det 
var inte bara likheterna mellan de olika platsernas fornfynd, utan också att de alla 
hade legat vid havets dåvarande strand. Men, påpekade Högbom, granskar man 
boplatsernas förhållande till Litorinahavets högsta gräns skall man finna att avståndet 
varierar kraftigt från plats till plats. Något var fel. Var Litorinahavets högsta gräns 
felaktigt bestämd på någon punkt? Det var mycket troligt, i synnerhet för de norra 
landsdelarna, där den liksom andra marina gränser mestadels var dragen med hjälp av 
extrapolationer och inte genom direkta observationer.202 Var någon av de arkeolo
giska analyserna av fornfynden felaktiga? Eller kunde det helt enkelt vara så att själva 
"litorinagränsen" som idé var felaktig, det vill säga att havet alls inte hade haft sin 
maximala utbredning överallt vid samma tidpunkt? Den sista frågan var den mest 
radikala och restes även av den fornforskande geologen Uno Sundelin.203 

Alla berörda tog inte dessa varningsord på allvar och som ett exempel på hur 
problematiseringen av det pågående samarbetet mellan geologi och arkeologi bemöt
tes kan arkeologen Gunnar Ekholm anföras. Ekholm, som nu hade nått en stark 
position inom arkeologin, gick intressant nog till försvar för både geologins och 
arkeologins etablerade ståndpunkter.204 Å ena sidan menade han att det visserligen 
inte gick att dra några absolut säkra arkeologiska slutsatser genom att jämföra olika 
stenåldersboplatsers höjd över havet. Att Litorinahavet hade haft sin maximala ut
bredning överallt vid samma tidpunkt var nämligen en teori som inte kunde "anses 
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med full visshet konstaterad".205 Denna brist i den geologiska kunskapen medförde 
dock inte att "det arkeologiska materialets språk" behövde ifrågasättas nämnvärt.206 

Vid ett annat tillfälle erkände Ekholm, å andra sidan, att även det arkeologiska 
tolkandet kunde ha sina brister. "Med hänsyn till att det även för en skolad arkeolog 
mången gång är förenat med stor svårighet att bestämt fastställa ett kulturlagers 
gränslinjer, torde det emellertid vara tillåtet räkna med möjligheten, att dessa siffror 
dock icke stå orubbliga."207 Vissa av de anomalier som Högbom hade upptäckt torde 
dock kunna korrigeras genom ny forskning, ansåg Ekholm, som också passade på att 
presentera helt färska resultat "ägnade att avsevärt stärka det nivåsystem, som upp
byggts av de svenska geologerna."208 Resultaten i fråga visade nämligen "att över hela 
det svenska området råder en i stort sett god överensstämmelse mellan nivå
förhållandena och boplatsernas inbördes ålder".209 

Ekholms entusiasm till trots hade en viss tveksamhet till kvartärgeologins teser 
om nivåförändringarna blivit planterad. De tidigare så självklara uppfattningarna om 
de forna kustlinjernas utsträckning, liksom tidpunkterna för deras bildning, betrakta
des inte längre som givna. Forskningen om det förflutna kunde helt enkelt inte räkna 
med att "i hafsytans stånd ha en säker tidsindikator", som Gunnar Andersson hade 
uttryckt det under 1890-talet.210 Att sedan en arkeolog som Knut Kjellmark fann 
belägg för att en förnyad landsänkning hade ägt rum mitt under landhöjningen efter 
litorinasänkningen gjorde inte saken enklare.211 An mer problematiskt blev det när en 
forskare dessutom hävdade att det hade funnits ytterligare oscillationer, närmare be
stämt fem sänkningar och höjningar totalt. Forskaren ifråga var botanisten Astrid 
Cleve von Euler.212 

Astrid Cleve von Euler, känd som den första kvinnan att disputera inom ett 
naturvetenskapligt ämne i Sverige (1898), forskade liksom sin far Per T. Cleve om 
fossila kiselalger.213 Upplysande är titeln på den dokumentärfilm om hennes veten
skapliga liv, som sändes i Sveriges television 1961: 70 år med kiselalgerUnder 
1910-talet bistod hon regelbundet de svenska kvartärgeologerna med analyshjälp, 
och det var en hjälp som mottogs med stor uppskattning. År 1920 valdes hon in som 
medlem i Geologiska Föreningen. Cleve formulerade även egna teorier om kisel-
algernas ekologiska livsbetingelser, vilka hon i sin tur applicerade på kvartärgeolo
giska och arkeologiska frågeställningar.215 Bland annat lämnade hon en alternativ 
tolkning av Ancylussjöns nivåförändringar vid den klassiska lokalen Skattmansö.216 

Hennes mest omfattande bidrag till den kvartärgeologiska diskussionen (före 1930) 
var emellertid den närmare hundra sidor långa uppsatsen "Försök till analys av 
Nordens senkvartära nivåförändringar jämte några konsekvenser", som trycktes i 
GFF1923.217 Detta analysförsök blev däremot inte lika uppskattat som hennes tidi
gare insatser. 

Genom en sammanställning av egna men framför allt andras kvartärgeologiska 
uppgifter kom Cleve till den något udda slutsatsen, att den skandinaviska landmassan 
hade "gungat" upp och ner med jämnt avtagande amplitud, där varje svängning i 
genomsnitt hade tagit omkring tvåtusen år att fullborda. Gungningsförloppet fick 



250 Christer Nordlund 

därigenom stor likhet med en typisk avspänningsdallring hos en elastisk kropp och 
kunde därför beskrivas med en enkel pendelekvation.218 Orsaken till denna vågrörel
ses uppkomst var landisens tryck, men inte på det sätt som traditionellt hade hävdats, 
ansåg hon. Landets rörelser efter isens avsmältning liknade hon istället vid en "vip
pande flotte", där isen representerade lasten, jordskorpan flotten och den underlig
gande magman vattnet. Teorin beskrivs på följande sätt: 

När allmänt talat den södra hälften av det nord- och mellaneuropeiska nedisningsområdet fri
lades, måste samma sak inträffa, som om ena hälften av en överallt lastad flotte befrias från sin last. 
Den andra hälften doppar då ned i vattnet, men lyftes mer eller mindre starkt tillbaka av detta, 
vilket kan upprepas. Flotten "vickar" då omkring ett snett (icke horisontellt) jämviktsläge. Lossas 
nu under pågående vickning även den andra hälften av lasten, så höjes jämviktsläget såväl för hela 
flotten som ock i än högre grad för den sist avlastade hälften, och under det att vickningarna 
avtaga i styrka närmar sig flotten ett nytt, horisontellt jämviktsläge.219 

Av detta följde att landoscillationerna i "Sverige" hade startat - och varit som allra 
störst - redan i slutet av istiden, och som ett belägg för det angav hon den till synes 
"ryckiga" landisavsmältningen. Denna ryckighet, som visades genom att så kallade 
ändmoräner hade bildats vid isens kant, tolkades normalt som uttryck för klimat
variationer.220 För Cleve representerade ändmoränerna istället de faser då magman 
hade ändrat läge: när landet sjönk smälte isen fort, när landet höjdes avtog smält
ningen och det var då ändmoränerna hade tillkommit.221 

Varför Cleve överhuvudtaget valde att flytta fokus från berggrunden till den 
underliggande magman som "regulator och vidmakthållare" av landoscillationerna är 
svårt att svara på. Hon nämner själv att geofysikern Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld 
(1859-1934) skall ha påpekat för henne att landoscillationernas långvarighet "torde 
hava betingats av magmans stora tröghetsmoment".222 Till kontexten hör också att 
Alfred Wegeners kontinentalförskjutnings teori hade börjat diskuteras i Sverige och 
möjligen kan det ha varit en orsak.223 Den 27 november 1922 besökte nämligen 
Wegener Stockholm där han, inför Geologiska Föreningens och Geofysiska För
eningens ledamöter, höll ett mycket uppmärksammat föredrag. Två dagar senare 
framträdde han även i Uppsala. Cleve kan mycket väl ha deltagit i något av mötena, 
men även om hon inte gjorde det, hade hon åtminstone genom de stora dagstidning
arna kunnat läsa att såväl frågan om magmans rörlighet som liknelsen med "flottar" 
hade förekommit i debatten.224 När sedan den tredje upplagan av Wegeners huvud
verk, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (1915), gavs ut på svenska 1926, 
skrev hon också en för tiden ovanligt positiv recension.225 Som bekant skulle det dröja 
flera decennier innan Wegeners synsätt mer allmänt accepterades. 

Utifrån sin teori, som senare kom att gå under den ironiska beteckningen "Cleves 
gungningshypotes", utarbetade hon ett nytt övergripande schema för Skandinaviens 
landsänkningar och landhöjningar. Hon utredde vidare hur oscillationsprocesserna 
hade varierat i olika delar av Sverige samt konstruerade ett eget isobassystem för den 
södra delen av landet. Oscillationerna försökte hon även visualisera med hjälp av 
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egenhändigt ritade "oscillationsdiagram". Men det var inte nog med det, hon gav sig 
också in på klimatforskningens område och ifrågasatte såväl Sernanders som von 
Posts forskningsresultat. Av den vedertagna berättelsen om Sveriges geografiska ut
veckling fanns knappt något kvar. 

I uppsatsens slutord beklagade sig Cleve över de dåliga praktiska förutsättningar 
som hon hade haft för sin kvartärgeologiska forskning.226 Hon förklarade också att 
hon var beredd på viss kritik, eftersom hon på de flesta punkter hade kommit till 
uppfattningar som helt avvek från de aktade kvartärgeologernas. Egentligen hade 
hon, som hon senare uttryckte det, "konsekvent genomfört egna uppslag utan hänsyn 
till äldre åskådningar".227 Men föga kunde hon väl ana vad som skulle komma. Fak
tum är att Cleves originella artikel blev startpunkten för en av de hätskaste dispyterna 
i Geologiska Föreningens historia, en dispyt som även fördes i dagspressen och som 
sedermera ledde till hennes utträde ur föreningen 1927.228 Som Hanna Markusson 
har påpekat bröt Cleve både mot dåtidens vetenskapliga och kvinnliga normer, men 
något utrymme för att närmare gå in på detta vetenskapshistoriskt och könsteoretiskt 
intressanta ämne finns inte här.229 Processen mot Cleve, genom vilken hon för alltid 
blev bannlyst från den akademiska geovetenskapliga och arkeologiska arenan, torde 
förtjäna en separat studie.230 Däremot kan det konstateras att förvirringen inom såväl 
geologin som arkeologin förstärktes och att nya tekniker för dateringar av fornfynd 
var välkomna.231 Att landet hade oscillerat inte bara en utan två gånger gick tydligen 
an att tänka sig. Men tre eller, som Cleve menade, fem gånger? Där gick gränsen för 
vad som var rimligt. 

ARKEOLOGIN OCH POLLENANALYSEN 

När Lennart von Post utarbetade sin pollenanalys under 1910-talet, blev arkeologisk 
kunskap en av flera avgörande beståndsdelar för metodens användbarhet. Som tidi
gare har antytts var det just med hjälp av de arkeologiskt daterbara fornfynd som 
hittades i torvmossarna, som han åtminstone approximativt lyckades förbinda 
vegetationens senare utvecklingshistoria med den historiska tidsskalan. Med tanke på 
den forskningstradition som von Post ingick i var greppet ingen tillfällighet. Han 
hade ett stort intresse för historia (medverkade vid ett tillfälle i Historisk tidskrifi) och 
under Uppsalatiden tillhörde han inte bara Högboms och Sernanders kretsar utan 
även Stjernas seminarium. Således kom han som student att själv delta i flera arkeolo
giska utgrävningsexkursioner och i hans licentiatexamen ingick också betyg i jäm
förande fornkunskap.232 

Liksom så många andra var von Post i själva verket både geolog, botanist och 
arkeolog; även hos honom flöt de olika forskningsinriktningarna ihop och kors-
befruktade varandra.233 "Bland särdragen hos de senare årtiondenas svenska forn-
minesforskning är det intima samarbetet med naturvetenskaperna, särskilt kvartär
geologien, ett av de mera framträdande", skrev han i den festskrift som framställdes 
till Oscar Almgrens femtioårsdag 1919. "Jag skall icke söka avgöra, hos vilken av de 
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båda forskningsgrenarna, arkeologien eller kvartärgeologien, den största vinsten stan
nat."234 Till historien hör emellertid att von Post inte bara tog fornfynden till hjälp för 
sina pollenanalytiska undersökningar, utan att han på omvänt vis även gav sig på att 
försöka tidsbestämma fornfynd med hjälp av pollenanalys. Vissa fornfynd lät sig 
omöjligen dateras, vare sig på arkeologisk eller geologisk väg, och det var i första hand 
på sådana som han tänkte sig att pollenanalysen skulle kunna appliceras. Om meto
den därutöver kunde få en vidare användning inom arkeologin, var något som han 
inte hade något emot. I så måtto fortsatte han den väg som Sernander hade påbörjat 
redan under 1890-talet. 

I sitt bidrag till den ovan nämnda festskriften, "Ett par offerdammar från Skånes 
bronsålder", redovisade von Post den förmodligen första studien av detta slag. De 
fornfynd som här underkastades en pollenanalytisk undersökning var en samling 
benlämningar från djur och människor, som hade uppdagats vid en utgrävning av en 
mosse nära Simrishamn. Tillsammans med benen hade även trädbitar som ansågs 
vara bearbetade av en metallsåg hittats, och man drog därför slutsatsen att ben
lämningarna åtminstone var yngre än stenålder. Frågan var bara hur mycket yngre. 
För att söka svaret tog von Post pollenprover från just de lager i mossen där forn
fynden hade legat. Genom pollenanalys konstruerade han ett "stympat" pollen
diagram, som han sedan jämförde med eller "passade in i" sitt generella pollen
diagram för södra Sverige. Denna jämförelse visade, enligt honom, att fornfynden 
tillhörde tiden före den stora postglaciala klimatförändringen (järnålder), vilket i sin 
tur innebar att de sannolikt härstammade från bronsålder.235 

Det von Post gjorde var att använda pollenfossil som "tidsstämplade etiketter", 
vilket var en metod som kom att användas och utvecklas båda av honom själv och av 
andra forskare under 1920-talet.236 Om metodens möjligheter talade han vid det 
Nordiska arkeologmötet i Stockholm 1922 och inför Geologiska Föreningen, men 
den insats som synes ha bidragit till pollenanalysens verkliga genombrott inom arkeo
login var utredningen av den så kallade Gerumsmantelns ålder.237 Denna ullgarns
vävnad, som då saknande motsvarighet i de svenska samlingarna, hade upptäckts i 
samband med torvupptagningar i Västergötland 1920.238 Till form och storlek på
minde den om kända bronsåldersmantlar från Danmark, men tyget var annorlunda 
och dateringen inte given. Statens historiska museum, där manteln förvarades, kon
sulterade därför SGU och von Post för en tidsprecisering. 

Utredningen av mantelns ålder gjordes i flera steg. På tyget satt ännu flera jord
klumpar (dopplerit) fast och det första som gjordes var en analys av det pollen som 
hade bevarats i dem. Det pollenspektrum som då framställdes gav en antydan om var 
i torvmossen manteln hade legat. När von Post sedan besökte fyndplatsen tillsam
mans med Historiska museets docent Sune Lindqvist, visade det sig dock att lager
följden i fråga inte var tillräckligt väl bevarad för att ett fullständigt pollendiagram 
skulle kunna konstrueras. Nästa steg blev därför att förbinda ("konnektera") fynd
platsen med ett ställe i närheten där lagerföljden, stratigrafiskt sett, var mer upp
lysande. Manteln kunde sedan dateras på samma sätt som benlämningarna i Simris
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hamn och det preliminära resultatet var att den tillhörde den subboreala perioden i 
Sernanders mening (bronsålder). För att ytterligare precisera tiden gjordes även pol
lenanalys på en arkeologiskt daterad guldring som hade hittats i närheten, varvid 
manteln slutligen placerades i bronsålderns fjärde period enligt Montelius.239 Analys
resultatet publicerades 1925 i den av Vitterhetsakademien utgivna monografin 
Bronsåldersmanteln från Gerumsberget i Västergötland, där von Post inte missade till
fället att dra upp nya riktlinjer för den framtida arkeologin: 

Med hjälp av pollendiagrammen kunna vi på ett helt annat sätt än hittills vetenskapligt tillgodo
göra oss den stora mängden av torvmossarnas odaterade och ofta otolkade fasta fornlämningar och 
lösa fynd, vilka för närvarande på grund av bristande datering o. s. v. bilda ett mer eller mindre 
dött museimaterial. Vi skola äga möjlighet att i sina rätta tidssammanhang insätta de i mossarna 
bevarade anläggningarna för kulten eller det dagliga livets bruk, som tid efter annan komma i 
dagen, och som rätt tolkade, säkerligen mången gång skulle förmå lyfta nya flikar av den slöja, som 
ännu, trots undersökningar av fastmarkens anläggningar och lösa fynd, vilar över det förhistoriska 
folkets liv.240 

På denna punkt fick von Post både rätt och fel. Allt sedan undersökningen av Ge-
rumsmanteln har pollenanalysen ingått i arkeologins materiella praktiker och därtill 
blivit en av arkeologins mest använda metoder, inte bara i Sverige utan också utom
lands.241 Däremot har pollenanalysen inte i första hand funnits användbar för krono
logiska bedömningar, vilket var von Posts tanke, utan istället som en metod för att 
möjliggöra beskrivningar av forntida naturmiljöer.242 

ARKEOLOGIN OCH GEOKRONOLOGIN 

Den 1 oktober 1924 lämnade Gerard De Geer sin professur vid Stockholms hög
skola. Samma dag installerades han som föreståndare för Geokronologiska Institutet, 
som inrättades vid samma högskola.243 Tillkomsten av institutet, som till stor del 
finansierades genom privata donationer, var en följd av ett drygt decenniums geo
kronologiska forskningar i den firade Geologkongressens kölvatten. Tillsammans 
med en stab av medarbetare, som inkluderade hans nya fru Ebba Hult De Geer, hade 
han kunnat fortsätta grävningarna på hemmaplan och sedan den "svenska tidsskalan" 
blivit fastställd hade undersökningarna även utvidgats till Finland, Norge och Dan
mark.244 År 1920 räknade man lervarv i Nordamerika och expeditioner till Himalaya, 
Nya Zeeland och Sydamerika planerades.245 Idén som hade börjat ta form var att den 
svenska tidsskalan borde kunna länkas samman med andra länders postglaciala histo
ria, vilket slutligen skulle leda fram till en "global tidsskala".246 Stordåd var på väg 
att uträttas och för detta arbete skulle Institutet i Stockholm, som redan vid starten 
åtnjöt "världsrykte", fungera som "planetarisk" bas.247 

Kritiker mot geokronologin, och i synnerhet mot idén att genom så kallad "fjärr-
konnektion" fastställa en global tidsskala, saknades inte bland geologerna.248 Men för 
många framstod metoden som fullkomligt säker och exakt. Geokronologin var "den 
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underbara nyckel" med vilken De Geer hade "låst upp de väl tillslutna dörrar, bakom 
vilka gångna årtusendens geologiska tideböcker lågo förborgade", som det hette när 
han 1925 utsågs till hedersledamot av SSAG.249 Även försöken att utsträcka den 
geokronologiska forskningen utanför Sveriges gränser vann gehör. Med sina resande 
"ler-jungar" till "den svenska tidsskalans kolonier" framstod De Geer närmast som 
den moderna geologins motsvarighet till Linné. I en föreläsning, som refererades i 
Svenska Dagbladet, talade han om ett fredligt erövringståg med Stockholmsgeolo
gerna som härförare, och med en travesti på Tegnérs dikt "Svea" hette det: "Vi kunna 
således nu i en ny mening följa skaldens maning: att inom Sveriges gräns erövra Fin
land åter och än vidare utsträcka samma slags fredliga erövring till snart sagt världens 
fyra hörn."250 

Geokronologin prisades också av arkeologerna. För första gången fanns en abso
lut hållpunkt för Sveriges framtinande ur ismassorna, och därmed för människans 
möjliga invandring.251 Oscar Montelius, som åhörde De Geers föredrag vid Geolog
kongressen 1910, tvingades revidera sin uppfattning i fråga om stenålderns datering, 
detsamma gällde för Munthe och hans anhängare. I sin bok Svenska folkets äldsta öden 
(1920) förklarade Oscar Almgren för sina kollegor: 

På de senaste åren har det lyckats geologen professor G. De Geer att genom en högst sinnrik 
metod beräkna tidslängden för ismassans småningom skeende avsmältning från vårt land, från 
söder mot norr, ävensom tidslängden från istidens slut fram till våra dagar. Hans resultat är att 
ungefär 15 000 år förflutit sedan isen först började draga sig tillbaka i södra Skåne och lämna 
landet fritt. Först från den tiden har det alltså varit möjligt för människan att småningom ta 
Sveriges jord i besittning.252 

Fram till 1920-talet finns det inga tydliga tecken på att De Geer själv betraktade 
geokronologin som en viktig resurs för arkeologin. Han hade ägnat sina krafter så 
gott som uteslutande åt geokronologisk grundforskning i fält och bearbetning av in
samlat material. I samband med den uppblossade diskussionen om nivåförändrings
teoriernas trovärdighet, återuppväcktes dock hans intresse både för landhöjnings
frågan och för det pågående samarbetet mellan geologin och arkeologin.253 Liksom 
von Post såg De Geer nya möjligheter öppnas och genom en serie uppsatser, riktade 
till såväl geologer som arkeologer, förklarade han att geokronologin kunde erbjuda en 
lösning på de av Högbom och andra uppmärksammade problemen. Den svenska 
tidsskalan var ju i det närmaste färdigbestämd, "varför det här endast gäller att till 
densamma anknyta kulturutvecklingens motsvarande skeden för att få dessa till tiden 
så noga bestämda, att de ur denna synpunkt vida överträffa åtskilliga uppgifter ur den 
skrivna historien".254 Arbetet med den globala tidsskalan fick tills vidare skjutas på 
framtiden till förmån för utredandet av den svenska forntiden.255 

Vid det Geokronologiska Institutet startades en skriftserie med det positivistiskt 
klingande namnet Data. Det första numret i serien, "Förhistoriska tidsbestämningar" 
(1925) ägnades signifikant nog åt geokronologins betydelse för arkeologin.256 De 
Geer diskuterade här den arkeologiska forskningens utveckling genom typologisering 
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och geologisk, klimatologisk och botanisk parallellisering. Även den "beaktansvärda 
pollenanalysen omnämns. Han framhöll den rika kunskap som vunnits, men också 
hur denna kunskap delvis blivit byggd på "ganska otillräckligt bevisade antagan
den".257 Ett sådant antagande gällde de "vilseledande" arkeologiska dateringar som 
hade utförts enligt Munthes metod, det vill säga beräkningar av landhöjningens has
tighet utifrån samtida vattuståndsmätningar. Ett annat antagande - som han i hög 
grad själv hade bidragit till - var uppfattningen om den extrapolerade litorinagränsen 
som en samtidigt utbildad (synkron) strandlinje. Bada dessa antaganden var felaktiga 

och behövde ersättas, menade han. 
Beträffande frågan om landhöjningens hastighet i Sverige anförde De Geer nya 

forskningsresultat, som under 1910-talet hade uppnatts av hans elev Ragnar Liden. 
Med geokronologisk metod hade Liden under flera år ägnat sig åt att undersöka 
älvdalssediment vid Ångermanälven. Som brukligt hade det huvudsakliga syftet varit 
att fastställa tiden för landisens avsmältning i området, men Liden hade också försökt 
knyta ihop den glaciala tiden med den postglaciala och historiska genom att pa empi
risk väg beräkna den efterföljande landhöjningens förlopp.258 Utgångspunkten för 
Lidéns beräkning var de lervarv ("fjordlera" och "deltasediment") som kontinuerligt 
hade lagrats vid älvens successivt förskjutna mynning efter isavsmältningen. Liksom 
den varviga glacialleran tolkades dessa som arsvarv och genom att räkna dem pa olika 
platser kunde han uppskatta hur lång tid landet hade höjt sig just där.259 Utifrån 
mätningar som utfördes på ett flertal ställen konstruerades en övergripande "landhöj
ningskurva", vars syfte var att visualisera landhöjningens hastighet längs hela Ånger
manälven från istiden till år 1900. Som väntat hade landhöjningen inte varit jämn, 
men heller inte så växlande som många geologer hade gjort gällande. Till en början 
hade höjningen skett snabbt, närmare femton meter per sekel, men med tiden hade 
hastigheten avtagit och till sist blivit mindre än en meter per sekel. Några avbrott för 
landsänkningar hade däremot aldrig funnits i Ångermanland, ansag Liden. Hög
boms aningar från 1890-talets landhöjningskontrovers blev sålunda styrkta. 

Med Lidéns landhöjningskurva infann sig möjligheten att på ett nytt sätt datera 
strandlinjer och med dem näraliggande fossil och fornfynd även i andra delar av lan
det, menade De Geer, förutsatt att linjer som verkligen var samtida kunde konstate
ras.261 Även här hade han ett nytt uppslag. I "Förhistoriska tidsbestämningar" beskri
ver De Geer hur han 1922, nyss hemkommen från Amerikaexpeditionen, lade märke 
till en helt ny typ av "strandlinjer" som SGU aldrig hade karterat. Denna typ fanns 
endast markerad på vissa rullstensåsar och moränbackar och vette alltid mot ett be
stämt väderstreck. De Geers tolkning var att bildningarna, till skillnad från andra 
strandlinjer, inte hade tillkommit vid ett uppehåll i landhöjningen utan i samband 
med våldsamma förhistoriska stormar. Han gav dem därför beteckningen "storm
strandlinjer". Tolkningen var också att stormstrandlinjerna hade tillkommit sam
tidigt och att de, om de lokaliserades över stora områden, kunde utgöra ett adekvat 
referensmaterial till Lidéns landhöjningskurva.262 

Det geologiska arbetet med att från punkt till punkt lokalisera och avväga till
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räckligt langa serier av dessa stormstrandlinjer visade sig vara komplicerat. Sökandet 
pågick i tre ar, först i Stockholmstrakten och sedan i området från Östergötland upp 
till norra Hälsingland.263 De Geer var emellertid övertygad om att fältforskningen till 
slut hade burit frukt; resultatet var i själva verket så gott att det "betydligt överträffa 
alla tidigare uppmätningar av strandlinjer".264 Mätningarna sammanställdes på en 
karta över mellersta Sverige, representerande ett visst skede av "Neolithavet" (Lito-
rinahavet) och med isokronobaser" (landhöjningskurvor) för varje tiometersstigning 
utritade. Några mer ingående arkeologiska dateringar redovisas däremot inte. Istället 
förklaras principen för hur kartan skulle kunna användas tillsammans med den 
svenska tidsskalan och Lidens landhöjningskurva för att, med De Geers retorik, "för 
första gången möjliggöra verkliga tidsbestämningar för vårt neolitiska skede".265 Med 
en osedvanligt hård kritik, i synnerhet av Montelius forskningar, skrev De Geer: 

Då tidsbestämningarna närmast gälla de numera olikformigt men lagbundet upplyftade strand-
plan, som kustlinjen efter hand intagit under landets fortgående höjning, alltifrån det neolitiska 
havets högsta gräns och ned till den nuvarande havsytan, gäller det i första rummet att i omedel
bart samband därmed datera de kulturfynd, som äro direkt förknippade med själva kustlinjen, 
eller i främsta rummet strandboplatserna. [. . .] I stället för att från skäligen primitiva typologiska 
likheter förutsätta samtidighet kan man nu gå ut ifrån den på rent geofysisk väg fastställda sam
tidigheten och utröna, vilken tid det krävde för att de gradvisa framstegen i kultur och redskaps
typer så småningom skulle framtränga till avlägsnare bygder. Härmed försvinner också en allvarlig 
källa till misstag, som berott på, att lagen för landets postglaciala höjning hittills varit så ytterst 
ofullständigt känd och därför icke lämpat sig till ledning för arkeologiska parallelliseringar.266 

Hur skulle då dessa tidsbestämningar göras? Den berömda stenåldersboplatsen i 
Åloppe, för att ta ett exempel, låg på knappt fyrtio meters höjd över havet. Dess 
närmaste gräns för "Neolithavet" kunde utifrån kartan uppskattas till cirka nittio 
meter över havet. Om det procentuella förhållandet överfördes till Lidéns beräk
ningar vid Ångermanälven framkom elegant att Åloppeboplatsen var omkring 5 400 
ar gammal. 7 Pa motsvarande sätt ansag De Geer att hela Sveriges bebyggelsehistoria 
under stenåldern skulle kunna beräknas, och i linje härmed uppmanade han arkeo
logerna att upphöra med de traditionella arbetssätten för geologisk datering av forn
fynd. 

Den geokronologiska stormstrandlinjemetoden var i första hand avsedd för 
stenålderstudier, men De Geer tänkte sig att den även skulle kunna appliceras på 
yngre tidsperioder. Att landhöjningens hastighet hade avtagit med tiden var dock en 
försvårande omständighet och han underströk därför att geofysiska dateringar av 
fynd fran bronsålder, järnålder och historisk tid borde kompletteras med kontinuer
liga vattenstandsmätningar och nivelleringar av fasta artefakter som vallgravar, vägar, 
broar och andra byggnadsverk.268 Även höjdbestämningar av gamla träd och fasta 
fornlämningar stod pa hans önskelista samt i sista hand geografiska uppgifter från 
historiska källor. "Visserligen kommer utan tvivel den geofysiska lagen för landets 
höjning, sedan densamma blivit tillräckligt noga fastställd, att lämna de noggrannaste 
upplysningar, där sadana pa denna väg stå att erhålla", lovade han i Fornvännen 1926, 
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"men då detta ej överallt är händelsen och dessutom en jämförelse med uppgifter av 
helt annat slag givetvis är av stort intresse, så är det helt visst mödan värt att söka få till 
stånd sådana uppgifter."269 Att fastställa denna lag, liksom den geokronologiska date
ringen av arkeologiska och andra lämningar, skulle dock visa sig vara lättare sagt än 
gjort.270 "Det stolta slutmålet", som Sernander vid ett tillfälle benämnde visionen om 
en absolut kronologi för Sveriges sammanvävda natur- och kulturhistoria, kom att 
dröja.271 

Sammanfattning 

Under decennierna omkring sekelskiftet 1900 vandrade inte bara geologin och den 
historiska växtgeografin utan också geologin och arkeologin "hand i hand". Att det 
blev på det sättet, trots att arkeologin av tradition tillhörde en antikvarisk diskurs, 
hade flera orsaker. Grundläggande var att arkeologin både utvecklades och stärkte sin 
legitimitet som vetenskap genom att anamma ett naturvetenskapligt arbetssätt. Den 
typologiska metoden för studier av fornfynd var ett steg på vägen, systematiska in
samlingar och utgrävningar i fält ett annat. Också terminologin anpassades. Bland de 
geologiska lagren eller torvlagren fanns till slut även "kulturlager" som kunde analyse
ras ur ett "stratigrafiskt" perspektiv. Samtidigt drog geologin nytta av arkeologin. 
Arkeologin gav kanske inte i första hand vetenskaplig legitimitet åt geologin som 
ämne, däremot kunde till exempel SGU:s verksamhet ytterligare motiveras genom att 
dess inventering av fasta fornlämningar bidrog till fornminnesvårdens uppbyggnad. 
Arkeologerna kunde därtill komplettera geologernas egna landhöjningsstudier. Ur 
ett övergripande nationellt perspektiv kom arkeologin också att dela geologins och 
den historiska växtgeografins vetenskapliga uppdrag: att kartlägga Sveriges förflutna 
sedan istiden. Nivåförändringarna blev här en gemensam nämnare för alla tre områ
dena, skillnaden var att naturforskarna främst nyttjade "naturminnen", medan arkeo
logerna främst nyttjade "fornminnen". 

Närmandet de olika forskningsområdena emellan hade även en social och eko
nomisk dimension. När fornminnesvården centraliserades och professionaliserades 
genom Statens historiska museum och då nordisk och jämförande fornkunskap inrät
tades som disciplin, fylkades ledande arkeologer i Stockholm och Uppsala. Vissa av 
dessa personer kom där att ingå i naturforskarnas umgängeskretsar, både privat och 
vetenskapligt. Utöver Geologiska Föreningen i Stockholm och Svenska Fornminnes
föreningen blev exempelvis Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi en mö
tesplats. Närmandet var delvis av retorisk art men ledde i vissa fall också till ett reellt 
samarbete vid undersökningar och utgrävningar, av vilka några finansierades gemen
samt av Vitterhetsakademien och SGU. Från Sven Nilsson till Lennart von Post var 
det dessutom vanligt att en och samma forskare ägnade sig åt både geologi, växtgeo
grafi och arkeologi. 

Uppfattningen att människans tidigaste uppträdande i Sverige måste förstås i lju
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set av nivåförändringarna fanns redan under mitten av 1700-talet, men det dröjde 
fram till andra hälften av 1800-talet innan arkeologerna - med naturforskarnas hjälp 
- började ta denna uppfattning på allvar. Visserligen blev det istiden som nu fick sätta 
den bortre tidsgränsen för stenålderns början, men för studiet av när och varifrån de 
första människorna hade invandrat och hur befolkningen därefter brett ut sig, blev 
kunskapen om nivåförändringarna viktig. Detta var inte vilken kunskap som helst. 
Liksom botanisterna kom även arkeologerna att dela geologernas tankestil om nivå
förändringarna. 

Kunskapen om nivåförändringarna tillämpades på olika sätt inom den arkeo
logiska stenåldersforskningen och dess materiella praktiker. Genom komparativa 
studier av strandbildningar och fornfynd fastställdes under 1890-talet att stenåldern 
hörde till den "andra landsänkningens" epok. Lokaliseringen av fornfynd från denna 
tid underlättades därmed genom att arkeologerna fick en vägledning till var i landska
pet de skulle inrikta sina undersökningar, det vill säga omkring Litorinahavets - eller 
"Stenåldershavets" - högsta gräns. Eftersom den rådande föreställningen var att de 
första människorna hade kommit från Danmark var det litorinagränsen i södra 
Sverige som väckte störst intresse. När ämnet nordisk och jämförande fornkunskap 
institutionaliserades vid Uppsala universitet upptäcktes emellertid stenåldersboplat
ser i Uppland, varför stenåldersforskningen expanderade även där. Utifrån fornfynd
ens placering i förhållande till kända kvartära bildningar, i marina leror eller i torv
mossar, kunde forskarna vidare komplettera den arkeologiska dateringen med en geo
logisk. Den geologiska dateringen bestod dock inte bara i att avgöra fornlämning-
arnas relativa ålder i förhållande till varandra. Liksom de botaniska naturminnena 
knöts fornminnena också till Östersjöns stadier och till klimatperioderna i Sernan-
ders mening, vilket bland annat bidrog till teorin om värmetiden och fimbulvintern. 
Därtill föreslogs att approximationer av landhöjningens hastighet skulle kunna 
användas som en faktor vid beräkningar av fornfyndens absoluta ålder. De första 
resultaten av sådana beräkningar möttes med skepsis, eftersom stenåldern flyttades 
mycket längre tillbaka i tiden än vad arkeologerna hade hållit för troligt, men själva 
metoden vann ändå gehör. 

Vid sidan av de geovetenskapligt inspirerade utgrävningarna och dateringarna 
utvecklades även den "arkeologiska geografin". Idén med denna inriktning var att 
på statistisk väg försöka utreda människans invandring och tidiga boendemönster 
genom att jämföra utbredningen av fyndplatser för stenåldersfynd med landhöjning
ens lokala variationer. En variant av denna metod kom senare att användas inom den 
så kallade landskapsundersökningen som inleddes vid Uppsala universitet, först 
under ledning av Knut Stjerna och därefter av Oscar Almgren. Ett syfte med land
skapsundersökningen var att för vart och ett av landskapen konstruera kartor, som 
dels visade utbredningen av kända lösa fornsaker och fasta fornlämningar från sten
åldern, dels de topografiska och geologiska förhållandena inklusive strandlinjeför
skjutningen. Därefter förväntades slutsatser kunna dras om befolkningens utbred
ningshistoria (och i vissa fall om den kulturella utvecklingen) i respektive landskap. 
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En annan mer kritiserad variant av metoden användes av Arvid Högbom i syfte att 
datera ortnamn i förhållande till landhöjningen. 

Även om arkeologerna inte tog stenåldersdateringarna för givna, så litade de 
generellt på geologernas kunskap och de integrerade sålunda berättelsen om Sveriges 
geografiska utveckling i sin egen framställning om stenåldern. I början av 1920-talet 
framkom emellertid att denna integrering medförde anomalier, varvid idén om den 
högsta litorinagränsen som en samtidigt utbildad strandlinje ifrågasattes. Detta, till
sammans med att nya teorier om nivåförändringarnas natur lanserades, bidrog till att 
hela berättelsen om Sveriges geografiska utveckling hamnade under debatt. I detta 
sammanhang föreslog Lennart von Post och Gerard De Geer var för sig att pollen
analysen respektive geokronologin skulle kunna ställas till förfogande för dateringar 
av fornfynd. Pollenanalysen, som inte var direkt beroende av kunskap om nivå
förändringarna, rönte stor framgång och användas snart som en hjälpmetod inom 
arkeologin. Stort hopp knöts också till geokronologin, även om den behövde kom
pletteras med landhöjningsvärden, men den metoden nådde inte samma framgång. 
Varför det blev så är ett ämne som kommer att diskuteras i avhandlingens avslutning. 
Där kommer också förhållandet mellan kartläggningen av Sveriges förflutna och 
sekelskiftets Sverigebild att bli föremål för vidare reflexion. 



VI. Avslutning: Landhöjningsfrågan och 
nationallandskapet 

Även om vi har för vana att betrakta naturen och den mänskliga perceptionen som två skilda sfärer 
är de i själva verket oskilj bara. Innan landskapet kan bli en vila för sinnena är det ett verk av 
intellektet. Dess scenerier är uppbyggda av lagrade minnen i lika hög grad som av lagrade berg
arter.1 

Simon Schama 1998 (1995) 

Från de första mineralgeografiska kartorna till Lennart von Posts pollendiagram har 
avhandlingen undersökt hur kartläggningen av Sverige breddades till att även inbe
gripa en kartläggning av Sveriges förflutna. Därigenom har inläggen i den vittfam-
nande landhöjningsfrågan kunnat följas, och de vetenskapliga sammanhang i vilka 
teorierna om Högsta marina gränsen och Ancylussjön konstruerades och konstituera
des kunnat analyseras. Den kulturella process genom vilken Sverige blev ett "upp
höjt" land är härmed belyst. 

Så långt källmaterialet och tolkningsramarna tillåtit har undersökningen utförts 
genom en granskning av geologiska, växtgeografiska och arkeologiska forskningar i 
fält och i museala samlingar, genom studier av vetenskapliga argument och resone
mang i artiklar och handböcker liksom av det visuella språkets bilder, diagram och 
kartor samt genom en utredning av hur sociala nätverk och vetenskapliga karriärvägar 
har uppkommit och av hur kontroverser uppstått och "stängts". Dessa praktiker har 
vidare kontextualiserats utifrån makro- och mikrokontextuella perspektiv, där ekono
miska och nationalistiska drivkrafter å den ena sidan och inflytandet från ett kvartär-
geologiskt tankekollektiv å den andra förefaller ha varit betydelsefulla faktorer för 
forskningens inriktning och resultat. 

Kartläggningen av Sveriges förflutna, inklusive den mångvetenskapliga forsk
ningen kring nivåförändringarna mellan land och vatten, resulterade i en ny och i 
många avseenden häpnadsväckande kunskap om landskapet och dess postglaciala ut
vecklingshistoria. Mot bakgrund av den efterkrigstida diskussionen om de två till 
synes oförenliga "kulturerna" förtjänar inte minst det frekventa samarbetet, som be
drevs mellan naturforskare och kulturforskare, att räddas från glömskans dimridåer. 
Men hur bestående var denna kunskap och vilken betydelse kom den att få utanför 
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forskningens fält? Att besvara dessa frågor, som skulle kräva ytterligare forskning, är 
inte ambitionen med denna avslutning. Däremot skall frågorna ägnas en reflexion 
längs två delvis skilda vägar, vilka antyddes redan i inledningskapitlet. Den ena vägen 
vetter mot en ny föreställning om nivåförändringarna, den andra mot en föreställning 
om ett svenskt "naturarv", ett begrepp som här lånas från Thomas Hillmo.2 

En ny föreställning om nivåförändringarna 

Under flera decennier bedrevs kvartärgeologisk, växtgeografisk och arkeologisk forsk
ning inom ramen för en tankestil, där landsänkningar och landhöjningar betraktades 
som nivåförändringarnas vera causa. De olika forskningsområdena förstärkte och 
legitimerade varandra och ett gemensamt system över den "svenska" naturens och 
kulturens historia utarbetades, visualiserades och konstituerades.3 Med forskningens 
expansion uppstod visserligen anomalier, beträffande tolkningarna av naturminnena 
respektive fornminnena, men som det verkar försökte forskarna i det längsta att för
hålla sig till dessa inom den rådande tankestilens gränser.4 Den första senglaciala land
sänkningen och landhöjningen blev kompletterad med ytterligare en och senare före
slogs än fler postglaciala landoscillationer. En kulmen nåddes med Astrid Cleve von 
Euler vars gungningsteori inbegrep inte mindre än fem landsänkningar och land
höjningar. Förloppet påminner om försöken att rädda den aristoteliska världsbilden, 
genom införandet av nya epicykler för planeternas rörelser. Resultatet blev detsamma, 
det vill säga att en mental "kopernikansk vändning" till sist ägde rum. 

Under slutet av 1920-talet etablerades istället en ny föreställning där strand
linjens förskjutningar inte längre tolkades som vertikala förändringar antingen i berg
grunden (isostasi) eller i havsytan (eustasi), utan som både-och. Den nya mångfakto-
riella förklaringen, vars genombrott sammanfaller med ett ökat nordiskt forsknings
samarbete efter första världskrigets slut, byggde på en växelverkan mellan gammal och 
ny kunskap. Förklaringen underlättade förståelsen av de kvartära nivåförändringarna, 
samtidigt som berättelsen om Sveriges geografiska utveckling framstod som mer 
komplicerad än tidigare. Kvartärgeologin, liksom den historiska biogeografin och 
arkeologin, tog därmed steget in i ett nytt skede. 

INTE ANTINGEN-ELLER UTAN BÅDE-OCH 

Den moderna föreställningen om nivåförändringarna, som ett resultat av två av var
andra oberoende faktorer, har av Eugène Wegmann blivit härledd till en grupp av 
forskare, som kan sägas ha stått utanför det kvartärgeologiska tankekollektivet i 
Sverige: Wilhelm Ramsay och dennes närmaste elever och medarbetare i Finland, 
geologerna och geograferna Väinö Tanner, Matti Sauramo (1889-1958) och Väinö 
Auer.5 Som fältforskare och professor vid Helsingfors universitet ägnade sig Ramsay 
framför allt åt mineralogi och petrografi, i synnerhet kring frågan om det Fenno-
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Kronologiskt schema från istidens slut till nutiden. 
(Efter Högbom, förenklat av Ekman.) 

Kronologisk 
skala enl. 
De Geer 

Temperatur i 
södra Sverige 

Klimat
perioder 

-Växtvärldens utveckling 
Östersjöns 

stadier 
Kulturpe

rioder 

1900 -

1000 -

Kr. f. -

1000 -

2000 -

3000 -

4000 — 

5000 -

6000 -

7000 -

8000 — 

9000 -

10000 -

i 
11000 -

Post-

glacial-

tid 

Julitemp. 16° 
Relativt, fuktigt 

och kallt. 

Klimatförsäm
ring. 

Subat-
lantisk 

Trädgränsen går ned i fjäl
len, den norrländska floran 
förskjutes mot söder vid ske

dets början. 

Myahavet j 

1 1 
1 

Limnaea-
havet 

Littorina-
havet 

An cy lus
sjön 

Historisk tid 

Järnålder 

- 1900 

- 1000 

- Kr. f. 

- 1000 

- 2000 

- 3000 

- 4000 

- 5000 

- 6000 

- 7000 

- 8000 

9000 

- 10000 

- 11000 

1900 -

1000 -

Kr. f. -

1000 -

2000 -

3000 -

4000 — 

5000 -

6000 -

7000 -

8000 — 

9000 -

10000 -

i 
11000 -

Post-

glacial-

tid 

Julitemp. 17° 

Torrt och varmt 
ss. i Centrala 

Ryssland. 

Sub-
boreal 

Trädgränsen ligger högt. 
Hasseln går norr om Ånger
manland. Gran och bok in
vandra i S. Sverige (omkr. 

2000). 

Myahavet j 

1 1 
1 

Limnaea-
havet 

Littorina-
havet 

An cy lus
sjön 

Bronsålder 

Gånggrifts-
tid, Döstid 

och 
Trindyxtid 

Äldre nor
disk sten

ålder 

Epipaleoli-
tisk sten

ålder 

1 
1 

1 

- 1900 

- 1000 

- Kr. f. 

- 1000 

- 2000 

- 3000 

- 4000 

- 5000 

- 6000 

- 7000 

- 8000 

9000 

- 10000 

- 11000 

1900 -

1000 -

Kr. f. -

1000 -

2000 -

3000 -

4000 — 

5000 -

6000 -

7000 -

8000 — 

9000 -

10000 -

i 
11000 -

Post-

glacial-

tid 

Fuktigt o. varmt. 

Långa varma 
höstar. 

Julitemp. 18—18,5° 

Atlan
tisk 

Lövängar med ädla lövträd 
dominera i södra och meli. 

Sverige. 

Myahavet j 

1 1 
1 

Limnaea-
havet 

Littorina-
havet 

An cy lus
sjön 

Bronsålder 

Gånggrifts-
tid, Döstid 

och 
Trindyxtid 

Äldre nor
disk sten

ålder 

Epipaleoli-
tisk sten

ålder 

1 
1 

1 

- 1900 

- 1000 

- Kr. f. 

- 1000 

- 2000 

- 3000 

- 4000 

- 5000 

- 6000 

- 7000 

- 8000 

9000 

- 10000 

- 11000 

1900 -

1000 -

Kr. f. -

1000 -

2000 -

3000 -

4000 — 

5000 -

6000 -

7000 -

8000 — 

9000 -

10000 -

i 
11000 -

Post-

glacial-

tid 

Julitemp. 17° Boreal Eken vandrar in, når till 
Närke. 

Myahavet j 

1 1 
1 

Limnaea-
havet 

Littorina-
havet 

An cy lus
sjön 

Bronsålder 

Gånggrifts-
tid, Döstid 

och 
Trindyxtid 

Äldre nor
disk sten

ålder 

Epipaleoli-
tisk sten

ålder 

1 
1 

1 

- 1900 

- 1000 

- Kr. f. 

- 1000 

- 2000 

- 3000 

- 4000 

- 5000 

- 6000 

- 7000 

- 8000 

9000 

- 10000 

- 11000 

1900 -

1000 -

Kr. f. -

1000 -

2000 -

3000 -

4000 — 

5000 -

6000 -

7000 -

8000 — 

9000 -

10000 -

i 
11000 -

Finiglacial 

Isranden över 

Julitemp. 10—12° Subark-
tisk 

Tallen dominerar som skogs-
träd. 

Myahavet j 

1 1 
1 

Limnaea-
havet 

Littorina-
havet 

An cy lus
sjön 

Bronsålder 

Gånggrifts-
tid, Döstid 

och 
Trindyxtid 

Äldre nor
disk sten

ålder 

Epipaleoli-
tisk sten

ålder 

1 
1 

1 

- 1900 

- 1000 

- Kr. f. 

- 1000 

- 2000 

- 3000 

- 4000 

- 5000 

- 6000 

- 7000 

- 8000 

9000 

- 10000 

- 11000 

1900 -

1000 -

Kr. f. -

1000 -

2000 -

3000 -

4000 — 

5000 -

6000 -

7000 -

8000 — 

9000 -

10000 -

i 
11000 -

Finiglacial 

Isranden över 

Julitemp. 9° 

Julitemp. 7—8° 

Julitemp. 6° 

Ark
tisk 

Arktisk flora 
(Dryas etc.) 

Yoldiahavet 

Bronsålder 

Gånggrifts-
tid, Döstid 

och 
Trindyxtid 

Äldre nor
disk sten

ålder 

Epipaleoli-
tisk sten

ålder 

1 
1 

1 

- 1900 

- 1000 

- Kr. f. 

- 1000 

- 2000 

- 3000 

- 4000 

- 5000 

- 6000 

- 7000 

- 8000 

9000 

- 10000 

- 11000 

1900 -

1000 -

Kr. f. -

1000 -

2000 -

3000 -

4000 — 

5000 -

6000 -

7000 -

8000 — 

9000 -

10000 -

i 
11000 -

meli Sverige. 

Gotiglacial 

Skåne börjar 
bli isfritt. 

Daniglacial 

Julitemp. 9° 

Julitemp. 7—8° 

Julitemp. 6° 

Ark
tisk 

Arktisk flora 
(Dryas etc.) 

Issjöstadier 
i södra 

Östersjön 

Bronsålder 

Gånggrifts-
tid, Döstid 

och 
Trindyxtid 

Äldre nor
disk sten

ålder 

Epipaleoli-
tisk sten

ålder 

1 
1 

1 

- 1900 

- 1000 

- Kr. f. 

- 1000 

- 2000 

- 3000 

- 4000 

- 5000 

- 6000 

- 7000 

- 8000 

9000 

- 10000 

- 11000 

Utvecklingsdiagrammen blev med tiden alltmer omfattande, vilket detta schema frän 1920 visar. När dess
utom uppgifter från andra länder började infogas i diagrammen kunde antalet spalter bli mellan tio och 
tjugo stycken, varvidframställningssättet i det närmaste förlorade sin visuella kraft. K. A. Grönwall (1927) 
efter A. Högbom (1920). 
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skandiska urbergsområdet.6 Han intresserade sig också tidigt för kvartärgeologiska 
ämnen och medverkade bland annat vid framställningen av de första isobaskartorna 
över Finlands landhöjning.7 Att han härvidlag tog intryck av de svenska geologernas 
ståndpunkter och resultat är klart, vilket också framgår i den första upplagan av hans 
lärobok Geologins grunder (1909), där kapitlet om de kvartära nivåförändringarna 
delvis bygger på Gerard De Geers och Henrik Munthes teorier.8 Liksom sina kollegor 
tog Ramsay också intryck av de politiska stämningarna i Finland som följde med 
självständigheten från Ryssland 1917 och inbördeskriget året efter. Som finlands
svensk strävade han efter samarbete och kulturgemenskap med svenska forskare, 
bland andra Arvid Högbom.9 

Huruvida Ramsay var påverkad av Högboms tidiga kritik av synen på strandlin
jerna är svårt att säga, men under fältundersökningar i södra Finland kom även 
Ramsay fram till att den Högsta marina gränsen (liksom andra forna strandgränser) 
inte var likformig utan att den förmodligen hade bildats av olika vattenytor vid olika 
tillfällen. När han vid det andra Skandinaviska Geologmötet i Stockholm 1921 
presenterade en ny isobaskarta över Finland, underströk han därför att kurvorna fak
tiskt inte visade landhöjningen vid någon speciell tidpunkt utan endast den lokala 
höjningen på var ort, sedan landisen smält. Isobaskurvorna var med andra ord inte 
isokrona, de var "metakrona".10 För att utreda nivåförändringsförloppet arbetade 
Ramsay också laborativt. Han experimenterade med "en trög smörja", förklarade han 
i ett brev till Högbom, och anlitade matematiker för att "med differentialer och 
integraler räkna ut hur på diverse olika sätt deformerad vätskeyta under särskilda 
olika antaganden gradvis återtager sitt jämviktläge".11 Det Ramsay här syftade på var 
magman och hur den hade blivit påverkad av landisens tryck, ett uppslag som känns 
igen från Cleves gungningsresonemang. Vid det Skandinaviska naturforskarmötet i 
Göteborg 1923 - då Finland för första gången kunde delta som självständig nation -
tog Ramsay ytterligare ett steg i ny riktning.12 Han talade denna gång om förhållandet 
mellan landhöjningen och stenåldersbosättningen inom det baltiska området och 
hyste då farhågor om att den rådande dateringsmodellen inte längre var hållbar. 

Wegmann har rätt i att Ramsay var tidig med denna problematisering, men en 
annan vetenskapsman som stod utanför det svenska tankekollektivet, och som nog 
också bör lyftas fram i detta sammanhang, är den norske polarforskaren och 
oceanografen Fridtjof Nansen (1861—1930).13 The Strandfiat and Isostasy'ix titeln på 
Nansens geovetenskapliga huvudverk, vilket utgavs 1922.14 Boken består till största 
delen av en detaljrik undersökning av Norges kustformation ("strandfiat") och kus
terna längs Björnön, Spetsbergen, Sibirien, Grönland, Alaska och Shetlandsöarna.15 

Det intressanta här är emellertid resonemanget kring landhöjningsfrågan där även 
Nansen ifrågasatte strandlinjernas, eller strandplanens, likformighet.16 Med hjälp av 
ett antal kända höjdvärden för den Högsta marina gränsens respektive Litorinahavets 
högsta gräns sammanställde han ekvationen h=H X 0,315+3,4 där h stod för den 
senare gränsen och H för den förra. Om landhöjningen hade varit likformig över hela 
höjningsområdet skulle det utifrån ekvationen vara möjligt att härleda höjdläget för 



264 Christer Nordlund 

den yngre gränsen på varje plats där endast den äldre var känd och omvänt. Men 
någon sådan lagbundenhet fann Nansen inte i naturen; nivåförändringarna i Skandi
navien hade inte varit likformiga.17 

Utifrån en rad geofysiska undersökningar slog Nansen visserligen fast att isostasin 
inte behövde förkastas: "One will find that the theory of isostasy gives a simple and 
natural explanation of almost all phenomena, and even of many details which may 
seem startling at the first glance."18 Däremot var teorin inte tillräcklig för att ensam 
förklara nivåförändringarna. Bland annat hänvisade Nansen till De Geers geokrono-
logiska beräkningar för isens avsmältning och menade att den stipulerade tiden för att 
två eller fler omfattande landoscillationer skulle ha hunnit äga rum nog var alltför 
kort. Han diskuterade också de nivåförändringsanomalier vid Åloppe och andra 
platser som Högbom tidigare hade rapporterat om, och föreslog att "the observed 
anomalies may possibly be obtained if we assume that there have also been two kinds 
of movements of the shore-line after the time of the Åloppe culture, viz. one due to 
the upheaval of the land, and another due to a sinking of the sea-level".19 Nansen 
avslutade sålunda sin bok med att även anknyta till teorin om den globala eustasin, 
bland annat som ett resultat av glaciärernas varierande volymer: "the present eleva
tion of the strandfiat above sea-level is largely due to a change in the sea-level itself".20 

Det kan tilläggas att geologerna i Finland inte var ovetande om Nansens idéer. 
Väinö Tanner erhöll ett exemplar av The Strandflat and Isostasy samma år som den 
kom ut, och på grund av Nansens apostroferande av eustasiteorin titulerade han den 
senare som "ett av de viktigaste alster, som nordisk naturforskning frambragdt under 
senare decennier".21 Tankekollektivet i Sverige utmanades alltså både från Finland 
och Norge, därtill av forskare med väldig auktoritet som själva bedrivit fältforskning 
i de för landhöjningsfrågan aktuella områdena. 

Genombrottet för den nya föreställningen om nivåförändringarna tycks dock ha 
kommit med Ramsays "On Relations between Crustal Movements and Variations of 
Sea-Level" (1924), ett arbete vars titel talar för sig själv.22 Grundtanken i denna fram
ställning var just att nivåförändringarna i Norden hade framkallats genom ett samspel 
av isostatiska och eustatiska faktorer och att Östersjöregionens kvartära historia där
för behövde revideras i flera viktiga avseenden. Omtolkningarna var i själva verket så 
omvälvande att han, redan i förordet, bad sina läsare att inte förkasta dem "a priori". 
Förslaget till en ny postglacial "berättelse" var, i förenklad form, följande. 

På grund av en kraftig klimatförändring förvandlades stora mängder vatten till 
landis, varvid havsnivån sänktes likformigt över hela jorden. Istiden inträdde. Genom 
landisarnas tyngd skedde lokala landsänkningar i de nedisade områdena, olika 
mycket från plats till plats beroende på isens tjocklek och berggrundens byggnad. När 
klimatet åter blev mildare och landisarna smälte började både havsytan och landet att 
höjas tillbaka till det tidigare läget. Viktigt att ta i beaktande var dock att havsnivåns 
läge ändrades mycket hastigare än jordskorpans reaktion. Kontentan blev att havets 
lägsta nivå hade inträffat under landisens maximala utbredning, medan landets lägsta 
läge inföll långt senare. På motsvarande sätt infann sig havets högsta nivå direkt efter 
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istiden, medan landets höjning gick så långsamt att den ännu inte hade upphört. På 
grund av efteristida klimatväxlingar, då glaciärerna åter ökade eller minskade i volym, 
hade havsnivån dessutom genomgått mindre växlingar, vilket också hade medfört 
nivåförändringar. Följaktligen hade endast en landsänkning och en landhöjning ägt 
rum sedan den senaste istiden. De upprepade nivåförändringar som naturminnenas 
utbredning "vittnade" om berodde på variationer i havsytans läge. 

En konsekvens av Ramsays förslag var att nivåförändringarna blev enklare att 
förstå. Några "undulerande" landsänkningar och landhöjningar behövdes inte längre 
för att tolka de kvartära naturminnenas varierande utbredningsförhållanden. Ancy-
lussjön hade kunnat bildas utan någon särskild höjning och sänkning i södra Öster
sjöområdet, och den postglaciala "ad /wc-sänkning" som enligt De Geer och många 
andra forskare skulle ha ägt rum under litorinatiden kunde — efter fyrtio år — förkas
tas. Problemet blev istället att empiriskt skilja de verkande krafterna från varandra 
eftersom strandförskjutningen så att säga blev en ekvation med två obekanta faktorer; 
någon punctum fixum, vare sig i form av ett fast land eller en fix vattenyta, hade 
forskarna inte längre att hålla sig till. Likaså blev det, som tidigare antyddes, proble
matiskt att tala om bestämda "stadier" i Östersjöns utveckling. Att ekologiska föränd
ringar i vattnet i form av variationer i temperatur och salthalt hade ägt rum var en sak. 
Men att utifrån lokaliserade strandlinjer och andra naturminnen uppskatta tidpunk
terna för stadiernas maximala utbredning var betydligt svårare. Yoldiahavet, Ancylus-
sjön och Litorinahavet bestod alltså, men snarare som ekologiska ideal typer än som 
verkliga geologiska stadier. 

När berättelsen om Sveriges geografiska utveckling ändrades på detta sätt ham
nade även flera vedertagna biogeografiska och arkeologiska tolkningar i ett ytterst 
problematiskt läge. Vegetationens utveckling, granens invandring, klimatets opti
mum, stenålderns början och så vidare — alla var de företeelser som på ett eller annat 
sätt hade knutits till bestämda strandgränser och landrörelser som, enligt Ramsay, 
knappast hade existerat. Vid det Nordiska arkeologmötet i Helsingfors 1925 och i 
efterföljande texter fortsatte han därför att applicera sina tankegångar även på arkeo
login och bebyggelsehistorien. Han gav bland annat en ny datering för kökken-
möddingarna, relaterade Blytt—Sernanders klimatepoker till de eustatiska växlingarna 
och utredde bristerna i såväl den äldre geologiska stenåldersdateringen som i De 
Geers nyare stormstrandlinjeteknik.23 Ett längre citat från uppsatsen "Nivåföränd
ringar och stenåldersbosättning i det baltiska området" (1926) kan sammanfatta 
Ramsays synsätt: 

Allmänt har man bland geologer och arkeologer utan särskild motivering antagit, att Tapes-
Litorinahavet utbildat sina högsta stränder samtidigt i de olika delarna av Fennoskandia och dess 
omgivning. På denna förutsättning vila alla hittills gjorda försök till förhistorisk kronologi och 
homotaxi med hjälp av landhöjningen här i Norden. Den är emellertid föga trolig, om den post
glaciala marina transgressionen hade sin orsak i en landsänkning, vilket fortfarande synes vara den 
rådande åsikten. Ty det är knappast sannolikt, att jordskorpan samtidigt inom hela depressions
gebitet övergått från sjunkning till stigning. Alldeles oförenlig är denna tanke med föreställningen 
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om att dessa rörelser fortskridit vågformigt. Däremot är samtidighet hos alla stränder vid Tapes-
Litorinahavet mycket antaglig, om transgressionen berott på att havets volym ökades i följd av 
landisarnas avsmältning och dess yta steg snabbare än landet, till dess att glaciationens avtagande 
och havets tillväxt upphörde, varvid regression vidtog, emedan landet alltjämt befann sig i höj
ning. Men ej ens då behövde en samtidighet hos stränderna komma till stånd, ty landhöjningen 
kunde hava övervunnit havets stigning i vissa trakter förrän i andra.24 

Denna föreställning om nivåförändringarna övertogs och utvecklades av Tanner, 
Sauramo, Auer och många andra forskare i Finland, och till slut också av forskare i 
Sverige - fast den var komprometterande för många. Den tankestil om nivåföränd
ringarna, som hade behärskat kollektivets tänkande sedan 1870-talet, upplöstes där
med. 

Det är mot denna bakgrund som namnbytet från "Högsta marina gränsen" till 
"Högsta kustlinjen" skall förstås. Det nya namnet presenterades i GFF 1933 av 
geologen Bertil Halden och motiverades av två skäl. För det första hade den så kallade 
gränsen inte kunnat bildas vid en och samma tidpunkt utan av olika vattenytor vid 
skilda tillfällen. För det andra hade dessa vattenytor inte endast varit av marin natur. 
Inte minst i norra delen av landet visade det sig att de högsta strandspåren härstam
made från sött vatten, det vill säga från Ancylussjön.25 Högsta kustlinjen, som snart 
omsattes i praxis, var alltså ett vetenskapligt förankrat begrepp och det bidrog inte till 
att gränsen förlorade sin emblematiska betydelse som en "ikon" i det svenska landska
pet.26 Någon ny landhöjningsstrid synes inte ha uppstått; i geologisk mening bestod 
Sverige trots allt som ett upphöjt land. 

TANKESTILENS UPPLÖSNING 

I samband med filosofie doktorspromotionen vid Lunds universitet den 31 maj 1927 
trycktes en särskild skrift som gåva till de nya doktorerna.27 Författare var universite
tets geologiprofessor, Karl A. Grönwall (1869-1944), och titeln löd Till frågan om 
senglaciala och postglaciala nivåförändringar i södra Östersjöområdet,28 Denna skrift är 
intressant med tanke på det högtidliga tillfälle till vilket den framställdes, men också 
på grund av att den råkar vara en av de sista geovetenskapliga texter som förmedlade 
berättelsen om Sveriges geografiska utveckling enligt den tidigare förhärskande 
tankestilen. Det var nästan som om Grönwall önskade bevara berättelsen genom att 
knyta an till en ålderdomlig akademisk tradition.29 Andra forskare i Sverige, i synner
het de yngre, var mer receptiva för de nya tankegångarna och menade att Östersjö
regionens kvartära historia var nödvändig att skriva om i grunden.30 Ett urval uttalan
den kan exemplifiera denna uppfattning. 

Från arkeologernas håll hälsade Gunnar Ekholm Ramsays inlägg med stor till
fredsställelse, eftersom det tycktes underlätta det allt mer komplicerade samarbetet 
med geologin.31 Detsamma menade Bror Asklund (1896-1969), vilken förutspådde 
att Ramsays omvärdering av nivåförändringarna i fortsättningen skulle komma att 
bilda den väsentligaste basen för arkeologin i Skandinavien.32 Samtidigt hade Ramsay 
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också ställt den arkeologiska stenåldersforskningens beroende av fackgeologernas 
system i en mycket skarp belysning, vilket särskilt underströks av arkeologerna Otto 
Rydbeck och Sune Lindqvist.331 Fornvännen förklarade Rydbeck: "Den inom arkeo
logiska kretsar förut gängse uppfattningen, att de strandvallar, som uppkastats längs 
Sveriges kuster, samtliga härröra från Litorinahavet och böra dateras till slutet av äldre 
stenåldern, kan icke längre upprätthållas."34 Att så gott som alla arkeologer hade 
"stannat vid varje gräns, som geologerna utstakat och respekterat", upplevdes av 
Lindqvist i det närmaste som genant.35 För noggrannare tidsbestämningar av sten
åldersmaterialet ställde Rydbeck och Lindqvist istället sitt hopp till geokronologin i 
kombination med pollenanalysen. Den geologiska arkeologins framtid, liksom den 
historiska biogeografins, låg nu i torvmossarna.36 

En intressant reaktion från geologernas håll kom från SGU-geologen Simon 
Johansson, som i sin "Baltiska issjöns tappning" (1926) vittnade om en rad olika 
problem som hade uppkommit i samband med SGU:s pågående karteringsarbete vid 
Billingen.37 Johansson ansåg att de hypoteser som stod till buds enligt gängse kvartär-
geologiskt betraktelsesätt kändes "krystade och ofta varandra motsägande" och att 
platsens utvecklingshistoria förmodligen hade varit helt annorlunda än vad han in
ledningsvis föreställt sig.38 Ett av problemen gällde nivåförändringarna och tolkning
arna av dessa. "Nyare undersökningar stå ofta i diametralt motsatsförhållande till 
äldre", skrev han med tanke på Nansen och Ramsay, "varför ett fullständigt kaos är 
rådande inom detta avsnitt av kvartärgeologien."39 Ett liknande problem drabbade 
Erik Granlund (1892-1938) under dennes arbeten med kartbladet "Stockholm". 
Efter en genomgång av en betydande mängd landhöjningsuppgifter, lämnade av olika 
författare, tvingades han konstatera att någon säker grundval för bedömandet av 
nivåförändringarna i södra Uppland inte längre existerade.40 Alltför många uppgifter 
var i själva verket endast approximativa och med Ramsay var det dessutom troligt att 
de forna strandgränserna inte var synkrona.41 

Ett sista men särskilt tydligt exempel på tankestilens upplösning skall ges. Redan 
i studien Svea Älvs geologiska tidsställning (1928) deklarerade Lennart von Post att 
kunskapen om nivåförändringarnas förlopp var "i hög grad ofullständig" och att Sve
riges geografiska utveckling efter istiden hade följt betydligt mer "komplicerade linjer 
än de, som nu under mer än tre årtionden ansetts fastställda".42 När han den 17 
september 1929 höll sin installationsföreläsning för professuren i allmän och histo
risk geologi vid Stockholms högskola var det just denna problematik som han valde 
att ta fasta på. Som titel på föreläsningen valde han inte "Den postglaciala land
sänkningen" utan signifikant nog: "Den 'postglaciala landsänkningen ". Från och 
med nu var De Geers perspektiv satt inom citationstecken, något som också kan 
tolkas som ett sätt för von Post att distansera sig från sin företrädare och idol. 

Med hänvisningar till både Nansen och Ramsay var det, enligt von Post, numera 
en tämligen självklar sak att världshavets nivå hade växlat i takt med större eller min
dre förändringar i klimatet och att dessa växlingar även hade påverkat nivåförhål
landet mellan land och vatten i Fennoskandia. Sverige var nämligen ingen isolerad 
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enhet, vare sig i geologisk, klimatologisk eller växtgeografisk mening.43 Det var därför 
givet att de senkvartära nivåförändringarna var ett resultat av två oberoende men sam
tidigt verkande krafter. "Denna tolkning", sade von Post, "är enkel och teoretiskt vida 
mera tillfredsställande än de, som grundat sig på antaganden av sänkningsrörelser hos 
jordskorpan."44 Från och med nu slapp geologerna "laborera med dessa omsväng
ningar i jordskorpans rörelse, som alltid synts gåtfulla och svårförklarliga".45 Hur 
nivåförhållandet mellan land och vatten verkligen hade förändrats var däremot en 
synnerligen invecklad historia, som, enligt von Post, ännu inte på långa vägar gick att 
besvara. 

Att föreställningen om nivåförändringarna ändrades och att kartläggningen av 
Sveriges förflutna inte visade sig vara så korrekt som man hade trott betydde natur
ligtvis inte att all forskning behövde göras om. Det "allmänna grundschemat" för 
Östersjöregionens kvartärgeologiska utvecklingshistoria bestod, och består än idag. 
Men att man än en gång tvingades samla sina krafter för att utföra omfattande och 
ingående primärundersökningar stod klart. Det var nödvändigt att ompröva veder
tagna tolkningar av naturminnena och det behövdes också ett nytt visuellt språk. 
Med följande dramatiska ord avrundade von Post sin installationsföreläsning, varvid 
han inledde sin och sina kollegors nya forskningsbana: 

Det allmänna grundschema för Skandinaviens senkvartära nivåförändringar, som vi sedan flera 
årtionden äga tack vare GERARD DE GEER, A. G. HÖGBOM, HENRIK MUNTHE och 
andra forskare, står visserligen till sitt sakinnehåll oangripligt. Men de senaste årens arbeten 
på detta forskningsområde hava tydligt visat, att vår kännedom om dessa företeelser icke desto 
mindre är i hög grad fragmentarisk. Bland de frågor, som f. n. stå på den svenska kvartärgeologiens 
dagordning, är en i detalj driven revision av våra nivåförändringars förlopp utan gensägelse en av 
de viktigaste.46 

Formuleringen av nationallandskapet 

Kartläggningen av Sveriges förflutna resulterade inte bara i mer eller mindre plausibla 
vetenskapliga teorier om den fysiska verkligheten och om landets potentiella natur
resurser. Verksamheten hade också andra sidor som det finns anledning att begrunda. 
En sådan sida anknyter till vad som kan kallas för formuleringen av ett svenskt natio-
nallandskap. 

På ett grundläggande plan bidrog kartläggningen, genom själva artikulerandet av 
landskapet och dess beståndsdelar, till att knyta den nationella identiteten till territo
riet.47 Institutionerna, konferenserna, utställningarna, samlingarna, texterna, kar
torna, föredragen — på samma gång som allt detta var en del av en professionell veten
skaplig verksamhet blev det också en del i en svensk nationaliseringsprocess. Sålunda 
skapades, vad Thongchai Winichakul har benämnt, en nationell "geo-body".48 Den 
vertikala territorialiseringen, för att tala med Bruce Braun, medförde dessutom att 



VI. Avslutning: Landhöjningsfrågan och nationallandskapet 269 

naturen (och kulturen) inom 1809 års gränser gavs en mycket lång och sammanhål
len utvecklingshistoria. Vad som frammanades var en föreställning om en natur
tradition - ett "naturarv" - som var svenskt och som just därför tilldelades ett särskilt 
värde. Landskapet, det samtida och dess förflutna, nationaliserades därmed. Kanske 
kan man säga att Sverige blev ett geografiskt "medvetanderum" inte bara i tre utan till 
och med i fyra dimensioner.49 

Kartläggningen fick på detta sätt en utomordentligt stor betydelse för den nya 
Sverigebild som växte fram omkring sekelskiftet 1900, en bild där inte bara den 
"svenska kulturen" utan också den "svenska naturen" ingick som central kompo
nent.50 Relationen mellan vetenskap, natur och nation inbegriper naturligtvis många 
olika sammantvinnade trådar att nysta upp, och stora forskningsinsatser har redan 
gjorts på området. I det följande skall dock två konkreta exempel, som visar hur kart
läggningen bidrog till att forma Sverigebilden, demonstreras: dels sekelskiftets natio
nella översiktsböcker, "Sverigelitteraturen", där kunskapen om Sveriges förflutna 
reproducerades för en bredare publik, dels den tidiga naturskyddsrörelsen, varigenom 
vissa naturminnen gavs status som nationella naturminnesmärken.51 Tillsammans bi
drog dessa båda fält till att översätta vetenskapsmännens mer eller mindre esoteriska 
kunskaper till kollektiva minnen, vilka kunde användas i det projekt som gavs beteck
ningen "nationell samling".52 

SVERIGELITTERATUREN OCH DET FÖRESTÄLLDA NATIONALLANDSKAPET 

" 'Det svenska landskapet' ", skriver Sverker Sörlin, "är inte bara ett objektivt fenomen 
'där ute', det består kanske minst lika mycket av de inre bilder vi bär med oss om hur 
landskapet ser ut och, inte minst, hur det bör se ut."53 Enligt detta perspektiv, som 
nära anknyter till Simon Schamas infallsvinkel i studien Skog, landskap och minne 
(1998), är det svenska landskapet - "nationallandskapet" - ett tankens landskap: en 
rumslig föreställning i människors medvetande, delvis upplevd, men också inlärd ge
nom en nationell läroprocess.54 Sådana läroprocesser, som utkorar vissa platser och 
fenomen som typiska och relevanta eller emotionellt laddade, pågår ständigt och med 
hjälp av olika instanser och instrument. Hit hör dikten och konsten, turismen och 
medierna och - kanske främst - skolan med sina olika undervisningsformer.55 

Poängen här är dock att dessa instanser i hög grad har hämtat sina intryck och fakta 
från vetenskaperna, inte minst från den kartläggande forskningen.56 

Att folkskolan med sina läseböcker från 1868 och framåt, liksom Selma Lagerlöfs 
Nils Holgerssons underbara resa (1906-07), hade en avgörande betydelse för att forma 
skolbarnens tänkande om det svenska landskapet torde numera vara så erkänt att det 
knappast behöver kommenteras.57 Men man kan fråga sig om det vid sekelskiftet 
1900 fanns någon motsvarande litteratur som riktade sig till vuxna människor utan
för universiteten och som kunde inrama och torgföra den berättelse om landskapet 
som kartläggningen av Sveriges förflutna mynnade ut i. Härmed åsyftas texter som 
bidrog till att göra vissa platser mer kända än andra och som fick människor att känna 
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att naturen innanför Sveriges statsgränser var helt annorlunda, ja till och med bättre, 
än den natur som fanns exempelvis i Norge, Finland eller Danmark. Turistförening
ens guider och naturskyddsföreningens årsböcker är kanske den litteratur som man 
först kommer att tänka på, men en annan typ av böcker som förmodligen också spe
lade en viktig roll i den nationella inlärningsprocessen var "Sverigelitteraturen'.58 

Med Sverigelitteratur menas här de stora översiktsverk som, utifrån ett vetenskap
ligt och ofta statistiskt underlag, framställdes för att gestalta nationen Sverige i sin 
helhet: naturen, kulturen, historien, näringarna och så vidare. Dessa verk var visser
ligen relativt få och heterogena, men man kan ändå med Alastair Fowlers generösa 
synsätt klassificera dem som en särskild "genre".59 Sverigelitteraturens huvudsakliga 
målsättning var att vara handböcker för allmänheten, att som en mognare variant till 
skolböckerna tillhandahålla allmän bildning och upplysning - "folkkunskap". All
mänheten var nog i första hand det svenska folkets högre sociala klasser, men i vissa 
fall även den internationella publiken.60 Några av verken översattes nämligen till eng
elska, tyska och franska för att marknadsföra Sverige vid de internationella utställ
ningarna. Om man i enlighet med Flecks ovan diskuterade terminologi säger att 
handboksvetenskapen byggde på tidskriftsvetenskap, kan man kanske säga att Sve
rigelitteraturen representerade en slags "populärvetenskap" som i sin tur byggde på 
handboksvetenskapen. I detta ligger inte nödvändigtvis att handboksvetenskapen 
förenklades utan snarare att framställningsformen tillät en mer konstnärligt tillta
lande och levande redogörelse med inslag av apodiktiska (oemotsägliga) värderingar.61 

Som det kommer att framgå var flera av författarna kartläggare av högsta rang. 
Sverigelitteraturen, liksom även motsvarande Finlands-, Danmarks- och Norge

litteratur, hade sin glansperiod omkring sekelskiftet 1900. Tidens världsutställningar 
och nationalistiska kulturklimat bidrog härtill, men också det upplevda behovet av 
att göra "bokslut" över det passerade seklet.62 Flera arbeten i genren sammanställdes 
visserligen långt tidigare, men då utifrån en annan utgångspunkt. Som ett typiskt 
exempel kan nämnas trebandsverket Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige 
(1852-57), vilket skrevs av Carl Adolph Agardh tillsammans med statistikern Carl 
Edvard Ljungberg (1820-1910).63 Den svenska naturen finns representerad i texten 
och beskrivs som ytterst viktig, men så gott som uteslutande i ekonomiskt hänseende. 
Och medan den kulturella historien utreds ända från Sven Nilssons "urinvånare", 
ägnas naturens utveckling knappt någon uppmärksamhet alls. Signifikativt är att den 
fysikoteologiskt inspirerade Agardh, som under en period också var biskop, inleder 
arbetet med en rimdikt, vars första mening lyder: "Gud fader haver Sverige skapat". 

Andra tidiga översiktsverk om Sverige som kan nämnas är publicisten Gustaf 
Thomées (1812-1867) komprimerade Konungariket Sveriges statistik i sammandrag 
(1861), bibliotekarien Carl Martin Rosenbergs (1843-1915) Geografiskt-statistiskt 
Handlexikon öfver Sverige (1881-83) och historikern Magnus Höjers (1840-1910) 
mäktiga Konungariket Sverige (1875-83).64 Det senare bestod av fem volymer och 
syftade till att "sammanställa några af vetenskapen genom andra redan vunna resultat 
i den af lofliga afsigten att åstadkomma en möjligast trogen bild af vårt land, sådant 
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det af naturen är och sådant det genom människan blifvit". Ett rikt illustrerat verk 
med ett liknande, om än mer estetiskt, syfte var Vart land (1884-88).65 Dessa verk 
lämnade alla bidrag till bilden av Sverige. De definierade och visualiserade nationens 
innehåll, men än så länge var det en bild där naturen var tämligen statisk. Ansvaret för 
naturens förändring och förädling stod människan för. 

Framemot sekelskiftet började emellertid det omvända perspektivet göra sig gäl
lande, det vill säga det framgår att naturen har utvecklats men också att denna utveck
ling har bidragit till att forma Sverige och dess folk. Kunskapen om landskapets ut
vecklingshistoria introduceras därmed, om än på något olika sätt från verk till verk. 
Ett återkommande tema är dock kvartärgeologins berättelse om Sveriges geografiska 
utveckling; ingen läsare kunde undgå att Sverige var ett genom landhöjningen upp
höjt land. 

Stilbildaren för denna inriktning var Johan Fredrik Nyström (1855-1918), en 
person som gått till historien som uttolkare av det svenska folklynnet och dess skif
tande karaktärer.66 Nyström var månglärd, signifikant nog både historiker, statsvetare 
och geograf och därtill verksam som konservativ politiker. År 1895 utkom hans 
Handbok i Sveriges geografi på 550 sidor och mellan 1899 och 1902 publicerades den 
magnifikt illustrerade Sveriges Rike på sammanlagt omkring 1 200 sidor.67 Till den 
senare, som var av antologikaraktär, var han både redaktör och medförfattare. Ny
ströms verk, som uppges vara handböcker för det svenska folket, skildrar såväl landets 
samtida natur- och kulturgeografi som dess långa utveckling. De framhäver Sverige 
som en, särskilt i naturhänseende, särpräglad och enastående nation och uppvisar 
över huvud en vidlyftig nationell retorik. Det storslagna förstärks dessutom med den 
kontinuitetstanke som vi tidigare har sett frodas under kartläggningens gång. 

Kraften i förhållandet mellan naturens och nationens utveckling visas med all 
önskvärd tydlighet i det första kapitlet i Sveriges Rike. När pärmen öppnas möts läsa
ren nämligen av en bild på Moder Svea, sittande på en tron bredvid Rikslejonet som 
håller sin tass på tre kronor. På den ena sidan om henne porträtteras strama vikingar, 
medan undergivna stenåldersmänniskor visas på den andra. Under tronen står den 
pompösa titeln på Arvid Högboms inledningskapitel: "Huru naturen danat Sverige". 
Bilden kan tolkas på flera olika sätt, både ur götisk och monteliansk synvinkel, men 
också som en metafor för den svenska kulturens kuvande av den vilda naturen. Hur 
man än ser på saken är vinjetten ett ställningstagande, med tanke på att kapitlet alls 
inte handlar om fornkunskap utan om Sveriges geologiska utveckling, från urbergets 
bildning och framåt. Inte oväntat ges glaciationen och landhöjningen en särställning 
i landets daningsprocess: "Det är ännu de under istiden uppkomna ytformerna och 
de då bildade jordslagen, som gifva vårt land dess prägel", som Högbom skriver.68 

Den forntida kulturen behandlas först i det andra bandet, men även här befästs kon
tinuiteten mellan ett urgammalt land och dess folk. Titeln på Oscar Almgrens bidrag, 
"Sveriges folk i forntiden", är talande. Samma nationella kontinuitetstanke uttrycks i 
Rutger Sernanders kapitel: "Sveriges växtvärld i nutid och forntid".69 

En annan person som gjorde sitt yttersta för att samla och sprida kunskap om 
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I l[ HURU NATUREN DANAT SVERIGE. I |  
Af Professor A. G. HÖGBOM. 

Genom att förbinda samtiden med det förflutna och kulturen med naturen inom 1809 års gränser bidrog 
"Sverigelitteraturen" till att formulera ett svenskt nationallandskap på vetenskaplig grund. A. Högbom 
(1899). 

Sverige, och som därigenom bidrog till att forma synen på det svenska landskapet, var 

Gustav Sundbärg (1857-1914). Sundbärg var (historisk) statistiker till professionen 

och gjorde sig känd som ledare för emigrationsutredningen 1907-13, den statliga 

instans som verkade för att belysa orsakerna till tidens "samhällsskadliga" utvandring. 

Det var i detta sammanhang som han författade den uppmärksammade aforismsam

ling, som först ingick som Bilaga XVI i utredningens publikationer och senare utgavs 

som separat bok med titeln Det svenska folklynnet (1911) 7° Sundbärgs främsta bidrag 

till Sverigelitteraturen var dock det drygt tusensidiga verket Sveriges land och folk, vars 
utgivare han var.71 

Sveriges land och folk utarbetades på uppdrag av Kungl. Statistiska Centralbyrån, 

där Sundbärg själv var förste aktuarie, och bekostades med både statliga medel och 

privata donationer. Intressant nog var syftet med detta verk inte bara att upplysa de 

svenska medborgarna, utan också utländska läsare. Den första upplagan skrevs näm

ligen på franska under titeln La Suède, son peuple et son industrie och publicerades 

1900 i avsikt att uppvisas vid världsutställningen i Paris. I uppdraget ingick också att 

ge ut en engelsk version, men någon sådan blev inte färdig i tid. En svensk version 

kom 1901 och den engelska först 1904.72 Sveriges land och folkv&t mer påkostad och 

betydligt mer omfattande än Nyströms böcker. Omkring tvåhundra personer, häm
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tade från landets vetenskapliga och kulturella elit, engagerades för att på lämpligt sätt 
beskriva landets natur, näringar och samhällsliv. Även här framställs naturen som cen
tral för förståelsen av den svenska nationen, ja, som det som gör Sverige unikt i ett 
internationellt perspektiv: "Mellan Skånes bördiga slätter och Lapplands fjäll är mot
satsen oerhörd, förmedlad emellertid genom otaliga öfvergångar i klimat och jord
natur uti mellanliggande landskap. Med sina mångfaldigt växlande möjligheter utgör 
Sverige så att säga en värld for sig"73 

På grund av de stora samhällsförändringar som skedde i början av seklet restes 
snart krav på att verket behövde genomgå en revidering. Ansvarig för bearbetningen 
och ny utgivare blev Joseph Guinchard (1873-1934), också han statistiker. För att 
visas upp vid den Baltiska utställningen i Malmö 1914 producerades verket först i en 
tysk version, men redan sommaren 1915 kom både en svensk och en engelsk. Den 
senare var ämnad för den internationella utställningen i San Francisco.74 Den andra 
upplagan av Sverige land och folk vax än mer omfattande än den första, totalt närmare 
1 500 sidor, med än fler författare inblandade. Inriktningen var dock densamma. 
Bland tilläggen kan särskilt nämnas ett avsnitt om naturen och "folkkraften" vars 
syfte var att "objektivt" utreda hur väl Sverige hävdade sig i den internationella kon
kurrensen länderna emellan. Författare var den till synes ständigt skrivande Gunnar 
Andersson och enligt honom var Sveriges position god, mycket beroende på att det 
svenska folket under årtusendena hade "sammanvuxit" med sitt lands naturförhållan
den. "Den som i materiellt avseende vill göra upp räkningen för Sveriges land mellan 
naturen och människan", förklarade Andersson, "får ej glömma den förras återverkan 
på det svenska folket."75 

Nyströms båda verk, liksom Sveriges land och folk, kom i sin tur att utgöra förebil
der för de digra volymerna Naturförhållandena i Sverge (1918) och Sverges folk 
(1918), som båda utgavs av Sundbärgs nära vän och kollega Isidor Flodström (1856— 
1939).76 Utöver Flodström, som arbetade som byråchef vid Kungl. Kommerskolle
gium, deltog här ett fyrtiotal medarbetare, varav flera var framstående vetenskaps
män. Kapitlet om Sveriges kvartära utvecklingshistoria, vilket uppges stå "i ned
isningarnas och de stora nivåförändringarnas tecken", behandlas av Lennart von Post 
och det om "Sverges första bebyggande" av Oscar Almgren.77 Även Flodström gick 
den svenska allmänbildningens ärenden, men han närde också en önskan att ange 

[. . .] i vilka avseenden vår natur skiljer sig från andra länders, företrädesvis våra grannländers och 
de större kulturländernas, samt vilken betydelse dessa skiljaktigheter kunna hava ägt och fort
farande äga för det säregna utformandet av den svenska folkhushållningen.78 

Flodström strävade med andra ord både efter att beskriva Sveriges land och folk och 
att jämföra Sverige och svenskarna med andra länder och deras folk. Det var inte 
likheterna som var det intressanta, det var olikheterna, avvikelserna mellan "hemma" 
och "det andra". 

Innehållet i Flodströms volymer är i grunden detsamma som i Nyströms och 
Sundbärgs verk, men det finns också skillnader. Medan Flodström valde att avstå från 
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en diskussion om landets näringar och naturresurser gav han exempelvis utrymme åt 
den uppblossande rashygieniska frågan, som han bedömde i enlighet med rasbiolo
gen Herman Lundborg (1868-1943). Invandringen krävde, enligt Flodström, extra 
uppmärksamhet "så att ej undermåliga individer av främmande raser få i landet obe
hindrat inkomma och bliva svenska medborgare. Rasblandningar mellan ett högt 
stående folk (som det svenska) och andra sämre folkelement äro avgjort förkastliga."79 

Med största sannolikhet räknade han samerna till den senare kategorin. "Lapparna" 
beskrivs nämligen som ett "främmande folkslag", som troligen har invandrat under 
förhållandevis sen tid; de hörde därför inte hemma i den gemenskap som Flodström 
ville beskriva.80 Däremot förhöll sig Flodström kluven till folklynnesskildringar i 
Nyströms och Sundbärgs mening, vilka enligt honom var tolkningar, som inte kla
rade en seriös vetenskaplig granskning.81 

Sverige: Geografisk topografisk statistisk beskrifning, slutligen, var titeln på det 
största bidraget till sekelskiftets Sverigelitteratur.82 Det består av sex digra volymer, 
som sammanlagt uppgår till närmare sextusen sidor. Delar av verket började ges ut i 
häften redan 1905 med geografen och historikern Karl Ahlenius (1866-1906) från 
Uppsala som redaktör. Det slutliga resultatet var dock inte klart förrän 1925, efter
som färdigställandet av olika skäl drog ut på tiden.83 Liksom den övriga Sverige
litteraturen hade Sverige som syfte att presentera landet och folket. Framställningen 
skulle uttryckligen bygga på den vetenskapliga grund som hade lagts under de när
mast föregående decennierna. Bortsett från att arbetet inte var färdigt förrän under 
mellankrigstiden skilde det sig också på annat sätt från de ovan omtalade böckerna. 
Istället för en övergripande beskrivning av den svenska nationen som helhet, skildras 
nämligen länen var för sig.84 Utöver de skriftliga uppgifterna lades också mycken 
möda på illustrationer, som visade "typiska landskapsbilder, geologiska översikts
kartor, vyer af städer, slott, herrgårdar, märkligare kyrkor och fornlämningar m.m." 
för respektive område.85 Verket är alltså inte bara nationellt utan även provinsiellt till 
sin karaktär. Genom att volymerna i själva verket bestod av separata delar var det 
också möjligt för presumtiva köpare att välja det som föreföll mest läsvärt, till exem
pel det som behandlade det egna länet. På så sätt speglar därför Sverige en förskjut
ning i det samtida kulturklimatet, mot ett växande intresse för regioner och hem
bygd. Detta intresse visas också genom en ökad produktion av landskapslitteratur, 
exempelvis verket Uppland: Skildring af land och folk som nämndes i kapitel 5.86 

Sverigelitteraturen fungerade som ett slags biografier över nationen; verken 
reproducerade kunskaper, som nåddes genom kartläggningen av Sveriges förflutna, 
och integrerade denna kunskap med en beskrivning av det samtida Sverige. Att på 
detta sätt fläta samman det förflutna med samtiden liksom naturen med kulturen var 
genrens nationalistiska styrka - historien territorialiserades och territoriet historisera-
des. Moder Svea framstod därigenom som ett speciellt landskap: ett nationalland-
skap. Sverigelitteraturen bidrog väl inte till att alla läsare fick en exakt likadan upp
fattning om "det svenska landskapet", men förmodligen hade de enskilda bilderna 
flera liknande beståndsdelar (liksom att de också kom att sakna vissa andra delar). En 
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sådan gemensam beståndsdel torde ha varit en föreställning om ett svenskt naturarv, 
något som också backades upp av den tidiga naturskyddsrörelsen. 

FRÅN "NATURMINNEN" TILL "NATURMINNESMÄRKEN" 

Framväxten av den svenska naturskyddsrörelsen var, liksom motsvarande rörelser i 
övriga delar av västvärlden, en reaktion mot det moderna samhällets allt snabbare 
omgestaltning av landskapet, mot sjösänkningar, myrdikningar, vattenkraftsutbygg
nader och andra större ingrepp i samband med industrialiseringen och det expande
rande jordbruket.87 Men den tidiga svenska rörelsen stred inte i första hand för att 
naturresurserna borde nyttjas på ett mer effektivt sätt för att framtidens produktions
behov skulle tryggas. Medan man exempelvis i USA eftersträvade en form av rationell 
resurshushållning, samtidigt som man vurmade för den sublima "vildmarken", vilade 
det snarare "något av en museal stämning" över det svenska naturskyddet, för att 
citera Bosse Sundin.88 Med det menas att det svenska naturskyddet var inriktat mot 
att bevara "orörd natur" - men inte vilken orörd natur som helst. Stort intresse rikta
des förvisso mot märkvärdigheter och egendomligheter, särskilt gamla träd. Men 
intentionen var också att söka skydda sådana naturminnen som hade uppdagats 
under kartläggningens gång, och vars förekomst och utbredning bidrog till att land
skapet just blev, som det kunde heta, en "friluftsavdelning" till Naturhistoriska riks
museet.89 Den museala liknelsen kopplades även till Hazelius' verksamhet; liksom 
Skansen gestaltade en folkkultur som riskerade att glömmas bort illustrerade det 
museala naturlandskapet ruinerna av en försvinnande fosterländsk natur. Landska
pets "nationalisering" blev på det viset också en "musealisering". 

Mot naturingreppen mobiliserades, enkelt uttryckt, två typer av försvar: skydd av 
områden och skydd av enskilda objekt. Försvaren hade dock tydliga beröringspunk
ter med varandra. De formulerades och stöddes av representanter för "kartläggarna" 
och motiverades med vetenskapliga och nationella argument som direkt anknöt till 
kartläggningen av Sveriges förflutna. Följaktligen var det tidiga naturskyddet inte 
bara en början på något nytt, det var - utifrån denna avhandlings perspektiv - lika 
mycket en kulmen på en verksamhet som hade pågått i flera decennier. 

Idén till det första försvaret uttrycktes av Adolf Erik Nordenskiöld i den lilla men 
berömda uppsatsen "Förslag till inrättande af Riksparker i de nordiska länderna" 
(1880).90 Nordenskiöld lovordade här den pågående moderniseringen och menade på 
tidstypiskt maner att teknikens framsteg var så mycket värdefullare än militära segrar. 
Men förändringarna bidrog samtidigt till problem: "det ligger därjemte något ned
tryckande i känslan, att våra efterkommande knappast skola kunna göra sig en tydlig 
föreställning om deras fäders land".91 Lösningen, som Nordenskiöld såg det, var att 
avskärma vissa otillgängliga och ekonomiskt ointressanta naturområden som ännu 
inte hade påverkats av människan, det vill säga genom att inrätta riksparker där natu
ren kunde förvaltas och studeras. Yellowstone National Park, som blev skyddad redan 
1872, var förmodligen förebilden.92 
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Det andra försvaret brukar förknippas med den tyske botanisten och musei
mannen Hugo Conwentz (1855-1922) och dennes idé om "Naturdenkmal" - natur
minnesmärken. Begreppet Naturdenkmal är en utbyggnad av det äldre Denkmal, 
som ungefär motsvarar svenskans fornminnesmärke. Det påminner, enligt Björn-Ola 
Linnér och Ulrik Lohm, om Alexander von Humboldts formulering "monuments de 
la nature" (naturmonument) från 1819, även om betydelsen inte är densamma. 
Naturminnesmärken var helt enkelt det man i Sverige betraktade som naturminnen 
eller naturlämningar, det vill säga sådant som ansågs kunna vittna om naturens ut
veckling, men också "landskap, markformer, växter och djur, hvilka i vetenskapligt 
eller estetiskt hänseende äro särskildt anmärkningsvärda".93 Det Conwentz tillade var 
att dessa naturminnen borde bli föremål för en planmässig skyddsverksamhet, på 
motsvarande sätt som fornminnena redan hade blivit. Med naturminnesmärke menas 
alltså här skyddsvärda naturminnen.94 Under 1890-talet blev Naturdenkmal ett be
grepp i Tyskland, som först och främst beaktades inom hembygdsrörelsen. Man kan 
sålunda säga att naturminnesskyddet där förenades med en kulturhistorisk hem
bygdsvård, eller "hemortsvård"95, båda med nationalistiska förtecken. 

Conwentz' naturskyddstankar utvecklades i samband med en kartläggning av 
kulturella minnesmärken på den preussiska landsbygden, men också i samförstånd 
med ledande naturforskare. En av hans viktigaste inspirationskällor, utöver Norden
skiöld, var Alfred Nathorst. Conwentz brewäxlade ständigt med Nathorst och han 
besökte också Sverige vid ett flertal tillfällen för att tillsammans med sin vän bedriva 
paleontologisk forskning och studera fossilsamlingarna vid Naturhistoriska 
riksmuseet.96 Han publicerade till och med ett arbete om fossila träslag i en av SGU:s 
skriftserier.97 Andra svenska bekantskaper var Hans Hildebrand, Oscar Montelius 
och, inte oväntat, Rutger Sernander, som redan under början av 1890-talet hade spe
kulerat över möjligheten att låta Gotska Sandön bli Sveriges första rikspark i Norden
skiölds mening. 

Den tyska bevarandepolitiken kom även att inspirera de svenska vetenskapsmän
nen. År 1902 diskuterade Nathorst med Gunnar Andersson om att Conwentz borde 
inbjudas till Sverige för att presentera sin naturskyddsverksamhet, och så kom också 
att ske.98 Två år senare gav han en uppmärksammad föreläsningsserie i Stockholm, 
Uppsala, Göteborg och Lund. En omskriven version av föreläsningen publicerades på 
svenska i Ymer 1904, och där skrev även Nathorst en notis, "Åt skydd för 'natur
minnesmärken " (1903).99 Med dessa texter, tillsammans med Anderssons uppsats 
"Om skydd för intressantare skogstyper, skogsväxter och skogsdjur" (1904) och 
Sernanders skrift Naturminnesmärken och naturskydd (1906) introducerades tanken 
om naturens skyddsvärda minnesmärken i en svensk kontext, där kampen för att 
rädda den gotländska Mästermyren redan hade inletts och där unionsupplösningen 
med Norge var ett faktum.100 

Conwentz ägnade en stor del av sin föreläsning åt att argumentera för behovet av 
skydd av enskilda naturminnen, till gagn för vetenskapliga studier av naturens för
flutna och däribland landhöjningen. Exempelvis påpekade han att grustäkter för 
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gatufyllnad och järnvägsbankar hotade de kända skalgruslämningarnas naturminnen, 
"hvilka på ett så storartadt sätt åskådliggöra forna tiders nivåförändringar".101 En 
annan verksamhet som hamnade i skottgluggen var mossodlingen. Det kan icke för
nekas, menade han, att "genom mossarnas torrläggning och tillgodogörande en 
karakteristisk flora och fauna kunna förstöras eller åtminstone i väsentlig mån föränd
ras. Och detta gäller icke blott de nutida formerna utan äfven de fossila lämningar, 
hvilka finnas inbäddade i torfven och delvis härstamma ända från istiden."102 

Budskapet vann gehör och redan samma år väckte botanisten och liberalen Karl 
Starbäck sin bekanta motion i Andra kammaren angående skyddsåtgärder för landets 
natur och naturminnesmärken. På samma sätt som man inom fornminnesvården 
hade sökt bevara fornminnesmärken var det nu tid att även införa en statlig vård av 
"naturens minnesmärken" ansåg även Starbäck, och upprepade vad Conwentz redan 
hade uttryckt.103 Bevarandet hade sina estetiska skäl, men det huvudsakliga argumen
tet var ändå naturminnenas betydelse för forskningen. Mot denna bakgrund är det 
inte svårt att förstå att Gerard De Geer, som vid denna tid var riksdagsman, gav 
motionen sin uppbackning.104 Det gjorde även en grupp av nio ledande naturfors
kare, däribland geologerna Alfred Nathorst och Gerhard Holm samt botanisterna 
Gunnar Andersson och Gustaf Lagerheim. Motionen vann sålunda bifall varpå frå
gan utreddes, först under Vetenskapsakademiens översyn och sedan av en särskild 
kommitté. Utredningen ledde sedermera fram till de två propositioner som 1909 låg 
till grund för Sveriges första naturskyddslagstiftning, vilken innebar att de nio första 
nationalparkerna - alltså inte naturparker eller riksparker - inrättades och att ett antal 
naturminnesmärken fridlystes.105 Samma år bildades också den ideella Svenska natur
skyddsföreningen, med kartläggarna Nathorst, De Geer, Sernander och Högbom 
som fyra av initiativtagarna.106 Valet av vilka platser och objekt som förtjänade skydd 
blev fortsättningsvis ett omfattande och intrikat arbete som inte kan behandlas här. 
Nämnas kan dock att antalet fridlysta naturminnesmärken ökade från knappt hundra 
1919 till över tusen 1948.107 

Även om det tidiga svenska naturskyddets terminologi lånades från fornminnes
vården och fornminneslagstiftningen byggde verksamheten alltså i hög utsträckning 
på den kunskap och den naturvetenskapligt orienterade natursyn som hade formats 
under kartläggningen av Sveriges förflutna, den process varigenom naturminnena 
inte bara fick sin tänkta existens utan också sitt värde. Detta värde var förknippat med 
lämningarnas vetenskapliga betydelse, deras förmåga att "vittna" om det förflutna. 
Men de blev också på samma gång nationella symboler för en kollektiv identitet och 
ett kollektivt minne, knutna till tanken om ett svenskt naturarv - ett naturarv som 
under årtusenden hade format det svenska folket till vad det var.108 "Sverges mång
skiftande natur har gifvit deras [svenskarnas] värld tusende och åter tusende intryck", 
förklarade Sernander i sin Naturminnesmärken och naturskydd. "Vi fara ej vill, om vi 
häri se en af betingelserna för svenskens särställning bland folken, som lyrikern och 
naturforskaren "m Den livaktiga antropogeografiska tanken om naturens fostrande 
och danande av folkets "lynne" eller "karaktär", som känns igen från Sverigelitteratu
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ren, uttrycktes också i det första numret av naturskyddsföreningens årsbok Sveriges 
Natur, där Thor Högdahl hävdade att naturen "skapar folkkaraktären och sålunda 
på visst sätt blir bestämmande för den roll en nation kommer att spela i folkens 
historia".110 

Vid ungefär samma tidpunkt som det statliga naturskyddet institutionaliserades 
fick även den provinsiella hembygdsvården organiserade former.111 Inom hembygds
rörelsen kom emellertid synen på skyddsvärd natur att nyanseras, från "orörd" natur 
till att även gälla sådan natur som i äldre tider hade formats av eller som ansågs ha haft 
en direkt kulturell betydelse för folket. Natur- och kulturvård kunde här samsas sida 
vid sida. Samtidigt övergick "fornminnesvården" till att bli "kulturminnesvård", det 
vill säga den äldre praktiken att främst bevara arkeologiska fornminnen breddades till 
att även inbegripa en ökad insats för bevarandet av äldre "vardagliga" byggnader, 
seder och bruk samt de platser där fornlämningar fanns. Förskjutningen från "forn-
minnesmärken" till "kultur-minnesmärken" i Sverige hade, enligt Richard Pettersson, 
en viktig ideologisk innebörd, som bör betonas. Medan arkeologerna vanligen strä
vade efter att indela den mänskliga kulturens utveckling i distinkta stadier betonade 
kulturminnesvårdarna snarare kontinuitet och sammanhang inom nationen. Liksom 
naturskyddsförespråkarna kunde tala om ett gammalt naturarv kunde kulturminnes
vårdarna därigenom tala om ett gammalt kulturarv; för båda grupperna var arvet 
"svenskt".112 Skillnaden mellan naturminnesvård och kulturminnesvård blev dock 
mer diffus än tidigare bevarandepraktiker, vilket förstärktes av att områden som hade 
ansetts vara "jungfruliga" eller "ursprungliga" i själva verket visade sig vara både kulti
verade och föränderliga.1131 samma stund som föreställningen om det svenska natur-
och kulturarvet formulerades, började de respektive arvens "konturlöshet" göra sig 
gällande.114 Men det är, som det brukar heta, en annan historia. 

Avslutningsvis skall det påpekas att en av dem som tidigt engagerade sig i 
naturskyddsrörelsen var Henrik Munthe. I Sveriges Afatar lämnade han redan 1912 
en redogörelse om naturskydd för geologiskt intressanta områden och föremål på 
Gotland, och denna följdes senare av flera mindre uppsatser på samma tema.115 

Munthes inlägg i kombination med hans geologiska kompetens gjorde att han den 
6 juli 1917 tilldelades det statliga uppdraget att verkställa en utredning rörande 
"generellt naturskydd för s. k. raukar, grottor, jättegrytor och stora flyttblock samt 
eventuellt härmed jämförliga geologiska naturföremål och områden" i hela Sverige.116 

Resultaten presenterades i två rapporter åren 1920 och 1921.117 Av rapporterna fram
går att lejonparten av objekten, exempelvis grottorna och raukarna, tolkades ur ett 
kvartärgeologiskt perspektiv och att deras värden bland annat knöts till förmågan att 
vittna om nivåförändringarnas påverkan.118 

När Munthe, sommaren 1921, lät sig fångas på det svartvita fotografi som togs 
som utgångspunkt för avhandlingens inledningskapitel, var han alltså inte bara Sveri
ges postglaciala historia på spåren. Tillsammans med sina kollegor var han även i färd 
med att bidra till upprättandet av ett svenskt naturarv. Hit räknade han snart Svea älv, 
Ancylussjöns tänka avlopp i Närke, och förmodligen också Skuleberget, vars unika 
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landhöjning han själv hade varit med om att konstatera. Men att den region där 
Skuleberget fanns sedermera skulle döpas till "Höga Kusten" (1972) och inte bara 
upphöjas till nationalpark (1984) utan även till zw/^naturarv (2000) var dock något 
som Munthe knappast kunde ana. Vad var egentligen motivet till utnämningen? 
Länsstyrelsen i Västernorrland ger följande svar: 

Höga Kusten är den bästa platsen i världen för att studera och förstå de betydelsefulla processer 
som format de områden på Jorden som påverkats av nedisning och landhöjning. De långvariga 
vetenskapliga studierna av Höga Kusten innebär att det är ett område av global betydelse för 
förståelsen av geologiska, biologiska och kulturhistoriska effekter till följd av nedisningen och 
landhöjningen. Området är enastående i världen på grund av sin väldokumenterade och daterade 
geologi, världens högsta kustlinje, 285 m över havet, skapad för 9 600 år sedan samt det korta 
avståndet mellan högsta kustlinjen och nuvarande strand, 2—3 km. Det finns inget annat område 
i världen med landhöjning orsakad av nedisning som kan jämföras med Höga Kusten.119 
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Starting with the establishment of Ice Age theory, the present dissertation investigates 
aspects of geological, plant geographical and archaeological research in the shoreline 
displacement between land and sea pursued in Sweden during the period 1860-
1930, and the significance of this research for the view of the "Swedish" landscape 
and its post-glacial history. This scholarship is analyzed on three levels under the 
rubrics "The Highest Shoreline and the Ancylus Lake", "The Question of Land Ele
vation", and "Charting Swedens Past", respectively, employing a theoretical and 
methodological approach whereby both the practitioners of science and their ideas 
are studied, including work both in the field and at the institution, arguments and 
hypotheses presented in artides and handbooks (including visual images, diagrams 
and maps), social networks, career paths and controversies. These scientific practi
tioners are contextualized in both macro- and microcontextual perspectives, whereby 
particular attention is paid to the relationship between science and nationalism. By 
"nationalism" is meant an ideological force linked to the development of the modern 
nation-state with the intention of unifying the state and its people, thereby creating 
an imagined community. Comparisons are made with research conducted in an 
imperialistic context. 

Geological surveying and geology as fields of scholarly research in Sweden were 
institutionalized and professionalized with the foundation of the Swedish Geological 
Survey (SGU) in 1858. In an international context, the creation of the SGU was 
typical of the times, one component among many others of the modernization pro
cess in Europe. However, the step from proposal to decision was no small one. The 
proposai initially met with resistance in parliament, and its establishment was also 
preceded by a power struggle over the leadership and Organization of survey activities 
between mineralogist Axel Erdmann and his network, on the one side, and repre
sentatives of the Royal Swedish Academy of Sciences on the other. That the outcome 
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was decided in Erdmanns favour is evident in his appointment as head of the SGU, 
but also in the fact that the SGU was placed under direct government control, which 
thereby gained influence over its activities. One expression of this was an increasing 
emphasis on applied geology in the service of trade and industry. 

At the beginning of the 1870s, geology was the still purview of a relatively small 
circle of men, referred to as "Swedens geological family" in the present dissertation. 
But with the establishment of the job category "extra geologists" at the SGU and the 
foundation of the Geological Society of Stockholm in 1871, the number of practi-
tioners increased, several women among them. The appearance of Swedens first jour
nal dedicated exclusively to geology also served to broaden the geoscientific dis-
cussion. However, this discussion was conducted mainly between researchers working 
within the country's borders. Even though the geological survey was initially planned 
as a regional project (in Uppland), and the society and its journal as a Scandinavian 
one, both ended up as national undertakings. The SGU's own museum, opened to 
the public in 1871, was also national in character. The growth of geology as a 
scientific discipline was also reflected at the country s institutes of higher learning, 
where departments of research and undergraduate studies in geology were established 
as the 19th Century drew to a close. 

The practices of the SGU were based largely on an older geological survey tradi
tion, motivated by three intimately connected phenomena: science, utilitarianism 
and nationalism. These practices, which eventually resulted in maps and accom-
panying explanatory texts, essays and collections, can be described, pace Bruno 
Latour, as repetitive accumulation cycles conducted through an interplay between 
field and "in-house" research. Düring the period 1858—1930, the lion's share of 
southern and centrai Sweden was charted in this manner, along with smaller portions 
of Norrland. However, the SGU deviated from international norms in one significant 
aspect. From the very first map-sheet, not only bedrock but also the unfixed earth 
layers (including fossils and ancient remains) were inventoried, categorized and 
documented. Several factors lay behind this procedure. First of all, the SGU was 
supposed to serve not only the mining and quarrying industries but also agriculture. 
Secondly, the founding of the SGU coincided with the introduction of Ice Age theory 
in Sweden, whereby earth layers became more than just arable or non-arable land but 
also "quaternary formations" which could be studied with the same stratigraphic 
methods as rock layers. 

The geological survey did not merely take inventory of the natural resources and 
general geological character of the country; it also initiated the ingathering of 
empirical evidence as a basis for the theoretical interpretation of its geological evolu
tion. A survey of Sweden s past began. In Sweden, as in other countries, this evolution 
was traced as far back in time as possible, though particular interest was dedicated to 
the time which had passed since (the latest) Ice Age. This quaternary geological 
enterprise, also financed by Royal Swedish Academy of Sciences and the seats of 
higher learning, was not primarily coupled to the needs of trade and industry but 
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rather to scientific and nationalistic motives. From the perspective of evolution, 
quaternary geology was about "learning to know ones country" and "learning to 
know oneself". 

The fundamental material practice of quaternary geology was to localize, take 
inventory, and interpret such remains as had formed during the post-glacial period. 
These quaternary formations were thus invested with the status of "natural land
marks" whose existence and distribution were considered as testifying to various 
geological processes (on the condition that they be read in the correct manner). Just 
which quaternary formations were deemed relevant for interpretation and how they 
should be interpreted were however questions under Constant discussion. Shoreline 
displacement was a geological process ascribed decisive significance for the actual 
creation of Sweden, but which also roused the interest of geologists for other reasons. 
There were plenty of natural landmarks which bore witness to shoreline displace
ment, and there was a long tradition of domestic scientific study upon which to 
build. This phenomenon, which could still be discerned along the coastline, was 
further associated with the origin of fertile soil. There was symbolic potency in the 
very apprehension of shoreline displacement as an ongoing land elevation: Sweden 
was a nation which had literally risen out of the ice and water with incomparable 
force. 

The charting of its past resulted in a "narrative" about Sweden s geographic evolu
tion, where shoreline displacement played a prominent role. However, during the 
process of the survey, it became apparent that the phenomenon was much more 
complicated than researchers had first imagined, which led to its conclusions being 
reformulated on numerous occasions. In the 1860s, the narrative stated that the Ice 
Age had been followed by a subsidence followed in turn by an elevation. However, 
this oscillation had not been uniform; rather, the southern part of the country had 
moved in the opposite direction when compared with the rest of the land. Together 
with changes in the climate, shoreline displacement had affected the physical 
character of the Bai tic basin. These characteristics were interpreted in terms of diffe-
rent evolutionary stages. Before the contemporary brackish inland sea had been for
med, the Balde Sea had first been a polar sea ("the Yoldia Sea") and thereafter a saline 
sea ("the Litorina Sea"). 

The fact that Scania had sunk was perceived as an anomaly, but this problem was 
solved in the 1870s after geologists agreed that this region too was in the midst of an 
elevation process. However, new problems soon arose. The 1880s generation of 
geologists noted new types of naturai landmarks related to shoreline displacement. 
Gerard De Geer found that not one but two subsidences had taken place, and Henrik 
Munthe hypothesized that the Baltic had not only once been a polar and then a saline 
sea, but also a freshwater lake sometime in between ("the Ancylus Lake"). De Geers 
"post-glacial subsidence" was thus integrated into the narrative of Sweden told in the 
1880s, along with the Ancylus Lake. 

Ever since the establishment of the Geological Society, the narrative of Swedens 
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geographica! development had been under debate, but what was not particularly 
problematized was the reigning perception on the nature of shoreline displacement. 
The discovery of each new natural landmark seems to have been interpreted within 
the framework of a "thought style", as formulated by Ludwik Fleck, where it was 
taken for granted that shoreline displacement in Scandinavia was caused mainly by 
the elevation and subsidence of the land itself. This thought style was maintained by 
a "stable thought collective" consisting of leading geologists at the SGU and the 
Geological Society. A palpable expression of the stability of this thought collective can 
be found in the mobilization which occurred when the thought style — and thereby 
the narrative of the creation of Sweden - was challenged by the famed geologist 
Eduard Suess and other scholars in the 1880s and 1890s. According to these research-
ers, shoreline displacement was primarily the result of global changes in the ocean 
surface, not land oscillation. 

Düring the "land elevation debate", Swedish geologists were compelled to clarify 
their arguments, and it was at this stage that "the highest marine shoreline" and "the 
isobase map" were constructed. Since the highest marine shorelines altitude above sea 
level varied from place to place, this confirmed that shoreline displacement had 
occurred erratically and could therefore not be the result of a general diminishing of 
the ocean surface. Just how uneven land elevation had been could in turn be shown 
with a visual representation of this shoreline, the isobase map. Why Sweden had been 
honoured with this land elevation was explained by referring to the pressure of the 
inland ice in combination with the frontiers of the Archaean shield. 

The narrative of Swedens geographic evolution thus withstood this onslaught 
and was perpetuated in a series of handbooks published in the 1890s. This literature 
not only presented the new land elevation arguments, it illustrated them with the first 
visual representations of the Baltic regions various stages of post-glacial development. 
The "law of land elevation" was also formulated here, according to which land rising 
had been greatest in centrai Sweden. However, at the same time as quaternary 
theories appeared to be solid fact, a controversy broke out within the thought 
collective concerning land elevation in Norrland. Düring this controversy, which 
featured Gerard De Geer and Arvid Högbom as its main actors, it emerged that the 
interpolations and extrapolations which had served as the basis for both the isobase 
map and the law of land elevation had been faulty and needed to be supplemented. 
The controversy contributed to shifting the centre of land elevation to the coast of 
southern Norrland, more precisely to the area around Skuleberget in Ångermanland 
(known today as "the High Coast"), at the same time as new questions were raised 
about the results and limitations of shoreline displacement research. 

The successes of Swedish geology achieved widespread notoriety and when the 
narrative of Sweden's geographic evolution (together with polar research and 
geochronology) was presented at the Eleventh International Congress of Geologists 
in Stockholm in 1910, it was received as the crowning achievement of quaternary 
geological work. As was the case during the age of Linnaeus, Swedish naturai science 
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found itself at the forefront of international science. Sweden, it was said, had 
defended its "leading position" among the nations. Quaternary geology also began to 
exercise a great deal of influence over other fields, plant geography and archaeology in 
particular. 

In its train, Ice Age theory brought a perception that Swedish flora (and fauna) 
had emerged via a post-glacial colonization process. This initiated new research in 
plant geography with the purpose of discovering how this colonization had 
happened. When and whence this flora had migrated into the country and how its 
spread across the land had actually occurred became central scientific problems, 
whose solutions were expected to contribute to the understanding of how nature had 
"created" Sweden. Initially, this research had its academic seat at the University of 
Lund, while Uppsala and Stockholm (with the Swedish Museum of Natural History 
and the Geological Society) became increasingly ijriportant actors during the decades 
around the turn of the last Century. Since research was often conducted in connection 
with moss farming and peat harvesting, lime quarrying and coal mining, such 
practical, economic activities now had indirect significance in the development of 
knowledge. On top of this, the populace at large contributed "locai information". 

Conclusions about the history of vegetation were first drawn from studies of the 
composition of the contemporary plant cover. However, in common with geology, 
the most important material practice soon became the utilization of naturai land-
marks - quaternary plant relics — preserved in the "botanical archives" of the country 
in clay deposits, lime tufas and peat mosses. Understanding that the colonization 
process had been guided by biological, geological and climatological factors, the in
terpretation of these naturai landmarks became more complicated. 

The development and problematics of historical plant geography were reflected 
in the controversy which broke out between botanists and generational comrades 
Gunnar Andersson of the University of Lund and Rutger Sernander of the University 
of Uppsala. Andersson based his plant geographic thought on the theory of vege-
tational evolution, which had been formulated by Japetus Steenstrup and further 
developed by Fredrik Areschoug and Alfred Nathorst. According to this theory, the 
inland ice had been succeeded by a number of flora whose remains were preserved in 
distinct layers in (some of) the countrys peat mosses: the mountain avens region, the 
aspen and birch region, the pine region, the oak region and the ålder and spruce 
region. These flora had successively immigrated and spread as the temperature 
changed, which in turn depended upon the subsidence and elevation of the land. 
Shoreline displacement had furthermore influenced the dissemination Channels 
themselves as causeways between various areas appeared and disappeared, insisted 
Andersson. 

Inspired by Axel Blytt and Ragnar Hult, Sernander stated that the development 
of vegetation instead needed to be understood as shifting plant communities, whose 
composition and distribution varied due to repeated changes in the amount of 
precipitation. For Sernander, the sites of plant remains were just as important as the 
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remains themselves. Sernander also placed great weight on the influence of shoreline 
displacement on vegetation and created a dating system where shoreline displace-
ment, together with shifting climate periods, determined the chronological points of 
reference for the evolution of vegetation. This system carne to be known as the 
"Blytt—Sernander Chronology". On the other hand, Sernander did not consider 
shoreline displacement cruciai to the Channels of plant dissemination, but stated that 
this could just as easily occur via air and water, for example. 

The controversy between Andersson and Sernander was a struggle between the 
divergent perceptions of science, which they had each long since assumed, both 
behind the lectern and in the field. However, the controversy must also be 
understood in the context of their similar career paths and craving for scientific capi
tal. Simply stated, they were competitors in the same field. Even if the controversy 
started with a strictly delimited problem — the exact time of the migration of the 
spruce tree — it quickly ballooned into a confrontation about the very foundations of 
the discipline. Both attempted to profile themselves through "boundary speech", 
Andersson with "rational botanical analysis" and Sernander with "modem biological 
plant geography". They produced handbooks and populär artides and allied 
themselves with sympathetic researchers and other actors. At the same time, it 
appeared impossible for the two of them to cooperate, or even converse, with one 
another. Even if Andersson and Sernander were in disagreement about much, they 
did share the same thought style about shoreline displacement. Both integrated 
the narrative of Sweden's geographical evolution into their own interpretations of the 
evolution of vegetation - that it might have been the water that had diminished and 
risen, rather than the land mass, was something they apparently never considered. 
Thus, the land elevation idea within Swedish quaternary geology's thought style was 

Consolidated. 
Andersson and Sernander were appointed Sweden's first associate professors in 

plant geography, but the controversy between them seems never to have abated, nor 
was a scholarly discipline established. On the other hand, the controversy reached a 
state of "open closure" with the discovery and analysis of fossilized microflora. Pollen 
analysis as a quantitative method was developed by geologist Lennart von Post and 
others in connection with the peat bog inventory conducted by the SGU before and 
during the First World War. The advantage of pollen diagrams was that they showed 
when each individuai species of tree had appeared in Sweden, as well as how the 
occurrence of each species varied over time and from place to place. However, one 
problem which arose was how pollen curves were to be interpreted chronologically. 
Like his predecessors, von Post used shoreline displacement and climate change as 
relative points of reference, but he also attempted to tie the pollen curves in with the 
historical timescale with the aid of prehistoric finds which were archaeologically 
dateable. With pollen analysis, a new way to interpret the past emerged. Both 
Anderssons and Sernander's results were revised. 

Geology and plant geography went hand in hand, and so did geology and 
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archaeology, although the latter traditionally belonged to an antiquarian discourse. 
There were several reasons for this. Most fundamental was the fact that archaeology 
had both developed and Consolidated its identity as a scholarly discipline by adopting 
a scientific method. The typological method of the study of prehistoric finds was one 
step along the way, systematic collection and field excavation another. Among the 
geological layers and layers of peat lay also "cultural layers" which could be analyzed 
from a "stratigraphic" perspective. At the same time, geology benefitted from 
archaeology. While archaeology may not have directly lent geology scientific 
legitimacy as a discipline, the activities of the SGU could be further motivated since 
its taking an inventory of fixed ancient remains contributed to the Organization of the 
preservation of antiquities in Sweden. Moreover, archaeologists could supplement the 
geologists' own land elevation studies. From a comprehensive national perspective, 
archaeology would share the task of geology and historical plant geography: to chart 
Swedens past since the Ice Age. Shoreline displacement became a common 
denominator for all three fields; the difference lay in the fact that naturai scientists 
primarily employed "naturai landmarks" while the archaeologists used "archaeo-
logical finds". 

This dose association between the three fields also had social and financial 
dimensions. When the preservation of antiquities was centralized and pro-
fessionalized with the foundation of the Museum of National Antiquities and the 
establishment of Nordic and comparative archaeology as scholarly disciplines, 
leading archaeologists flocked to Stockholm and Uppsala. Some of these individuai 
would begin to socialize with naturai scientists, both privately and professionally. The 
Geological Society of Stockholm, the Swedish Society of Antiquities, and the Swedish 
Anthropological and Geographical Society ali became meeting places. This inter-
course was partly rhetorical in nature but in some cases also led to real collaboration 
in studies and archaeological digs, some of which were co-financed by the Royal Aca-
demy of Letters, History and Antiquities and the SGU. From the time of natural 
historian Sven Nilsson (active during the first half of the nineteenth Century) to Len
nart von Post, it was also not unusual that the same scholar dedicated himself to 
geology, plant geography and archaeology. 

The perception that the earliest appearance of man in Sweden could only be 
understood in the light of shoreline displacement was already in evidence in the 
mid-18th Century, but it was not until the second half of the 19th Century that 
archaeologists (with the aid of natural scientists) began to take that idea seriously. 
While it was indeed the Ice Age which determined the ultimate starting point of the 
Stone Age, shoreline displacement became a significant factor in the study of when 
and whence the first men had migrated to Sweden and how the population 
subsequently spread throughout the land. In this, the archaeologists, like the 
botanists, shared the geologists' thought style on shoreline displacement. 

Knowledge about shoreline displacement was applied in different ways within 
archaeological Stone Age research. Via comparative studies of shoreline displacement 
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and archaeological findings, by the 1890s it was determined that the Stone Age 
belonged to the epoch of the "second subsidence". The localization of finds from that 
period was facilitated as archaeologists received guidance as to where they should 
concentrate their studies - to the area around the highest shoreline of the Litorina 
Sea, or the "Stone Age Sea". Since the reigning perception was that the first men had 
come from Denmark, it was the Litorina shoreline in southern Sweden which roused 
the greatest interest. At the very moment Nordic and comparative archaeology were 
institutionalized at the University of Uppsala, Stone Age Settlements were discovered 
in Uppland, and thus Stone Age research expanded rapidly there as well. From the 
placement of archaeological finds in relation to known quaternary formations, in 
marine clays or peat mosses, researchers could further supplement archaeological 
dating with geological dating. However, the geological dating consisted not only in 
determining the relative age of the remains; like the natural landmarks of botany, 
archaeological finds were related to stages in the development of the Baltic Sea and to 
the climate periods of Sernander, which among other things contributed to the 
theory of värmetiden and fimbulvintern (periods of thaw and extreme winter, 
respectively). It was moreover proposed that approximations of the rate of the land 
elevation could be used as a factor in the calculation of the absolute age of archaeo
logical finds. 

AJongside the excavations and dating inspired by geoscience, "archaeological 
geography" also developed, whose idea was to attempt to examine the migratory and 
settlement patterns of mankind statistically, by comparing the distribution of habitats 
for Stone Age finds with locai variations in shoreline displacement. A variation on 
this method was used in the so-called "Provincial Survey" at the University of Upp
sala, initially led by Knut Stjerna and thereafter Oscar Almgren. The ambition was to 
map each and every province, which would show the distribution of known unfixed 
archaeological relics and fixed remains from the Stone Age, at the same time as it 
charted topographic and geological conditions, including shoreline displacement. It 
was expected that conclusions could then be drawn about the historical distribution 
of the populace (and in certain instances about cultural development) in each 
province. Another, more criticized variant of the same method was employed in order 
to date place names in relation to shoreline displacement. 

Even if archaeologists did not take the Stone Age datings for granted, they did 
generally trust the know-how of the geologists and thus integrated the narrative of 
Sweden s geographic development into their own reports on the Stone Age. However, 
at the outset of the 1920s, it proved that this integration gave rise to anomalies, and 
the idea of the highest Litorina shoreline as a coevally-formed seaboard was 
challenged. In this context, von Post and De Geer each independently proposed that 
pollen analysis and geochronology, respectively, could be used to date archaeological 
finds, which is exactly what happened. 

The charting of Swedens past, including the multidisciplinary research on 
shoreline displacement, resulted in comprehensive knowledge about the landscape 
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and its post-glacial history. The results were remarkable, but during the 1920s there 
were indications that this knowledge, at least in part, contained problems which were 
related to the perception of the nature of shoreline displacement. Research in 
quaternary geology, plant geography and archaeology had been conducted for several 
decades within the framework of a thought style wherein the subsidence and eleva
tion of the land were viewed as the vera causa of shoreline displacement. The various 
research fields backed up and legitimized one another and a common system for 
understanding "Swedish" nature and culture had been compiled, visualized and 
constituted. While anomalies had indeed emerged with the expansion of the research 
field, it seems as if scholars tried for as long as they could to approach these within the 
confines of the reigning thought style. The first subsidences and elevations were 
supplemented with first one, and subsequently several more post-glacial land 
oscillations. The peak was reached during the 1920s when no fewer than five were 
proposed. The course of events is reminiscent of the attempts to salvage Aristotelian 
cosmology with the inclusion of new epicycles in the movement of the planets. The 
results were also the same: a mental "Copernican turn" finally occurred, and with that 
the thought style was forever subverted. 

In its stead, a new apprehension of shoreline displacement was established at the 
end of the 1920s, whereby it was no longer interpreted as vertical transformations in 
either the bedrock (isostasy) or the ocean surface (eustasy), but rather as both. The 
idea broached was that the pressure of the inland ice had generated just one 
subsidence and one elevation. On the other hand, several changes in the position of 
the ocean surface had occurred, primarily due to climate variations influencing the 
size of the glaciers. This new multi-factor explanation, whose breakthrough coincides 
with an increase in Scandinavian research collaboration after the First World War, was 
arrived at by polar researcher Fridtjof Nansen and geologist Wilhelm Ramsay, among 
others. Understanding shoreline displacement now became more elementary, at the 
same time as the narrative of Swedens geographic evolution became more com-
plicated than before. Conventional plant geographical and archaeological interpreta
tions based on that narrative now found themselves in a problematic situation. 

However, the charting of Sweden s past resulted not only in more or less plausible 
scientific theories. On one fundamental level this survey also contributed to unifying 
national identity and territory through its very articulation of the landscape and its 
components. Institutions, conferences, collections, texts, maps - while all this was a 
result of a professional scientific activity, it also became part of a Swedish nationaliz-
ing process. "Vertical territorialization", to quote Bruce Braun, also led to the nature 
(and culture) within the borders of Sweden drawn up in 1809 being lent a long 
and coherent evolutionary history. What was conjured up was an apprehension of a 
natural tradition - a "natural legacy" - which was "Swedish" and which for that very 
reason was bestowed with special value. The landscape, both past and present, had 
been nationalized. 

The survey had enormous significance for the new image of Sweden which 
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burgeoned around 1900, an image in which not only "Swedish culture" but also 
"Swedish nature" were central components. The present dissertation concludes with 
two concrete examples of this. The first is comprised of the national survey books of 
the turn of the Century, a "literature about Sweden" which intertwined knowledge 
of Swedens past with a description of contemporary Sweden reproduced for a wider 
audience. The second example is illustrated by the early rustlings of the Swedish 
conservation movement, through which certain quaternary naturai landmarks were 
granted the status of "naturai monuments" worthy of preservation. The value of these 
naturai monuments lies in their scientific significance, while at the same time 
becoming national symbols of a collective identity and collective memory, related to 
the idea of a Swedish naturai legacy. 

Trans lated by Stephen Fruitman 
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Geology", Metasciencel (1998). 
Rudwick, "The Emergence of a Visual Language for Geological Science 1760-1840", 172, 177f. 
Se vidare idem, Scenes from Deep Time: Early Pictorial Representations of the Prehistoric World 
(Chicago & London, 1992). Om förhållandet mellan vetenskap och illustrationer i allmänhet finns 
en omfattande litteratur, se t.ex. Norwood Russel Hanson, "A Picture Theory of Theory Meaning", 
i The Nature & Function of Scientific Theories: Essays in Contemporary Science and Philosophy, ed. 
Robert G. Colodny (London, 1970); Picturing Knowledge: Historical and Philosophical Problems 
Concerning the Use of Art in Science, ed. Brian S. Baigrie (Toronto, Buffalo & London, 1998); 
Picturing Science Producing Art, eds. Caroline A. Jones & Peter Galison (New York & London, 
1998). Om det mångtydiga begreppet "visual culture", se t.ex. Visual Culture: The Reader, ed. Stuart 
Hall (London, 1999). 
Homer E. Le Grand, "Is a Picture Worth a Thousand Experiments?", i Experimental Inquiries: 
Historical\ Philosophical and Social Studies of Experimentation in Science, ed. idem (Dordrecht, 
1990), 241. 
Flera andra studier kring geologins visuella språk har utförts i Rudwicks efterföljd, t.ex. Mark Hine-
line, The Visual Culture of the Earth Sciences, 1863—1970, opubl. doktorsavhandling, University of 
California, San Diego (1993); Jane R. Camerini, "Evolution, Biogeography, and Maps: An Early 
History ofWallace's Line", Isis 84 (1993); Léo F. Laporte, "The Mind's Eye: George G. Simpsons 
use of Visual Language", ESH 14 (1995); Scott L. Montgomery, "The Eye and the Rock: Art, 
Observation and the Naturalistic Drawing of Earth Strata", ESH 15 (1996); Susanne B. Keller, 
"Sections and Views: Visual Representation in Eighteenth-century Earthquake Studies", BJHS 
[Temanummer om "Science and the Visual"], June (1998); Nicolaas A. Rupke, '"The End of 
History' in the Early Picturing of Geological Time", HS 36 (1998); David Oldroyd, "Non-written 
Sources in the Study of the History of Geology: Pros and Cons, in the Light of the Views of 
Collingwood and Foucault", AS 56 (1999); Christer Nordlund, "Bildens betydelse: Om vetenskap
liga visualiseringar av det postglaciala landskapets utvecklingshistoria", VEST14 (2001). 
Imre Lakatos, "History of Science and its Rational Reconstructions", i The Interaction between 
Science and Philosophy, ed. Yehuda Elkana (Atlantic Highlands, 1974), 196. Jfr Steven Shapin, 
"History of Science and Its Sociological Reconstructions", HS 20 (1982). 
För en god översikt av den socialkonstruktivistiska debatten, från det naturalistiska "Strong Pro
gram" i Edinburgh till de mer radikala riktningarna i Bath och Paris, se Stefan Thorpenberg, 
"Socialkonstruktivismen och reifieringsbegreppen Eller: Vad orsakar 'stark' sociologisk epistemo
logi?", VESTII (1999). Andra översikter som rekommenderas är David J. Hess, Science Studies: An 
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Advanced Introduction (New York & London, 1997) och lan Hacking, The Social Construction of 
What? (Cambridge, Mass. & London, 1999). 

90 Jfr Oldroyd, Thinking about the Earth, 4, 128f. 
91 Jfr Frankel, "Biogeography, Before and After the Rise of Sea Floor Spreading", 158f. 
92 Oldroyd, Thinking about the Earth, 4. 
93 Om gränsbegreppets etymologi och ontologiska status samt exempel på konstruktioner av "grän

ser", se t.ex. Peter Sahlins, Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees (Berkeley, Los 
Angeles & Oxford, 1991); Hans Fink, "Om graensers måde at vaere graenser på", i Gränser, red. 
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frontlinjer: Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr 1 (Umeå, 1997). 
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gräns", som med ett begrepp från Thomas Huxley kallas för "Wallace's line". Wallace's line utarbeta
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can Philosophical Society 121 (1977); Wallace's Line and Plate Tectonics, ed. Timothy Charles 
Whitmore (Oxford, 1981); John L. Brooks, "Development of Wallace's Perceptions of Bio
geography, 1848-1859", ESHA (1985); Camerini, "Evolution, Biogeography, and Maps". 

95 Lundqvist & Nilsson, "Högsta kustlinjen för hav och insjöar under senkvartär tid". 
96 Sandegren, "De senkvartära nivåförändringarnas problem", 308. 
97 Se t.ex. Ludwik Fleck, "Scientific Observation and Perception in General" (1935) och idem, "To 

Look, to See, to Know" (1947), i Cognition and Fact: Materials on Ludwik Fleck, eds. Robert S. 
Cohen & Thomas Schnelle, Boston Studies in the Philosophy of Science 87 (Dordrecht, Lancaster 
& Boston, 1985); Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences 
(1969), eng. övers. (London & New York, 1970); John Dean, "Controversy over Classification: A 
Case Study from the History of Botany", i Natural Order: Historical Studies of Scientific Culture, eds. 
Barry Barnes & Steven Shapin (Beverly Hills & London, 1979). 

98 Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Lnledning till läran om tanke
stil och tankekollektiv (1935), sv. övers. (Stockholm/Stehag, 1997), 100, 138. Jfr David Östlund, 
"Ett manifest för processtolkande idéhistoria: 100 teser om tänkandet och dess historieskrivning", 
Lychnos 1998, 22f. 

99 Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, 48. 
100 För en kritik av Fleck, se Jonathan Harwood, "Ludwik Fleck and the Sociology of Knowledge", SSS 

16 (1986). 
101 Martin J. S. Rudwick, "Everything on Earth", Metascience9 (2000), 118. 
102 "Därför behövs en geologisk grundsyn i samhället", Geologiskt forum 25 (2000); Behovet av en geo

logisk grundsyn i samhället: Sammanfattning av en rapport till Miljömålskommittén (Uppsala, 2000). 
103 Lars Karis, Sven Lundqvist & Gunnel Ransed, "Att värna vårt geologiska arv: En presentation av 

föreningen ProGEO", Geologisktforum 30 (2001). 
104 Sciences of the Earth: An Encyclopedia of Events, People, and Phenomena, ed. Gregory A. Good, 2 vol. 

(New York & London, 1998). History of the Earth Sciences Society, som publicerar tidskriften 
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national Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO), även om andelen histo
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105 Se t.ex. Martin J. S. Rudwick, "The Strategy of Lyells Principles ofGeology\ Isis 61 (1970); Roy 
Porter, "Charles Lyell and the Principles of the History of Geology", BJHS 9 (1976); David 
Oldroyd, "Sir Archibald Geikie (1835-1924), Geologist, Romantic Aesthete, and Historian of 
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"Redefìnitions of a Discipline: Histories of Geology and Geological History", i Functions and Uses 
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författarskap, t.ex. Times Arrow, Time's Cycle: Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time 
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History {London, 1989). 

107 Images of the Earth. 
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före Nordström", Lychnos 1983. 

113 Nathorst, Jordens historia,, vol. I, 17-53. Se t.ex. idem, "En återblick på geologiens ställning i Sverige 
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svensk lärdomshistoria: Otto Torell", Lychnos 1985, "Otto Torells reseberättelse 1862—63: Utgiven 
av Tore Frängsmyr", Lychnos 1986; "Linnaeus as a Geologist", i Linnaeus: The Man and His Work, 
ed. idem (1983), 2 uppl. (Canton, 1994); "Den svenska geologins födelse", Geologiskt forum 12 
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lärde (Stockholm, 1997); Bozena Werbart, "Archaeology Yesterday and Today: Sweden 1930-
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Håkan Karlsson, Gotarc Series A vol. 3 (Göteborg, 1999). 

129 Pettersson, Fädernesland och framtidsland. 
130 Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv, Bo Grandien, Rönndruvans glöd: Nygöticistiskt i tanke, konst 
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utställda världen; Hettne, Sörlin & 0stergård, Den globala nationalismen; Beckman, Naturens 
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1 Bowler, The Fontana History of the Environmental Sciences, 29. 
2 Begreppet vardagsvetenskap är lånat från Anders Lundgren, Vetenskap till vardags: En historia kring 
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Case", AS 57 (2000). 

5 Jfr inledningen till Kunskapens trädgårdar: Om institutioner och institutionaliseringar i vetenskapen 
och livet, red. Gunnar Broberg, Gunnar Eriksson & Karin Johannisson (Stockholm, 1988). 
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6 Då inget annat anges bygger följande stycke på Bowler, The Fontana History of the Environmental 
Sciences-, Oldroyd, Thinking about the Earth\ Martin J. S. Rudwick, "Minerals, Strata and Fossils", i 
Cultures of Natural History. 

7 Rhoda Rappaport, "The Geological Atlas of Guettard, Lavoisier, and Monnet: Conflicting Views of 
the Nature of Geology", i Toward a History of Geology. 
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ning i Sverige före upprättandet av Sveriges Geologiska Undersökning", GFF 47 (1925); Gerhard 
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"Steno and Geological Time". 

11 Martin J. S. Rudwick, "Cuvier and Brongniart, William Smith, and the Reconstruction of Geo-
history", FSH 15 (1996), 26. 

12 Om Smith, se vidare Joan M. Eyles, "William Smith, Sir Joseph Banks and the French Geologists", 
i From Linnaeus to Darwin: Commentaries on the History of Biology and Geology, eds. Alwyne 
Wheeler & James H. Price (London, 1985). 

13 Simon Winchester, The Map That Changed the World: The Tale of William Smith and the Birth of a 
Science (London & New York, 2001). 

14 Om "upptäckten" av den geologiska tiden, se t.ex. Stephen Toulmin & June Goodfield, Människan 
upptäcker tiden: Utvecklingstankens historia (1965), sv. övers. (Lund, 1975), 156-189; Paolo Rossi, 
The Dark Ahyss of Time: The History of the Earth and the History of Nations from Hooke to Vico 
(1979), eng. övers. (Chicago & London, 1984); Gould, Times Arrow, Times Cycle. 

15 Rudwick, "Minerals, Strata and Fossils", 285. 
16 Se t.ex. idem, "Transposed Concepts from the Human Sciences in the Early Work of Charles Lyell", 

i Images of the Earth. 
17 Idem, "The Foundation of the Geological Society of London: Its Scheme for Co-operative Research 

and its Struggle for Independence", BJHS 1 (1962). En kritisk tolkning av föreningens betydelse 
står att läsa i Rachel Laudan, "Ideas and Organizations in British Geology: A Case Study in 
Institutional History", Isis 68 (1977). 

18 Lewis Pyenson & Susan Sheets-Pyenson, Servants of Nature: A History of Scientific Institutions, 
Enterprises and Sensibilities (London, 1999), 97ff. 
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sätt tjäna pengar för att göra det. Flera av de första medlemmarna tillhörde sedan tidigare British 
Mineralogical Society. 

20 Rudwick utgår från denna term i sin The Great Devonian Controversy. Jfr kapitlet "Gentlemän och 
geologi", i Frängsmyr, Gubben som gräver. 

21 Om Greenoughs tidiga verksamhet, se Martin J. S. Rudwick, "Hutton and Werner Compared: 
George Greenoughs Geological Tour of Scotland in 1805", BJHS 1 (1962). Om föreningens mu
seum, se D. T. Moore, J. C. Thackray & D. L. Morgan, "A Short History of the Museum of the 
Geological Society of London, 1807-1911, with a Catalogue of the British and Irish Accessions, 
and Notes on Surviving Collections", Bulletin of the British Museum (Natural History) 19 (1991). 

22 Flera andra geologiska föreningar bildades i Storbritannien, t.ex. Royal Geological Society of Corn-
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wall (1814), Edinburgh Geological Society (1834), Yorkshire Geological Society (1837), Man
chester Geological Society (1838), Geological Society of Glasgow (1850), Liverpool Geological 
Society (1859). 

23 James A. Secord, "The Geological Survey of Great Britain as a Research School, 1839-1855", HS 
24 (1986). Från 1845 bar institutionen namnet Geological Survey of Great Britain and Ireland. 

24 Jean G. O'Connor & A. J. Meadows, "Specialization and Professionalization in British Geology", 
SSS 6 (1976). Är 1858 bildades Geologists Association, som blev en ny förening för icke-specia-
lister. 

25 Konstruktionen av den stratigrafiska profilen (kambrium, ordovicium, silur, devon etc.) har rönt 
stort intresse inom den geologihistoriska forskningen. Ämnet behandlas bland annat i Rudwick, 
The Great Devonian Controversa Secord, Controversy in Victorian Geology, Oldroyd, The Highlands 
Controversy. 

26 Robert A. Stafford, Scientist of Empire: Sir Roderick Murchison, Scientific Exploration & Victorian 
Imperialism (Cambridge, 1989). Se också Zeller, Inventing Canada. 

27 Secord, Controversy in Victorian Geology, 125. Secord utvecklar också detta resonemang i "King of 
Siluria: Roderick Murchison and the Imperial Theme in Nineteenth-Century British Geology", 
Victorian Studies 25 (1982). Jfr Stafford, Scientist of Empire. Den brittiska kartläggningen av Austra
lien behandlas i Robert A. Stafford, "A Far Frontier: British Geological Research in Australia during 
the Nineteenth Century", i International Science and National Scientific Identity: Australia between 
Britain and America, eds. R. W. Home & Sally Gregory Kohlstedt, Australasian Studies in History 
and Philosophy of Science 9 (Dordrecht, Boston, Mass. & London, 1991). En översiktlig diskus
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"Biogeography and Empire", i Cultures of Natural History. 

28 Anders Lundgren, "Geologin och jordens tillgångar: Vetenskap och attityder vid 1800-talets slut", i 
Paradiset och vildmarken, 209. En av US Geological Surveys första ledare (åren 1881-94) var för 
övrigt Grand Canyon-utforskaren John Wesley Powell (1834-1902). 

29 Lucier, "A Plea for Applied Geology", 287. 
30 Oldroyd, Thinking about the Earth, 117. 
31 De geologiska undersökningarna i framför allt Storbritannien, Nordamerika och Australien har 

beskrivits i en mängd arbeten. Vissa av dessa arbeten har författats av historiker, men de flesta är 
skrivna av geologer som haft direkt anknytning till institutionerna. Se t.ex. W. Hendrickson, 
"Nineteenth Century State Geological Survey: Early Government Support for Science", Isis 52 
(1961); Gordon L. Herries Davies, Sheets ofMany Colours: The Mapping of Ireland's Rocks, 1750— 
1890 (Dublin, 1983); Mary C. Rabbit, Minerals, Lands, and Geology for the Common Defense and 
General Weifare, 4 vol. (Washington, D. C., 1979-86); H. E. Wilson, Down to Earth: One Hundred 
and Fifty Years of the British Geological Survey (Edinburgh, 1985); Michael L. Smith, Pacific Visions: 
California Scientists and the Environment 1850—1915 (New Haven & London, 1987); William E. 
Eagan, "The Canadian Geological Survey: Hinterland between two Metropolises", ESH12 (1993); 
Gordon L. Herries Davies, North from the Hook: 150 Years of the Geological Survey of Ireland 
(Dublin, 1995). 

32 Eriksson, Kartläggarna, 115. 
33 Secord, "The Geological Survey of Great Britain as a Research School, 1839-1855". 
34 Widmalm, Mellan kartan och verkligheten, 101. 
35 Forskningen kring detta tema är stor. För en översikt, se Mapping the Nation, ed. Gopal 

Balakrishnan, With an Introduction by Benedict Anderson (1996), ny utgåva (London & New 
York, 1999). 

36 Sverker Sörlin, [ree.] "Sven Widmalm, Mellan kartan och verkligheten: Geodesi och kartläggning, 
1695-1860", Lychnos 1990, 360. 

37 Ehn, Frykman & Löfgren, Försvenskningen av Sverige, 89. 
38 Oldroyd, Thinking about the Earth, 122f. 
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39 Carolyn Merchant, Ecological Revolutions: Nature, Gender, and Science in New England (Chapel Hill 
& London, 1989), 22. Liksom Oldroyd lutar sig Merchant mot Foucault. 

40 "Geologiska Undersökningens krönika: Ofulländadt". Underskrivet av A. E. [Axel Erdmann] 20. 5. 
1862, SGU:s arkiv. På dokumentets omslag finns ett tydligt rivmärke som visar att det varit för
seglat. Där står också "Öppnades 20/5 1872", vilket antyder att Erdmanns önskan uppfylldes. En 
maskinskriven avskrift av originaldokumentet har gjorts av Birgitta Henriksson vid SGU, Lund. 
Denna kopia finns i samma kapsel. 

41 Erdmanns krönika är dock inte helt okänd. Den finns beskriven i Anders Damberg, "Hur SGU 
kom till", SGU information 7 (1984), och i Ulf Lindberg, "Geologi som kartläggning: Kring till
komsten av Sveriges Geologiska Undersökning", opubl. D-uppsats, Institutionen för idéhistoria, 
Umeå universitet (1996). 

42 Om Erdmann, se t.ex. "Axel Joachim Erdmann", i Edvard Erdmann, "Sveriges Geologiska Under
söknings chefer och tjänstemän från verkets grundläggande år 1858 t.o.m. 1919 jämte förteckning 
öfver de extrageologer som under ett afsevärdt antal år eller eljest på ett förtjänstfullt sätt utfört 
arbeten för institutionen" (1920), SGU:s arkiv; Alfred E. Törnebohm, "Axel Joachim Erdmann: 
Professor, chef för Sveriges geologiska undersökning", i LKVA 2 (1878—85); Nils Zenzén, "Axel 
Joachim Erdmann", i SBL 14 (Stockholm, 1953). 

43 Jfr Gunnar Eriksson, "Rudbeck och Linné - enmansinstitutioner", i Kunskapens trädgårdar. 
44 Latour, Science in Action, passim. 
45 Vid denna tid föregicks en bergsexamen av en hovrättsexamen. 
46 Per Lagerhjelm, "Jacob Henrik af Forselles: Bergshauptman", i LKVA 1 (1869—73); Zenzén, "Geo

logiska kartor och geologisk kartläggning i Sverige före upprättandet av Sveriges Geologiska Under
sökning", 329f. 

47 Citatet taget från Lagerhjelm, "Jacob Henrik af Forselles", 7. 
48 Under perioden 1841-48 gjorde Erdmann fältresor genom Nyköpings län, Stockholms län, Upp

sala län, Dalarna, Bohuslän, Värmland, Östergötland, Västergötland, Småland, Blekinge, Gotland, 
Öland samt Ångermanland, Jämtland och Härjedalen. 

49 Axel Erdmann, "Några ord med anledning af Herr C.W.P:s anmälan om 'Bidrag till kännedomen 
om Sveriges Qvartära Bildningar af A. Erdmann'", Svensk Literatur- Tidskrift ( 1869), bihanget "Till-
lägg", 7. Som son i en förmögen grosshandlarfamilj hade Erdmann inte några ekonomiska bekym
mer med att finansiera sina arbeten. 

50 Erdmanns föreläsningsmanus finns bevarade i SGU:s arkiv. 
51 Axel Erdmann, Lärobok i mineralogien (Stockholm, 1853); idem, Vägledning till bergarternas känne

dom, med särskild hänsyn till Sveriges geologiska forhållanden och med fästadt afteende tillika på deras 
allmänna praktiska nytta och användbarhet för konstnärer, byggmästare, landtbrukare, o.s.v. (Stock
holm, 1855). 

52 Dokumentsamlingen "Diverse frågor om Landets höjning och sänkning , SGU:s arkiv. Bland mate
rialet finns både Erdmanns egna beräkningar och information som han erhållit från utländska 
kollegor, bl.a. Robert Chambers. 

53 Axel Erdmann, "Svenska vallens höjning", ÖKVAF4 (1847), 282. 
54 Axel Erdmann & Sven Lovén, "Östersjöns medelniveau", ÖKVAF7 (1850), 48f. 
55 Se också Törnebohm, "Axel Joachim Erdmann", 507. 
56 Efter förslag från SGU-geologen Algernon Börtzell tillkom senare självregistrerande medelvatten-

ståndsmätningar. Mätningarna gjordes dagligen genom avläsning av en mätskala på en järnarm, 
fastsatt på en lodrät bergvägg. Om vattenståndsmätningarna, se t.ex. L. A. Forssman, "Observatio
ner öfver vattenhöjden vid Sveriges kuster", KVAHXò'.W (1876). 

57 P. G. Rosén, "Om Östersjöns medelvattenstånd och svenska kustens höjning", Ymer 1888, 81f. Se 
också idem, "Preliminära resultat af precisionsafvägningar och vattenhöjdiakttagelser vid Sveriges 
kuster", Ymer 1896. I Finland inleddes precisionsavvägningar 1893, se Erik Gustaf Petterson, 
"Landhöjning och vattenståndsförändringar", Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar, Januari 
(1926). 
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58 Jakob Henrik af Forselles, Geognostisk Karta öfuer Sverige. Södra delen till 64°n. Latitud, På Bruks-
Societetens anmodan upprättad af J. H. af Forselles under åren 1838-1855, Skala 1:400 000 
(Stockholm [1856?]). Jag har ej haft tillgång till detta kartverk. Någon större praktisk användning 
kom Forselies' kartor aldrig att få. Se Anders Damberg, "Geognostiska kartans skapare jubilerar", 
SGU information 9 (1985). 

59 Då inget annat anges bygger följande stycke på Erdmanns "Geologiska Undersökningens krönika". 
Eftersom originaldokumentet saknar paginering kommer sidhänvisningar till den paginerade av
skriften att anföras. 

60 "Uppsala hushållningssällskap kostnad-beräkning för undersökningar Uppsala Län 1855", under
skrivet av Axel Erdmann, Elias Fries och Lars Svanberg, Stockholm och Uppsala 20. och 23. 3. 
1855, SGU:s arkiv. Utlåtandet skrevs dock av Erdmann och godkändes sedan av de två övriga. 
Förslaget var att staten och Hushållningssällskapet skulle bidra med 3 000 Riksdaler var per år 
under tio år. Därefter beräknade man att arbetet skulle vara avklarat. En tanke var att denna verk
samhet i Uppsala län därefter skulle spridas till andra län, så att "slutligen öfver hela landet ett 
fullständigt nät af dylika undersökningar vore utsträckt". 

61 Johan Arrhenius, Berättelse öfuer Förhandlingarne vid det sjunde allmänna Svenska Landtbruksmötet i 
Upsala ar 1855 (Upsala, 1856), 61, 63. I krönikan heter det att Erdmann uppmanade till att "en 
allmän geologisk undersökning af vårt fädernesland, såsom varande ett företag, genom hvilket 
vetenskap, konst och näring otvifvelaktigt skulle tillskyndas stora fördelar, måste så snart som möj
ligt kunna bringas igång". Se Erdmann, "Geologiska Undersökningens krönika", 2. 

62 Erdmann spekulerar i att en tänkbar orsak till avslaget kunde ha haft att göra med att 
Lantbruksakademiens dåvarande direktör, Gabriel Poppius (1770—1856), var osams med Kraemer 
och därför motsatte sig allt som denne föreslog. 

63 Erdmann, "Geologiska Undersökningens krönika", 3. Om diskussionen inom Vetenskapsakade
mien, se Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 7f. 

64 "Kongl. Landtbruks-Akademiens underdåniga Förslag till en Allmän Geologisk undersökning och 
Geognostiska kartors upprättande för hela riket, med anledning af Kongl. Maj:ts Nådiga Remiss 
uppå Upsala läns Hushållnings-Sällskaps ansökning om anslag af allmänna medel, för anställandet 
af geologiska undersökningar i länet", Handlingar rörande landtbruket och dess binäringar utgifne af 
Kongl. Svenska Landtbruks-Akademien, 16, 1856 (Stockholm, 1857). 

65 Erdmann, "Geologiska Undersökningens krönika", 3. 
66 Axel Erdmann till Upsala läns Kongl. Hushållningssällskap 12. 5. 1857, SGU:s arkiv. 
67 Statsutskottets utlåtande 1848:200. Utlåtandet bifölls av samtliga ständer. 
68 Om relationen mellan vetenskap och jordbruk i Sverige under 1800-talet, se Mårald, Jordens krets

lopp. 
69 Mats Larsson, En svensk ekonomisk historia 1850—1985 (1991), 2 tryckn. (Stockholm, 1993), 14. 
70 Se t.ex. Hampus von Post, "Kort beskrifning om medlersta Sweriges jordmåner", i Samling af upp

lysningar och underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län (Westerås, 1855). Skriften 
riktade sig till praktiskt arbetande lantmän och beskriver olika typer av jordslag. Enligt Gunnar 
Eriksson är det här som begreppet "varvig lera" används för första gången. Se Gunnar Eriksson, 
"von Post, Hampus", i SBL 29 (Stockholm, 1996), 477. Om von Post, se också Rutger Sernander, 
"Hampus von Post: Minnesteckning", GFF34 (1912). 

71 Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 123f. 
72 Om förhållandet mellan von Posts och Erdmanns arbeten, se Sernander, "Hampus von Post", 145. 
73 Ibid., I45f. Det bör dock tilläggas att det dröjde ännu några år innan begreppet "inlandsis" började 

användas regelbundet i kartbladsbeskrivningarna. Jfr Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 126. 
74 Erdmann, "Geologiska Undersökningens krönika", 4. 
75 Se t.ex. Erdmann, "Sveriges Geologiska Undersöknings första halfsekel", 2; Törnebohm, "Axel Joa

chim Erdmann", 511 f.; Zenzén, "Axel Joachim Erdmann", 27. 
76 "Comparative History of National Geological Surveys: Preliminary Compilations from 32 Agencies 
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Worldwide" (opubl. manuskript). Denna uppgift har jag Clifford Nelson, United States Geological 
Survey, att tacka för. 

77 Erdmann, "Geologiska Undersökningens krönika", 4. Jfr idem, Sveriges qvartära bildningar, 2. 
78 Kongl. Maj:ts Proposition 1856:22. 
79 Ibid., 1-3. Enligt den optimistiska tidskalkylen skulle själva undersökningen ta nitton år och den 

efterföljande sammanställningen och utgivandet av materialet göras på tre år. 
80 Jfr diskussionen i Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 8f. 
81 Carlsson hade då lämnat Erdmanns undersökning för att studera vid Falu Bergsskola. 
82 Axel Erdmann till Upsalaläns Kongl. Hushållningssällskap 12. 5. 1857. 
83 En handritad karta som sannolikt är denna originalkarta finns bevarad i SGU:s arkiv. Se Anders 

Damberg, "Klenod till SGU", SGU information 2 (1989). 
84 Erdmann, "Geologiska Undersökningens krönika", 5. 
85 Ibid., 6. 
86 Angelins karta trycktes i München 1859 (i skala 1:275 000) och överlämnades till Hushållningssäll

skapet samma år. Inledande delar av kartbeskrivningen trycktes 1862, men i sin helhet utkom den 
först 1877 sedan Bernhard Lundgren hade slutfört arbetet. Nils Peter Angelin, Geologisk öfversigts-
karta öfver Skåne med åtföljande text, på uppdrag af Malmöhus och Christianstads läns Kongl. Hushåll
ningssällskap utarbetad (Lund, 1877). För övrigt bestämde sig även Göteborgs och Bohusläns Hus
hållningssällskap för att producera en egen kartserie. Kartläggningen utfördes här av E. W. Olbers, 
som var adjunkt vid Alnarps Lantbruksinstitut. Olbers började arbeta 1858 och färdigställde flera 
mindre kartor som utgavs åren 1858—67. 

87 Om Angelins samlingar och hans senare verksamhet som intendent för Naturhistoriska riksmuseets 
paleozoologiska avdelning, se Gerhard Holm, "Paleozoologiska afdelningen", i Naturhistoriska 
riksmuseets historia: Dess uppkomst och utveckling (Stockholm, 1916). Åren 1860—64 var Angelin 
adjunkt i paleontologi vid Lunds universitet. 

88 Rudwick, "The Foundation of the Geological Society of London". 
89 Erdmann, "Geologiska Undersökningens krönika", 12. 
90 Kongl. Maj:ts nådiga Skrifwelse till professorn m.m. A. J. Erdmann, angående werkställande af 

geologiska undersökningar inom fäderneslandet, SFS 1858:36. Notera att begreppet "geologisk" 
används i rubriken, medan begreppet "geognostisk" används i texten. 

91 Ibid. 
92 Erdmann, "Geologiska Undersökningens krönika", 12f. 
93 Ibid., 14. Axel Erdmanns föräldrar kom för övrigt från Tyskland. 
94 Erdmann fick senare en förfrågan från en annan tysk geolog som önskade anställning vid SGU, men 

Erdmann tackade nej. Efter den första tysken, Stapff, hade Erdmann "fått nog försmak af'Tysk
heten' för att ytterligare anställa än en utlänning". 

95 Matti Klinge, Studenter och idéer: Studentkåren vid Helsingfors universitet 1828—1960, vol. 2 1853— 
1871, Helsingfors studentkårs historia VI (Helsingfors, 1971), 84f. 

96 Erdmann, "Sveriges Geologiska Undersöknings första halfsekel". 
97 Erdmann, "Geologiska Undersökningens krönika", 19. 
98 Jfr Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 131. 
99 Axel Erdmann till Hampus von Post 21.1. 1859, SGU:s arkiv. Jag har ej haft tillgång till von Posts 

eventuella svar. 
100 Axel Erdmann till Hampus von Post 5. 4. 1859, SGU:s arkiv. Till de viktigaste ämnena räknade 

Erdmann mineralogi, kemi och fysik. 
101 Axel Erdmann till Hampus von Post 11. 11. 1859, SGU:s arkiv. 
102 Ibid. 
103 Axel Erdmann till Hampus von Post 2. 11. 1860, SGU:s arkiv. 
104 Börtzell, som blev expert på kartframställning, arbetade vid SGU fram till 1873 då han anställdes 

som chef för Generalstabens litografiska anstalt. Anders Damberg, "SGU:s reguljära kartserier", 
SGU information 2 (1987). 
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105 Linnarsson, ibland omnämnd som "Palle", utnämndes samma år till docent i geologi och minera
logi vid Uppsala universitet. Se vidare Alfred Nathorst, "Om Gustaf Linnarsson och hans bidrag till 
den svenska kambrisk-siluriska formationens geologi och paleontologi", GFF 5 (1881); Sven 
Laufeld, "GustafLinnarsson 1841-1881", SGUinformation9 (1981). 

106 Holm, "Paleozoologiska afdelningen", 225-230. 
107 De ekonomiska uppgifterna är hämtade från Riksdagstrycket. År 1910 uppfördes SGU på ordinarie 

stat. 
108 Anders Lundgren, "Discipliner och institutionalisering inom 1900-talets svenska vetenskaper", i 

Från hermetism till rationell distribution: Föredrag vid svensk idéhistorisk konferens 1992, red. Bosse 
Sundin, Idéhistoriska skrifter 14, Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet (1993), lOlf. 

109 Adressen ändrades senare till Mäster Samuelsgatan 44. Om Slöjdföreningen, se t.ex. Gunilla Frick, 
Svenska slöjdföreningen och konstindustrin före 1905, Nordiska museets Handlingar 91 (Stockholm 
& Lund, 1978). 

110 Om arbetsrummens inredning, se Anders Damberg, "SGU för 100 år sedan: En tidsbild", SGU 
information 2 (1991). 

111 Anders Damberg, "SGU:s lokaler före Frescati tiden: Det började vid Kornhamnstorg i Gamla stan", 
SGU information 1 (1991); Beckman, Naturens palats, 185f. 

112 Secord, "The Geological Survey of Great Britain as a Research School, 1839-1855", 24lf. 
113 Törnebohm uttrycker sig på följande sätt: "så blef för Erdmann Sveriges Geologiska Undersökning 

efter hand lika kär som familjen, och kommo någon gång de privata intressena och embetsgöro-
målen uti kollision, så fìngo de förra utan betänkande gifva vika. [ ] Hans intresse absorberades 
efter hand till den grad af embetsåliggandena, att han, oaktadt sina lyckliga familjeförhållanden, 
dock till sist ansåg en familjefaders pligter såsom ett onus, hvilket en vetenskapsman helst borde 
undvika, och i förtroliga samspråk med någon af sina 'unga vänner' — såsom han plägade kalla sina 
medhjelpare - gaf han mer än en gång det rådet: 'Käre, gift sig aldrig'." Törnebohm, "Axel Joachim 
Erdmann", 522. Axel Erdmann var sedan 1839 gift med Sofia Charlotta Nyström (1816-1886). 
Även De la Beche uppmanade sina geologer att förbli ungkarlar för att inte splittra sin upp
märksamhet på arbetet. Se Secord, "The Geological Survey of Great Britain as a Research School, 
1839-1855", 241. 

114 År 1860 blev Nordenskiöld ny intendent för den mineralogiska avdelningen efter Mosander. 
115 Erdmann, "Geologiska Undersökningens krönika", 20, 21. 
116 Ibid., 22, not 29. 
117 Jfr Sven-Eric Liedman, Att förändra världen — men med måtta: Det svenska 1800-talet speglat i C. A. 

Agardhs och C. J. Boströms liv och verk (Stockholm, 1991), 134. 
118 Se t.ex. Erdmann, "Några ord med anledning af Herr C. W. P:s anmälan", 9. 
119 Militäruniform användes däremot av de högre cheferna vid motsvarande institution i Storbritan

nien. 
120 Skrifterna författades 1880-1908 och tycktes i 10-100 exemplar. Om dessa skrifter, se även Anders 

Damberg, "En Elaks skämtskrifter", SGU information 2 (1990). 
121 Edvard Erdmann, "Några erinringar från S.G.U:s första halfsekel: Föredrag med skämt, visor och 

gubbar" och "Förr och nu eller Tiderna förändras och vi med dem", i idem, "Femtioårsbok". 
122 Idem, "Några erinringar från S.G.U:s första halfsekel", 7f. 
123 Ibid., 15. 
124 Ibid., 16. 
125 Se även "En Elak Bok: Tillägnad en snäll sjuttioåring 31 oktober 1910 (1910), KVA:s arkiv. 
126 Arvid Högbom, "Alfred Elis Törnebohm: Minnesteckning", GFF3A (1912), 11 Of. 
127 Anders Damberg, "SGU:s organisation: En återblick över 130 år", SGU information 5 (1988). Även 

vaktmästaren kunde bistå i det geologiska arbetet. Alfred Olsson, som anställdes 1877, utbildade sig 
till extrageolog och deltog både som kartritare och i fältarbetet. Se Damberg, "SGU för 100 år 
sedan". 
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128 Kongl Majrts nådiga instruktion för Sveriges geologiska undersökning, SFS 1882:31. År 1897 änd
rades åter vissa detaljer, se Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående ändring af den för Sveriges 
geologiska undersökning gällande nådiga instruktion den 2 Juni 1882, SFS 1897:115. 

129 Om nya titlar, se Kungl. Maj:ts nådiga instruktion för Sveriges geologiska undersökning, SFS 
1914:450. Chefens titel blev nu Överdirektör och geologerna blev statsgeologer. 

130 Alfred Nathorst, "Sveriges Geologiska Undersökning: Dess senaste publikationer samt några ord 
om dess verksamhet", Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri (1890), 586; Högbom, 
"Alfred Elis Törnebohm", 125. 

131 Anders Damberg, "Tillfällighetsarbeten i 120 år: SGU:s extrageologer genom tiderna", SGU infor
mation 2 (1990), 6. 

132 Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 53. 
133 Jfr William A. S. Sarjeant, "Alice Wilson, First Woman Geologist with the Geological Survey of 

Canada", FSH 12 (1993). Alice Wilson anställdes som "assistant geologist" 1936. 
134 Medan 1 645 män doktorerade i Sverige 1875-1914, var det endast 22 kvinnor som gjorde det. 

Om kvinnornas situation vid universiteten i Sverige, se t.ex. Ann-Sofie Ohlander, "En utomordent
lig balansakt: Kvinnliga forskarpionjärer i Norden, Historisk tidskrift 1 (1987); Birgitta Odén, 
"Han, hon och lagerkransen", i Bildning, kunskap, demokrati: En vänbok till Gunnar Bergendal, red. 
Göte Rudwall (Lund, 1995); Tord Rönnholm, Kunskapens kvinnor: Sekelskiftets studentskor i mötet 
med den manliga universitetsvärlden, Forskningsrapporter från Institutionen för Historiska studier 
vid Umeå universitet 12 (1999); Hanna Markusson, "Ett könsmässigt ingenmansland: Lagerkran-
sade kvinnliga kvinnor — och manliga", i Sekelskiftets utmaningar: Essäer om välfärd, utbildning och 
nationell identitet vid förra sekelskiftet 1900, red. Ann-Katrin Hatje & Peder Alex (kommande). 

135 Flera fallstudier som belyser sådana omständigheter, såväl socialhistoriskt som biografiskt, står att 
läsa i Uneasy Careers and Intimate Lives: Women in Science 1789-1979, eds. Pnina Abir-Am & 
Dorinda Outram (New Brunswick, N. J., & London, 1987). Vikten av kvinnliga förebilder inom 
geologin tas upp i Jill Stephanie Schneiderman, "Growth and Development of a Woman Scientist 
and Educator", ESH 11 (1992); Lois B. Arnold, "The Bascom-Goldschmidt-Porter Correspond-
ence 1907 to 1922", FSH 12 (1993). 

136 Naomi Oreskes, "Objectivity or Heroism? On the Invisibility of Women in Science", i Science in the 
Field. 

137 Jfr Margaret W. Rossiter, Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1940 (1982), 2 
uppl. (Baltimore & London, 1989); Doreen Massey, Space, Place and Gender (Oxford, 1994). 

138 Uppgifterna om kvinnorna vid SGU är hämtade från "Matrikel öfver tjänsteinnehavare som afses i 
lagen angående civila tjänsteinnehavares rätt till pension 1910-ca 1943"; "Matrikel öfver icke-ordi-
narie personal 1910-1947"; "Matrikel öfver icke-ordinarie personal 1947-", SGU:s arkiv. 

139 Se vidare Mary R. S. Creese & Thomas M. Creese, "British Women Who Contributed to Research 
in the Geological Sciences in the Nineteenth Century", BJHS TI (1994), 25f.; Martina Kölbl-
Ebert, "Charlotte Murchison (née Hugonin) 1788-1869" och idem, "Mary Buckland (née Mor
land) 1797-1857", ESH 16 (1997). Om förhållandet mellan hemliv och akademisk profession, se 
även Uneasy Careers and Intimate Lives. 

140 Latour, Science in Action, 225-237. 
141 Erdmann, "Förr och nu", 26. På varje geologiskt kartblad angavs vilket kartunderlag som hade 

använts. 
142 Jfr beskrivningen i Sveriges kartläggning: En översikt, Kartografiska sällskapet (Stockholm, 1922), 

134-136. 
143 Fältdagböckerna finns samlade i SGU:s arkiv. För en essä om "hemförandets" plats i vetenskaps

historien, se Sverker Sörlin, "Om hemförande", i Villfarelsens blick: Essäer om resan som kultur, red. 
Raoul Granqvist (Stockholm/Stehag, 1996). 

144 Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 4. 
145 Ibid., 53. 
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146 Törnebohm, "Axel Joachim Erdmann", 519. 
147 Erdmann, "Förr och nu", 24f. 
148 Om järnvägsbyggandet i Sverige, se Arne Kaijser, I fädrens spår. . Den svenska infrastrukturens 

historiska utveckling och framtida utmaningar (Stockholm, 1994), 138-151. 
149 Nathorst, "En återblick på geologiens ställning i Sverige vid tiden för Geologiska Föreningens bil

dande", 453. 
150 Ett annat och betydligt billigare kommunikationsmedel som senare introducerades inom SGU var 

cykeln. 
151 Om järnvägens betydelse för geologiforskningen under 1800-talet, se också Michael Freeman, 

"Tracks to a New World: Railway Excavation and the Extension of Geological Knowledge in Mid-
Nineteenth-Century Britain", BJHS 34 (2001). Samtidigt bidrog järnvägarna också till att styra 
valet av undersökningsplatser, det vill säga att fältforskningen ofta förlades där kommunikations
möjligheterna var goda (det så kallade "stråkproblemet"). 

152 Skånska cementaktiebolaget bildades 1871 på initiativ av Otto Torell. 
153 Hjalmar Nathorst till Axel Erdmann 2. 3. 1866, SGU:s arkiv. 
154 "Kostnadsförslag och plan till en geologisk undersökning af landskapet Skåne". Dokumentet är 

undertecknat av Otto Torell och E. W. Olbers, 24. 2. 1866, SGU:s arkiv. Torell riktade själv vass 
kritik mot SGU:s verksamhet i sin "Om de Geologiska forskningarne i Norge", Lunds Universitets 
Års-skrift 1865, där han framhöll Norge som ett mönsterland för geologisk kartverksamhet. Jfr Axel 
Erdmanns lika skarpa svar till Torell i sin Sveriges qvartära bildningar, 12-14, not 1. 

155 Axel Erdmann till Hjalmar Nathorst 16. 4. 1866, SGU:s arkiv. 
156 Ibid. 
157 Hjalmar Nathorst till Axel Erdmann 28. 4. 1866, SGU:s arkiv. 
158 Erdmann, "Några erinringar från S.G.U:s första halfsekel", 6. 
159 Axel Erdmann till David Hummel 28. 7. 1868, SGU:s arkiv. 
160 Sina sista år ägnade Erdmann också åt att försöka framställa tunnslipade skikt av bergarter, vars 

ingående komponenter (textur) han avsåg studera med hjälp av ljusmikroskop. Se Björn Sundquist, 
"Upptäckten av stenarnas textur", Geologiskt forum 26 (2000). 

161 Damberg, "SGU:s reguljära kartserier". 
162 Under 1880-talet bidrog dock Hushållningssällskapen till att praktiskt geologiska undersökningar 

även gjordes i Norrland. 
163 Alfred E. Törnebohm till kungen 17. 9. 1903. Brevet citerat från Lundqvist, Kvartärgeologisk forsk

ning i Sverige under ett sekels 52. 
164 Se vidare Sörlin, Framtidslandet, 127-145. Utgivna arbeten av SGU 1858-1930: Serie Aa. Geolo

giska kartblad i skala 1:50 000 med beskrivningar (kombinerade jord- och bergartskartor). 170 st. 
under perioden 1862-1930; Serie Ab. Geologiska kartblad i skala 1:200 000 med beskrivningar 
(kombinerade jord- och bergartskartor). 15 st. under perioden 1877-93; Serie Ac. Geologiska kart
blad i skala 1:100 000 med beskrivningar (kombinerade jord- och bergartskartor). 8 st. under 
perioden 1902-04; Serie Ala. Berggrundskartor i skala 1:200 000 med beskrivningar. 3 st. under 
perioden 1904-06; Serie Bb. Specialkartor med beskrivningar. 12 st. under perioden 1865-1930; 
Serie C. Avhandlingar och uppsatser. 364 st. under perioden 1868-1930; Serie Ca. Avhandlingar 
och uppsatser (i stort format). 22 st. under perioden 1900-30; Serie D. Torvmarkskartor i skala 
1:100 000 med beskrivningar. 13 st. under perioden 1921-23. Uppgifterna är hämtade från Ragnar 
Sandegren, Register över Sveriges Geologiska Undersöknings publikationer 1858-1958, SGU serie C 
563, Årsbok (1959) 53:1 (1959). 

165 Se t.ex. Gerald D. Nash, "The Conflict between Pure and Applied Science in Nineteenth-century 
Public Policy: The California Geological Survey, 1860-1874", Isis 54 (1963). 

166 Högbom, "Alfred Elis Törnebohm", 111. Törnebohm, som sedan 1869 hade upprätthållit chef
skapet efter Erdmann, degraderades till chefens biträde. 

167 Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 138-157; idem, "Gestalter i svensk lärdomshistoria 2: Otto 
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Torell"; idem, "Otto Torells reseberättelse 1862-63". Se även Leonard Holmström, "Otto Torell", 
GFF 23 (1901); Gert Nelje, Otto Torell: En skildring av Varbergssonen Otto Torells liv och gärning 
(1828-1900), Hembygdsföreningen Gamla Varberg (1998). 

168 Det vanliga är att uppge att Torell disputerade i zoologi 1853. Frängsmyr menar dock att Torell 
disputerade först 1859 och att det var skriften Bidrag till Spetsbergens molluskfauna jemte en allmän 
öfversigt af arktiska regionens naturförhållanden och forntida utbredning, / (Stockholm, 1859) som 
utgjorde doktorsavhandlingen. Se Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 141, not 8; idem, "Gestalter i 
svensk lärdomshistoria 2: Otto Torell", 74, 76. 

169 Citerat från Holmström, "Otto Torell", 450. 
170 Otto Torell, "Undersökningar öfver istiden, I", ÖKVAF 23 (1872); idem, "Undersökningar öfver 

istiden, II", ÖKVAF 30 (1873); idem, "Undersökningar öfver istiden, III", ÖKVAF 44 (1887). 
Dessa uppsatser trycktes även i SGU serie C 18 (1873) och 91 (1887). 

171 SFS 1882:31. 
172 Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 153. Torell var inte ensam om att göra en sådan vändning från det 

"teoretiska" till det "tillämpade". För en jämförelse, se t.ex. Geoffrey Tweedale, "Geology and 
Industriai Consultancy: Sir William Boyd Dawkins (1837-1929) and the Kent Coalfìeld", BJHS 
24 (1991). 

173 Adolf Erik Nordenskiöld, "Om anslag till fortsättning af landets geologiska undersökning samt om 
Geologiska karteverkets förenande med Naturhistoriska Riksmuseum", Motioner i Andra kamma
ren 1871:176. 

174 Statsutskottets utlåtande 1871:15. 
175 En särskild medhjälpare, ingenjören Hjalmar Lundbohm, rekryterades speciellt för detta ändamål 

1879. Lundbohm blev senare välkänd disponent för LKAB i Kiruna. Se vidare Yngve Ångström, 
Hjalmar Lundbohm: "Lapplands okrönte kung" (Stockholm, 1965). 

176 Om SGU:s starka förhållande till näringarna under Torells chefstid, se Eriksson, Kartläggarna, 
106ff. 

177 Holmström, "Otto Torell", 421, 443. Jfr dock Frängsmyr, Vetenskapsmannen som hjälte, 171f. 
178 Om Törnebohm, se t.ex. Högbom, "Alfred Elis Törnebohm"; Axel Hamberg, "Alfred Elis Törne

bohm: Professor och chef för Sveriges Geologiska undersökning", i LKVA 6 (1921-38). 
179 Därutöver kan tilläggas att Törnebohms livsåskådning i vissa avseenden skilde sig från den materia

lism som många av samtidens naturvetare stod för. Hans kombinerade intresse för geologi och 
spiritism ledde honom in på diverse kosmologiska ämnen, som tyngdkraftens mystiska natur och 
möjligheten av rymdvarelser. Törnebohm bidrog även till grundandet av Spiritistiska Litteratur
föreningen. Han var därtill mycket lång och smal, vilket tydligen uppfattades som komiskt i SGU-
kretsen. Följande början på en längre dikt, författad av Edvard Erdmann, vittnar om det: "För öfrigt 
han var - ja det kunde man ana - som skapader att uppå jordytan spana; Han var ju så praktisk, 
eterisk och lätt; Med minimum kött på sitt smala skelett." Erdmann, "Några erinringar från 
S.G.U:s första halfsekel", 17. 

180 Högbom, "Alfred Elis Törnebohm", 112. 
181 Axel Vilhelm Ljungman, "om framställning till Kongl. Maj:t i sammanhang med beviljande af an

slag för fortsättande af de geologiska undersökningarne om desammas ställande under vetenskaps
akademiens inseende", Motioner i Andra Kammaren 1889:116. Inte heller denna motion bifölls, se 
Statsutskottets utlåtande 1889:7. 

182 Anderssons samlingar kom sedermera att bilda grunden till Östasiatiska museet i Sverige. 
183 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga instruktion för Sveriges geologiska undersökning, SFS 1902:116. 
184 Se debatten i "Mötet den 2 maj 1907" och Johan Gunnar Andersson, "Några ord om Sveriges 

Geologiska Undersöknings organisation och framtida ställning", GFF29 (1907). För att "prelimi
närt bemöta dem som äro emot oss" formulerade Fredrik Svenonius ett p.m. till försvar för SGU:s 
dubbla roll: att både bedriva grundforskning och tillämpad forskning. Fredrik Svenonius till Henrik 
Munthe 3. 2. 1906, KB. 



310 Christer Nordlund 

185 Kungl. Maj:ts förnyade nådiga instruktion för Sveriges geologiska undersökning, SFS 1909:186. I 
praktiken tycks dock ingen tydlig uppdelning av institutionen ha skett. 

186 Detta bland annat för att kunna fylla behovet av tillgång på stenkol och svavelkis. 
187 Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 52. 
188 För en detaljerad redogörelse av den tillämpade geologiska verksamhet som SGU bedrivit, i synner

het under perioden 1900—50, se Magnusson, "Sveriges Geologiska Undersökning inför sitt 100-
årsjubileum", 164-185. 

189 Kungl. Maj:ts instruktion för Sveriges geologiska undersökning, SFS 1921:797. Sveriges meteoro
logiska och hydrologiska institut (SMHI) inrättades 1919. Hydrografiska Byrån hade då funnits 
sedan 1908. 

190 SFS 1858:36, 2. 
191 Ibid., 2. 
192 Kungl. Maj:ts förnyade nådiga instruktion för Sveriges geologiska undersökning, SFS 1909:186, 1. 
193 Direktiv som skulle gälla speciellt för "Amanuens vid museum" ställdes dock 1882. Se SFS 

1882:31,6. 
194 Jag har tidigare behandlat detta museum i min uppsats "Organising Geology for Display: The 

Museum of the Swedish Geological Survey 1871-1915", Nordisk museologi (1999). 
195 Se t.ex. Hugh Torrens, "Early Collecting in the Field of Geology", i The Origins of Museums, eds. 

Oliver Impey & Arthur MacGregor (Oxford, 1985), 204-213; Susan M. Pearce, Museums, Objects 
and Collections: A Cultural Study (Leicester, 1992), 2; Simon Knell, "The Roller-Coaster of Museum 
Geology", i Exploring Science in Museums, ed. Susan M. Pearce (London & New Jersey, 1996), 31; 
Dorinda Outram, "New Spaces in Natural History", i Cultures of Natural History, 250. 

196 Einar Lönnberg, "Riksmuseum 1819-1841", i Naturhistoriska riksmuseets historia; Gunnar Bro
berg, "The Swedish Museum of Natural History", i Science in Sweden: The Royal Swedish Academy of 
Sciences 1739—1989, ed. Tore Frängsmyr (Canton MA, 1989), 150-154. 

197 Holmström, "Otto Torell", 401. Ett Mineralogiskt sällskap bildades i Uppsala 1836, vars samlingar 
sedermera kom att användas vid universitetets undervisning. Nilssons arkeologiska samling är där
emot välkänd. 

198 Susan Sheets-Pyenson, Cathedrals of Science: The Development ofColonial Natural History Museums 
during the Late Nineteenth Century (Kingston, 1988), 3-23; Susan M. Pearce, On Collecting: An 
Investigation into Collecting in the European Tradition (London, 1995), 132. 

199 Från att ha haft omkring 75 000 invånare vid 1800-talets början och drygt 90 000 vid seklets mitt, 
hade Stockholm närmare en kvarts miljon invånare år 1890. Den sista siffran kan jämföras med 
Lunds 15 000 och Uppsalas 21 000 vid samma tid. 

200 Beckman., Naturens palats, 34. 
201 Geologiska museer har dock inte rönt någon större uppmärksamhet, även om undantag finns. Se 

t.ex. Miklos Kåzmér, "Carpathian Minerals in the Eighteenth-Century Woodwardian Collection at 
Cambridge", Journal of the History of Collections 10 (1998); Patrick N. Wyse Jackson, "Geological 
Museums and their Collections: Rich Sources for Historians of Geology", AS 56 (1999). 

202 Litteraturen över detta ämne är mycket stor, se t.ex. Lucile H. Brockway, Science and Colonial 
Expansion: The Role of the British Royal Botanic Gardens (New York, 1979); Imperialism and the 
Natural World, ed. John M. MacKenzie (Manchester, 1990); Scientific Colonialism: A Cross-Cultural 
Comparison, eds. Nathan Reingold & Marc Rothenberg (Washington DC, 1987). Om geologiska 
museer, se t.ex. David Price, "John Woodward and a Surviving British Geological Collection from 
the Early Eighteenth Century", Journal ofthe History of Collections 1 (1989); Moore, Thackray & 
Morgan, "A Short History of the Museum of the Geological Society of London". 

203 Naturhistoriska riksmuseets samlingar och utställningar bestod däremot i stor utsträckning av 
objekt som förts till Sveriges från andra områden, framför allt från polartrakterna men även från 
exempelvis tropikerna. Se Beckman, Naturens palats, 59. 

204 Edvard Erdmann, "Geologiska museer", i Nordisk familjebok, bd. 9 (Stockholm, 1908), 980. 
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205 Om förhållandet mellan museer, objekt och politik, se Langdon Winner, "Do Artifacts Have 
Politics?", Daedalus 109 (1980). Om relationen mellan museer och kulturarv i allmänhet, se t.ex. 
Museums and the Making of "Ourselves": The Ro le of Objects in National Identity, ed. Flora E. S. 
Kaplan (London, 1994). 

206 Edvard Erdmann, Sveriges Geologiska Undersöknings Museum: Dess första anläggning, samt tillväxt, 
innehåll och utseende m.m. före flyttningen till Freskati 1915, SGU serie C 265, Årsbok (1915) 9:1 
(1916), lf. 

207 Cronqvist hade dessutom problem med hälsan och lämnade SGU 1871. 
208 Om Edvard Erdmann finns ännu mycket litet skrivet, utöver ett par korta levnadsteckningar. Axel 

Gavelin, "Edvard Erdmann", GFF46 (1924); Nils Zenzén, "Edvard Erdmann", i SBL 14 (Stock
holm, 1951). Den mest detaljerade översikten om Erdmanns verksamhet är förmodligen hans egen 
biografi "Edvard Erdmann", i "Sveriges Geologiska Undersöknings chefer och tjänstemän". 

209 Evert Baudou, "Montelius studietid i Uppsala", i Glyfer och arkeologiska rum, 83. Axel Erdmann d.y. 
blev sedermera professor i nyeuropeisk lingvistik. 

210 Edvard Erdmann, Beskrifning öfuer Skånes stenkolsförande formation, SGU serie C 3 (1872); idem, 
Beskrifning öfuer Skånes stenkolsfält och -grufvor, SGU serie C 65 (1887); idem, De skånska stenkols
fälten och deras tillgodogörande, SGU serie Ca 6 (1911-15). 

211 Edvard Erdmann gjorde således ingen akademisk karriär, men utnämndes 1907 till filosofìe heders
doktor vid Uppsala universitet. 

212 Idem, De allmännaste af Sveriges berg- och jordarter, lättfattligt beskrifria hufvudsakligen med afieende 
på deras användande inom landthushållningen (Stockholm, 1872); idem, Populär geologi (jämte mi
neralogi), en framställning af jordytans sammansättning, bildning och fortfarande omgestaltning, med 
afieende särskildtfästadt vid svenska förhållanden (Stockholm, 1874); idem, "Geologi", i Sveriges land 
och folk: Historisk-statistisk handbok, red. Gustav Sundbärg, 2 vol. (Stockholm, 1901), vol. I. 

213 Se även Edvard Erdmann, "Geologiska föreläsningstaflor, profiler m.m. framstälda efter en ny idé", 
GFF 5 (1881). En diger klippsamling med titeln "Tidningsartiklar af E. E. år 1901 rörande Sveriges 
Geologiska Undersökning och dess publikationer" finns bevarad i Separatavdelningen vid SGU:s 
arkiv. Erdmann översatte också en introduktionsbok i geologi till svenska, se Archibald Geikie, 
Geologi, sv. övers. Naturvetenskapens första grunder 5 (Stockholm, 1876). 

214 Jfr läroboksförfattarnas betydelse för fysikämnet, Thomas Kaiserfeld, "Laboratoriets didaktik: Fysi
ken på läroverken i början av 1900-talet", i Vetenskapsbärarna. 

215 Jfr "Mötet den 12 maj 1921", GFFAò (1921), 451. 
216 C. J. Otto Kjellström, "Har någon sett E. E. Ond? Det är nog icke många, som kunna säga det, men 

jag kan det", i "En Elak Bok", 35. 
217 Se planteckningen i Edvard Erdmann, Kort vägledning i Sveriges Geologiska Undersöknings Museum 

(Stockholm, 1874). 
218 Jfr Steven Shapin, "The House of Experiment in Seventeenth-Century England", Isis 79 (1988); 

Outram, "New Spaces in Natural History". 
219 Erdmann, Kort vägledning i Sveriges Geologiska Undersöknings Museum, 4f. 
220 Idem, Sveriges Geologiska Undersöknings Museum: Innehåll och planteckning (Stockholm, 1908), 5. 
221 Sverker Sörlin, "'Att skapa traditioner som aldrig öfvergifvas': Arthur Hazelius och det nationella 

arvet under 1800-talet", i Att forma bilden av den svunna tid: Nordiska museet i den svenska kultur
historien. En bok om Nordiska museet under 125 år, red. Elisabeth Hidemark & Bengt Nyström 
(Stockholm, 1998), 28. 

222 Erdmann, Sveriges Geologiska Undersöknings Museum (1916), 6. 
223 Ett antal av dessa block gavs som gåva till SGU vid den Allmänna Industriutställningen i Stockholm 

1866. 
224 Erdmann, Sveriges Geologiska Undersöknings Museum (1908), 7f. Dessa målningar var oftast gjorda 

efter fotografier som tagits av SGU:s geologer (flera av Fredrik Svenonius). Se vidare Anders Dam
berg, "Geologi som konst", SGU information 1 (1992). 
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225 Att Erdmann själv bekostade tavlorna framkommer i "Mötet den 7 Mars 1895", GFF17 (1895), 
213. 

226 Erdmann, Sveriges Geologiska Undersöknings Museum (1916), I6f. 
227 Frågan om förhållandet mellan "vetenskapliga" och "praktiskt inriktade" inslag var ett vanligt 

debattämne även vid andra museer, t.ex. vid Museum of Practical Geology i London, École des 
Mines i Paris och vid gruvskolan i Freiberg. Se vidare Philip S. Doughty, "Museums and Geology", 
i Exploring Science in Museums. 

228 Guiden trycktes även i en fransk version, Petit guide au Musée du Lever géologique de la Suède, och 
senare i en ny upplaga, Sveriges Geologiska Undersöknings Museum (1908). 

229 Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics ( London, 1995), 1-13. 
230 Ny Illustrerad Tidning 19. 12. 1874,431. 
231 Zenzén, "Edvard Erdmann", 31. 
232 Erdmann, Sveriges Geologiska Undersöknings Museum (1916), 31. Jfr situationen i det unga Natur

historiska riksmuseet, Beckman, Naturens palats, 230. 
233 Damberg, "SGU:s lokaler före Frescatitiden", 13. 
234 En motsvarande utåtriktad verksamhet bedrevs vid Statens historiska museum, där studiesamlingar 

av fornfynd sammanställdes. 
235 Mindre geologiska museer bildades också vid vissa av de tekniska skolorna. Se t.ex. Karl A. Grön-

wall, "Tekniska skolans i Kristianstad Handels- och Industrimuseum", GFF33 (1911). 
236 Erdmann, Sveriges Geologiska Undersöknings Museum (1916), 24. 
237 Latour, Science in Action, 233. 
238 Jfr Pearce, Museums, Objects and Collections, 85. 
239 SFS 1882:31, 6. 
240 De största samlingarna till antalet utgjordes av petrografiska och paleontologiska föremål. Samling

arna av växtfossil flyttades under 1890-talet till Naturhistoriska riksmuseets avdelning för fossila 
växter. 

241 Sifferuppgifterna är tagna från Erdmann, Sveriges Geologiska Undersöknings Museum (1916), 18f. 
242 En Elak [Edvard Erdmann], "Geologiska brottstycken: Tillfällighetens skämt af En Elak" (1896), 

12, KVA:s arkiv. 
243 Sven Laufeld, "Geologiska undersökningens museum upphör", SGU information 6 (1984). 
244 Pearce, Museums, Objects and Collections, 135. 
245 Ekström, Den utställda världen, 20. Om industriutställningarna i Sverige, se Göran Rosander, 

"Industrins vaktparad: Varuexpositioner i Sverige före första världskriget", Saga och sed: Kungl. Gus
tav Adolfs Akademiens Årsbok 1983. 

246 Pearce, Museums, Objects and Collection, 136. 
247 Ekström, Den utställda världen, 295. 
248 Erdmann, Sveriges Geologiska Undersöknings Museum (1916), 24f. Under perioden 1862-1915 del

tog SGU även i elva större nationella lantbruks- och industriutställningar. 
249 Grandien, Rönndruvans glöd, 178f. 
250 T.ex. Edvard Erdmann, Kort redogörelse för Sveriges Geologiska Undersöknings utställning af geologiska 

kartor m.m. vid Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896(Stockholm, 1896). Flera av 
Erdmanns detaljerade beskrivningar för hur SGU:s utställningar skulle se ut finns bevarade i SGU:s 
arkiv. 

251 Idem, "Sveriges Geologiska Undersöknings utställning vid Allmänna Konst- och Industri-utställ
ningen i Stockholm 1897", GFF 19 (1897), 426. Guiden finns även tryckt i SGU serie C 174 
(1897). 

252 Kortfattade redogörelser för SGU:s utställningsverksamhet efter 1923 finns i Anders Damberg, 
"Från London 1862 till 'Ur tiden 1982", SGU information 2 (1989). Om Göteborgsutställningen 
1923, se t.ex. andra hälften av Kunskapsarv och museum: Rapport från museidagarna 1995 och 1996 
i Umeå, red. Bengt Lundberg & Per Råberg, Idéhistoriska skrifter 21, Institutionen för idéhistoria, 
Papers in Museology 2, Institutionen för museologi, Umeå universitet (1997). 
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253 Se t.ex. Holmström, "Otto Torell", 423; Edvard Erdmann, "Geologiska föreningen", i Nordisk 
familjebok bd. 9 (Stockholm, 1908), 979; "Mötet den 12 maj 1921", 441. 

254 Brian P. Dolan, "Introduction", i Science Unbound: Geography, Space & Discipline, ed. idem, Idé
historiska skrifter 24, Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet (1998), 12. Under 1870-talet 
grundades för övrigt ytterligare tre geologiska föreningar i Frankrike, två i England, en i Tyskland 
och en i Belgien. 

255 Erik Åhman, "Mineralogi- och geologiprofessuren i Uppsala: Ett sekeljubileum", GFF 7 A (1952), 
256f. 

256 Om Sjögren, se Arvid Högbom, "Hjalmar Sjögren: Life and Work", BGIU 18 (1922); Gregori 
Aminoff, "Hjalmar Sjögren som mineralog", GFF 45 (1923); Axel Gavelin, "Hjalmar Sjögren", 
Kungl. Vetenskapsakademiens Årsbok 1937; Anders Carlsson, "De mörka bergens hemligheter: Kon
troversen kring Kirunavaaras malm, 1880-1910", i Vetenskapsbärarna. 

257 År 1901 efterträdde Sjögren Nordenskiöld som intendent vid Naturhistoriska riksmuseets minera
logiska avdelning. 

258 Arvid Högbom, "Självbiografiska Anteckningar" [Inlämnade 13. 1. 1954 av Ivar Högbom], 12, 18, 
KVA:s arkiv. 

259 Assar Hadding, "Lunds universitets geologisk-mineralogiska institution: Dess ursprung, tillkomst 
och utveckling", i Lunds geologiska fältklubb 1892-1942 (Lund, 1942). 

260 Gerard De Geer, Geologi och mineralogi, Stockholms högskola 1878-1898 (Stockholm, 1898). 
261 Under Törnebohms tid som lärare utdelades särskilda geologiska resestipendier till Institutets 

elever. Se Pontus Henriques, Skildringar ur Kungl. Tekniska Högskolans historia, 2 vol. (Stockholm, 
1927), vol. 11:1, 154f. Vid Köpenhamns universitet inrättades en professur i mineralogi 1810, vid 
universitetet i Kristiania en professur i "bergsvetenskap" 1814, vid Helsingfors universitet en profes
sur i mineralogi och geologi 1852 (men den tillsattes inte förrän 1877) och vid Åbo Akademi en 
professur i mineralogi och geologi 1918. 

262 "Mötet den 15 Maj 1896", GFF 18 (1896), 245f. Se också Holmström, "Otto Torell", 402. En 
sektion för geologi och fysisk geografi inom Naturvetenskapliga studentsällskapet i Uppsala bilda
des 1871 och en geologisk fältklubb bildades i Lund 1892. 

263 Alfred Nathorst talar om en "geologisk klubb", se dennes tal som publicerades i GFF 18 (1896), 
261. 

264 Erdmann, "Sveriges Geologiska Undersöknings första halfsekel", 7. Det fanns även förslag om att 
dessa möten skulle formaliseras och att en "Geologiska Byråns tidskrift" skulle ges ut. Förslagen 
gillades dock inte av Axel Erdmann. Svenska Geologiska Sällskapet fanns kvar ända fram till 1878. 
Se Anders Damberg, "När SGU inte startade Geologiska Föreningen", SGUinformation 3 (1996). 

265 Ludwig Ramberg, "Ur Kemisk-Mineralogiska Föreningens protokoll", i Kemisk-Mineralogiska För
eningen i Lund: Festskrifì viddess femtioårsjubileum (Lund, 1918), xiii. Jfr mötesprotokollet från den 
15 maj 1871, undertecknat ex. officio av Otto Torell och Alfred Törnebohm, i "Geologiska För
eningens Protokoll åren 1871-81", GF:s arkiv. 

266 Om Blomstrand, se t.ex. Mats Weibull, "Christian Wilhelm Blomstrand", GFF 19 (1897); Peter 
Klason, "Christian Wilhelm Blomstrand", i LKVA 4 (1909); idem, "Christian Wilhelm Blom
strand", i SBL 5 (Stockholm, 1925); Ann Broström, Wilhelm Blomstrand och atomernas vetenskap: 
Legitimering och identitets byggande inom kemin under 1800-talets senare hälft, Arbetsrapport 3, 
Forskningsprogrammet Stella, Modern vetenskapshistoria, 1850-2000 (Uppsala, 1995). 

267 Wilhelm Blomstrand, "Geognostiska iakttagelser under en resa till Spetsbergen år 1861", KVAH 
4:6 (1864). 

268 Se även Christer Nordlund, "Surveying Sweden: The Early Organisation of the Geological Society 
of Stockholm", i Science Unbound, 157f. 

269 "Blomstrands förslag till Geol. Föreningens bildande", i "Geologiska Föreningens Protokoll åren 
1871-81". I texten används formuleringen "vi", vilket antyder att Blomstrand inte var ensam om 
detta upprop. Några andra namn nämns dock inte här, men det är troligt att det är Torell som 
åsyftas. Se vidare mötesprotokollet från den 15 maj 1871. 



314 Christer Nordlund 

270 S.G.S. skulle också kunna stå för "Skandinaviskt Geologiskt Sällskap". Jfr dock mötesprotokollet 
från den 15 maj 1871. 

271 Om skandinavismen, se Åke Holmberg, Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt (Göteborg, 
1946). 

272 Mötesprotokollet från den 15 maj 1871. 
273 "Mötet den 15 maj 1896", 246. 
274 Blomstrand själv deltog inte i detta sammanträde, men blev medlem samma år. 
275 Jag har inte lyckats finna några ytterligare uppgifter om denne Hasselbom. 
276 Ett förslag var att denna förening skulle vara en knutpunkt med filialföreningar i Uppsala och Lund, 

men det avslogs. 
277 I den första volymen av de Transactions som utgavs av Geological Society of London fastslås: "It may 

indeed be asserted that there is no object of research in which this co-operation is more necessary 
than in Geology". Se Rudwick, "The Foundation of the Geological Society of London", 335. Bety
delsen i begreppet "geologi" 1807 är dock inte helt överensstämmande med begreppets betydelse 
1871. 

278 Se mötesprotokollet från den 15 maj 1871. 
279 "Protokoll hållet vid Geologiska Föreningens i Stockholm möte d. 1 Nov. 1871", i "Geologiska 

Föreningens Protokoll åren 1871-81". 
280 "Mötet den 12 maj 1921", 450. Föreningens första gemensamma exkursion tycks ha gjorts först 

1909, se Johan Gunnar Andersson & Lennart von Post, "Exkursionerna i samband med Geologiska 
Föreningens maj-möte i Örebro 1909", GFF 51 (1909). 

281 "Mötet den 6 December 1871", GFF1 (1872), 25. Elva skandinaviska ledamöter invaldes 1874 och 
1878 hade även fyra icke-skandinaviska forskare invalts. De utländska ledamöterna betalade dock 
inte någon medlemsavgift till en början. Att utländska forskare kunde inväljas som betalande leda
möter bestämdes 1882. Medlemssiffrorna är hämtade från "Geologiska Föreningens medlemsantal 
1871-1996", Geologiskt forum 11 (1996), 30. 

282 Författaren [Edvard Erdmann], "Extra nummer till det etthundrade häftet af Geologiska Förening
ens i Stockholm Förhandlingar: Ett postglacialt tryckfenomen" (1886), 3. KVA:s arkiv. 

283 "Mötet den 7 April 1892", GFF 14 (1892). Sofia Rudbeck valdes in efter förslag från Arvid Hög
bom och Helge Bäckström. Högbom och Bäckström såg också till så att ytterligare två kvinnor, 
Naima Sahlbom och Märtha Rubin, valdes in under 1890-talet. Se "Mötet den 10 Maj 1894", GFF 
16 (1894). Gertrude L. Ellis från London invaldes två år senare efter förslag från Gerhard Holm. Se 
"Mötet den 5 November 1896", GFF 18 (1896). 

284 Eftersom flera av föreningens ledamöter även var medlemmar av Sällskapet Idun, som höll sina 
möten på lördagar, passade torsdagar bra. De hade då möjlighet till en dags "vila" däremellan. Leda
möterna från norra delarna av landet ville dock helst att föreningens möten skulle hållas på fredagar. 

285 Erdmann, "Geologiska brottstycken", 4. 
286 Idem, "Extra nummer till det etthundrade häftet af Geologiska Föreningens i Stockholm Förhand

lingar", 12; Anders Carlsson, Om genesis: Hjalmar Sjögren, Norrlands malmer och den ekonomiska 
geologin, Arbetsrapport 7, Forskningsprogrammet Stella, Modern vetenskapshistoria, 1850-2000 
(Uppsala, 1995), 39, not 64. 

287 E. E. [Edvard Erdmann], "Fragment ur Geologiska Föreningens historia" (1880), KVA:s arkiv. Häf
tet framställdes till Nordenskiölds ära i samband med Vegas återkomst till Stockholm den 24 april 
1880. 

288 En första redaktionskommitté, bestående av SGU-geologerna Torell, Törnebohm och Börtzell samt 
Bergstrand och kemisten Per T. Cleve tillsattes redan samma år som föreningen bildades. 

289 GFF utges än idag. 
290 Andersson, "Några ord om Sveriges Geologiska Undersöknings organisation och framtida ställ

ning", 249. 
291 Tal av Edvard Erdmann, "Mötet den 15 Maj 1896", 267. 



Noten s. 82-157 315 

292 Detsamma gällde under Törnebohms korta chefskap 1870, se Otto Grumaslius, "Också ett bidrag 
till historiken öfver de geologiska undersökningarne i Sveriges fjälltrakter", GFF8 (1886). 

293 Jfr Nathorst, "En återblick på geologiens ställning i Sverige vid tiden för Geologiska Föreningens 
bildande", 455. 

294 "Mötet den 6 December 1871", 2. 
295 Jfr Lundqvist, Kvartärgeologiskforskning i Sverige under ett sekel, 14. 
296 "Mötet den 12 maj 1921", 445f. 
297 Ibid., 447f. 
298 "Mötet den 6 April 1883", GFF G (1883), 445. 
299 "Mötet den 7 februari 1907", GFF29 (1907), 69.1 undantagsfall antogs dock sådana artiklar före 

1907. 
300 Erdmann, "Extra nummer till det etthundrade häftet af Geologiska Föreningens i Stockholm För

handlingar", 8, 17-23. 
301 Se t.ex. Alfred Nathorst till Geologiska Föreningens styrelse 26. 10. 1893, 2. 11. 1893, GF:s arkiv. 
302 Om föreningens ekonomi, se Eugène Svedmark, "Geologiska Föreningen i Stockholm åren 1872-

86", GFF8 (1886); "Mötet den 12 maj 1921", 45 lf. 
303 Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv, 33f. 
304 Jernkontorets insats i detta avseende varierade från år till år. 
305 Geologiska Föreningen till Jernkontoret 3. 5. 1884, GF:s arkiv. Även Jernkontorets ordförande, 

friherren Klas Gustaf Adolf Tamm, deltog i föreningens verksamhet. 
306 Under första världskriget minskade bidragen, men föreningen fick då privata donationer. 
307 Alfred E. Törnebohm till Konungen 11.1. 1883, GF:s arkiv. Jfr Otto Torell till Geologiska För

eningen 8. 3. 1884, GF:s arkiv. 
308 Kongl. Utrikes Departementet till Geologiska Föreningen 25. 3. 1882; Geologiska Föreningen till 

Kongl. Utrikes Departementet 11. 12. 1882, GF:s arkiv. Angående bytesverksamheten i fråga om 
vetenskaplig litteratur vid denna tid, se Sverker Sörlin, De lärdas republik: Om vetenskapens inter
nationella tendenser (Malmö, 1994), 89ff. 

309 Geologiska Föreningen till Konungen 15. 1. 1890, GF:s arkiv. 

III. Geologin och nivåförändringarna 

1 Latour, Science in Action, 242. 
2 Gunnar Andersson, "Torfmossarnes bidrag till kännedomen om Skandinaviens forntida växtgeo

grafi", Svenska Mosskulturföreningens tidskrift (1890), 2. 
3 Om forskningen kring istiden (och istiderna) efter teorins genombrott, se t.ex. Martin J. S. 

Rudwick, "The GlacialTheory", HS 8 (1969); Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 158f.; John Imbrie 
& Katherine Palmer Imbrie, Ice Ages: Solving the Mystery (London & Basingstoke, 1979); David 
Oldroyd, "Early Ideas About Glaciation in the English Lake District: The Problem of Making Sense 
of Glaciation in a Glaciated Region", AS 56 (1999). 

4 Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 161. Se även idem, Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap 
under tusen år, del II 1809-2000 (Stockholm, 2000), 128. 

5 Fossil är förstenade lämningar (eller avtryck) av växter och djur. Begreppet används dock genom
gående i avhandlingen även för äldre lämningar som inte blivit förstenade, så kallade subfossil. 

6 Naturminnen och naturlämningar var begrepp som användes i analogi med arkeologins forn
minnen och fornlämningar. 

7 Jag har tidigare publicerat förstudier av de frågor som behandlas i detta kapitel i "Högsta marina 
gränsens betydelse: En studie av landhöjningsteorins etablering i Sverige och debatten om högsta 
marina gränsen i Norrland", i min Natur i norr: Historiska studier i gränser; vetenskap och miljö, 
Kulturens frontlinjer, Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr 17 och Idéhistoriska 



316 Christer Nordlund 

skrifter 31, Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet (1999); "'On Going Up in the World': 
Nation, Region and the Land Elevation Debate in Sweden", AS 58 (2001). 

8 Carl Wilhelm Paijkull, Istiden i Norden: Ett geologiskt utkast (Stockholm, 1867), 1. 
9 Ibid., förordet. 

10 Idem, Om de lösa jordlagren i en del af Mälaredalen (Stockholm, 1860). Om Paij kulls verksamhet i 
övrigt, se Frängsmyr, Upptäckten av istiden,, 132-137. 

11 Carl Wilhelm Paijkull, En sommar på Island: Reseskildring (Stockholm, 1866). Denna bok är för 
övrigt "vördnadsfullt" tillägnad Axel Erdmann. 

12 Erdmann, Sveriges qvartära bildningar. 
13 Idem, Öfversigt öfver glaciallerans utbredning inom södra delen af Sverige, upprättad 1860—1865 af 

A. Erdmann, skala 1:1 000 000, SGU serie Bb 2 (1866); idem, Bidrag till kännedomen om Sveriges 
qvartära bildningar: Atlas, SGU serie C 1 (1868). På den förra kartan är fyndplatser för fossila 
marina mollusker markerade. 

14 Erdmann hade även för avsikt att i en liknande bok samla SGU:s kunskap om de äldre geologiska 
bildningarna, men någon sådan hann han inte skriva. 

15 Idem, Sveriges qvartära bildningar, 2. 
16 Idén var i första hand Sven Lovéns. Se t.ex. Sven Lovén, "Om några i Vettern och Venern funna 

Crustaceer", ÖKVAF (1861); idem, "Till frågan om Ishafsfaunans fordna utsträckning öfver en 
del af Nordens fastland", ÖKVAF19 (1862). Det först kända fyndet av fossil Yoldia arctica i östra 
delen av Sverige gjordes vid Djurgårdsbrunn utanför Stockholm 1858 av SGU-geologen Lars Johan 
Igelström. Den hittades dock betydligt tidigare i västra delen av Sverige. Redan 1828 fann Hisinger 
yoldiafossil vid Trollhättan och 1848 fann Torell den i Bohuslän. Se Torell, "Undersökningar öfver 
istiden, I", 46; Nathorst, fordens historia, vol. II, 1032. På grund av namnet på detta så kallade 
ledfossil döpte Torell leran till "yoldialera". Se Erdmann, Sveriges qvartära bildningar, 133. Yoldia 
arctica heter numera Portlandia arctica. 

17 Paijkull, Istiden i Norden, 100—109. 
18 Gustaf Lindström, "Om Gotlands höjning", ÖKVAF 9 (1852), 204. Litorina littorea heter numera 

Littorina littorea. Den gamla stavningen, liksom även Littorina litorea och Litorina litorea, förekom
mer dock ibland i litteraturen. 

19 Paijkull, Istiden i Norden, 142. 
20 Denna koppling mellan geologi och religion är dock i övrigt ovanlig i Erdmanns skrifter. För en 

diskussion om geologins inverkan på kristendomen och vice versa, under första hälften av 1800-
talet, se J. M. I. Klaver, Geology andReligious Sentiment: The Effect ofGeological Discoveries on Eng-
lish Society and Literature between 1829 and 1859 (Leiden, New York & Köln, 1997). 

21 Erdmann, Sveriges qvartära bildningar, 15. 
22 Ibid., 227. 
23 Paijkull, Istiden i Norden, 127. 
24 Ibid., 142. 
25 Ibid., 123. 
26 Erdmann, Sveriges qvartära bildningar, 27, not 1. 
27 Ibid., 38. 
28 Ibid., 274. 
29 Ibid., 27, not 1. 
30 I en recension av Erdmanns bok kritiserade Paijkull Erdmann både som forskare och som människa. 

Huvudfrågan gällde Erdmanns tolkning av rullstensåsarnas bildning, men också det sätt varpå 
andra geologers (von Posts, Torells, Lovéns m.fl.) resultat presenterades i boken. Erdmann försva
rade sig, utan att närmare gå in på rullstensåsfrågan. Se C. W. P. [Carl Wilhelm Paijkull], "Bidrag till 
kännedomen om Sveriges qvartära bildningar, af A. Erdmann", Nordisk tidskrift för politik, ekonomi 
och literatur (1868); Erdmann, "Några ord med anledning af Herr C.W.P:s anmälan". Om denna 
debatt, se också Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 133-135. 



Noter, s. 82-157 317 

31 Paijkull, Istiden i Norden, 99. 
32 Ibid., 148. 
33 Ronny Ambjörnsson, "Hemma på jorden: Kommentarer kring ett motiv i nittiotalets svenska litte

ratur och konst", i Naturligtvis, 202. Bilden av den "positiva" landhöjningen och den "negativa" 
landsänkningen har även nyttjats i nordisk skönlitteratur. Se t.ex. Per Olov Enquists roman 
Musikanternas uttåg (Stockholm, 1978), ll4f., där Norrlands höjning kontrasteras mot söderns 
sänkning. 

34 Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige, 129f. 
35 Till de senare arbetena hör Nils Erik Forsgård, I det femte inseglets tecken: En studie i den åldrade 

Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 
616 (Helsingfors, 1998); Matti Klinge, Idyll och hot: Zacharias Topelius - hans politik och idéer 
(2000), sv. övers. (Stockholm, 2000). 

36 Om Topelius och tillkomsten av ett finländskt "nationallandskap", se t.ex. Maunu Häyrynen, "The 
Adjustable Periphery: Borderlands in the Finnish National Landscape Imagery", i The Dividing 
Line. Topelius syn på landhöjningen har behandlats i W. R. Mead, "Zachris Topelius", Norsk geogra
fisk tidsskrifi 22 (1968); Michael Jones, "Landhöjningen i Zachris Topelius ögon", Osterbönen 
(1971); Christer Nordlund, '"Huru Gud skapade Finland': Om Topelius och landhöjningens 
kulturpolitiska betydelse", Finsk tidskrift (1998). 

37 Zacharias Topelius, Finlandfiamstäldt i teckningar (Helsingfors, 1845), 5. 
38 Ibid., 6. 
39 Mead, "Zachris Topelius", 93. 
40 Zacharias Topelius, Fältskärns berättelser, Första cykeln: Konungens ring. Svärdet och plogen. Eld 

och vatten (1853), nyutgåva (Stockholm, 1921), 134. 
41 Idem, En resa i Finland (Helsingfors, 1873), 5. 
42 Ibid., 4. 
43 Föreläsningarna beskrivs även i Mead, "Zachris Topelius", 91-97. 
44 Zacharias Topelius, "Föreläsningar i Finlands geografi, 1854-1858". Citatet från Jones, "Land

höjningen i Zachris Topelius ögon", 215. 
45 Zacharias Topelius, "Finlands höjning" (1869), i idem, Samlade skrifter, del 3, sånger, bd. 3: 1867-

1878 (Helsingfors, 1921), 80. 
46 Ibid., 81. 
47 Ibid., 83. 
48 Topelius tycks dock inte ha satt landhöjningen i samband med istiden. 
49 Jones, "Landhöjningen i Zachris Topelius ögon", 232. Topelius mest kända lärobok var dock Boken 

om vårt land: Läsebok för de lägsta läroverken i Finland (Helsingfors, 1875), vilken blev något av 
Finlands motsvarighet till Folkskolans läsebok i Sverige. Jfr Klinge, Idyll och hot, 15. Svenska Öster
bottens Litteraturförening har för övrigt utgivit antologin Landhöjning: Poesi och prosa från Öster
botten (Vasa, 1977). 

50 För en betraktelse av geologins ståndpunkter i andra frågor vid denna tid, se Nathorst, "En återblick 
på geologins ställning i Sverige vid tiden för Geologiska Föreningens bildande". 

51 Om Wilcke, se Sven Loven, "Wilcke, Om Landskrona hamn", ÖKVAFG (1849). 
52 Om Nilssons geologiska verksamhet, se Gerhard Regnéll, "Zoologen och arkeologen som var geo

log", i Sven Nilsson: En lärd i 1800-talets Lund, red. idem, Studier utgivna av Kungl. Fysiografiska 
sällskapet i Lund (Lund, 1983). Nilsson var för övrigt elev till Anders Jahan Retzius. 

53 Sven Nilsson, Skandinavisk fauna, Del 1, Däggdjuren (1820), 2 uppl. (Lund, 1847), VII. 
54 Nils Gustaf Bruzelius, Fynden i Ystads hamn år 1868—69: Beskrifna (Lund, 1870). 
55 En liknande "hävstångsrörelse" tycktes också kunna påvisas på Grönland, dvs. att norra delen höj

des medan den södra delen sjönk. Se vidare Nathorst, Jordens historia, vol. I, 322. 
56 "Mötet den 6 Mars 1872" och "Mötet den 6 November 1872", GFF1 (1872). 
57 Edvard Erdmann, "Bidrag till frågan om Skånes nivåförändringar", GFF i (1872). 



318 Christer Nordlund 

58 Ibid., 93f. 
59 Ibid., 98. 
60 Ibid., 104. 
61 Idem, "Bidrag till kännedomen om de lösa jordaflagringarne i Skåne, I", GFF 2 (1874); idem, 

"Bidrag till kännedomen om de lösa jordaflagringarne i Skåne, II", GFF 2 (1874); idem, "Bidrag till 
kännedomen om de lösa jordaflagringarne i Skåne, III", GFF G (1883). 

62 "Mötet den 4 December 1873", GFF 1 (1873). 
63 Alfred Nathorst, "Om Skånes nivåförändringar", GFF 1 (1873). Nathorst, som var son till agrono

men Hjalmar Nathorst, invaldes som ledamot av Geologiska Föreningen 1873. 
64 Ibid., 283. 
65 Liknande forskningar kom också att utföras i Finland vid denna tid, se A. M. Jernströms översikt, 

"Om Finlands postglaciala skalgrusbäddar", GFF3 (1876). 
66 I Forchhammers uppsats, som var publicerad i Nordisk Universitets-tidskrift 2 (1856), kritiserades 

också Sven Nilssons syn på Skånes sänkning. 
67 Erdmann, Populär geologi. 
68 Ibid., 141. 
69 Ibid., 142. 
70 Ibid., 142. I övrigt beskriver Erdmann Sveriges geografiska utveckling efter istiden i linje med sin 

fars Sveriges qvartära bildningar. 
71 Erdmann, Sveriges qvartära bildningar, 54, 55 not 1. 
72 "Mötet den 3 Mars 1881", GFF 5 (1881); Edvard Erdmann, "Iakttagelser rörande strandbild

ningar", GFF5 (1881). 
73 Detta kom också att ske, t.ex. på kartbladen "Båstad", SGU serie Aa 60 (1877); "Helsingborg", 

SGU serie Aa 74 (1881); "Landskrona", SGU serie Aa 75 (1881); "Engelholm", SGU serie Aa 76 
(1880); "Kullen", SGU serie Aa 77 (1880) och "Höganäs", SGU serie Aa 78 (1880). Strandgruset 
omtalas här som "äldre" eller "yngre". 

74 Erdmann, "Iakttagelser rörande strandbildningar", 424. 
75 Erdmann tog även upp den "geologiska blicken" i boken Populär geologi III, där han skriver: "Med 

huru olika ögon betraktar man icke ett landskap, en nejd som genomreses — huru mycken historia, huru 
många spår af den skapande handen finner man ej deri — då man eger någon, om än måttlig, geologisk 
kunskap, emot om denna helt och hållet saknas!" 

76 Erdmann, "Iakttagelser rörande strandbildningar", 424. 
77 Ibid., 425. 
78 Ibid., 432. 
79 Ämnet behandlas i kapitlet "Speculators in the Tempie of Science", i James A. Secord, "Peoples 

Evolution", opubl. bokmanus (Cambridge, 1999). 
80 Kung Fingal är en av huvudpersonerna i James Macphersons verk "The Works of Ossian" (1765), 

som anses vara baserat på gaeliskt sagomaterial. 
81 Den mest omfattande studien av denna kontrovers är Rudwick, "Darwin and Glen Roy". 
82 Alfred Nathorst, "Linnés iakttagelser öfver strandlinier vid gränsen mellan Sverige och Norge", GFF 

12 (1890). Se även Lundqvist, Kvartärgeologis kforskning i Sverige under ett sekel, 4f. 
83 Fredrik Svenonius, "En förmodad strandlinie i Sundsvalls hamn", GFF 5 (1880), 44. 
84 Se t.ex. Axel Blytt, "Theorien om vexlende kontinentale og insulaere Klimater anvendt paa Norges 

Stigning", Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania (1881), 8-11; Fredrik Svenonius, [ree.] 
"Hansen, Andr. M. 'Om seter eller strandlinjer i store höjder over havet'", GFF8 (1886). 

85 "Mötet den 4 Maj 1876", GFF 3 (1876). Ämnet berördes dock redan av Alfred E. Törnebohm i 
"Om flyttblock och terrasser vid Rendals-Sölen i Norge", GFF 1 (1872), 108. Törnebohm talar här 
om "trenne vågräta, öfver hvarandra liggande band, lifligt påminnande om afbildningar jag sett af 
de mycket omtalade terrasserna i Glen Roy i Skottland". Dessa linjer fanns i Norge. 

86 Svenonius, "En förmodad strandlinie i Sundsvalls hamn", 44f. 



Noter, s. 82—157 319 

87 Ibid., 45f. 
88 Ibid., 46. 
89 Jfr Edvard Erdmann, "Strandlinjer", i Nordisk familjebok bd. 27 (Stockholm, 1918). 
90 "Mötet den 10 April 1885", GFF7 (1885); "Mötet den 7 Januari 1887", GFF*) (1887). 
91 Se t.ex. "Mötet den 3 November 1892", GFF 14 (1892); Arvid Högbom, "Om märken efter 

isdämda sjöar i Jemtlands fjelitrakter", GFF 14 (1892); "Mötet den 6 April 1893", GFF 15 (1893). 
92 Gerard De Geer, "Om strandliniens förskjutning vid våra insjöar", GFF 15 (1893), 379. 
93 Fredrik Svenonius, "Strandlinierna vid Torne Träsk", GFF20 (1898). 
94 Högbom, "Om märken efter isdämda sjöar i Jemtlands fjelltrakter", 562. För en senare studie, se 

t.ex. Otto Sjögren, "Strandlinjer och issjöar vid Torneträsk", Ymer 1908. 
95 Fleck, "To look, to see, to know", 137. 
96 Om åttiotalismen och den "naturvetenskapliga världsåskådningen", se t.ex. Danielsson, "Darwinis

mens inträngande i Sverige", del I, 288f.; Kjell Jonsson, Vid vetandets gräns: Om skiljelinjen mellan 
naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870—1920, Arkiv avhandlingsserie 26 (Lund, 
1987), 119—154; Crister Skoglund, Vita mössor under röda fanor: Vänster studenter, kulturradikalism 
och bildningsideal i Sverige 1880—1940, Stockholm Studies in the History of Ideas 2 (1991), 54ff. 

97 Generationsbegreppet används här som en social kategori i Karl Mannheims mening, se t.ex. Karl 
Mannheim, "The Problem of Generations", i Essays on the Sociology of Knowledge, ed. Paul 
Kecskemeti (1952), 5 uppl. (London, 1968). Om betydelsen av att inte bara uppmärksamma upp
växtmiljöns sociala sida, utan också dess geografiska, se t.ex. Baudou, Gustaf Hallström, 16. 

98 Om Arvid Högbom, se Helge Nelson, "Professor A. G. Högbom och svensk geografi", Svensk geo
grafisk årsbok 1940; Lennart von Post, "A. G. Högbom", Ymer 1940; Carl Wiman, "A la mémoire 
de Arvid Gustaf Högbom", BGIU 30 (1941); Per Geijer, "Arvid Gustaf Högbom", i LKVA 9 
(1968); Olle Franzén, "Högbom, Arvid Gustaf", i SBL 19 (Stockholm, 1973). 

99 Högbom, "Självbiografiska Anteckningar". 
100 Idem, "Från mina första Uppsalaår", i Hågkomster och livsintryck: Av svenska män och kvinnor 7 

(Uppsala, 1926), 63. 
101 Idem, "Självbiografiska Anteckningar". 
102 Om Gerard De Geer, se Hans W:son Ahlmann, "Gerard De Geer", Ord och bild: Illustrerad månads

skrift 27 (1918); Lennart von Post, "Gerard Jakob De Geer", i SBL 10 (Stockholm, 1931); Anton 
Sörlin, "Den varviga leran som geologisk tidmätare", Ord och bild: Illustrerad månadstidskrift 42 
(1933); Carl Caldenius, "Gerard De Geer", GFF70 (1948); Ebba Hult De Geer, "Till Gerard De 
Geers minne", Bromma Hembygdsförenings Årsskrift 2 (1958); Hans W:son Ahlmann, "Gerard De 
Geer", idem, "Gerard De Geer på Spetsbergen", Gösta Lundqvist, "Gerard Jakob De Geer" och Erik 
Nilsson, "Gerard De Geer: Geokronologen", i LKVA 10 (1968). 

103 Den ryske kemisten Dimitri Mendelejev (1834-1907) var en av arkitekterna bakom det periodiska 
systemet för kemiska grundämnen. 

104 Gerard De Geer till Staffan [efternamn okänt] 14. 11. 1931, KVA:s arkiv. 
105 Gerard De Geer, "Studieminnen från Uppsalatiden", i Hågkomster och livsintryck: Uppsalaminnen 

berättade av gamla studenter och andra 18 (Uppsala, 1937). 
106 Gerard De Geer till Staffan [efternamn okänt] 14. 11. 1931. 
107 De Geer deltog i sex expeditioner till Spetsbergen 1882-1910. 
108 Om Henrik Munthe, se Ragnar Sandegren, "Henrik Munthe: In memoriam", GFF % 1 (1959); 

Lundqvist, "Henrik Vilhelm Munthe"; Gerhard Regnéll, "Munthe, Henrik Vilhelm", i SBL 26 
(Stockholm, 1989). 

109 Henrik Munthe, Manus till levnadsteckning, skrivet 1947-48, 11, 12, KVA:s arkiv. 
110 Ibid., 13. 
111 I Geologiska Föreningen var Högbom ordf. 1895 och 1910; De Geer var ordf. 1898, 1907, 1919 

och 1923; Munthe var ordf. 1914 och sekr. och red. för GFF 1904-13. 
112 Högboms inledande SGU-arbeten i Jämtland handlade om isräfflornas riktning, vilket bildade 



320 Christer Nordlund 

grund för hans doktorsavhandling. Han erbjöds för övrigt chefskapet för SGU efter Törnebohms 
avgång 1905, men tackade då nej. 

113 De Geer, "Studieminnen från Uppsalatiden", 59. 
114 "Mötet den 9 januari 1905" och "Mötet den 2 mars 1905", GFF21 (1905). I det första referatet 

heter det att "Hr De Geer bragte frågan om skydd af naturminnesmärken på tal." 
115 Högbom och Norrlandsfrågan undersöks i Sörlin, Framtidslandet. De Geer och polarforskningen 

behandlas i Wråkberg, Vetenskapens vikingatag, idem, Ett Babylon i Ultima Thüle: Den geografiska 
namngivningens historia i det europeiska Arktis, The Northern Space: The International Research 
Network on the History of Polar Science, Working Paper 3 (Umeå, 1996). De Geers kvartärgeolo
giska forskning nämns också i Frängsmyr, Upptäckten av istiden. 

116 "Mötet den 13 Maj 1880", GFF5 (1880). 
117 "Mötet den 2 Mars 1882", GFF G (1882). 
118 Gerard De Geer, "Om en postglacial landsänkning i södra och mellersta Sverige", GFF G (1882); 

idem, "En postglacial landsänkning i södra och mellersta Sverige", SGU serie C 52 (1882). 
119 Jfr Lundqvist, "Gerard Jakob De Geer", 11. 
120 De Geer, "Om en postglacial landsänkning i södra och mellersta Sverige", 150. 
121 Ett syfte med De Geers forskning i Ronneby var att undersöka utbredningen av den "hälsobring

ande gyttjan" vid Ronneby hälsobrunn. 
122 De Geer, "Om en postglacial landsänkning i södra och mellersta Sverige", 155. 
123 Ibid., 161. 
124 Ibid., 159. 
125 Se t.ex. Nils Spjeldnaes, "Geer, Gerhard Jakob De", i Dictionary of Scientific Biography, ed. Charles 

C. Gillispie, bd. 5 (New York, 1972); Peggy Champlin, "Archaeology and the Geosciences", i 
Sciences of the Earth. 

126 Om polaråret, se Wråkberg, Vetenskapens vikingatåg, 61—68. 
127 Alfred Nathorst, "Redogörelse för den tillsammans med G. De Geer år 1882 företagna geologiska 

expeditionen till Spetsbergen", BKVAH9:2 (1884). 
128 Ahlmann, "Gerard De Geer på Spetsbergen", 137. 
129 Gerard De Geer, "Om den skandinaviska landisens andra utbredning", GFF 7 (1884). Se även 

idem, "Om isdelarens läge under Skandinaviens begge nedisningar", GFF 10 (1888). 
130 Nilsson, "Gerard De Geer: Geokronologen", 213-215. 
131 Dock hade flera tidsuppskattningar presenterats. I boken Climate and Time in their Geological Rela

tions (London, 1875) föreslog James Croll en tid på 80 000 år. Under denna tid räknade Croll med 
att det hade funnits hela nio nedisningar. 

132 "Mötet den 4 Januari 1884", GFF7 (1884). 
133 Ibid., 3. 
134 "Mötet den 6 Februari 1885", GFF7 (1885). 
135 Teorin om att den varviga leran utgjorde årsskikt stärktes ytterligare sedan Arvid Högbom utfört en 

statistisk analys av lerlagrens kemi. Enligt Högbom var inte en "färgrand" liktydig med ett årsvarv, 
utan ett sådant utgjordes av både ett ljust och ett mörkt skikt. De mörka skikten hade bildats under 
den varmare årstiden då jökelälvarna förde stora mängder slam till havet. På hösten och vintern 
minskade denna tillförsel, varvid de ljusare skikten bildades. Skillnaderna gjorde att mängden kalk 
varierade i de båda skikttyperna, menade Högbom. Se Arvid Högbom, "Om relationen mellan 
kalcium- och magnesiumkarbonat i de qvartära aflagringarna", GFF 11 (1888). Se även "Mötet den 
2 Maj 1889", GFF 11 (1889), 244f. Högbom återupptog senare frågan i sin "Studier öfver de 
glaciala aflagringarna i Upland", GFF 14 (1892). 

136 "Mötet den 1 December 1887", GFF9 (1887), 444. 
137 Henrik Munthe, "Om postglaciala aflagringar med Ancylus fluviatalis på Gotland", ÖKVAF 44 

(1887). Märk att "fluviatalis" i titeln egentligen skall vara "fluviatilis". 
138 Lindström, "Om Gotlands höjning"; Holm, "Paleozoologiska afdelningen", 230f. 



Noter, s. 82-157 321 

139 "Mötet den 6 April 1876", GFF3 (1876); Torbern Fegrasus, "Ett bidrag till kännedomen om Got
lands höjning", GFF 3 (1876). Se även Leonard Holmström, "Iakttagelser öfver istiden i södra 
Sverige", Lunds universitets Års-skrift 1866, 22-24. Om Fegraeus, som även han kom från Gotland, 
se H. G. Backlund, "Torbern Fegraeus", GFF A5 (1923). 

140 Se dock Axel Lindström, Praktiskt geologiska iakttagelser under resor på Gotland 1876-1878, SGU 
serie C 34 (1879). 

141 Henrik Munthe, "Iakttagelser öfver qvartära bildningar på Gotland", GFF8 (1886), 111. 
142 Ibid., 117. 
143 Om Schmidt, se t.ex. Munthe, "Om postglaciala aflagringar med Ancylus fluviatalis på Gotland", 

719-721; Lundqvist, "Henrik Vilhelm Munthe", 553-555. 
144 James Geikie, Prehistoric Europe: A Geological Sketch (London, 1880), 470. År 1882 efterträdde 

James sin bror Archibald Geikie som "Muchisonprofessor" i geologi vid universitetet i Edinburgh. 
145 Munthe, "Om postglaciala aflagringar med Ancylus fluviatalis på Gotland", 722. 
146 Gustaf Lindström till Henrik Munthe 12. 12. 1886, KVA:s arkiv. 
147 Munthe, "Om postglaciala aflagringar med Ancylus fluviatalis på Gotland", 728. 
148 Gustaf Lindström, "Om postglaciala sänkningar af Gotland", GFF 8 (1886), 268f.; Albert 

Vesterberg, "Till frågan om Gotlands postglaciala nivåförändringar", GFF9 (1887), 454. Se också 
"Mötet den 1 December 1887", 444. 

149 Munthe, "Om postglaciala aflagringar med Ancylus fluviatalis på Gotland", 731. 
150 Intyg om Henrik Munthe, undertecknat av Gustaf Lindström 15. 11. 1886, KVA:s arkiv. Ansök

ningen gällde det Burmeisterska stipendiet. 
151 Gustaf Lindström till Henrik Munthe 30. 6. 1887, KVA:s arkiv. 
152 Gustaf Lindström till Henrik Munthe 13. 10. 1887, KVA:s arkiv. 
153 Gustaf Lindström till Henrik Munthe 16. 11. 1887, KVA:s arkiv. 
154 Gustaf Lindström till Henrik Munthe 17. 12. 1887, KVA:s arkiv. 
155 Ibid. 
156 Gustaf Lindström till Henrik Munthe 22. 1. 1888, KVA:s arkiv. 
157 Gustaf Lindström till Henrik Munthe 29. 1. 1888, KVA:s arkiv. 
158 Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella (Stockholm/Stehag, 1992), 42. 
159 "Mötet den 1 December 1887", 444. 
160 Gerhard Holm, "Meddelande om förekomsten af Ancylus-grus på Öland", GFF 10 (1888), 365. 
161 Gerard De Geer, "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden", del II, GFF 12 

(1890), 106. Se vidare Curt Freden, "A Historical Review of the Ancylus Lake and the Svea River", 
GFF89 (1967). 

162 De Geer, "Om strandliniens förskjutning vid våra insjöar", 385. Samma resonemang finns i Lund
qvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 16. Se även De Geer, "Om Skandinaviens 
nivåförändringar under qvartärperioden", del II, 105. 

163 Intyg om Henrik Munthe, undertecknat av Alfred Nathorst 14. 3. 1892, KVA:s arkiv. 
164 Ibid. 
165 Alfred Nathorst, "Om en fossilförande leraflagring vid Skattmansö i Upland", GFF 15 (1893). 
166 Erdmann, "Geologiska brottstycken", 8f. 
167 Munthe, "Baltiska hafvets qvartära historia", 3. Schmidt, liksom Archibald Geikie och James 

Geikie, invaldes som korresponderande ledamot av Geologiska Föreningen 1889, se "Mötet den 2 
Maj 1889". 

168 Friedrich Schmidt till Henrik Munthe 14/27. 12. 1900, KVA:s arkiv. Poststämpeln i Stockholm är 
daterad den 30. 12. 1900 och den ryska i St. Petersburg 14. 12. 1900. Denna tidsskillnad beror på 
att man i Ryssland använde den julianska och inte den gregorianska kalendern. Brevet omtalas 
också i Henrik Munthe, Studier öfver Gottlands senkvartära historia,, SGU serie Ca 4 (1910), 43. 

169 Ancylussjön betraktades visserligen som en uppdämd sjö som hade stigit över havsytan. Men den 
bakomliggande orsaken till uppdämningen var, enligt Munthe, landhöjningen. 



322 Christer Nordlund 

170 Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, 103. 
171 Se t.ex. Högbom, Nivåförändringarna i Norden, 120f. 
172 Hermann Joseph Klein & Otto Wilhelm Thome, Jordklotet och dess naturunder: Dess land och vat

ten, dess luftkrets och dess organiska lif sv. övers., 2 vol. (Stockholm, 1881-82), vol. I, 334f. 
173 Se dock Högbom, Nivåförändringarna i Norden, 118-126; Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 159f. 
174 Chambers diskuterade ämnet i skriften Ancient Sea Margins as Memorials ofChanges in the Relative 

Level of Sea and Land (London, 1848), vilken nämns i Högbom, Nivåförändringarna i Norden, 106 
och i Markes E. Johnson, "A. W. Grabaus Embryonic Sequence Stratigraphy and Eustatic Curve", 
i Eustasy, 43. 

175 En nyredigerad upplaga av detta verk finns i Robert Chambers, Vestiges of the Natural History of 
Creation and Other Evolutionary Writings, Edited with a new Introduction by James A. Secord (Chi
cago & London, 1994). Om Chambers, se vidare James A. Secord, Victorian Sensation: The Extra-
ordinary Publication, Reception, and Secret Authorship of Vestiges of the Natural History of Creation 
(Chicago & London, 2000). 

176 Paijkull, Istiden i Norden, l40f. Chambers hade dock brevkontakt med Axel Erdmann och hade 
även ett finger med i spelet, då KVA beslöt att upprätta vattumätningsstationer längs kusterna i 
Sverige. Se vidare Robert Chambers, "Personal Observations on Terraces and other Proofs of 
Changes in the Relative Level of Sea and Land in Scandinavia", The Edinburgh PhilosophicalJournal 
48 (1850). 

177 Ekdahl kallades "kalvskinnsprästen" efter sitt intresse att samla medeltida pärmbrev, som ofta var 
skrivna på kalvskinn. 

178 Nils Johan Ekdahl, Om vattuminskningen i norra poltrakterna, dess orsaker och dess följder (Stock
holm, 1865). Enligt Ekdahl blev skriften inte utgiven eftersom vattuminskningsläran inte gillades 
av Berzelius. Se vidare Torkel Molin, "I kalvskinnsprästens spår", opubl. uppsats (2000). 

179 Carl Adolph Agardh & C. E. Dahlman, Inledning till Sveriges Jysiska geografi: Jemte upplysningar 
rörande arkeologisk och Jysisk karta öfuer Sverige (Carlstad, 1857), 83f. Agardh frågar också på s. 83: 
"hvilken omätlig naturkraft skulle det väl vara, som förmådde just på denna trakt af jorden upplyfta 
en sådan massa?" 

180 Se t.ex. V. V. Tikhomirov, "The Development of the Geological Sciences in the U.S.S.R. from 
Ancient Times to the Middle of the Nineteenth Century", i Toward a History ofGeology. 

181 Se t.ex. Robert P. Beckinsale, "Penck, Albrecht", i Dictionary of Scientific Biography, bd. 10 (New 
York, 1974); David N. Livingstone, The Geographical Tradition: Episodes in the History ofa Contested 
Enterprise (Oxford & Cambridge, Mass., 1992), 249f. 

182 Charles MacLaren skrev sin recension i American Journal of Science. Se vidare Robert H. Dott Jr, 
"An Introduction to the Ups and Downs of Eustasy", i Eustasy, 6f. 

183 Ett antal tyska arbeten där nivåförändringarna förklaras som förändringar i havets läge listas i Leo
nard Holmström, "Om nivåförändringar emellan haf och land å svenska kusterna", Nordisk tidskrift 
för vetenskap, konst och industri (1887), 588, not 1. 

184 Eduard Suess, Das Antlitz der Erde, 5 vol. (Wien, 1883-1909). Jag har här utgått från den engelska 
översättningen, The Face of the Earth, 5 vol. (Oxford, 1904-24). Om Suess, se t.ex. Greene, Geology 
in the Nineteenth Century, 147—220; Gohau, A History of Geology, 175-185; Anthony Hallam, 
"Eduard Suess and European Thought on Phanerozoic Eustasy", i Eustasy. 

185 Formuleringen "Verschiebungen der Strandlinie" är enligt Leonard Holmström lånad från Cham
bers formulering "shifts in the relative level". Se Holmström, "Om nivåförändringar emellan haf 
och land å svenska kusterna", 590. 

186 Oldroyd, Thinking about the Earth, 176. 
187 Eduard Suess, "Über die vermeintlichen säculären Schwankungen einzelner Theile der Erd

oberfläche", Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt (1880). 
188 Idem, The Face ofthe Earth, vol. II, 24. 
189 Den tyska formuleringen står i idem, Das Antlitz der Erde, vol. II, 680. 



Noten s. 82-157 323 

190 Denna tanke om den "krympande jorden" var i grunden densamma som vissa tidigare landhöj
ningsförespråkare hade lutat sig mot. Jfr Bowler, The Fontana History of the Environmental Sciences, 
231-235. 

191 Suess, The Face of the Earth, vol. II, 534. 
192 Ibid., 413. Jfr 554. 
193 Wegmann, "Changing Ideas About Moving Shorelines", 399. 
194 Suess, The Face of the Earthy vol. II, 402, 415. Se Leonard Holmström, "Om strandliniens förskjut

ning å Sveriges kuster", KVAH22:9 (1888), 4f. Relationen mellan Suess och Holmström påpekas 
däremot i Högbom, Nivåförändringarna i Norden, 124. 

195 Leonard Holmström, Märken efter istiden, iakttagna i Skåne [Med inledning av Otto Torell] 
(Malmö, 1865). Om Holmström, se Ingemar Ingers, "Holmström, Leonard Pontus", i SBL 19 
(Stockholm, 1971-73). 

196 Holmström, "Iakttagelser öfver istiden i södra Sverige", 10. 
197 Idem, "Om nivåförändringar emellan haf och land å svenska kusterna", 575. 
198 Den forskning som vid denna tid hade utförts av Erdmann, Nathorst och De Geer och som påvi

sade en landhöjning nämns visserligen, men beskrivs som obekräftad. 
199 Holmström, "Om strandliniens förskjutning å Sveriges kuster", 3. 
200 Wegmann, "Changing Ideas About Moving Shorelines", 399f. 
201 Gohau, A History of Geology, 175. 
202 Jfr Greene, Geology in the Nineteenth Century, 188. 
203 "Mötet den 2 Februari 1888", GFF10 (1888). 
204 Hjalmar Sjögren, "Om bildningen af Kaspiska hafvets bäcken", GFF 10 (1888), 53. Sjögren be

handlade dock inte frågan om nivåförändringarna i princip, utan uttalade sig generellt om Suess' 
attraktionskraft. 

205 Adolf Erik Nordenskiöld, "On the Graduai Rising of the Land in Sweden", Nature 39 (1889), 490. 
206 Gerard De Geer, "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden", del I, GFF 10 

(1888), 371. 
207 Ibid., 366. Som sagt publicerade geologerna i Sverige sina resultat framför allt på svenska under den 

här tiden. 
208 Ibid., 371. Kursivering av Nordlund. 
209 Jfr Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 17. 
210 Erdmann, Sveriges qvartära bildningar, 136. 
211 Ibid., 140, not 1. 
212 Gerard De Geer till Axel Lindström 8. 9. 1888; 16. 9. 1888; 17. 8. 1890, KB. 
213 De Geer, "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden", del II, 66. 
214 Mätandet av diverse bildningars exakta höjd över havet var en lika viktig som svår uppgift för 

geologerna. Att närmare undersöka de olika teknikerna för dessa mätningar vore visserligen en 
intressant teknikhistorisk uppgift, men det kommer inte att göras här. Om olika typer av mätinstru
ment och deras användande, se t.ex. Edvard Erdmann, "Ett par hjelpinstrument för geologer m. 
fl.", GFF5 (1881); Arvid Högbom, "En modifikation afWREDES afvägningsinstrument", GFF7 
(1884). 

215 De Geer, "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden", del II, 72. 
216 Gilbert författade flera arbeten om den kvartärgeologiska forskningen vid Lake Bonneville, bland 

annat "Contributions to the History of Lake Bonneville", i Second Annual Report of the United States 
Geological Survey (1882); "The Inculcation of Scientific Method by Example, with an Illustration 
Drawn from the Quaternary Geology of Utah", American Journal of Science, 2d series 31 (1886). 
Om Gilbert, se t.ex. Hans W:son Ahlmann, "Karl Grove Gilbert", Ymer 1919; Stephen J. Pyne, 
"Certain Allied Problems in Mechanics: Grove Karl Gilbert at the Henry Mountains", i Two Hund
red Years of Geology in America, ed. Cecil J. Schneer, Proceedings of the New Hampshire 
Bicentennial Conference on the History of Geology (New Hampshire, 1979). Gilbert kallade 
Bonnevillesjöns högsta forna strandlinje för "the Bonneville line". 



324 Christer Nordlund 

217 De Geer, "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden", del II, 73. 
218 Om denna De Geers första och numera klassiska isobaskarta, se även Dott Jr, "An Introduction to 

the Ups and Downs of Eustasy", 7f. 
219 De Geer, "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden", del II, 78. 
220 Ibid., 105. 
221 Se t.ex. Thomas F. Jamieson, "On the History of the Last Geological Changes in Scotland", The 

Quarterly Journal of the Geological Society of London 21 (1865); idem, ' On the Cause of Depression 
and Re-elevation of the Land during the Glacial Period", The Geological Magazine, New Series 10 
(1882); idem, "Changes of Level during the Glacial Period", The Geological Magazine, New Series 8 
(1887). 

222 De Geer, "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden", del II, 81. Jamieson note
rade snart detta stöd från De Geers sida, se Thomas F. Jamieson, "The Scandinavian Glacier, and 
some Interferences derived from it", The Geological Magazine, New Series 9 (1891), 391. Jamiesons 
teori upptogs också vid denna tid i Norge, främst genom Andreas M. Hansen i dennes "Strandlinje
studier", del I, Archiv for Mathematik og Naturvidenskab 14 (1890) och "Strandlinje-studier", del II, 
Archiv for Mathematik og Naturvidenskab 15 (1892). Se även idem, Om strandflaten , Archiv for 
Mathematik og Naturvidenskab 17 (1895). 

223 Inom Geologiska Föreningen uppstod senare en diskussion om vem det var som först hade applice
rat Jamiesons teori på de svenska förhållandena. Att personen i fråga var De Geer synes dock vara 
klart. Se "Mötet den 7 April 1904", GFF26 (1904), 231. En annan aspirant var SGU-geologen Nils 
Olof Holst som i sin skrift Bidrag till kännedomen om Östersjöns och Bottniska vikens postglaciala 
geologi, SGU serie C 180 (1899), 116f., skrev: "Till den åsigt om orsaken till de glaciala och post
glaciala nivåförändringarna, hvilken jag här framlagt ["the glacio-isostatic principle"], hafva mina 
egna undersökningar fört mig, och min tankegång gick i den angifna riktningen, innan jag kom att 
tänka därpå, att T. F. JAMIESON och efter honom andra geologer uttalat åsigter, nära överens
stämmande med mina egna." 

224 De Geer, "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden", del II, 72. 
225 Historien om den radikale geologen George Hoggart Toulmin, vars geologiska tänkande påverkades 

av politiska ståndpunkter, kan möjligen ses som en parallell. Se Roy S. Porter, "Philosophy and 
Politics of a Geologist: G. H.Toulmin (17 5'4-1817), Journal ofthe History ofIdeas 39 (1978). 

226 Jfr Alfred E. Törnebohm, "Några anteckningar om Sveriges Urterritorium", GFF1 (1873). 
227 Geologisk öfversiktskarta öfver Sveriges berggrund, upprättad och utgifuen af SGU 2 blad. Skala 

1:500 000. Med beskrifning, SGU serie Bb 6 (1901). 
228 Secord, "King of Siluria", 426-431; idem, Controversy in Victorian Geology, 124-132. För en allmän 

diskussion om förhållandet mellan naturvetenskap och imperialism, se Browne, "Biogeography and 

Empire". 
229 Eugène Wegmann, "Suess, Eduard", i Dictionary of Scientific Biograp hy, bd. 13 (New York, 1976), 

145. 
230 Greene, Geology in the Nineteenth Century, 157f. 
231 Nordenskiöld, "On the Graduai Rising of the Land in Sweden", 490. 
232 Arvid Högbom, Istiden: Ett skede i jordens historia, Studentföreningen Verdandis småskrifter 6 

(Stockholm, 1888), 25. Högbom underströk att orsakerna till nivåförändringarna ännu inte var 
fullt utredda, men konstaterade ändå: "Den nivåförändring, den landhöjning, som i vår tid äger 
rum vid de svenska kusterna, torde hufvudsakligen bero just på formförändring af själfva jord
skorpan." Någon koppling till inlandsisens påverkan gjorde Högbom inte här, men när Istiden gavs 
ut i ny upplaga 1912 fanns det perspektivet med. 

233 Kjell Jonsson, "En rationell natur: Tendenser i Jakob Johannes Sederholms tankar om natur, män
niska och samhälle", i Naturligtvis, 112f. 

234 Citerat från ibid., 113. Ett liknande begrepp, som introducerades av Eduard Suess, var "Baltiska 

skölden". 



Noten s. 82-157 325 

235 De Geer, "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden", del II, 110. 
236 Gerard De Geer till Axel Lindström 17. 8. 1890, KB. 
237 Se t.ex. "Mötet den 5 Mars 1891", GFF13 (1891), 147f.; "Mötet den 4 Februari 1892", GFF 14 

(1892), 72f.; "Mötet den 2 Februari 1893", GFF 15 (1893), 77f.; "Mötet den 7 December 1893", 
GFF 15 (1893), 537. Se vidare specialstudierna De Geer, "Om strandliniens förskjutning vid våra 
insjöar", och idem, "Om kvartära nivåförändringar vid Finska viken", GFF 16 (1894), vilka båda 
även trycktes i SGU serie C 141 (1894). 

238 Gerard De Geer, "Quaternary Changes of Level in Scandinavia", Bulletin of the Geological Society of 
America 3 (1891), 66. 

239 Lundqvist, "Gerard Jakob De Geer", 47. 
240 Dwight E. Mayo, "Mountain-Building Theory: The Nineteenth-Century Origins of Isostasy and 

the Geosyncline", i Geologists and Ideas: A History of North American Geology, eds. Ellen T. Drake 
& William M. Jordan, Geological Society of America, Centennial Special Volume 1 (Boulder, 
Colorado, 1985), 10-15. 

241 Se vidare Robert H. Dott Jr, "T. C. Chamberlin's Hypothesis of Diastrophic Control ofWorldwide 
Changes of Sea Level: A Precursor of Sequence Stratigraphy", i Eustasy. För en diskussion om för
hållandet mellan Chamberlin och den ovan nämnde Grove Karl Gilbert, se Stephen J. Pyne, 
"Methodologies for Geology: G. K. Gilbert and T. C. Chamberlin", Isis G9 (1978). 

242 Begreppen tidskriftsvetenskap och handboksvetenskap är lånade från Fleck, Uppkomsten och utveck
lingen av ett vetenskapligt faktum, 110-122. Vid sidan av handböckerna författades också böcker 
som riktade sig till studenter vid den lägre utbildningen, så kallade läroböcker eller skolböcker, men 
sådana böcker har jag valt att inte behandla här. Denna metod att genreindela texter i "vetenskapliga 
tidskrifter", "handböcker" och "läroböcker" är ett sätt att kategorisera, men det är givetvis inte 
oproblematiskt, vilket visas i antologin Communicating Chemistry: Textbooks and Their Audiences, 
1789—1939\ eds. Anders Lundgren & Bernadette Bensaude-Vincent, European Studies in Science 
History and the Arts 3 (Canton, MA, 1999). 

243 von Post, "Gerard Jakob De Geer", 563. 
244 Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige, 141-163. 
245 Nathorst, Jordens historia. Se även Eugène Svedmark, [ree.] "Jordens historia Efter M. Neumayrs 

'Erdgeschichte' utarbetad med särskild hänsyn till Nordens urverld af A. G. Nathorst", GFF 10 (1888). 
246 Alfred Nathorst, "Melchior Neumayr", GFF 12 (1890). Neumayr var för övrigt gift med en dotter 

till Eduard Suess. År 1890 infördes Erdgeschichte som kurslitteratur vid Uppsala universitet. 
247 Alfred Nathorst, Sveriges geologi: Allmänfattligt framställd med en inledande historik om den geologiska 

forskningen i Sverige jemte en kort öfversigt af de geologiska systemen, 2 vol. (Stockholm, 1892-94). 
I Finland sammanställde bergsingenjören A. F. Tigerstedt ett för Finland motsvarande arbete ut
ifrån Neumayr, Geologien (Helsingfors, 1893). Om denna bok, se Fredrik Svenonius och Alfred 
Nathorsts recensioner i GFF15 (1893). 

248 Holm, "Paleozoologiska afdelningen", 238. 
249 Gerard De Geer, Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden: 1 Text, SGU serie C 161 a 

(1896); idem, Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden: 2 Kartor, SGU serie C 161 b 
(1896); Gunnar Andersson, Svenska växtvärldens historia: I korthet framställd (Stockholm, 1896). 
De Geers bok gavs även ut som en förlagsprodukt samma år. 

250 De Geer, Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden: 1 Text, 6. 
251 Alfred E. Törnebohm, Grunddragen af Sveriges geologi: Allmänfattligt framställda (1884), 2 uppl. 

(Stockholm, 1894); Munthe, "Baltiska hafvets qvartära historia". 
252 "Baltiska hafvets qvartära historia" kan ses som en direkt fortsättning på Munthes Gotlandsforsk

ning. Genom olika stipendier hade han 1888—90 haft möjlighet att studera kvartära bildningar, dels 
längs Sveriges kuster ända upp till Nederkalix, dels på Bornholm och längst det nordtyska kust
området. Munthes intention var att sammanställa en historik över det Baltiska havets (Östersjöns) 
hela utveckling, men av olika orsaker kom hans avhandling endast att behandla tiden före Ancylus-



326 Christer Nordlund 

sjön (den "praeglaciala epoken", "interglaciala epoken" och "yngsta ishafstiden"). Han kallade därför 
sin avhandling för del 1 för att senare kunna följa upp arbetet med en del 2 om ancylustiden och 
litorinatiden. Någon del 2 blev dock aldrig utgiven. Däremot kom de två uppsatserna "Preliminary 
Report on the Physical Geography of the Litorina-Sea", BGIU3 (1894); idem, "Studien über ältere 
Quartärablagerungen im südbaltischen Gebiete", BGIU5 (1896). Se även det tidigare arbetet idem, 
"Iakttagelser öfver qvartära aflagringar på Bornholm", GFF 11 (1889). Enligt Munthe drog sam
manställningen av avhandlingen ut på tiden på grund av att hans arbetsbörda som amanuens vid 
geologiska institutionen i Uppsala var mycket stor. Se Henrik Munthe till Styrelsen för Stiftelsen 
Lars Hiertas minne 4. 3. 1893, KVA:s arkiv. 

253 Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, 117. 
254 Ibid., 119. 
255 Jfr Frängsmyr, Svensk idéhistoria, 128. 
256 Munthe, "Baltiska hafvets qvartära historia", 91. 
257 Ibid., 110. Munthe talar här om en av Jamieson "nyligen" framhållen teori och hänvisar till dennes 

uppsats "The Scandinavian Glacier, and some Interferences derived from it". Teorin hade dock 
redan diskuterats av Jamieson i "On the Cause of Depression and Re-elevation of the Land during 
the Glacial Period", 461. Jamieson skriver här: "It seems likely that there might be not only a slight 
sinking of the ice-covered tract, but likewise a tendency to bulge up in the region which lay 
immediately beyond this area of depression; just as we sometimes see in the advance of a railway 
embankment, which not only depresses the soil beneath it, but also causes the ground to swell up 
farther off." 

258 En variant av denna tanke upptogs senare av Nils Olof Holst i dennes Bidrag till kännedomen om 
Östersjöns och Bottniska vikens postglaciala geologi, 128. Orsaken till landets oscillationsrörelser var, 
enligt Holst, "ingen annan än upphörandet af inlandsisens tryck. Då detta upphör, försättes det 
skandinaviska sänkningsområdet i en svängande rörelse liksom en upphängd pendel, som frigöres." 
Till skillnad från de flesta andra samtida geologer ansåg dock Holst att inte bara två utan tre dylika 
oscillationer hade ägt rum. Utöver de senglaciala och postglaciala landsänkningarna införde han 
även en "Ancylussänkning". Det skulle dock komma att dröja fram till 1920-talet innan tre sänk
ningar började tas på allvar inom Geologiska Föreningen. 

259 Törnebohm, Grunddragen af Sveriges geologi, 174. 
260 Ibid., 135. 
261 Ibid., 136. 
262 Ibid., 177. 
263 Nathorst, Jordens historia, vol. I, 326. Se också idem, "Sveriges Geologiska Undersökning", 609. 

Nathorst förklarar här att landhöjningstanken har varit rådande under hela 1800-talet, men att 
frågan nu inträtt i ett nytt skede: "sedan fiere framstående forskare, företrädesvis den berömde 
geologen E. Suess, uttalat sig mot den mening, som sökte förklaringen i vertikala rörelser inom 
jordskorpan själf". 

264 Nathorst, Jordens historia, vol. I, 323f. Se även 314. 
265 Dock hann Nathorst inte ta hänsyn till Munthes senaste uppgifter om isobaskurvor för Högsta 

marina gränsen, vilket han beklagade. Alfred Nathorst till Henrik Munthe 1. 6. 1894, KVA:s arkiv. 
266 Nathorst, Jordens historia, vol. II, 1061. 
267 Arbetet var Robert Sieger, Seenschwankungen und Strandverschiebungen in Skandinavien (Berlin, 

1893). 
268 Nathorst, Jordens historia, vol. II, 1063. 
269 Om De Geers syn på denna teori, se t.ex. "Mötet den 2 Februari 1893", 79. 
270 De Geer, Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden: 1 Text, 79. 
271 Till skillnad från de övriga handböckerna saknar De Geers bok även litteraturförteckning. 
272 Ibid., 84f. 
273 Ibid., 90. 



Noter, s. 82—157 327 

274 Ibid., 91. 
275 Ibid., 111. De Geer uppskattade ytan till 570 000 kvadratkilometer. 
276 Ibid., 155. 
277 Genom dessa kartor, skrev Gunnar Andersson i en hyllande recension, hade "för första gången en 

värkligt konkret och samlad bild af hufvudskedena i landets kvartära historia blifvit lämnad". Se 
Gunnar Andersson, [ree.] "GERARD DE GEER. Om Skandinaviens geografiska utveckling efter 
istiden", Nordisk tidskrifi för vetenskap, konst och industri (1897), 79. 

278 De Geer skriver även: "Glaciärerna i våra högfjäll erhålla ett nytt och ojämförligt större intresse, då 
vi i dem se icke blott måleriska isformationer och en effektrik [sic] färgkontrast mot dalens grönska 
där nedanför utan därjämte de sista resterna af, man kunde frestas säga, ett af de element, ur hvilka 
vårt land en gång framgått och efter hvilka det också öfverallt bär tydliga spår." De Geer, Om 
Skandinaviens geografiska utveckling efier istiden: 1 Text, 154. 

279 Ibid., 150. 
280 Ibid., 151. 
281 Ibid., 38. Jfr s. 150. På s. 98f skriver De Geer vidare: "Emellertid har den forna arktiska naturen 

inom våra trakter genom de talrika minnesmärken, den efterlämnat, själf berättat sin historia på ett 
vida mera upplysande och tillförlitligt sätt än hvad som kunnat ske genom mänskliga vittnesbörd, 
äfven om det gällt långt senare och mera upplysta tider." 

282 Uppgifterna om dessa forngravar var hämtade från Oscar Montelius. 
283 De Geer, Om Skandinaviens geografiska utveckling efier istiden: 1 Text, 155. 
284 Ibid., 156. 
285 De Geers teori fick också gehör i Danmark, se t.ex. Niels Viggo Ussing, "Strandlinjerne i det 

nordöstlige Saelland [sic]" och K. Rördam, "Strandlinjerne i det nordöstlige Sjaelland", GFF 14 
(1892). 

286 Om Lindvall, se t.ex. Rune Kjellander, "Lindvall, Carl August", i SBL 23 (Stockholm, 1980-81). 
287 Carl August Lindvall, "Linné och Skandinaviens nivåförändringar" (Stockholm, 1897), SGU:s 

särtrycksavdelning. 
288 Idem, "Om Glacierers rörelse" (Stockholm, 1898), SGU:s särtrycksavdelning; idem, "Om 'vattu-

minskningen vid Stockholm", Teknisk tidskrift (1898). 
289 Carl August Lindvall till Edvard Erdmann 14. 12. 1896, 23. 9. 1896 och 23. 5. 1897, SGU:s arkiv. 
290 Carl August Lindvall, Transportmedels- och metallindustriens tillstånd under äldsta tider i Skandina

vien (Stockholm, 1911). Carl August Lindvall till Edvard Erdmann 22. 12. 1911, SGU:s arkiv. 
291 Idem, Istiden förklarad (Stockholm, 1907), 6. Lindvalls avhandling är tillgänglig, eftersom han 

valde att själv ge ut den. I dess inledning har Lindvall sammanställt ett flertal av de positiva om
dömen, som han under åren fått från utländska geologer. 

292 Erdmann, "Geologiska brottstycken", 11. Lindvall nämns förvisso inte med namn men det är 
uppenbart att det är honom som avsnittet syftar på. Enligt Anders Damberg skall Lindvall också ha 
kommenterat saken i ett brev till geologerna och där skrivit: "Ni mina höglärda och väl tränade 
vänner liksom theologerna lägga långt större vigt vid Tron än vid sund eftertanke". Lindvall krävde 
även att ett sammandrag av hans teori skulle tryckas på engelska i GFF men inte heller det bevilja
des. Se Anders Damberg, "Nedisningsförnekaren Lindvall", SGUinformation 1 (1987), 6. 

293 Kjellén var professor i statskunskap vid Göteborgs högskola 1901-16 och i Uppsala 1916-22, och 
ledamot av andra kammaren 1905-08 och första kammaren 1911-17. Om Kjellén, se t.ex. Nils 
Elvander, Harald Hjärne och konservatismen: Konservativ idédebatt i Sverige 1865—1922 (Stockholm, 
1961); Ruth Kjellén-Björkqvist, Rudolf Kjellén: En människa i tiden kring sekelskiftet 1900, 2 vol. 
(Stockholm, 1970); Fredrika Lagergren, På andra sidan välfiirdsstaten: En studie i politiska idéers 
betydelse (Stockholm/Stehag, 1999). 

294 Rudolf Kjellén, Underjordiska inflytelser på jordytan: Om nivåförändringar, jordbäfningar och vulka
niska företeelser, Föreningen Heimdals folkskrifter 10 (Stockholm, 1893). 

295 Ibid., I4f., not *. Jamieson omtalas här som amerikan. 



328 Christer Nordlund 

296 Skoglund, Vita mössor under röda fanor, 78. 
297 [Ree. av Underjordiska inflytelser på jordytan\, Upsala Nya Tidning 17. 1. 1894. Denna artikel var 

inte signerad, men av en följande artikel framgår att det var Sernander som var författaren. Även en 
kritisk insändare mot Kjellén trycktes, L. J., "Om d:r Kjelléns 'Underjordiska m.m.'", Upsala Nya 
Tidning 5. 2. 1894. Signaturen L. J. kan möjligen stå för zoologen Leonard Jägersköld, som var 
intresserad av kvartärgeologi och därtill verdandist. 

298 Rudolf Kjellén, "D:r R. Kjelléns 'Underjordiska inflytelser' etc.", Upsala Nya Tidning 3. 2. 1894. 
299 Idem, "Hr Kjelléns 'Underjordiska' m.m.", Upsala Nya Tidning 10. 2. 1894. 
300 Rutger Sernander, "D:r Kjelléns 'Om underjordiska etc.", Upsala Nya Tidning 17. 2. 1894. 
301 Kursivering av Nordlund. 
302 Rudolf Kjellén, Inledning till Sveriges geografi, Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs 

Högskola (Göteborg, 1900), 17. 
303 Ibid., 174f. 
304 Idem, "Den endogena geografiens system", Göteborgs högskolas årsskrift 21 (Göteborg, 1915), 28. 
305 Ibid., 64. Notera att citatet även kan läsas som en beskrivning av Kjellén vision om en "harmoni" 

mellan samhällsklasserna. 
306 Landhöjningslagen bör nog tolkas som en lagbundenhet, men det är möjligt att De Geer betraktade 

den som en "naturlag". 
307 Öfversigtskarta angifuande de kvartära hafiaflagringarnas område samt kalkstens- och mergelförekoms-

ters utbredning, SGU serie Bb 5 (1898). 
308 Tillvägagångssättet var dock långt ifrån ovanligt. Jfr Frankel, "Biogeography, Before and After the 

Rise of Sea Floor Spreading", 158f. 
309 Som exempel kan nämnas Axel Lindström, Jordslagen inom Vesternorrlands län, SGU serie C 92 

(1888); Torbern Fegraeus, "Om de lösa jordaflagringarna i några af Norrlands elfdalar", GFF 12 
(1890). Ett tidigt exempel på en kvartärgeologiskt inriktad undersökning är Otto Grumaelius, 
"Snäckbankar i Ångermanland", GFF\ (1873). 

310 Holmström, "Om strandliniens förskjutning å Sveriges kuster", 69-72. 
311 En självreglerande vattenhöjdmätningsstation installerades vid Ratan 1892. Se Artur Bygdén, 

"Några bidrag till kännedomen om den sekulära landhöjningen vid Bottenvikens kust", Ymer 1910. 
312 Idag finns ett museum med ett särskilt "landhöjningsrum" i Ratan. 
313 Arvid Högbom, "Om sekulära höjningen vid Vesterbottens kust", GFF9 (1887), 19. 
314 Ibid., 21. 
315 Högbom påpekade också att intressanta komparativa studier av landhöjningen och växternas och 

djurens geografiska historia borde kunna utföras på de ögrupper som i förhållandevis sen tid hade 
höjts ur havet och koloniserats sjövägen och fagelvägen. Särskilt lämplig uppgavs Holmöarna (utan
för Sävar) vara. Denna ögrupp skulle senare komma att bli en viktig lokal för ekologisk forskning 
vid Umeå universitet. 

316 Högbom noterade t.ex. sjöarna Gladaviken, Afvafjärden, Gärdefjärden och Högfjärden, vars namn 
angav att de tidigare hade stått i samband med havet. Järnåldersgravarna ansågs ha grävts vid 
havsstraden och när sådana hittades högt upp på land tog Högbom det som intäkt för att landet 
hade höjts där. 

317 Högbom, "Om sekulära höjningen vid Vesterbottens kust", 23. 
318 De Geer, "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden", del II, 71. 
319 Munthe, "Baltiska hafvets qvartära historia", 91, not 1. 
320 Fegraeus, "Om de lösa jordaflagringarna i några af Norrlands elfdalar", 399. 
321 "Mötet den 1 November 1894", GFF 16 (1894), 459f. 
322 Gunnar Andersson, "Om senglaciala och postglaciala aflagringar i mellersta Norrland", del I, GFF 

16 (1894), 536f. En fortsättning av Anderssons uppsats följde i idem, "Om senglaciala och 
postglaciala aflagringar i mellersta Norrland", del II, GFF 16 (1894). 

323 Arvid Högbom, "Om elfaflagringar och nivåförändringar i Norrland", GFFY7 (1895). 



Noter, s. 82-157 329 

324 Ibid., 486. 
325 Ibid., 488. 
326 Detta hävdade Andersson, se särskilt "Om senglaciala och postglaciala aflagringar i mellersta Norr

land", del II, 690-700. 
327 Högbom, "Om elfaflagringar och nivåförändringar i Norrland", 489. 
328 Gunnar Andersson, "Norrländska elfdalsaflagringarnes bildningssätt och ålder", GFFY7 (1895). 
329 Ibid., 497. Högbom valde att inte bemöta Anderssons anmärkning, som föreföll honom "vara mera 

framstäld med syfte att göra sig i en polemik, än att vara fullt allvarligt menad". Se Arvid Högbom, 
"Till frågan om den senglaciala hafsgränsen i Norrland", GFF21 (1899), 607. Att någon konflikt 
inte verkar ha funnits mellan dem vid denna tid, antyds av deras brevväxling. Däremot fanns slit
ningar mellan Andersson och Fredrik Svenonius. Se Gunnar Andersson till Arvid Högbom 26. 12. 
1897, 28. 3. 1910, UUB. 

330 De Geer, Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden: 1 Text, 91. 
331 Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 21. 
332 De Geer var även aktuell för den professur som tillsattes i Stockholm 1895. Om situationen några 

månader före beslutet skrev högskolans blivande rektor Svante Arrhenius följande till Högbom: 
"Om Högskolan vill ha en person som är kompetent inom alla områden, då skall den ta dig. Vill 
deremot Högskolan upprätta två platser, då skall den taga De Geer och antingen Dig eller [Helge] 
Bäckström för att komplettera honom, bryr sig slutligen Högskolan ej om kompetens inom hela 
området utan endast om [?] som har skrifvit mest originella saker, då skulle den taga [Axel?] Ham
berg." Svante Arrhenius till Arvid Högbom 23. 7. 1895, UUB. Vid tillsättandet av professuren i 
Uppsala 1897 var Henrik Munthe aktuell, men konkurrerades alltså ut av Högbom. Henrik Mun
tile till Uppsala universitets Prokansler 25. 1. 1896, KVA:s arkiv. 

333 Även på Spetsbergen hade De Geer studerat landhöjningen och områdets "högsta strandlinie". Se 
vidare Gerard De Geer, "En tillämpad svensk expedition till Spetsbergen", Ymer 1896; idem, "Rap
port om den svenska geologiska expeditionen på Spetsbergen sommaren 1896", Ymer 1896. 

334 Arvid Högbom, Om Högsta marina gränsen i norra Sverige, SGU serie C 165 (1896). 
335 Mätpunkterna var tagna från Norrbotten, Västerbotten, Södra Lappmarken, Ångermanland, Jämt

land, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland, Dalarna och Västmanland. 
336 Högbom, Om Högsta marina gränsen i norra Sverige, 21. 
337 Uppgifterna baserades på Wilhelm Ramsay, "Till frågan om det senglaciala hafvets utbredning i 

södra Finland", Fennia 12 (1896). Med bihang: Victor Hackman, "Marina gränser i östra Finland"; 
Jacob Johannes Sederholm, "Några iakttagelser rörande Yoldiahafvets högsta strandlinier"; Wilhelm 
Ramsay, "La transgression de 1'ancienne mer glaciaire sur la Finlande meridionale". Fennia, som 
främst var en tidskrift för geografi, publicerade flera bidrag om landhöjningsfrågan, även t.ex. R. 
Hammarström, "Om strandbildningar och marina gränsen i södra Österbotten och angränsande 
trakter", Fennia 18 (1900-01); A. Bonsdorff, "Om landhöjningen vid kusterna af Östersjön och 
Kattegat", Fennia 18 (1900-01). I den senare uppsatsen menar författaren att landhöjningen inte 
kan vara ett resultat av landisens tryck och att istiden var ett resultat av en landsänkning. Orsaken 
till landets sänkning och höjning uppges vidare vara okänd. 

338 Om Hackman, se Hans Hausen, The History ofGeology andMineralogy in Finland 1828-1918, The 
History of Learning and Science in Finland 1828-1918, 7a (Helsingfors, 1968), 57f. Hackman 
tillhörde för övrigt samma generation geologer i Finland som Sederholm och Ramsay. 

339 Högbom, Om Högsta marina gränsen i norra Sverige, 23. 
340 Gerard De Geer, "Om den senkvartära landhöjningen kring Bottniska viken", GFF 20 (1898). 

Uppsatsen trycktes även i SGU serie C 178 (1899). 
341 Ibid., 374. 
342 Stuart McCook, " 'It May Be Truth, But It Is Not Evidence': Paul du Chaillu and the Legitimation 

of Evidence in the Field Sciences", i Science in the Field, 179. 
343 De Geer, "Om den senkvartära landhöjningen kring Bottniska viken", 371. Se även 374. 



330 Christer Nordlund 

344 Högbom, "Till frågan om den senglaciala hafsgränsen i Norrland", 611. 
345 Ibid., 612. 
346 Ibid., 602. 
347 En annan kontrovers som fördes vid denna tid (och som också torde förtjäna en vetenskapshistorisk 

studie) rörde rullstensåsarnas geologi. De Geer deltog även här. Se t.ex. Gerard De Geer, "Om 
rullstensåsarnas bildningssätt", GFF19 (1897). 

348 Erdmann, "Geologiska brottstycken", lOf. 
349 Henrik Munthe, "Några iakttagelser öfver yoldiagränsen inom Norrbotten", GFF22 (1900), 491. 

Uppsatsen trycktes även i SGU serie C 186. 
350 Även Munthe hade lokala guider till sitt förfogande. 
351 Henrik Munthe till Arvid Högbom 27. 7. 1900, UUB. 
352 Munthe, "Några iakttagelser öfver yoldiagränsen inom Norrbotten", 510. 
353 Carl Hempel, Vetenskapsteori (1966), sv. övers. (Lund, 1969), 33f. 
354 Andra forskare, som Fredrik Svenonius och Herman Hedström, hade visserligen också rapporterat 

mycket höga värden från delar av Norrlands inland, men deras värden var få och följdes inte av 
några isobaskartor. Om Svenonius värden, se Nathorst, Jordens historia, vol. II, 1026; Svenonius, 
"Strandlinierna vid Torne Träsk". Om Hedströms värden, se Herman Hedström, "Om den sen
glaciala marina gränsen i Dalarne", GFF 15 (1893). För tolkningen av landhöjningen i detta om
råde hade Hedström tagit hjälp av De Geer. 

355 Arvid Högbom, "Om några fluvioglaciala erosionsföreteelser", GFF23 (1901), 87. Högbom skulle 
sedan själv delta i en noggrannare undersökning av just sådana sjöar, se Axel Gavelin & Arvid 
Högbom, Norra Sveriges issjöar: En sammanställning af hittills gjorda undersökningar, SGU serie Ca 7 
(1910). Liknande studier gjordes exempelvis i Skåne av extrageologen Olof Bobeck. Se Olof 
Bobeck, "Om ishafs- och issjöbildningar i Skåne", GFF28 (1906). 

356 Gerard De Geer till Styrelsen för Lars Hiertas Minne 27. 2. 1903, KVA:s arkiv. 
357 Lundqvist, "Gerard Jakob De Geer", 2. 
358 Se t.ex. Otto Sjögren, "Marina gränsen i Kalix- och Tornedalarna", GFF 27 (1905). På Högboms 

uppmaning hade Sjögren gjort kompletterande mätningar vid Kalix- och Tornedalarna och även 
upprättat en mindre isobaskarta för dessa områden, vilken styrkte Högboms tes. Så sent som 1924 
kunde SGU-geologen Gösta Santesson konstatera: "Den övre marina gränsen är inom Norrbottens 
län bestämd till sitt höjdläge blott på ett fåtal punkter, allt för få tyvärr för att med någon större 
säkerhet kunna konstruera isobaserna för landhöjningen." Se Gösta Santesson, "Några nya höjd-
bestämningar av högsta marina gränsen inom Norrbottens län 1924", GFF AG (1924), 671. Santes
son fortsatte dock denna forskning och sammanställde senare en egen isobaskarta över "det sen
glaciala havets största utbredning inom Norrbottens län", i Undersökningar angående det senglaciala 
havets största utbredning inom Norrbottens län, SGU serie C 348, Årsbok (1927) 21:3 (1927). 
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Noter, s. 158—216 337 

62 Ibid., 7. 
63 Ibid., 13. Denna uppsats var den första skrift som recenserades i GFF. Recensent var Alfred 

Nathorst. Se "Anmälanden och kritiker", GFF 5 (1881), 564f. 
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1945:64 (Göteborg, 1946); Heribert Nilsson, "Rutger Sernander", Fysiografiska Sällskapets i Lund 
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72 Se t.ex. Bosse Sundin, "Från rikspark till bygdemuseum: Om djurskydds-, naturskydds- och hem
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81 Andersson, "Redogörelse för senare tiders undersökningar af torfmossar, kalktuffer och sötvattens-

leror". 
82 Idem, "Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torfmossar", del I, BKVAH 18:3:2 
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87 "Mötet den 7 februari 1907", 73. Föredraganden ifråga var Arvid Högbom. 
88 Rutger Sernander, "Om växtlemningar i Skandinaviens marina bildningar", iW(1889), 190. 
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om Nordens fornvärld, Studentföreningen Verdandis småskrifter 64 (Stockholm, 1897). 
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102 Andersson, "Om metoden för växtpaleontologiska undersökningar af torfmossar", 166. 
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Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 15 (1892). 
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bo är fästat" sattes exempelvis över portalen till Skansen och användes även på framsidan av Folk
skolans läsebok. 

115 Alfred Nathorst, "Föredrag i botanik vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 
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340 Christer Nordlund 
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138 Jfr Andersson, "Om Najas marinas tidigare utbredning under kvartärtiden". 
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ning. 
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146 Nathorst, "Minnen från samarbete med Japetus Steenstrup 1871 och från en därpå följande tjugo
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vidare Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, 117. 
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156 Sernander, "Om Litorina-tidens klimat och vegetation", 365f. 
157 Inte minst Nathorst författade nya artiklar, där han relaterade vegetationshistorien till nivå
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159 Under Axel Erdmanns och Otto Torells chefstid var växtfossil visserligen styvmoderligt behandlade, 
men med tiden blev beskrivningarna allt mer innehållsrika. Jfr Sernander, "Hampus von Post", 
153f. 
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var, att man med grundlig kvartärgeologisk skolning grep sig an med uppgiften att ur torvmossarnas 
arkiv utläsa och framkonstruera vår nordiska floras utvecklingshistoria [. . .]." 

162 Nathorst, "Paleobotaniska afdelningen", 259. År 1899 blev Andersson även docent i botanik. 
163 Ibid., 269. Delar av dessa medel förmedlades genom Nathorst. 
164 Andersson, "Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torfmossar", del I; idem, "Växtpaleon-

tologiska undersökningar af svenska torfmossar", del II, BKVAH 18:3:8 (1893). 
165 Idem, "Om senglaciala och postglaciala aflagringar i mellersta Norrland", GFF 16 (1894), 531. 

Andersson talar här om en planerad del III, som skall behandla hans torvmosseundersökningar i 
Norrland. 

166 Idem, "Om senglaciala och postglaciala aflagringar i mellersta Norrland" [För dessa undersökningar 
studerades särskilt växtlämningar i sötvattensleror och marina leror] ; idem, "Studier öfver Finlands 
torfmossar och fossila kvartärflora", Bulletin dela CommissiongéologiquedeFinlande8 (Helsingfors, 
1898). Se även idem, "Studier öfver svenska växtarters utbredning och invandringsvägar", BN 
(1893); Gunnar Andersson & Hugo Berghell, "Torfmosse öfverlagrad af strandvall väster om 
Ladoga", GFF 17 (1895). En kritisk kommentar till Anderssons torvforskning i Finland inklusive 
nya resultat i frågan lämnades av Rutger Sernander i dennes "Om en förmodad postglacial sänkning 
af sydvästra Finland", GFF 21 (1899). 

167 Enligt Hans Hausen var det trots allt Sernanders arbetssätt som fick det största inflytandet på den 
finska torvmosseforskningen, se Hausen, The History of Geology and Mineralogy in Finland 107. 
Hausen anser att alla arbetssätt på området som utarbetades i Sverige senare övertogs av forskare i 
Finland, men att samtidigt en egen "peculiarly native line of investigation" utvecklades. Denna 
inriktning handlade särskilt om vegetationsförhållandena vid de stora sjöarna. 

168 Se t.ex. Andersson, "Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torfmossar", del II, 3. 
169 Idem, "Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torfmossar", del I, 25. 
170 Ibid., 10. 
171 Idem, "Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torfmossar", del II, 4f. Jfr idem, "Om 

senglaciala och postglaciala aflagringar i mellersta Norrland", 69lf. 
172 Idem, "Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torfmossar", del II, 6. 
173 Ibid., 41-58. 
174 Jfr Frans Kjellman, recension av Svenska växtvärldens historia, i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst 

och industri (1896), 135. 
175 Andersson, "Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torfmossar", del II, 58-60. 
176 Se t.ex. "Mötet den 1 November 1894", 461. 
177 Rutger Sernander till Theodor Fries 14. 6. 1892, UUB. 
178 Rutger Sernander, Studier öfver den gotländska vegetationens utvecklingshistoria (Upsala, 1894). 
179 Ibid., 5f. 
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180 Sernander hade även uttryckt en viss tveksamhet mot dessa förhållanden i tidigare sammanhang. 
181 Idem, Studier öfiuer den gotländska vegetationens utvecklingshistoria, 70. 
182 Ibid., 111. 
183 Idem, Den skandinaviska vegetationens spridningsbiologi (Berlin & Uppsala, 1901). 
184 Nathorst, Jordens historia, II, 1072. 
185 Rutger Sernander till Theodor Fries 25. 12. 1894, UUB. 
186 Jfr Söderqvist, The Ecologists, 47. 
187 Gunnar Andersson, "Om några växtfossil från Gotland", GFF 17 (1895), 35f. 
188 Ibid., 50. Se också idem, "Om en af strandvall öfverlagrad torfmosse på södra Gotland", GFF 21 

(1899). 
189 Se också Hampus Wilhelm Arnell, "Fossila hasselnötter", iW(1889). Botanisten Arnell (1848-

1932) hade fått uppslaget till sin studie genom en notis i ortstidningen Västernorrlands Allehanda 
4. 2. 1888, där fossilfynd av hassel från Ångermanland hade uppmärksammats. 

190 Med "lokal kunskap" menas här platsbunden kunskap som inte är vetenskapligt förankrad. Formu
leringen har dock även givits andra innebörder, se vidare Daniel W. Schneider, "Locai Knowledge, 
Environmental Politics, and the Founding of Ecology in the United States: Stephen Forbes and 
'The Lake as a Microcosm' (1887)", Isis 91 (2000), 684. 

191 Herman Hedström, "Om hasselns forntida och nutida utbredning i Sverige", GFF 15 (1893), 
294ff. 

192 Bland annat använde Hedström uppgifter som han hämtade från SGU:s arkiverade fältdagböcker. 
193 Idem, "Om hasselns forntida utbredning i Sverige", BN{1893), 110. 
194 Idem, "Om hasselns forntida och nutida utbredning i Sverige", 3l4f. 
195 Ibid., 313. 
196 Andersson, "Studier öfver svenska växtarters utbredning och invandringsvägar". 
197 Idem, Svenska växtvärldens historia, 77. 
198 Idem, Hasseln i Sverige fordom och nu, 127. 
199 Ibid., 128f. 
200 År 1892 hade även en avdelningsingenjör vid Kungl. Järnvägsbyggnadsstaten lämnat in en samling 

hasselnötter till KVA. Dessa fossil hade påträffats i ett torvlager utanför Örnsköldsvik i samband 
med järnvägsarbeten. Se Nathorst, "Om några till riksmuseets växtpaleontologiska afdelning in
komna torfmossefynd". 

201 Den notis som Andersson publicerade hade följande text: "FOSSILA HASSELNÖTTER I 
[landskapsnamnet]. I Svenska Turistföreningens Årsskrift 1900 begär docenten GUNNAR AN
DERSSON (adr. Stockholms Högskola, Stockholm) att för en viktig vetenskaplig utredning erhålla 
uppgifter på de platser inom bl. a. [landskapsnamnet], där fossila hasselnötter påträffats. I anled
ning däraf och på särskild, till Red. framställd begäran få vi härmed uppmana sådana personer, som 
vid skogsdikningar, dyupptagning, myrodling eller eljest iakttagit i jorden liggande hasselnötter 
inom provinsen att antingen därom i bref underrätta docenten ANDERSSON direkt eller ock 
lämna meddelande till Redaktionen, som då vidare befordrar inkomna bref till honom. De fossila 
hasselnötterna ligga vanligen i torfdy, särdeles i mindre skogsmossar. De äro runda eller aflånga med 
14—17 millimeters tvärmått, äro hårda och till färgen svarta eller mörkbruna. Sådana nötter äro 
hittills påträffade inom vår provins i [de redan kända lokalerna uppräknas]. Man bedes tänka efter, 
om man ej iakttagit nu beskrifna 'svarta kulor' i de mossar, där man arbetat, och göre då vetenskapen 
den stora tjänsten att inberätta förhållandet i bref, därvid noga angifves hvar nötterna funnits 
(mossens namn och läge), djup och andra fyndomständigheter samt därjämte brefskrifvarens adress, 
ifall vidare korrespondens skulle behöfvas. Äfvenledes äro uppgifter om förekomst af lefvande hassel 
och ek, vild eller odlad, af stort intresse." Se Andersson, Hasseln i Sverige fordom och nu, 129, not 1. 
De privata breven till Andersson angående hasselnötterna finns bevarade i SGU:s arkiv, kapsel "G. 
Andersson Öl". 

202 Hesselman, "Gunnar Andersson", 169. 
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203 Gunnar Andersson, "Klimatet i Sverige efter istiden", Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och indu
stri (1903), 14. Enligt Andersson var det första gången i Sverige som ett vetenskapligt material hade 
sammanställts genom allmänhetens hjälp på detta sätt. 

204 Idem, Hasseln i Sverige fordom och nu. Arbetet recenserades i BN (1904), 36f. 
205 År 1896 uppskattade Andersson temperaturnedgången till 2° C . Se idem, Svenska växtvärldens 

historia., 79f. 
206 Idem, Hasseln i Sverige fordom och nu, 136—154. Se även idem, "Klimatet i Sverige efter istiden", 

särskilt illustrationen s. 16; idem, "Nordligaste kända lokalen för fossil hassel i Sverige", Ymer 1906. 
207 Andersson, Hasseln i Sverige fordom och nu, 154. 
208 Se särskilt diskussionen i "Mötet den 7 februari 1907", 70-74. En tidig kritik av Anderssons sätt att 

uppskatta klimatvariationer genom torvmossestudier återfinns i Nils Ekholm, "Om klimatets änd
ringar i geologisk och historisk tid samt deras orsaker", Ymer 1899, 380. 

209 Andersson, Svenska växtvärldens historia. Det skulle dröja fram till 1922 innan ett motsvarande 
arbete inom djurgeografin sammanställdes, Sven Ekman, Djurvärldens utbredningshistoria på skan
dinaviska halvön (Stockholm, 1922). Även för djurgeografin blev teorierna om nivå- och klimat
förändringarna mycket viktiga. 

210 Liksom De Geers bok baserades Anderssons på ett föreläsningsmanuskript, som hade utarbetats till 
serien Stockholm högskolas populärvetenskapliga föreläsningar. Under titeln "Den Skandinaviska 
vegetationens historia" lämnade Andersson först in det bearbetade manuskriptet som ett bidrag till 
en uppsatstävling, initierad av Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle. Uppsatsen, 
som vann guldmedalj, byggdes sedan ut till själva boken. 

211 Utvecklingsschemat är här dryas-, björk-, furu-, ek- och bokfloran (från sydväst), granfloran från 
öst samt endemiska arter från väst. Att Andersson även behandlade människans inverkan på 
vegetationens förändringar kan ses som ett tecken i tiden. Ett år tidigare utgav Theodor Fries Män
niskans inflytande på vårt lands vegetation, Föreningen Heimdals folkskrifter 25 (Stockholm, 1895). 
George Perkins Marshs berömda arbete Man and Nature: Or, Physical Geography As Modified By 
Human Action utgavs redan 1864. 

212 Andersson, Svenska växtvärldens historia, 1. Andersson var av åsikten att evolutionen faktiskt hade 
hunnit "omdana" vissa växtarter under tiden efter istiden slut, se t.ex. ibid., 39, 45, 68f. Tiden hade 
dock inte räckt till för att skapa nya "goda" arter. 

213 Ibid., 20. Se vidare 55f. 
214 Ibid., 74f. 
215 Ibid., 76f. 
216 Ibid., 82. 
217 Svante Arrhenius, "On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature on the 

Ground", PhilosophicalMagazine 41 (1896). 
218 Se vidare Elisabeth Crawford, Arrhenius: From Ionie Theory to the Greenhouse Effect, Uppsala Studies 

in the History of Science 23 (Canton MA, 1996), 145-155. Arrhenius var troligen den forste som 
använde växthuset som metafor för att förklara processen, men uttrycket "växthuseffekt" började 
inte användas förrän under 1930-talet och diskussionen om den "förstärkta växthuseffekten" som 
ett globalt miljöproblem inleddes först under 1970-talet. Till hundraårsminnet av Arrhenius upp
sats sammanställdes The Legacy of Svante Arrhenius: Understanding the Greenhouse Effect, eds. Hen
ning Rodhe & Robert Charlson (Stockholm, 1998), som även behandlar teorins historia. 

219 Arvid Högbom, "Om sannolikheten för sekulära förändringar i atmosfärens kolsyrehalt", Svensk 
kemisk tidskrift 5 (1895). 

220 Andersson, Svenska växtvärldens historia, 2. 
221 Hesselman, "Gunnar Andersson", 167f. 
222 Arvid Högbom, recension av Svenska växtvärldens historia, i GFF18 (1896), 171. Utifrån en beva

rad brevsamling tycks det som om Högbom och Andersson också i övrigt var goda vänner. Gunnar 
Andersson till Arvid Högbom 26. 12. 1897, 28. 3. 1902. 
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223 Kjellman, recension av Svenska växtvärldens historia, 136. 
224 Jfr Sernander, "Sveriges växtvärld i nutid och forntid", 2. 
225 Idem, "Några ord med anledning af Gunnar Andersson, Svenska växtvärldens historia", BN (1896). 
226 En liknande anmärkning mot Anderssons sätt att presentera egna hypoteser som vedertagna fakta, 

utan att redovisa andra forskares ståndpunkter, fanns för övrigt också med i Högboms recension, 
171f. 

227 Sernander, "Några ord med anledning af Gunnar Andersson, Svenska växtvärldens historia", 128. 
228 Idem, "Den skandinaviska växtvärldens utvecklingshistoria", Grundlinjer till föreläsningar 1895. 

Detta manus finns för övrigt upptaget i litteraturlistan i Anderssons bok. Jag har själv inte haft 
tillgång till det. 

229 Sernander, Våra torfmossar, idem, "Sveriges växtvärld i nutid och forntid". 
230 Se t.ex. Sernanders kritik vid "Mötet den 5 november 1908", GFF30 (1908), 396. 
231 Hesselman, "Gunnar Andersson", 168. 
232 Andersson, "Några drag ur de svenska skogarnes historia", 3. Se också inledning till idem, "Klimatet 

i Sverige efter istiden". 
233 Se t.ex. Olof H. Selling, "Lennart von Post", Svensk botanisk tidskrift45 (1951), 279; Arie A. Man-

ten, "Lennart von Post and the Foundation of Modern Palynology", Review of Palaeobotany and 
Palynology \ (1967), 15. 

234 Lagerheim var professor vid Stockholms högskola åren 1895-1925. För allmänheten blev han 
främst känd genom sina omkring tusen artiklar i den andra upplagan av Nordisk familjebok. 

235 Om Lagerheim, se t.ex. Olle Franzén, "Lagerheim, Nils Gustaf", i SBL 22 (Stockholm, 1977-79) 
och Söderqvist, The Ecologists, 42, 56, 95f. 

236 Se t.ex. Gustaf Lagerheim, "Metoder för pollenundersökning", BN {1902). Om den "tyska labora-
tiva biologin" under 1800-talet, se Lynn K. Nyhart, Biology Takes Form: AnimaiMorphology and the 
German Universities, 1800-1900 (Chicago & London, 1995). 

237 Pollenkornens ytterhölje innehåller ett ämne ("sporopollenin"), som är resistent mot marksyror. 
238 Gustaf Lagerheim, "Om lämningar af Rhizopoder, Heliozoer och Tintinnider i Sveriges och Fin

lands lakustrina kvartäraflagringar", GFF 23 (1901); idem, "Bidrag till kännedomen om kärl
kryptogamernas forna utbredning i Sverige och Finland", GFF2A (1902). 

239 Se t.ex. Clas Kurck, "Arkeologiska och växtgeografiska studier öfver skånska torfmossar", Ymer 
1910; Nils Rosén, "En stenåldersboplats i S:a Lindveds mosse vid Börringesjön", GFF34 (1912). 

240 Hemfrid Witte, "Stratiotes aloides L., funnen i Sveriges postglaciala aflagringar", GFF27 (1905). I 
denna uppsats publicerades en tabell visande förhållandet mellan olika typer av trädpollen från 
Kvarnhalsmyren vid Länna utanför Uppsala. Redan under 1890-talet hade pollenfossil behandlats i 
kvantitativa studier av den tyske växtfysiologen C. A. Weber och den danske geologen och arkeo
logen Georg F. L. Sarauw. 

241 Ibid., 443. 
242 Forskning om mikroflorans sammansättning och historia etablerades ungefär samtidigt i Finland i 

samband med Finska Mosskulturföreningens torvmarksundersökningar, där botanisten Harald 
Lindberg (1871-1963) vid Helsingfors universitets Botaniska museum var en central aktör. 
Hausen, The History ofGeology andMineralogy in Finland 108. 

243 Gunnar Eriksson nämner dock både Lagerheim och von Post i Kartläggarna, 123, och i Västerlan
dets idéhistoria 1800-1950 (1983), 2 uppl. (Stockholm, 1990), 298, och det gör även Frängsmyr i 
Svensk idéhistoria, 183, 212f. Se också Manten, "Lennart von Post and the Foundation of Modern 
Palynology"; Gunnar Erdtman, "Glimpses of Palynology 1916-1966", Review of Palaeobotany and 
Palynology 1 (1967). 

244 Lennart von Post, "Forest Tree Pollen in South Swedish Peat Bog Deposits", i Foundations ofEcology. 
Se också Keith D. Bennett, Evolution and Ecology: The Pace of Life (Cambridge, 1997), 4lf. 

245 Brown, "New Approaches and Methods in Ecology", 445f. 
246 Knut Faegri & Johannes Iversen, "Introduction", i Foundations ofEcology, 457. Faegri och Iversen var 
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för övrigt författare till en av de första handböckerna där pollenanalysen presenterades på engelska, 
Text-Book of Modern Pollen Analysis (Köpenhamn, 1950), vilken tillägnas von Post. En än tidigare 
handbok var Gunnar Erdtman, An Introduction to Pollen Analysis (Waltham, Mass., 1943). 

247 För biografiska uppgifter om von Post, se Lennart von Post till Stockholms Högskolas Styrelse 
29. 9. 1927, SGU:s arkiv; Selling, "Lennart von Post"; Gösta Lundqvist, "Lennart von Post", Svensk 
geografisk årsbok 1951; Jan Lundqvist, "von Post, Ernst Jakob Lennart", i SBL 29 (Stockholm, 
1996). 

248 "Mötet den 6 Februari 1902", GFF2A (1902); "Mötet den 7 Maj 1903", GFF 25 (1903). Lennart 
von Post, "En profil genom högsta Litorinavallen på södra Gotland", GFF 25 (1903). I denna 
artikel tackar von Post inte bara Högbom och Sernander utan också Lagerheim, som hade hjälpt 
honom med mikroskopiska undersökningar. Uppsatsen utgavs även i SGU serie C 195 (1903). 

249 Rutger Sernander, Naturminnesmärken och naturskydd: Föredrag vid afilutningen af Uppsala univer
sitets sommarkurser den 29 aug. 1905, Studentföreningen Verdandis småskrifter 138 (Stockholm, 
1906), 18. 

250 Jakob Ljungqvist, som ansvarade för den botaniska delen, disputerade senare på en avhandling om 
platsen, Mästermyr: En växtekologisk studie (Karlstad, 1914). 

251 Märkligt nog offentliggjorde inte von Post sina huvudresultat från Mästermyren förrän ett kvarts 
sekel senare, och då i en av SGU:s kartbladsbeskrivningar över Gotland, Henrik Munthe, J. Ern-
hold Hede & Lennart von Post, Beskrivning till kartbladet Hemse, SGU serie Aa 164 (1927). Se 
också Henrik Munthe, J. Ernhold Hede & Lennart von Post, Gotlands geologi, SGU serie C 331 
(1925). von Post återkom senare till sin tidiga Gotlandsforskning i "Kalkens och solens ö", i Svenska 
turistföreningens årsskrift 1940 och i radioföredraget "Markens naturmonument" (1935). 

252 Munthe, Hede & von Post, Beskrivning till kartbladet Hemse, 113. 
253 I forskningssyfte återvände dock von Post många gånger till Mästermyr. 
254 Om von Posts koppling till detta arbete, se Selling, "Lennart von Post", 277. 
255 Lennart von Post, "Norrländska torfmossestudier I: Drag ur myrarnas utvecklingshistoria inom 

'lidernas region", GFF 28 (1906). Som titeln anger ämnade von Post ge ut en andra del, men av 
olika orsaker dröjde den ända till 1930. Se idem, "Norrländska torfmossestudier II: Några huvud
punkter i skogens och myrarnas postarktiska historia inom södra Norrland", GFF 52 (1930). 

256 von Post anställdes vid SGU som vikarierande geolog 1908 och som ordinarie geolog 1910. 
257 "Mötet den 13 maj 1909", GFF31 (1909), 282-288. Närkes torvmossar var också en anhalt vid 

Geologiska Föreningens exkursion den 14-16 maj samma år, då även "den synnerligen väl utveck
lade" Högsta marina gränsen vid Garphyttan och de "i hög grad intressanta" ancylusavlagringarna 
vid Latorp inspekterades under ledning av De Geer respektive Munthe. Se Andersson & von Post, 
"Exkursionerna i samband med Geologiska Föreningens maj-möte i Örebro 1909". 

258 Lennart von Post, "Stratigraphische Studien über einige Torfmoore in Närke", GFF31 (1909), 642, 
645, 647, 650, 667, 678, 681, 683. Intressant i denna artikel är även von Posts utvecklingsdiagram, 
"Entwicklung des Klimas und der Vegetation in Närke in Verhältnis zu Niveauveränderungen und 
prähistorischen Perioden", där han jämförde klimatperioderna enligt Blytt-Sernander och nivå
förändringarna enligt Munthe med de arkeologiska perioderna enligt Oscar Montelius, och själv 
införde vad han kallade för "floristiska perioder". Se 638f. Se också "Mötet den 3 februari 1910", 
232-238. 

259 Se t.ex. Lennart von Post, "Skogsträdpollen i sydsvenska torvmosselagerföljder", i Forhandlinger ved 
de skandinaviske naturforskeres 16. m0te i Kristiania den 10.-15. juli 1916(Kristiania, 1918), 461. 
Se också idem, "Postarktiska klimattyper i södra Sverige", GFF Al (1920). 

260 Nils Olof Holst, Postglaciala tidsbestämningar, SGU serie C 216, Årsbok (1908) 2:8 (1909). Jfr 
Lundqvist, Kvartärgeo logisk forskning i Sverige under ett sekel, 33. 

261 Holst, Postglaciala tidsbestämningar, 29f. Att arbetet var kontroversiellt märks av att dåvarande 
SGU-chefen Johan Gunnar Andersson valde att trycka ett separat förord, där han underströk att 
Holst var ensam ansvarig för innehållet, även om det gavs ut av SGU. För en kommentar till Holsts 
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arbete, se C. Wesenberg-Lund, "Om Limnologiens betydning for kvartärgeologien, saerlig med 
Hensyn til postglaciale Tidsbestemmelser og Temperaturangivelser", GFF31 (1909). Se också Hen
rik Munthes mycket kritiska recension i GFF33 (1911), 540-547. 

262 Holst, Postglaciala tidsbestämningar, 30. 
263 von Post, "Stratigraphische Studien über einige Torfmoore in Närke", 629. 
264 Om Sernanders forskningar i Närke, se t.ex. Rutger Sernander & Knut Kjellmark, "Eine Torf-

mooruntersuchung aus dem nördlichen Närke", BGIU, 2 (1895); Rutger Sernander, "Studier öfver 
de sydnerkiska barrskogarnas utvecklingshistoria", BKVAH25:3 (1900). Andra arbeten om denna 
plats är t.ex. Knut Kjellmark, "Om den forna förekomsten af Trapa natansi norra Nerike", GFF21 
(1899); Henrik Munthe, Ett fynd afAncylusförande aflagringar i Närke, SGU serie C 215 (1909). 

265 Exkursionen finns beskriven i "Die Torfmoore Närkes", i Compie rendu, vol. II. 
266 Lennart von Post, "Die Polarausstellung", i Comp te rendu> vol. I. Utställningen var dock, enligt von 

Post, inte särskilt välbesökt. Se von Post, "Den elfte internationella Geologkongressen, Stockholm 
1910", 57. 

267 Se t.ex. Sernander, "Bidrag till den västskandinaviska vegetationens historia i relation till nivåför
ändringarna"; idem, "Stripa pennata i Västergötland: En studie öfver den subboreala periodens 
inflytande på den nordiska vegetationens utvecklingshistoria", Svensk botanisk tidskrift 2 (1908); 
Andersson, "Några drag ur de svenska skogarnes historia"; Gunnar Andersson & Selim Birger, Den 
norrländska florans geografiska fördelning och invandringshistoria med särskild hänsyn till dess syd
skandinaviska arter> Norrländskt handbibliotek 5 (Uppsala, 1912). En annan tidstypisk uppsats av 
Andersson, "Klimatet i Sverige efter istiden", bidrog till att han hamnade i en mindre debatt även 
med Nathorst. Se Alfred Nathorst, "Vattenväxter och arktiska växtlämningar", GFF25 (1903) och 
Gunnar Andersson, "Vattenväxter och arktiska växtlämningar: Svar till A. G. NATHORST", GFF 
25 (1903). Debatten byggde dock på ett enkelt missförstånd som snart korrigerades. 

268 Anderssons uppgift där var att, tillsammans med Hesselman, utföra växtgeografiska och växt-
topografiska karteringar. Se Gunnar Andersson & Henrik Hesselman, "Bidrag till kännedomen om 
Spetsbergens och Beeren Eilands kärlväxtsflora grundade på iakttagelser under 1898 års svenska 
polarexpedition", BKVAH26:3:1 (1900). Se också Alfred Nathorst, "Kung Karls land", Ymer 1899 
och anmälan i iW(1900). 

269 Gunnar Andersson, Sveriges allmänna skogar: Deras tillkomst, tillstånd, förvaltning och avkastning 
(Stockholm, 1926). 

270 Denna tjänst innehade han sedan ända fram till 1931. Jfr Sten Lindroth, Uppsala universitet 1477-
1977 (Uppsala, 1976), 215f. 

271 Söderqvist, The Ecologists, 54. 
272 von Post, "Rutger Sernander". Ur denna verksamhet etablerades också Svenska växtgeografiska säll

skapet och dess skrift Acta Phytogeographica Suecica. 
273 Tanken var att den nya tidskriften skulle ta över och ersätta den gamla Botaniska Notiser, som utgavs 

i Lund, men den tanken genomfördes inte. Se "Svenska botaniska föreningen", Svensk botanisk 
tidskrift 1 (1907), 120f. 

274 "Föreningens sommarexkursion 1907", Svensk botanisk tidskrift 1 (1907), 4l2f. Under perioden 
1915-31 var Sernander föreningens ordförande. 

275 Andersson var ordförande för STF 1926-28 och Sernander för SNF 1917-30. 
276 Gunnar Andersson, "Das spätquartäre Klima: Eine zusammenfassende Ubersicht", i Die Ver

änderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten Eiszeit (Stockholm, 1910). 
277 Idem, "Swedish Climate in the Late-Quaternary Period", i Die Veränderungen des Klimas seit dem 

Maximum der letzten Eiszeit, [även idem, The Climate ofSweden in the Late-Quaternary Period, SGU 
serie C 218 (1909)]; Rutger Sernander, "Die Swedischen Torfmoore als Zeugen postglacialer 
Klimaschwankungen", i Die Veränderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten Eiszeit [även 
idem, "On the Evidences of Postglacial Changes of Climate Furnished by the Peat-mosses of 
Northern Europe"]. Även De Geer bidrog till detta verk med uppsatsen "A Thermographical 
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Record of the Late-Quaternary Climate". Se även Gerard De Geer & Rutger Sernander, "On the 
Evidences of Late Quaternary Changes of Climate in Scandinavia", GFF 30 (1908); Gerard De 
Geer, "On Late Quaternary Time and Climate", GFF30 (1908). 

278 "Geologkongressens förhandlingar: De postglaciala klimatförändringarnas orsaker", DN 23. 8. 
1910. 

279 von Post, "Den elfte Internationella Geologkongressen, Stockholm, 1910", 58. Samma intryck 
redovisas i Sandegren, "Den kvartärgeologiska forskningen i Sverige under de senaste 25 åren", 141; 
Hesselman, "Gunnar Andersson", 170; Selling, "Lennart von Post", 279. 

280 Jfr Hesselman, "Gunnar Andersson", 170. 
281 Under ett möte i Geologiska Föreningen 1911 påpekade Andersson att han och Sernander nu hade 

stridit i snart tjugo år "utan att enighet nåtts", och att det låg "föga mening uti" att fortsätta denna 
"principdiskussion". Se "Mötet den 2 februari 1911", GFF33 (1911), 99. 

282 von Post, "En exakt geologisk tideräkning", von Posts vurm för De Geer tog sig många andra ut
tryck. Till exempel författade han (under pseudonymen P. V. Trannel) en sång med femton verser till 
De Geers 60-årsdag 1918. Sista versen lyder: "Ja, hurrom vi så ljudeligt hand uti hand/ Att ekot 
skallar runtom i vårt avlånga land!/ Må Gerard länge leva och lervarven sammanväva/ Till en ärones 
väv, som trotsar tidens tand!". Sångtexten finns i separatavdelningen vid SGU:s arkiv. 

283 von Post, "En exakt geologisk tideräkning", 14. 
284 Ibid., 13. 
285 Ibid., 17. 
286 Ett slags komparativt försök kom också till stånd i samband med den Baltiska utställningen i 

Malmö. Till denna utarbetade De Geer jämförande kartor som visade dels landisens tillbakadra
gande för vart femhundrade år, dels "naturminnen från de arktiska djur- och växtformer, som först 
invandrade i landet". Några av dessa kartor trycktes senare i Gerard De Geer, "Om naturhistoriska 
kartor öfver den baltiska dalen", Populär naturvetenskaplig revy A (1914). 

287 Se dock diskussionen om Ragnar Sandegrens föredrag "Ragundatraktens postglaciala utvecklings
historia enligt den fossila florans vittnesbörd" vid "Mötet den 5 november 1914", GFF36 (1915), 
389-399. Sandegren studerade sedimenten i Ragundadalen med hänsyn till förändringar i florans 
sammansättning, landhöjningen och De Geers geokronologi. Se också idem, Ragundatraktens post
glaciala utvecklingshistoria, SGU Ca 12 (1924). 

288 Utöver SGU:s inventeringar (som innebar att även torvmarker kartlades), Mosskulturföreningens 
länsundersökningar och botanisternas vetenskapliga kartläggning fanns dessutom torvundersök-
ningar, utförda av yrkeskåren torvingenjörer på uppdrag av staten eller Jernkontoret. 

289 Om energidebatten, inklusive torvfrågan, i början av 1900-talet, se Sundin, Ingenjörsvetenskapens 
tidevarv, 44—60, 98-106. 

290 Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 36. En ny beräkning för området söder 
om Dalälven, utförd på liknande grunder som Erdmanns, lämnades av Alfred E. Thörnebohm år 
1900. 

291 Johan Gunnar Andersson till Konungen 9. 11. 1912, i "Förslag från Sveriges Geologiska Undersök
ning om en utredning af Sveriges torftillgångar och skrifvelse från Mosskulturföreningens Styrelse 
med anledning däraf", Svenska Mosskulturföreningens tidskrift (1913). Mosskulturföreningen ställde 
sig helt avvisande till SGU:s förslag. Samtidigt erbjöd de sina egna tjänster om en dylik inventering 
verkligen behövde göras. Se Fredrik Pettersson till Konungen 27. 11. 1912, i ibid. 

292 Jordbruksutskottets utlåtande 1913:1. Se också den utdragna debatten i Riksdagens protokoll, 
Andra kammaren 1913:15. 

293 Även Gavelin hade vid denna tid anslutit sig till Sernanders syn på klimat- och vegetationshistorien, 
se t.ex. Axel Gavelin, Studier öfver de postglaciala nivå- och klimatförändringarna pä norra delen af det 
smäländska höglandet, SGU serie C 204 (1907). 

294 Undersökningen gjordes i Kronobergs och Kristianstads län samt i mindre delar av Malmöhus, 
Hallands och Kalmar län. 
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295 "Mötet den 2 november 1916", GFF38 (1916), 385. Därutöver hämtade von Post också informa
tion från pollenanalytiska undersökningar av Hornborgasjön och mossar i nordöstra Västergötland 
och sydöstra Värmland, utförda av SGU-geologen Sandegren. 

296 von Post, "Skogsträdpollen i sydsvenska torvmosselagerföljder", 44 lf. 
297 Lennart von Post & Axel Gavelin, Sveriges geologiska undersöknings förslag till en förrådsstatistisk 

undersökning av torvmarkerna inom Götaland och Svealand utom Dalarna, SGU serie C 274, Årsbok 
(1915) 9:10(1916). 

298 För ett tidsdokument, se Arvid Högboms föredrag "Vårt lands naturtillgångar och världskriget" vid 
"Mötet den 1 mars 1917", GFF39 (1917); idem, "Om våra naturtillgångar och världskriget", Eko
nomisk tidskrift 19 (1917); idem, "Konstgödselmarknaden och världskriget", Teknisk tidskrift 48 
(1918). 

299 Lennart von Post, "Sveriges Geologiska Undersöknings torvinventering och några av dess hittills 
vunna resultat", Svenska Mosskulturföreningens tidskrift (1922), 6. 

300 Ibid., 2f. Att även en kvalitativ undersökning skulle göras var något som hade framförts med emfas 
av Svenska Mosskulturföreningen. Fredrik Pettersson till Konungen 8. 4. 1916, i "Skrifvelse till 
Kungl. Maj:t angående Sveriges Geologiska Undersöknings förslag till torfmosseinventering", 
Svenska Mosskulturföreningens tidskrift (1916); "Inventeringen af landets torftillgångar enligt af 
1916 års torfkommitté uppgjordt förslag", Svenska Mosskulturföreningens tidskrift (1917). 

301 Landsvägarna betraktades alltså inte som viktiga i sammanhanget. 
302 Formuleringen efter den socialdemokratiske finansministern Fredrik Thorsson (1865-1925). 
303 Samtliga kartor utgavs i SGU serie D, "Torvmarkskartor med beskrivningar" (skala 1:100 000), 

under åren 1921-23. Tillsammans med Erik Granlund sammanställde von Post bland annat Södra 
Sveriges torvtillgångar /, SGU serie C 335 (1926), ett stort verk som behandlade de olika torvslagen 
och deras bildning utifrån klimatiska, geologiska och geografiska faktorer. 

304 von Post, "Sveriges Geologiska Undersöknings torvinventering och några av dess hittills vunna 
resultat", 5. 

305 Idem, "Ur de sydsvenska skogarnas regionala historia under postarktisk tid", GFF AG (1924); Len
nart von Post, Emelie von Walterstorff & Sune Lindqvist, Bronsåldersmanteln från Gerumsberget i 
Västergötland, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Monografiserien 15 (Stock
holm, 1925), 26. 

306 Lennart von Post, "Några synpunkter rörande den fortsatta torvgeologiska verksamheten vid Sveri
ges geologiska undersökning" (1926), SGU:s arkiv. Se även resonemanget i Lundqvist, Kvartär-
geologisk forskning i Sverige under ett sekel, 37f. 

307 Nils Eriksson, "I andans kraft, på sannings stråt. . . De skandinaviska naturforskarmötena 1809— 
1936, Gothenburg Studies in the History of Science and Ideas 12 (Göteborg, 1991), 207ff. von 
Posts föredrag finns också refererat i Ragnar Sandegren, "Svensk kvartärgeologi (1915-1920)", i 
Vetenskaplig forskning: Årsbok 1921, Folkuniversitetsföreningen (Stockholm, 1921), 44ff. 

308 von Post, "Skogsträdpollen i sydsvenska torvmosselagerföljder", 433. 
309 Ibid., 435. 
310 Ibid., 437. 
311 von Post hänvisade dock till De Geer i annat sammanhang, se t.ex. ibid., 456. 
312 Om fältarbetet, se idem, Den svenska skogen efter istiden, Studentföreningen Verdandis småskrifter 

357 (Stockholm, 1933), 20f. 
313 Idem, "Skogsträdpollen i sydsvenska torvmosselagerföljder", 439. 
314 Ibid., 440. 
315 I diagrammet sattes torvprofilens djup som ordinata och procenttalen för varje pollenslag som 

abskissa. Hur det egentligen gick till när de olika pollendiagrammen utformades (förmodligen 
1915) är dock en intressant vetenskapshistorisk fråga som återstår att utreda. Några skisser eller 
tidiga prototyper tycks inte finnas bevarade vid SGU. 

316 Det skulle dröja fram till 1918 innan föredragen i Kristiania publicerades. De första pollen
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diagrammen trycktes dock 1916, se Lennart von Post, "Einige südschwedischen Quellmoore", 
BGIU15 (1916). 

317 Gösta Lundqvist har beskrivit hur von Posts betydelse för pollenanalysen senare kom att ifrågasättas 
vid flera tillfällen, med argumentet att de viktigaste förutsättningarna för metoden redan låg färdiga 
före 1916. Likt en annan Darwin hade von Post "bara" haft att foga samman olika pusselbitar. Till 
von Posts försvar hävdar dock Lundqvist att det var den grafiska diagramframställningen som var 
den primära innovationen och att pollenanalysen vore av ringa värde utan den. Se Lundqvist, "Len
nart von Post", 99. Lundqvist har också påpekat att pollenanalysen, tack vare diagrammen, har 
kunnat användas inom flera andra områden än det vegetationshistoriska. Se Nils Magnusson, Gösta 
Lundqvist & Gerhard Regnéll, Sveriges geologi, 4 uppl. (Stockholm, 1963), 581. 

318 von Post, "Skogsträdpollen i sydsvenska torvmosselagerföljder", 452f. 
319 Ibid., 458f. 
320 Ibid., 465. 
321 Se t.ex. Erik Fromm, "Geochronologisch datierte Pollendiagramme und Diatoméenanalysen aus 

Ångermanland", GFF 60 (1938); Ingmar Fröman, "De senkvartära strandförskjutningarna som 
växtgeografisk faktor i belysning av murgrönans geografi i Skandinavien—Baltikum", GFF 66 
(1944), 655. 

322 "Mötet den 2 november 1916". 
323 Ibid., 394. 
324 Ibid., 391. 
325 Henrik Hesselman, "Iakttagelser öfver skogsträdspollens spridningsförmåga", Meddelanden från 

Statens Skogsförsöksanstalt 16 (1919); "Mötet den 6 februari 1919", GFF41 (1919). 
326 Vid fyrskeppet Västra Banken uppsamlades totalt 103 037 pollenkorn och vid Finngrundet totalt 

56 075. I båda fallen dominerade frömjöl från gran, tall och björk. 
327 "Mötet den 6 februari 1919", 99. 
328 Ibid., 100. 
329 Även Gunnar Andersson och Olof Arrhenius yttrade sig i debatten den 6 februari, men deras inlägg 

finns ej publicerade i diskussionsreferatet från mötet. Se också Ekman, Djurvärldens utbrednings
historia på skandinaviska halvön, 375. 

330 Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 35. 
331 Bland de vetenskapliga arbeten med pollenanalys som nu hade publicerats, utöver de som var von 

Posts egna eller ingick i SGU:s kartbladsbeskrivningar, kan nämnas: Gösta Lundqvist, "Pollen
analytiska åldersbestämningar av flygsandsfält i Västergötland" och Ragnar Sandegren, "Najas 
flexilis i Fennoskandia under postglacialtiden", Svensk botanisk tidskrift 14 (1920); Gunnar Erdt-
man, "Pollenanalytische Untersuchungen von Torfmooren und marinen Sedimenten in Südwest-
Schweden", KVA Arkiv för botanik 7:10 (1921); Bertil Halden, Tvenne intramarina torvbildningar i 
norra Halland, SGU serie C 310 (1922); Uno Sundelin, "Råbelövssjön och Nosabykärrets senkvar
tära historia och de där gjorda stenåldersfynden", GFF44 (1922); Gunnar Erdtman, "Iakttagelser 
från en mikropaleontologisk undersökning av nordskotska, hebridiska, orkadiska och shetländska 
torvmarker", GFF A5 (1923). 

332 För att utföra pollenanalytiska undersökningar erhöll von Post medel både från Längmanska kul
turfonden och Vitterhetsakademien. 

333 von Post gifte om sig med Tofsy Guldbrand 1923. Han publicerade sig nästan uteslutande på 
svenska, reste mycket selektivt och deltog i få vetenskapliga konferenser utanför Skandinavien. Trots 
det vann pollenanalysen relativt snart spridning inom det internationella vetenskapssamhället. 
Under 1940-talet hade metoden etablerats över hela Västeuropa, men också i Syd- och Nordame
rika och på Nya Zeeland. Ett par decennier senare hade pollenanalysen "införts över hela världen", 
som det heter i Magnusson, Lundqvist & Regnéll, Sveriges geologi, 581. 

334 "Mötet den 12 maj 1920", GFF Al (1920), 231-242; "Mötet den 8 maj 1924", GFF AG (1924), 
551 f. 
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335 von Post, "Ur de sydsvenska skogarnas regionala historia under postarktisk tid", 83. 
336 Ibid., 85. 
337 Det "nordliga" representerades här endast av Dalarna. Enligt von Post var det inte omöjligt att andra 

sådana regionala typer skulle "upptäckas". Senare skulle han själv föreslå en "Bergslagstyp" och en 
"Östersjötyp". 

338 von Post, "Ur de sydsvenska skogarnas regionala historia under postarktisk tid", 90-99. 
339 Dessa spektra syftade till att visualisera förhållandet vid tiden för den senare delen av den post-

glaciala sänkningen. Ibid., 108. 
340 Ibid., 113-116. 
341 Idem, Den svenska skogen efter istiden, 60. 
342 För något senare pollenanalytiska studier, se t.ex. Erik Granlund, De svenska högmossarnas geologi, 

SGU serie C 373 (1932). 
343 von Post, "Ur de sydsvenska skogarnas regionala historia under postarktisk tid", 116. Under pollen

analysens första period analyserades endast pollen från skogsträd. Senare kom även pollen från 
andra växter att studeras. Vetenskapen palynologi, inom vilken även odlingshistoriska undersök
ningar av sädesslag började utföras, blev till slut en egen disciplin. 

344 Se även "Mötet den 8 maj 1924", 552. 
345 Efter en idé, troligen från Gerard De Geer, ansågs detta utlopp ha gått över det så kallade "Svea 

passet" i Närke. Sjöns utlopp, vilket skulle ha utgjorts av en jättelik älv, döptes 1922 till Svea älv. Se 
Gerard De Geer, "Om isokrona strandnivåer", GFF44 (1922), 509. 

346 Det övriga fältarbetet för den geologiska karteringen, liksom sammanställandet av rapporten, äm
nade von Post och Munthe göra gemensamt. Under arbetes gång blev de dock så oeniga att tanke
utbytet och arbetsfördelningen bröts. Ett påbörjat grundmanus med arbetstiteln "Sveapasset: 
Ancylus-sjöns första avlopp" deponerades till SGU:s arkiv och resultatet blev istället två olika rap
porter. Henrik Munthe, Studier över Ancylussjöns avlopp, SGU serie C 346 (1927); Lennart von 
Post, Svea älvs geologiska tidsställning: En pollenanalytisk studie i Ancylussjöns geografi, SGU serie C 
347 (1928). Se vidare Lundqvist, "Henrik Vilhelm Munthe", 568-574. 

347 Lennart von Post, "Svea älv, ett geologiskt naturminne", Sveriges Natur 1927, 8. Se även Henrik 
Munthe, Vägledning vid besök inom Ancylussjöns avloppsområde i Närke (Stockholm, 1928); Lennart 
von Post, "Svea, Göta och Dana älvar", Ymer 1929. 

348 Frågan huruvida "Svea älv" verkligen hade varit Ancylussjöns avlopp blev senare mycket omdisku
terad. 

349 Den pollenanalytiska forskningen om nivåförändringarna skedde framför allt i Viskadalen i Hal
land. Liksom De Geer var den äldre von Post en flitig popularisator av sin vetenskap. Han författade 
populärvetenskapliga skrifter, uppsatser och dagstidningsartiklar (ca 200 st. i DN och SvD) och höll 
flera radioföredrag. Se t.ex. Lennart von Post, Ur jordklotets saga (Uppsala, 1931); idem, Den svenska 
skogen efter istiden-, idem, Ur Europas skogshistoria efter istiden> Studentföreningen Verdandis små
skrifter 358 (Stockholm, 1933). 

V. Människan och nivåförändringarna 
1 Champlin, "Archaeology and the Geosciences", 36. 
2 Under perioden 1860-1930 användes begreppen "fornforskning", "fornkunskap" och "arkeologi" 

mer eller mindre som synonymer, vilket kommer att framgå av citaten i det här kapitlet. 
3 Det vanliga är att endast nämna geologins "utsträckning" av den korta bibliska tiden till den långa 

geologiska och förhållandet mellan paleontologin och den paleolitiska arkeologin. Se t.ex. Daniel & 
Renfrew, The Idea of Prehistory, 22f. Ett undantag är dock John A. Grifford & George Rapp Jr, "The 
Early Development of Archaeological Geology in North America", i Geologists and Ideas. 

4 Trigger, Arkeologins idéhistoria, 95. Jfr Geoffrey Bibby, Spadens vittnesbörd: Arkeologiska upptäckter 
norr om Alperna (1956), sv. övers. (Stockholm, 1957), 115. 
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5 För kritiska diskussioner om arkeologins interna historiografi och vetenskapsteori, se t.ex. Joakim 
Goldhahn, "Att skriva arkeologins historia: Om behovet av en heuristisk modell för idékritisk forsk
ning inom arkeologin", i Arkeologi i centrum och periferi, red. idem, Kontaktstencil 39 (Umeå, 
1996); Anders Gustafsson, Arkeologins egna historier: Reflexioner kring arkeologihistoria, dess historio
grafi och användningar, Gotarc serie C, Arkeologiska skrifter 12, Institutionen för arkeologi, Göte
borgs universitet (1996); Arkeologiska horisonter, red. Ola W. Jensen & Håkan Karlsson (Stock-
holm/Stehag, 1998); Michel Notelid, Det andra påseendet: En studie av övergångar i den arkeologiska 
disciplinens historia,, Occasionai Papers in Archaeology 22, Institutionen för arkeologi och antik 
historia, Uppsala universitet (2000); idem, Det andra påseendet, del II: Den omvända diskursen, 
Occasionai Papers in Archaeology 23, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala uni
versitet (2001); Anders Gustafsson, Arkeologihistoria som historia och som arkeologi: Studier i arkeo
logins egenhistorier, Gotarc Series B, Archaeological Theses 17, Institutionen för arkeologi, Göte
borgs universitet (2001). 

6 Grandien, Rönndruvans glöd, 45. Se också Bosse Sundin, "Vår nation till ära och beröm: Om bruket 
av det förflutna i historien", i Kunskapsarv och museum,, 16. 

7 Bosse Sundin & Sverker Sörlin, "Landskapets värdefrågor: Kring miljö- och kulturmiljövård som 
historiskt problemfält", i Miljön och det förflutna: landskap, minnen, värden, red. Richard Petters
son & Sverker Sörlin, Idéhistoriska skrifter 22, Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet 
(1998). Se vidare Marie-Louise Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka
demiens historia, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Historiska 
serien 14 (Stockholm, 1969); Welinder, Strindberg som arkeologikritiker, 124-218; Torkel Molin, 
"Göthiska förbundet och expositionen år 1818", i Kunskapsarv och museum. 

8 Enligt Marie-Louise Bachman var Svenska Fornminnesföreningen också ett utryck för en opposi
tion mot Vitterhetsakademien. Se Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka
demiens historia, 180. 

9 Birger Nerman, Svenska fornminnesföreningen: En skildring av de första åren till föreningens 100-
årsjubileum (Stockholm, 1970), 26. 

10 Evert Baudou, "Svenska Fornminnesföreningen och arkeologins etablering", Fornvännen 96 
(2001), 4. 

11 En tanke som fanns var att dessa föreningar skulle stå i ett liknande förhållande till Vitterhets
akademien som hushållningssällskapen stod till Lantbruksakademien. Till de första lokala förening
arna hörde Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen (1856), Helsinglands Fornminnes 
Sällskap (1859), Gestriklands Fornminnes Förening (1862), Dalarnas Fornminnes Förening 
(1862), Vermlands Naturhistoriska och Fornminnes Förening (1863), Västergötlands Fornminnes 
Förening (1863), Föreningen för Skånes Fornminnen och Historia (1865), Hallands Fornminnes 
Förening (1865). Se Bror Emil Hildebrand, "Sveriges Fornminnes Föreningar", Antiqvarisk tidskrift 
för Sverige (1864); Hans Hildebrand, "Sveriges Fornminnes-Föreningar: Öfversigt af deras verksam
het under åren 1864—1869", Antiqvarisk tidskrift för Sverige (1869). 

12 Utgrävningen leddes av Hjalmar Stolpe, som också skrev en vägledning för de många besökarna, 
Björkö i Mälaren: En vägledning för besökande (Stockholm, 1888). 

13 Eriksson, "I andans kraft, på sanningens stråt. . . "  3 8 5 - 3 9 7 .  
14 Under Bror Emil Hildebrands tid som riksantikvarie utökades Historiska museets samlingar från 

200 stenartefakter och 60 bronsartefakter, till 20 000 respektive 1 600 stycken. 
15 Oscar Montelius, "Det nordiska treperiodssystemet: En historik", Svenska Fornminnesföreningens 

tidskrift 12 (1904); Bo Gräslund, Relativ datering: Om kronologisk metod i nordisk arkeologi, Tor 
16 (Uppsala, 1974); idem, The Birth of Prehistoric Chronology. De danska fornforskarna utveck
lade sedermera dessa tre perioder till fem stadier: tidig och sen stenålder, bronsålder, tidig och 
sen järnålder. Om Thomsen, se Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sve
rige 1816-1837: Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, 2 vol. (Uppsala, 1937-
38). 
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16 Worsaae, som var assistent till Thomsen, blev inspektör för Danmarks fornminnesvård 1847 och 
utsågs 1855 till den förste professorn i arkeologi vid Köpenhamns universitet. 

17 Kökkenmöddingar (eller kjökkenmöddingar) kallades senare "skaldynger" av danska arkeologer. 
18 Trigger, Arkeologins idéhistoria, 104f. Jfr Stieling, Uncovering the Past, 48. 
19 Steenstrup hävdade dock gentemot Worsaae att kökkenmöddingarna inte var äldre än de sedan 

tidigare kända stenåldersgravarna. 
20 Jens J. A. Worsaae, The Primeval Antiquities of Denmark (1843), eng. övers. (London, 1849), 76. 

Originalets titel är Danmarks Oldtid oplyst ved Oldfager og Gravhöie. 
21 Dahlin, Svea Rikes historia, 1—9. Jfr Högbom, Nivåförändringarna i Norden, 65. Under upplys

ningstiden växte intresset för nationell historieskrivning i flera europeiska länder. Med Frankrike 
som förebild började "populärt" hållna historieböcker skrivas på inhemska språk istället för på latin. 
Så kom också att ske i Sverige, vilket Dahlins verk är ett exempel på. 

22 Enligt Eugène Wegmann var Dahlin den förste som applicerade "geological methods to historio-
graphy", se dennes, "Changing Ideas About Moving Shorelines", 391. 

23 I en skrift om Västmanland från 1754 skall dock författaren Olof Graus ha diskuterat områden som 
tidigare varit täckta av vatten för att förklara vikingarnas farleder från Dalälven via sjön Hallaren ner 
mot Mälaren, se Eskil Olsson, "Stenåldern i Västmanland, Dalarne och Gästrikland", Ymer 1917, 
105. 

24 Om Nilssons arkeologiska verksamhet, se Berta Stjernquist, "Sven Nilsson som banbrytare i svensk 
arkeologi", i Sven Nilsson. Se också Gerhard Regnéll, "Sven Nilsson: Minnesteckning vid Kungl. 
Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars 1987", i LKVA [nr 189] (1987); Jakob 
Christensson, Vetenskapen i provinsen: Om baronerna Gyllenstierna på Krapperup och amatörernas 
tidevarv (Stockholm, 1999). 

25 Sven Nilsson, Skandinaviska Nordens ur-invånare: Ettförsök i komparativa ethnografien och ett bidrag 
till menniskoslägtets utvecklings-historia (Lund, 1838-43), III. Genom att verket översattes till eng
elska, tyska och franska fick Nilssons idéer stor spridning. Nilsson kompletterade denna metod med 
en "traditionshistorisk metod", det vill säga han använde sig även av skriftliga och muntliga källor. 

26 Nilsson utformade en "ekonomisk modell" i tre utvecklingsstadier: vilden, nomaden (herden) och 
åkerbrukaren. Ett fjärde stadium, det specialiserade samhället, lades senare till. Jfr Grandien, Rönn
druvans glöd, 67-70. 

27 Goldhahn, "Att skriva arkeologins historia". 
28 Sven Nilsson, "Sverige och dess inbyggare före den historiska tiden: Föreläsningar hållna i Stock

holm i maj 1847" [Postumt utgivna av Bert Möller], i Lunds Universitets Års-skrift 1922; idem, 
"Bidrag till kunskap om de förändringar, som jordytan i södra Sverige hafva genomgått under den 
s. k. qvartärnärperioden, jemte antydningar om, att menniskor hafva lefvat i en mycket gammal tid 
i de nämnda trakter af jorden", i Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres ottonde mede, i 
Kebenhavn fra den 8de til den l4de Juli 1860 (Kobenhavn, 1861). 

29 Med tiden framförde dock Nilsson olika åsikter i denna fråga. 
30 Jfr Baudou, Gustaf Hallström, 74 f. 
31 Charles Lyell, The Geological Evidences ofTheAntiquity of Man with Remarks on Theories of the 

Origin ofSpecies by Variation (London, 1863), 1. 
32 Som Evert Baudou har noterat bodde familjerna Hildebrand, Montelius och Almgren dessutom 

mycket nära varandra inom ett område runt Maria kyrka på Söder, vilket underlättade de sociala 
förbindelserna. Se Baudou, Gustaf Hallström, 54. 

33 Bernhard Salin, "Oscar Montelius och vårt sällskap", Ymer 1921; Axel Wallén, "Antropologiska 
sällskapets halvsekelsjubileum: I. Till Svenska sällskapets för antropologi och geografi femtioårsdag" 
och Carl M. Fürst, "Antropologiska sällskapets halvsekelsjubileum: II Den svenska antropologien 
och Antropologiska sällskapet", Ymer 1923. Ett avhandlingsarbete som behandlar SSAG och 
antropologins idéhistoria i Sverige utförs av Olof Ljungström, Institutionen för idéhistoria, Uppsala 
universitet. 
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34 Tidskriften kom emellertid att domineras av vetenskapliga reseberättelser och etnografiska studier. 
År 1892 och 1897 inledde SSAG bytesverksamhet av tidskrifter med Geologiska Föreningen 
respektive STF. SSAG startade också tidskriften Geografiska Annaler 1919. 

35 Hildébrand var ordförande för STF under åren 1887-1909. Se Sehlin, Känn ditt land, 37f. År 1913 
invaldes han i Geologiska Föreningen. 

36 Om de nationella motiven för fornforskning, se t.ex. Carl-Axel Moberg, "Den nyttiga forn-
forskningen: En skiss till en åskådnings historia och karakteristik", Lychnos 1984. 

37 Denna slutsats baseras främst på att uppgifter om arkeologiska arbeten sällan tas upp i litteraturen 
kring de olika ländernas geologiska undersökningar, men också på tjugofem personliga kommenta
rer från medlemmar av INHIGEO. Om arkeologin och de geologiska undersökningarna i Nord-
och Sydamerika, se Grifford & Rapp Jr, "The Early Development of Archaeological Geology in 
North America"; Silvia F. De M. Figueiroa, "Charles Frederic Hartt and the 'Geological Commis-
sion of Brazil' (1875-1877)", ESH 13 (1994); idem, "Applied Science in Latin American 
Countries: The Case of the 'Geological and Mineralogical Survey of Brazil', 1906-1934", Science, 
Technology & Society 4 (1999). 

38 Erdmann, Sveriges qvartära bildningar, 3. Erdmanns, Nilssons och Hildebrands utgrävning beskrivs 
i Rutger Sernander, "Om några arkeologiska torfmossefynd", Antiqvarisk tidskrift för Sverige ( 1895), 
29. 

39 Om tillkomsten av denna förordning, som ersatte förordningen från 1828, se Bachman, Studier i 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens historia, 191f. Förordningen justerades sedan 
åter 1873 och 1886. 

40 "K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens underdåniga utlåtande öfver Rikets Ständers 
underdåniga hemställan om åtgärder till bevarande af fäderneslandets fornlemningar", Antiqvarisk 
tidskrift för Sverige (1864), 49. Se också "Bidrag till fäderneslandets antiqvariska topografi genom 
undersökningarne för det geologiska kartverket", Antiqvarisk tidskrift för Sverige (1864). 

41 Att Vitterhetsakademien var tacksam för denna insats är klart. Se t.ex. Johan Erik Rydqvist till Axel 
Erdmann 15. 12. 1863. Publicerat brev i Antiqvarisk tidskrift för Sverige (1869), 312-313. Jfr Pet
tersson, Fädernesland och framtidsland\ 175f. 

42 Erdmann, Sveriges qvartära bildningar, 3. 
43 Jfr Högbom, Nivåförändringarna i Norden, 156. 
44 Erdmann, Sveriges qvartära bildningar, 294; idem, Sveriges qvartära bildningar: Atlas. Kartorna bär 

rubrikerna: "Öfversigt af Stensättningarnas och Bautastenarnas förekomst inom en del af Östra 
Sverige"; "Öfversigt af Ättehögarnas och Stenkumlens förekomst inom en del af Östra Sverige"; 
"Öfversigt af Runstenarnas, Run- och Hällristningarnas samt Borglämningarnas förekomst inom 
en del af Östra Sverige". 

45 Trigger, Arkeologins idéhistoria, 33. 
46 Erdmann, Sveriges qvartära bildningar, 284f. 
47 Ibid., 4. 
48 C. W. P., [ree.] "Bidrag till kännedomen om Sveriges qvartära bildningar, af A. Erdmann". 
49 Hans Hildebrand, [ree.] "Erdmann, Bidrag till kännedomen om Sveriges Qvartära bildningar", 

Svensk Literatur-Tidskrift (1869), 62. 
50 Otto Torell, "Sur les traces les plus anciennes de 1'existence de 1'homme en Suède", i Congrès Inter

national d'anthropo logie & d'archéologie préhistoriques (Stockholm, 1876). Torell deltog dock inte 
vid själva kongressen. Till samma kongress sammanställde Montelius en bibliografisk översikt om 
den arkeologiska litteratur som hade utkommit i Sverige 1801-1874, Bibliographie de Tarchéologie 
préhistorique de la Suède pendant le XIX:e siècle (Stockholm, 1875). 

51 Oscar Almgren, Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden (Stockholm, 1904), 84. 
52 SGU bidrog emellertid med geologisk kompetens vid arkeologiska utgrävningar som gjordes långt 

in på 1900-talet. Se t.ex. Sundelin, "Råbelövssjöns och Nosabykärrets senkvartära historia och de 
där gjorda stenåldersfynden", 554. 
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53 "Mötet den 5 Maj 1875", GFF2 (1875), 472; Edvard Erdmann, "Några iakttagelser rörande lager
följden i den s. k. slottskullen vidÅhus i Skåne", GFF 3 (1876); Otto Grumaelius, "Sjön Hjelmarens 
forna vattenhöjd", GFF7 (1885); Lindström, "Om postglaciala sänkningar af Gotland"; Högbom, 
"Om sekulära höjningen vid Västerbottens kust", 22. 

54 Se t.ex. "Mötet den 5 April 1888", GFF 10 (1888), 216; Gottfrid Adlerz, "Fynd af ett stenredskap 
i Östersjölera", GFF 20 (1898); Kjellmark, "Om den forna förekomsten af Trapa natans i norra 
Nerike", 654f.; "Mötet den 2 Maj 1901", GFF 23 (1901), 318f. Se även Knut Kjellmark, "Une 
trouvaille archéologique, faite dans une tourbière au nord de la Néricie", BGIU3 (1897). 

55 Oscar Montelius, Sveriges forntid: Försök till framställning af den svenska fornforskningens resultat 
(Stockholm, 1874), 30. Jfr idem, Om lifvet i Sverige under hednatiden (Stockholm, 1873), 5. I en 
andra omarbetad version av detta verk, Vår forntid (Stockholm, 1903), 3, skriver Montelius: "Då vi 
söka lära känna vårt fäderneslands historia, träder den frågan oss först till mötes: 'Huru länge har det 
land vi nu kalla Sverige varit bebodt?' " 

56 I Skåne hade dessutom en stor mängd flintföremål hittats, vilket styrkte detta antagande. 
57 Birger Nerman, "Knut Stjerna och hans seminarium för utforskningen av Sveriges stenålder", 

Lychnos 1963-64, 223. Som empiriskt underlag för sitt resonemang hade Montelius 526 kända 
stenåldersgravar (dösar, gånggrifter och hällkistor) och över 46 000 lösa fornsaker. 

58 Jfr Oscar Montelius, "Om våra förfäders invandring till Norden", Nordisk tidskrift för vetenskap, 
konst och industri (1884), 35.1 denna text framför Montelius idén att befolkningen inte hade växlat 
genom flera invandringar, utan att ett och samma folk ("germanerna") hade funnits i Sverige, åt
minstone sedan slutet av stenåldern. Under 1870-talet var kökkenmöddingar kända på mer än 70 
platser i Danmark. 

59 Denna synpunkt hade tidigare framförts av den danske zoologen C. G. Johannes Petersen. Litorina-
lagren kallades i Danmark för Tapeslagren, efter musslan Tapes decussatus. 

60 De Geer, "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden", del II, 109. 
61 De Geers idé upptogs också av Alfred Nathorst som i sin Jordens historia, vol. II, 1088, skrev: 

"Vända vi oss till Sverige angående de fakta, som föreligga för afgörandet af frågan om menniskans 
ålder derstädes i förhållande till de timade nivåförändringarne, så finnas afgörande bevis derför, att 
människan hade invandrat till södra delen af landet redan under eller före den postglaciala sänk
ningens tid." 

62 De Geer, Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden: 1 Text, 139. Kursivering av Nord
lund. 

63 Uppgifterna om dessa gravar hämtade De Geer från Montelius. 
64 De Geer, Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden: 1 Text, 140. De Geer påpekade också 

att samma princip skulle kunna användas vid de större insjöarna. 
65 Se t.ex. Gunnar Andersson, "Ett bidrag till kännedomen om hästens förekomst i Sverige under 

stenåldern", Ymer 1901; idem, "En stenålders-boplats på Hven", Ymer 1902. 
66 Se t.ex. referatet av Sernanders föredrag om ancylusperiodens människa och tallperioden i södra 

Skandinavien, "Mötet den 5 november 1908"; Rutger Sernander, "Oscar Montelius och den 
svenska naturforskningen", Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri (1922); Skottsberg, 
"Rutger Sernander", 71. 

67 Nilsson, "Rutger Sernander", 40. År 1928 utsågs Sernander till föreståndare för Linnéanska stiftel
sen på Hammarby. 

68 Sernander, "Om några arkeologiska torfmossefynd", 6-12. 
69 Ibid., 23. 
70 "Mötet den 7 Mars 1895". 
71 Sernander, "Om några arkeologiska torfmossefynd", 34. 
72 Sernander använde även fornfynd för att på omvänt vis datera växtlämningar, se t.ex. idem, "En 

supralitoral havsstrandsäng från den äldre bronsåldern bevarad i det inre Uppland", Svensk botanisk 
tidskrift 14 (1920). 
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73 Se t.ex. Gustaf Hallström, "Fjällbygdens Järnålder", Jämtlands Läns Fornminnesförenings Tidskrift 
(1912), och Rolf Nordhagens kontroversiella arbete, De senkvartare klimavekslinger i Nordeuropa og 
deres betydningfor kulturforskningen (Oslo, 1933). Begreppet "fimbulvinter", som tycks vara lånat 
från Eddan, intresserade Viktor Rydberg under dennes tid som professor vid Stockholms högskola 
(1884-95). Rydberg samtalade då med Arvid Högbom och frågade honom om fimbulvintern i 
själva verket kunde ha varit ett ord som användes under istiden. Högbom var skeptisk, men om
talade saken för Sernander som istället gav sin teori om den kyliga klimatperioden detta namn. Se 
Rutger Sernander, "Klimatväxlingar och kulturforskning", DN7. 8. 1933; idem, "Fimbulvintern", 
DN 18. 8. 1940. 

74 Båda hade disputerat på arkeologiska avhandlingar inom ämnet historia, Hildebrand 1866 och 
Montelius 1869. Om Hildebrand, se t.ex. Bengt Hildebrand, "Hans Hildebrand: Ett sekelminne 
1842-1942", Fornvännen 38 (1943); idem, "Hildebrand, Hans Olof", i SBL 19 (Stockholm, 
1971-73). Om Montelius, se t.ex. Bo Gräslund, "Montelius, Gustaf Oscar Augustin", i SBL 25 
(Stockholm, 1985—87); Torkel Molin, "Oscar Montelius och arkeologin: Forskningsförberedande 
uppsats", opubl. D-uppsats, Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet (1994); Baudou, "Mon
telius studietid i Uppsala". 

75 För en utredning av typologins tillkomsthistoria, se Gräslund, Relativ daterings idem, The Birth 
of Prehistoric Chronology. En bredare översikt ges i Klindt-Jensen, A History of Scandinavian 
Archaeology. De arkeologiska typerna motsvarade närmast biologins artbegrepp, varför Montelius 
också har kommit att kallas för "arkeologins Linné". Se Alf Åberg, "Oscar Montelius: Arkeolo
gins Linné", Industria (1966). Jfr Mats R Malmer, "Montelius on Types and Find-Combinations", 
i Oscar Montelius: 150 Years, ed. Paul Åström, Proceedings of a Colloquium held in the Royal 
Academy of Letters History and Antiquities, Stockholm 13 May 1993 (Stockholm, 1995), 17. 

76 Se särskilt Oscar Montelius, Om tidsbestämning inom bronsåldern med särskildt afteendepå Skandi
navien, Kungl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar 30, Ny följd 10 (Stock
holm, 1885); idem, "Den nordiska jernålderns kronologi", del I och del II , Svenska Fornminnes
föreningens tidskrift 9 (1895). 

77 Trigger, Arkeologins idéhistoria, 191-194. 
78 Tolf, "Granlämningar i svenska torfmossar", 33. 
79 De Geer, Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden: 1 Text, 146. 
80 Lundqvist, "Henrik Vilhelm Munthe", 643. Se t.ex. Henrik Mun the, Drag ur Gottlands odlings

historia i relation till önsgeologiska byggnad,, SGU serie Ca 11 (1913). 
81 Se även Munthe, Ett fynd afAncy lusförande aflagringar i Närke. 
82 Idem, "Om fyndet af ett benredskap i Ancyluslera nära Norsholm i Östergötland", ÖKVAF 52 

(1895), 152. 
83 En senare tolkning av fyndet är att det är en nätsticka. Se Lundqvist, "Henrik Vilhelm Munthe", 

644. 
84 Munthe, "Om fyndet af ett benredskap i Ancyluslera nära Norsholm i Östergötland", 173. 
85 Ibid., 170. 
86 Tiden= 100 x värdet för litorinagränsen / landhöj ningens genomsnittshastighet. 
87 Munthe, "Om fyndet af ett benredskap i Ancyluslera nära Norsholm i Östergötland", 174. 
88 Ibid., 177. 
89 Kjellmark var som så många andra en mångsidig forskare. Han läste geologi och botanik vid Upp

sala universitet och arbetade under åren 1896-1900 som extrageolog vid SGU. Samtidigt ägnade 
han sig även åt arkeologi och studerade bland annat för Montelius och Hildebrand. Kjellmark kom 
dock att arbeta som skolman under större delen av sitt liv, men bidrog också till diskussionen om 
fornminnesvården. På uppdrag av riksantikvarien gjorde han över 300 "besiktningar" av forn-
lämningar under perioden 1901-35. Se Berta Stjernquist, "Kjellmark, Knut Bernhard", i SBL 21 
(Stockholm, 1975-77). 

90 Kjellmark, "Une trouvaille archéologique, faite dans une tourbière au nord de la Néricie", 25f. 
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Exemplet visar hur en uppskattning kunde gå till när ett fornfynd inte låg exakt vid litorinagränsen. 
I litteraturen kom förhållandet ofta att beskrivas i procentsatser, t.ex. som "50 % av LG" eller "75 % 
av MG". 

91 Hans Hansson, "En stenåldersboplats på Gotland", Svenska Fornminnesföreningens tidskrift 10 

(1897), 15. 
92 Ibid., 16. Hansson skulle senare komma att forska tillsammans med Munthe, se deras gemensamma 

uppsats "En ny boplats från äldre stenåldern på Gotland", Fornvännen 25 (1930). Om Hanssons 
Gotlandsforskningar, se vidare Birger Nerman, Den Gotländska fornforskningens historia: En över
sikt, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 59:2 (Stockholm, 1945), 
12f. 

93 "Mötet den 7 April 1904", 230. 
94 Ibid., 233. Efter debatten med Holst gjorde Munthe ett nytt besök vid Tegelbruket för att tala med 

förvaltaren, en fanjunkare Björnberg, och fick då bekräftat att redskapet verkligen hade legat i 
ancyluslera. I en senare kommentar konstaterade Munthe: "Förvaltare BJÖRNBERGS och mitt 
vitsord i frågan torde därför gälla vida mera än HOLSTS, och då redskapet, såsom jag visat (1895), 
anträffades i Ancyluslera och detsamma, enligt arkeologernas, såvidt jag kunnat finna, enstämmiga 
mening, tillhör en mycket gammal typ, vidhåller jag fortfarande, att redskapet bör hänföras till 
Ancylustiden och att HOLSTS försök att bortförklara denna datering icke kan tillmätas någon som 
helst betydelse." Se Munthe, Studier öfver Gottlands senkvartära historia, 152, not 1. 

95 Holst, Postglaciala tidsbestämningar, 71. 
96 Holsts turbulenta förhållande till SGU och Geologiska Föreningen speglas t.ex. i "Mötet den 7 

April 1904", 219-239, och i idem, "Arbetsuppgifter inom Skånes kvartärgeologi", GFF39 (1917). 
Se också Munthes recension av Holst i GFF 33, 540—547, och Gerard De Geer, "Några ord om 
saklig polemik", GFF39 (1917), som behandlar polemik i allmänhet och Holst i synnerhet. De 
Geer gör här iakttagelsen: "Vetenskapens och ej minst geologiens historia visar blott alltför tydligt, 
hvilken skada det vetenskapliga samarbetet lidit af bristande saklighet vid förekommande menings
utbyten. Däraf föranledda misstämningar hafva ofta haft en ledsam benägenet att blifva perenna, 
och om så därtill kommit lokalpatriotism och geografiskt partitagande, så hafva ofta oriktiga bygde
sanningar för lång tid fått hindra ett sakligt forskande efter den verkliga sanningen." 

97 Rutger Sernander, [ree.] "Georg F. L. Sarauw. En stenålders boplads i Magiemosse vedMullerup, sam
men ho Idt med beslagtede Fund\ GFF27 (1905), 85. Se dock Oscar Almgren, "Sveriges folk i forn
tiden", i Sveriges Rike, vol. II, 359. Almgren menade här att det inte var "för djärft att förmoda, att 
då nu både geologers och fornforskares uppmärksamhet är starkt inriktad på denna fråga, vi snart 
nog skola få fullriktiga bevis för, att människan före Ancylustidens slut spridt sig öfver det ännu 
sammanhängande danska landet och på denna brygga äfven nått fram till södra Sverige". 

98 Sernander, "George F. L. Sarauw." 
99 Jfr Otto Frödin, "En svensk kjökkenmödding: Ett bidrag till de postglaciala nivåförändringarnas 

historia", Ymer 1906, 24; "Mötet den 5 november 1908", 388-398; Kurck, "Arkeologiska och växt
geografiska studier öfver skånska torfmossar", 397f.; Uno Sundelin, "Om en stenåldersboplats vid 
litorinagränsen i Östergötland", i Studier tillägnade Oscar Almgren, red. Sune Ambrosiani, Sune 
Lindqvist & Birger Nerman, Föreningen för svensk kulturhistoria (Stockholm, 1919), 22. 

100 Holst, Postglaciala tidsbestämningar, 63. 
101 Begreppet kulturlager introducerades i svenskan av Hans Hildebrand redan 1874. Se Ordbok över 

svenska språket utgiven av svenska akademien, bd. 15 (Lund, 1939), 3175. Det användes dock 
mycket sporadiskt fram till sekelskiftet 1900. 

102 Bror Schnittger, "Kulturlager", i Nordisk Familjebok, bd. 15 (Stockholm, 1911), 234. 
103 Baudou, Gustaf Hallström, 127f. 
104 Även i senare tid tycks stenåldersforskningen i Sverige främst ha bedrivits i landets södra delar. Se 

Lars Larsson, "Det senaste kvartsseklets stenåldersarkeologi i Skåne", i Stenåldersforskning i fokus: 
Inblickar och utblickar i sydskandinavisk stenåldersarkeologi, red. Ingrid Bergenstråhle & Sven Heller
ström, Skrifter 19, Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar (Lund, 2001). 
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105 Carl Wibling, "Om kustfynd från stenåldern i Blekinge", Ymer 1899, 267. Wibling, som delvis fick 
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återvänt till naturnamnens förhållande till landhöjningen och denna studie blev mer uppskattad än 
de tidigare. Jfr Holm, De nordiska anger-namnen, 677. 

198 Både pollenanalysen och geokronologin nämns, om än relativt kortfattat, i Bibby, Spadens vittnes
börd, 182—191; Trigger, Arkeologins idéhistoria, 295. Se också Gad Rausing, Arkeologien som natur
vetenskap, Från forntid och medeltid 5 (Lund, 1971), även om den i första hand är en lärobok i 
arkeologi. 

199 Arvid Högbom, "Eine graphische Darstellung der spätquartären Niveauveränderungen 
Fennoskandias", BGIU 16 (1918-19); idem, "Om några anomalier i de postglaciala nivåföränd
ringarna", GFF A2 (1920). 

200 Idem, "Eine graphische Darstellung der spätquartären Niveauveränderungen Fennoskandias", 172. 
201 Idem, "Om några anomalier i de postglaciala nivåförändringarna", 48. 
202 Högbom exemplifierade med en lokal vid Finska viken. Enligt befintliga isobaskartor skulle värdet 

för litorinagränsen där vara minst 50 m.ö.h., men när geologen Wilhelm Ramsay gjorde en direkt 
observation uppmättes den bara till 34 m.ö.h. Se Wilhelm Ramsay, "Växtförande aflagringar och 
det postglaciala hafvets gräns i Liljendals socken, Nylands län", GFFAO (1918), 529. Ramsay kom
menterade senare Högboms artikel och menade då att värdet i själva verket var knappt 30 m.ö.h. Se 
Wilhelm Ramsay, "Litorinagränsen i sydliga Finland", GFF Al (1920), 251. 

203 Uno Sundelin, "Über die Spätquartäre Geschichte der Küstengegenden Östergötlands und Små
lands", BGIU 16 (1918-19), 205f. Sundelin tillhörde också dem som började ifrågasätta de 
extrapolerade värdena för litorinagränsen. Se t.ex. idem, "Om en stenåldersboplats vid litorinagrän
sen i Östergötland", 21. 

204 På grund av blindhet avgick Almgren från sin professur 1925. Professuren återbesattes 1927 av Sune 
Lindqvist. 

205 Gunnar Ekholm, "Till frågan om Litorinagränsen i Uppsverige", Ymer 1922, 37. 
206 Ibid., 37. 
207 Idem, "Ett arkeologiskt bidrag till frågan om nivåförändringarnas anomalier", GFFA5 (1923), 112. 
208 Ibid., 115. 
209 Ibid., 115. 
210 Andersson, "Om de växtgeografiska och växtpaleontologiska stöden för antagandet af klimatväx

lingar under kvartärtiden", 532. 
211 Knut Kjellmark, "Om benredskapen från mossarna på Listerlandet i Blekinge", RIG (1919), 225. 

Möjligheten av tre sänkningar och höjningar hade, som sagt, också diskuterats i Holst, Bidrag till 
kännedomen om Östersjöns och Bottniska vikens postglaciala geologi. 

212 En annan forskare som vid denna tid räknade med fler än två landoscillationer var geologen Ernst 
Antevs. I sin "Senkvartära nivåförändringar i Norden", GFF A3 (1921), 647, skrev han att nivå
förändringarna i södra Sverige "äro synnerligen otillfredsställande undersökta. [ ] Vi känna 
följaktligen, varken hur många oscillationerna varit, eller vilka gränser de nått". Antevs menade 
dock att Bohuslän hade genomgått tre oscillationer. Se också idem, "Den baltiska issjöns tappning 
och nivåförändringarna", GFF44 (1922). 

213 Om Astrid Cleve von Euler, se Sven Odén, "Astrid Maria Cleve von Euler", i SBL 8 (Stockholm, 
1929); Maj-Britt Florin, "Astrid Cleve von Euler: 22nd January 1875-8th April 1968", Svensk 
botanisk tidskrifiGl (1968); Sven Stolpe, "Astrid Cleve von Euler", i Tål ni höra mer?: Minnen och 
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anekdoter (1974). Stolpe var för övrigt svärson till Cleve. Hon disputerade i botanik vid Uppsala 
universitet på avhandlingen Studier öfuer några svenska växters groningstid och förstärkningsstadium 
(Uppsala, 1898). Se också Astrid Cleve von Euler, "Från min barndoms och ungdoms Uppsala", i 
Hågkomster och livsintryck: Uppsalaminnen berättade av gamla studenter och andra, 18 (Uppsala, 
1937). 

214 Sven Stolpe, "Professorn som aldrig far citeras", Röster i radio och TV44 (1961). Hennes vetenskap
liga livsverk var Die Diatomeen von Schweden und Finnland, som behandlar närmare 1 600 arter och 
utgavs i fem delar i KVAHmeWan 1951 och 55. År 1955 erhöll hon professors namn. 

215 Aren 1913-17 var hon assistent vid Hydrografisk—biologiska kommissionen och därefter förestån
dare för Uddeholmsverkens forskningslaboratorium vid Skoghall fram till 1923. 

216 Astrid Cleve von Euler, "Cyclotella bodanica i Ancylussjön: Skattmansöprofilen ännu en gång", 
GFF33 (1911). Senare höll hon ett föredrag om "Diatomacéassociationer och invandringens suc
cession, särskildt i Norrland" i Geologiska Föreningen. Av det refererade mötesprotokollet framgår 
att en uppsats om detta ämne skulle publiceras i nästkommande häfte av GFF\ men så skedde av 
någon anledning inte. Se "Mötet den 6 december 1917", GFF39 (1917). 

217 Astrid Cleve von Euler, "Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar jämte några 
konsekvenser", GFF A5 (1923). Uppsatsen hade tidigare presenterats i föredraget "Analys av våra 
senkvartära nivåförändringar och några konsekvenser därav", se "Mötet den 2 mars 1922", GFF44 
(1922). Märk ändringen från "Analys ..." till "Försök till analys . . .". 

218 Idem, "Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar jämte några konsekvenser", 
22f. Den klassiska pendelekvationen är T=27tVl/gX k, där T=svängningstiden, l=pendelns längd, 
g=tyngdkraftens acceleration och k=en faktor, som för små amplituder är= 1. 

219 Ibid., 25f. 
220 Se De Geer, "Om naturhistoriska kartor över den baltiska dalen", 191. 
221 Cleve von Euler, "Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar jämte några konse

kvenser", 29. 
222 Ibid., 103. 
223 Om Wegenerdebatten i Sverige, se Anders Öhlén, "Wegeners kontinentaldriftsteori och det svenska 

geovetenskapssamhället", opubl. C-uppsats, Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet (1991). 
224 "När Amerika 'flöt bort' från Europa: Professor De Geer mot professor Wegener. Ett animerat möte 

i Geofysiska föreningen", Stockholms Dagblad28. 11. 1922; "Prof. Wegeners kontinentteori: Skarp 
kritik. Professor G. De Geer gör en omild granskning", DN28. 11. 1922. 

225 Alfred Wegener, Kontinenternas och oceanernas uppkomst (1915), sv. övers. (Uppsala, 1926). Astrid 
Cleve von Euler, "Hur ha jordens kontinenter och oceaner uppkommit", SvD 10. 4. 1926. 

226 Efter skilsmässan från den tysk-svenske kemisten och nobelpristagaren Hans von Euler-Chelpin 
(1873-1964), som tidigare hade varit hennes lärare, stod hon som ensamstående mor med fem 
barn. 

227 Astrid Cleve von Euler, "Våra kvartärgeologer och de senkvartära landrörelserna: Ett svar på kriti
ken av mitt inlägg i oscillationsfrågan", GFF46 (1924), 516. 

228 Till de centrala inläggen hör: Lennart von Post, "Dagsmosse och Dr. Cleve-Eulers gungnings-
hypotes"; Uno Sundelin, "Ett inlägg med anledning av A. Cleve-Eulers avhandling 'Försök till ana
lys etc."' och Gösta Lundqvist & H. Thomasson, "Diatomacéekologin och kvartärgeologin", GFF 
45 (1923); Astrid Cleve von Euler, "Svar på Lektor U. Sundelins inlägg i frågan om nivå
förändringarna i Kalmartrakten", GFF45 (1923); "Mötet den 3 maj 1923", GFF45 (1923); Hen
rik Munthe, "On the Late-Quaternary History of the Baltic: Criticai Remarks"; Uno Sundelin, 
"Om Sydskandinaviens senkvartära nivåförändringar: Några repliker och rön"; Gunnar Beskow, 
"Några elementär-fysikaliska synpunkter på dr Astrid Cleve-Eulers gungningshypotes"; Cleve von 
Euler, "Våra kvartärgeologer och de senkvartära landrörelserna"; Lennart von Post, "Dagsmosse och 
Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes: Slutord"; Gösta Lundqvist & H. Thomasson, "Diatomacé-
analys och kvartärgeologi. Svar till Dr. A. CLEVE-EULER"; Ragnar Sandegren, "Hornborgasjön 
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och Dr. A. Cleve-Eulers gungningsteori" och Astrid Cleve von Euler, "Slutreplik med anledning av 
ovanstående inlägg", GFF46 (1924); "Meeting February 21st 1924", BGIU19 (1925), 245-247; 
Astrid Cleve von Euler, "Skalbankar och nivåförändringar i Skageracksområdet", GFF 48 (1926). 

229 Markusson, "Ett könsmässigt ingenmansland: Lagerkransade kvinnliga kvinnor — och manliga". 
Cleve skilde sig från sina kollegor också på andra sätt, som knappast alls har uppmärksammats av 
historiker. Hon var djupt religiös, antimodernist och ideologiskt befann hon sig på den extrema 
högerkanten. Bland annat var hon ledamot av den "Rikskommitté", som syftade till att samla Sve
riges nationella och nazistiska organisationer, aktiv i Riksföreningen Sverige-Tyskland och Sveriges 
Nationella Förbund samt flitig skribent i tidningar som Dagsposten och Fria ord. Sin rasideologiska 
övertygelse, delvis baserad på Bertil Lundmans idéer, vidhöll hon efter 1945 och gjorde det även så 
sent som 1960. Se t.ex. Astrid Cleve von Euler, Istider och människor i Norden (Uppsala, 1960), 
förordet, 39, 138. Se vidare Karl N. A. Nilsson, Svensk överklassnazism 1930-1945 (Stockholm, 
1996), 129, 173. Om Lundman, se t.ex. Lena Berggren, Nationell upplysning: Drag i den svenska 
antisemitismens idéhistoria (Stockholm, 1999), 196, 305. 

230 Utöver mindre resurser för diatoméforskning tilldelades Cleve inga forskningsmedel. Hon blev ald
rig fast anställd inom universitetsväsendet och de flesta av hennes många kvartärgeologiska arbeten 
refuserades av vetenskapliga tidskrifter och bokförlag. Merparten av sina böcker gav hon följakt
ligen ut på eget förlag. Ännu 1961 vidhöll Cleve grunderna i sin gungningsteori. Se Astrid Cleve 
von Euler, Sista biten i puzzlet: Slutord i ett par gamla stridsfrågor om skalbankar och landvågor, 
Nordens geologer tillägnade (Uppsala, 1961). 

231 Henrik Munthe, bland andra, var djupt tveksam till de nya idéerna - särskilt till Antevs' och Cleves 
— och manade till besinning för att inte den svenska kvartärgeologin skulle urarta. Sin "On the Late-
Quaternary History of the Baltic", 178, avslutade han med de uppfordrande orden: "And, at last, 
may we work for that Sweden may also in future hold its position as the classic country of those 
studies just mentioned." Se även idem, "On the Late-Quaternary History of the Baltic: A Reply to 
a Reply", GFF Al (1925). Detta svar var i första hand riktat till Antevs. 

232 Se t.ex. Sune Lindqvist, "Ett 'Frös-vi' i Nerke", Fornvännen 5 (1910), 119ff., där forskningsresultat 
av von Post tas upp. 

233 von Post var även medlem i SSAG. Är 1935 var han sällskapets ordförande. 
234 Lennart von Post, "Ett par offerdammar från Skånes bronsålder", i Studier tillägnade Oscar Almgren, 

160. 
235 Ibid., I67f. von Post tänkte sig att mossen hade varit vattenfyllda dammar vid den tid då fynden 

hade placerats där och att dessa dammar hade utgjort en offerplats. Därav uppsatsens titel. 
236 Jfr idem, "Pollenstatistiska perspektiv på Jordens klimathistoria", 84. Exempel där pollenanalysen 

på ett eller annat sätt användes inom arkeologin under 1920-talet är idem, "Stora Döde mosses 
geologi och fyndens geologiska ålder", Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i sydöstra Skåne 
skrifter 1 (1921); Sundelin, "Om en stenåldersboplats vid Litorinagränsen i Östergötland"; idem, 
"Om stenåldersfolkets och sjönötens invandring till småländska höglandet"; idem, "Råbelövssjöns 
och Nosabykärrets senkvartära historia och de där gjorda stenåldersfynden"; Gösta Lundqvist, "En 
förhistorisk paddel från Dalarna", GFF51 (1929). År 1933 publicerade biologen Harry Godwin ett 
arbete, där han använde pollenanalys inom arkeologiska studier i England. Området har senare 
kommit att kallas för miljöarkeologi (eller ekologisk arkeologi). 

237 "Mötet den 8 maj 1924", 55 lf.; Mats Petersson, "Gerumsmanteln", i Nordisk familjebok, bd 11 
(Malmö, 1949). 

238 von Post, von Walterstorff & Lindqvist, Bronsåldersmanteln från Gerumsberget i Västergötland. 
Walterstorff, som var amanuens vid Nordiska museet, undersökte vävnadens textila karaktär och 
Lindqvist svarade för en utredning av hur manteln hade legat hopvikt i mossen och hur den hade 
burits. Pollenanalysen gjordes av von Post tillsammans med Tofsy Guldbrand. 

239 Den pollenanalytiska studien av Gerumsmanteln beskrivs även i Lennart von Post, "Pollenstatistik", 
i Naturens liv i ord och bild: Strövtåg och upptäckter inom Nordens växt- och djurvärld\ red. Leonard 
Jägerskiöld & Torsten Pehrson, 2 vol. (Stockholm, 1928), vol. II. 
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240 von Post, von Walterstorff & Lindqvist, Bronsåldersmanteln från Gerumsberget i Västergötland, 26. 
241 Evert Baudou, "Forntiden", i Boken om Sveriges historia, red. Hans Albin Larsson (Stockholm, 

1999), 10. 
242 För en ny värdering av Gerumsmantelns ålder, se Anita Knape & Margareta Nockert, "Nya date

ringar av kända fynd", Fornvännen 91 (1996). Manteln anses inte längre höra till sen bronsålder, 
utan till förromersk järnålder, det vill säga att den är drygt 2 000 år. Jfr Evert Baudou, "Gerum", i 
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 11 (Berlin, 1998). 

243 "Geolognytt", GFF46 (1924). 
244 De Geer var tidigare gift med Mary Elisabet Erskine. Ebba Hult, som De Geer hade haft som 

student, var släkting till botanisten Ragnar Hult. Under 1930-talet valdes hon som första kvinna in 
i Stockholms naturvetenskapsförening. Föreningen hade då dominerats av män i över sextio år. Se 
Signe Hallström, "Sin makes kamrat: Ebba Hult De Geer - ett kvinnoporträtt ur vår vetenskapliga 
värld", Uppsala Nya Tidning 16. 5. 1926; "Professors maka själv 'professor': Skriver avhandlingar, 
arbetar i fältet som en hel karl", SvD 3. 3. 1933. 

245 Om De Geers resa till Nordamerika, se Hans W:son Ahlmann, "Professor G. De Geers resa till 
Nordamerika", Ymer 1920; "Väderleksbulletiner för nära 20.000 år i den varviga leran: Professor De 
Geers Amerikaresa resultatrik", ZW 12. 1. 1921. År 1924 begav sig Erik Norin till Himalaya för att 
forska i Kashmir. Detsamma gjorde Anton Sörlin 1925. Åren 1925-29 forskade Carl Caldenius 
i Argentina och Chile, 1932-34 på Nya Zeeland. Åren 1928-29 forskade Erik Nilsson i det då
varande Brittiska Ostafrika, 1932-33 i Kenyakolonin och Etiopien. Makarna De Geer forskade i 
Alperna 1928-29. 

246 Se t.ex. Gerard De Geer, "Om striden mellan sol och is på jordklotet", Forhandlinger ved de skandi
naviske naturforskeres 16. mete i Kristiania den 10—15- juli 1916; idem, "Fjärrkonnektioner längs de 
finiglaciala gränsmoränerna", GFF39 (1917); idem, "On the Determination of Geochronology by 
a Study of Laminated Deposits", Science 52 (1920); DN 13. 1. 1921. De Geers antagande att en 
global tidsskala skulle vara möjlig att åstadkomma på geokronologisk väg byggde på att landisens 
avsmältning hade skett regelbundet över hela jorden. De Geer tänkte sig nämligen att avsmältning-
ens variationer (liksom klimatförändringar i övrigt) ytterst berodde på variationer i solstrålningen. 
"Striden" mellan sol och is, som han kallade fenomenet, var ett tema som han återkom till vid flera 
tillfällen. Se t.ex. idem, "Geochronology as based on Solar Radiation", Science 66 (1927); idem, 
"Geochronology as based on Solar Radiation, and its Relation to Archaeology", Antiquity, Septem
ber (1928). De Geer behandlade också temat i radioföredrag, t.ex. "Om uppkomsten av Sveriges 
land och hav" (1925) och "Om jordens egen tideräkning" (1930), KVA:s arkiv. 

247 N. G. Hörner, "En exakt tideräkning: Professor Gerard De Geers stora forskningsbragd", Uppsala 
Nya Tidning8. 8. 1925. Efter De Geers bortgång föreslog Ebba Hult De Geer att institutet skulle 
kallas för "De Geer Institutet för Planetarisk Geokronologi". Ebba Hult De Geer till Tage Cervin 
29. 10. 1954, KVA:s arkiv. 

248 Se t.ex. diskussionen i samband med De Geers föredrag om "Internationell användning af den 
svenska kvartärkronologien", vid "Mötet den 13 januari 1916", GFF38 (1916), 17-24, och "Om 
fjärrkonnektioner längs de gotiglaciala gränsmoränerna i Scanodania och Nordamerika", vid "Mö
tet den 12 april 1917", GFF 39 (1917). En som vid båda dessa tillfällen var skeptisk till De Geers 
planer var Högbom. Se även V. Nordmanns kritiska uppsats, "Prof. G. De Geers Kvartaerkronologi 
og Allerod-Oscillationen", GFF 38 (1916), och Holsts lika kritiska "Arbetsuppgifter inom Skånes 
kvartärgeologi". Holst kallade här geokronologin för "opraktisk och oanvändbar". 

249 Ymer 1925, 247. 
250 SvD 24. 4. 1926. Föreläsningsmanus 23. 4. 1926, KVA:s arkiv. 
251 Tanken fanns dock att människor hade funnits i "Skandinavien" under eller före den sista istiden, 

något som senare kom till uttryck i teorin om det föristida "Komsafolket". Se t.ex. Gunnar Ekholm, 
"Människor i Skandinavien under sista interglacialen?", Ymer 1925; Nordhagen, De senkvartare 
klimavekslinger i Nordeuropa ogderes betydningfor kulturforskningen, Astrid Cleve von Euler, Komsa-
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kulturens ålder (Lindesberg, 1936); Gunnar Ekholm, Från urtid till historia i Norden, Studentför
eningen Verdandis småskrifter 404 (Stockholm, 1938), 5-20. 

252 Almgren, Svenska folkets äldsta öden, 4. Jfr idem, "Sverges första bebyggande och bygdens utveckling 
under förhistorisk tid", 17f. Även Montelius anknöt till De Geers resultat när han i "De mandel-
formiga flintverktygens ålder", 57, skrev: "invånarna i Sverige [. . .] äro bland alla Europas folk de 
renaste ättlingarna af den äldre stenålderns till Norden för bortåt 15 000 år sedan invandrande ras". 

253 Jfr Nilsson, "Gerard De Geer: Geokronologen", 235. 
254 Gerard De Geer, "Förhistoriska tidsbestämningar", Ymer 1925, 8. Jfr idem, "Om isokrona strand

nivåer", 55. 
255 Eller som De Geer uttryckte syftet: att skapa ett underlag för "geokronologiska tidsbestämningar för 

natur- och kulturrester från postglacialtiden." Idem, "Förhistoriska tidsbestämningar", 19. 
256 Idem, "Förhistoriska tidsbestämningar", Data, Stockholm högskolas Geokronologiska Instituts 

skriftserie 1 (1925). Jag har här använt mig av den version som trycktes i Ymer 1925. Som varande 
Institutets pionjärskrift måste den betraktas som ett principiellt viktigt inlägg. Texten är en oför-
blommerad hyllning till geokronologins möjligheter, men den ger samtidigt ett delvis osamman-
hängande intryck. De Geer var normalt en skicklig författare, men språket är här på sina ställen 
ovanligt krångligt och upprepningarna är många. En tänkbar orsak till det kan vara att uppsatsen 
författats i stor hast och att den egentligen består av en sammanskrivning av flera olika texter. Vid 
denna tid drabbades De Geer av en ögonsjukdom, som allvarligt försämrade hans synförmåga, och 
det kan också ha varit en orsak till uppsatsens stilistiska brister. (Efter en ögonoperation fick han 
senare synen tillbaka.) De Geer lovade också att inom kort återkomma med en utförligare redogö
relse, men på grund av andra arbetsuppgifter fick denna kompletterande uppsats anstå. Se idem, 
"Om det Neolitiska havets högsta gräns i Mellansverige", Ymer 1925, 292. 

257 Idem, "Förhistoriska tidsbestämningar", 3, 31. 
258 Ett preliminärt resultat presenterades för Geologiska Föreningen redan 1911, se "Mötet den 4 maj 

1911", GFF33 (1911), 271-280. Det var dessa värden som Högbom utnyttjade för sin ortnamns
forskning i Ångermanland. Lidéns forskning utfördes inom ramen för SGU, men bekostades också 
med kompletterande reseanslag från Uppsala universitet och Geografiska Föreningen i Uppsala. 

259 Exempelvis hade en före detta strandlinje uppmätts till 200 m.ö.h. Genom att först räkna den 
varviga leran uppskattade Liden att gränsen hade bildats ca 200 år efter landisens avsmältning, 
vilket innebar ca 6 600 år f.Kr. 

260 Ragnar Liden, Geokronologiska studier öfuer det finiglaciala skedet i Ångermanland, SGU serie Ca 9 
(1913). Lidén utvecklade senare denna forskning, se idem, "Den senkvartära strandförskjutningens 
förlopp och kronologi i Ångermanland", GFF G0 (1938). 

261 Se även Gunnar Ekholm, Forntid och fornforskning i Skandinavien (Stockholm, 1935), 9. 
262 De Geer, "Förhistoriska tidsbestämningar", 20f. Se även idem, "Om isokrona strandnivåer"; idem, 

"Om en exakt metod att fastställa Sveriges forna och nutida landhöjning", Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningens Handlingar 10 (1923), 6f. 

263 Utöver sin fru hade De Geer hjälp av Erik Nilsson, Gillis Rudeberg och Anton Sörlin, som alla var 
studenter vid Stockholms högskola. Se vidare Gillis Rudeberg, "Om höjden för neolithavet och 
vissa diatomacéers utbredning", GFF Al (1925); Erik Nilsson, "Den postglaciala transgressions-
gränsen på Åland", GFF Al (1925); idem, "Om Ancylusgränsen och Postglacialhavets gräns inom 
Östergötland, Närke och Sörmland", GFF A% (1926). 

264 De Geer, "Förhistoriska tidsbestämningar", 19. 
265 Ibid., 21. Jfr idem, "Om den definitiva förbindelsen mellan den svenska tidskalans senglaciala och 

postglaciala del", GFF AG (1924); idem, "Om det Neolitiska havets högsta gräns i Mellansverige", 
292. 

266 Idem, "Förhistoriska tidsbestämningar", 29f. Märk att De Geer åter talade om "lagen" för land
höjningen. Om han med det menar samma sak som under 1890-talet, dvs. att landhöjningen var 
störst i inlandet, är dock svårt att svara på. De angivelser för landhöjningen som visas på kartan över 
neolithavet pekar dock på att så är fallet. 
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267 Neolitgränsen vid Ångermanälven låg på ca 200 m.ö.h. och 40 % av detta värde gav ca 3 300 år 
efter istidens slutår, eller 5 400 år före år 1900. 

268 Idem, "Förhistoriska tidsbestämningar", 33f. 
269 Idem, "Vikten att tillgodogöra historiska vittnesbörd om landets sekulära höjning", FomvännenlX 

(1926), 336. De Geer använder här formuleringen "den geofysiska lagen för landets höjning". Tan
ken att använda gamla träd som kronologiska indikatorer genom att räkna årsringar diskuteras i Åke 
Berg, "Möjligheterna för en absolut postglacial kronologi", Fornvännen 22 (1927). 

270 För en tidig och omfattande kritik av det geokronologiska projektet, se Henrik Munthe, "Några 
anmärkningar till G. De Geers 'Förhistoriska tidsbestämningar'", GFFA& (1926); idem, Några till 
den Fennoskandiska geokronologien och isavsmältningen knutna frågor, SGU serie C 358, Årsbok 
(1929) 23:3 (1929); idem, "Geokronologien och isrecessionen i Fennoskandia än en gång", GFF53 
(1931). Munthe var också kritisk till att byta ut det geologiska begreppet "Litorinahavet" mot det 
arkeologiska "Neolithavet". 

271 Sernander, "Oscar Montelius och den svenska naturforskningen", 61. Senare kom geokronologin 
och pollenanalysen att kompletteras med och i vissa delar ersättas av Ci4-metoden. Se t.ex. C. G. 
Wenner, Comparison of Varve Chronology, Pollen Analysis and Radiocarbon Dating: Including an 
Investigation ofA° as a Synchronous Level in Sweden, Stockholm Contributions in Geology 18:3 
(Stockholm, 1968). Arbetet att försöka knyta den "svenska tidsskalan" till den historiska tidsskalan 
har dock fortsatt inom SGU. Se särskilt Ingemar Cato, Ragnar Lidéris Postglacial Varve Chronology 
from the Ångermanälven Valley\ northern Sweden, SGU serie Ca 88 (1998). 

VI. Avslutning: Landhöjningsfrågan och nationallandskapet 

1 Simon Schama, Skog, landskap och minne: En civilisationshistoria (1995), sv. övers. (Stockholm, 
1998), 13. 

2 Hillmo, "Det svenska naturarvet". 
3 Högbom, Nivåförändringarna i Norden, bilagan. Ett annat exempel är Karl A. Grönwall, Grund

linjer till 6 foreläsningar med ljusbilder om Nivåförändringarne i Norden, Sommarkurserna i Lund 
1921 (Lund, 1921). Grönwall utgår här från Högboms utvecklingsdiagram. 

4 Jfr Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, 38-47. 
5 Wegmann, "Changing Ideas About Moving Shorelines", 402f. Se även Magnusson, Lundqvist 

& Regnéll, Sveriges geologi, 509. Viktigt att påpeka är att denna föreställning just var en modern 
variant. Mångfaktoriella förklaringar till nivåförändringarna framfördes redan under 1700-talet. 

6 Nils Storå, "Finlands nordliga rum: Den arktiska forskningen och antropogeografen Väinö 
Tanner", opubl. uppsats (2001). Om Tanner, se också Gösta Lundqvist, "Väinö Tanner", i LKVA 9 
(1968). 

7 Hausen, The History of Geology and Mineralogy in Finland, 49-57. Ramsay utbildades till geolog vid 
Stockholms högskola. 

8 Wilhelm Ramsay, Geologins grunder (Helsingfors, 1909), 443-448; Gerard De Geer, [ree.] " Geo
logins grunder af WILHELM RAMSAY", Populär naturvetenskaplig revy 1 (1911). För författandet 
av detta kapitel tog Ramsay hjälp av De Geer. Se även Wilhelm Ramsay, "De s. k. marina gränserna 
i södra Finland: Förberedande meddelande", Fennia 40 (1917); idem, "Litorinagränsen i sydliga 
Finland", GFF42 (1920). 

9 Storå, "Finlands nordliga rum". 
10 "Andra Skandinaviska Geologmötet", GFF A3 (1921), 295f. 
11 Wilhelm Ramsay till Arvid Högbom 25. 3. 1921, UUB. 
12 Eriksson, "I andans kraft, på sannings stråt. . . 210. 
13 Jfr Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 39. 
14 Fridtjof Nansen, The Strandfiat and Isostasy, Videnskabsselskapets i Kristiania Skrifter, I. Materna-
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tisk-naturvidenskabelig klasse 1921:11 (Kristiania, 1922). Jfr Hestmark, "Fridtjof Nansen and the 
Geology of the Arctic", 202f. 

15 "Strandflat" (strandplan eller strandplatå) är ett naturgeografiskt begrepp som introducerades 1894 
av Hans Reusch, geolog vid Norges Geologiska Undersökning. Se Hans W:son Ahlmann, "Geo-
morphological Studies in Norway", Geografiska Annaler 1 (1919), 93-98. 

16 Under slutarbetet med The Strandflat and Isostasy bad Nansen vid upprepade tillfällen Högbom om 
råd, angående tolkningarna av nivåförändringarna. Fridtjof Nansen till Arvid Högbom 26. 5. 1921, 
27. 5. 1921, 18. 6. 1921, 31. 7. 1922, UUB. Jag har inte haft tillgång till Högboms svar, men att 
Högbom utövade ett visst inflytande på Nansens slutliga resultat är inte otänkbart. Högbom tackas 
åtminstone i bokens förord, som signerades i december 1922. Även senare ställde Nansen frågor till 
Högbom, då om landhöjningen i norra Sverige. Fridtjof Nansen till Arvid Högbom 26. 1. 1928, 
8. 2. 1928, UUB. 

17 Nansen, The Strandflat and Isostasy, 259f., 282. Jfr Wilhelm Ramsay, "Nivåförändringar och sten
åldersbosättning i det baltiska området", FenniaA7 (1926), 37. 

18 Nansen, The Strandflat and Isostasy, 291. 
19 Ibid., 285. 
20 Ibid., 306. Nansen diskuterade eustasin i en uppsats redan 1904 och hävdade då, delvis i linje med 

Albrecht Penck, att havsytan hade sänkts minst 200 meter under istiden på grund av att vatten då 
hade bundits i landisarna. 

21 Väinö Tanner, "Studier över kvartärsystemet i Fennoskandias nordliga delar: IV. Om nivåföränd
ringarna och grunddragen av den geografiska utvecklingen efter istiden i Ishavsfinland samt om 
homotaxin av Fennoskandias kvartära marina avlagringar", Bulletin de la Commission Géologique de 
Finlandet (1930), 1. 

22 Wilhelm Ramsay, "On Relations between Crustal Movements and Variations of Sea-Level", Bulletin 
de la Commission Géologique de Finlande 66 (1924). I förordet skriver Ramsay att han har "received 
suggestions on certain points" från Nansens arbeten. 

23 Innan konferensen ägde rum skrev Ramsay till Högbom och berättade att han inte nämnvärt hade 
ändrat sin uppfattning om nivåförändringarna sedan naturforskarmötet i Göteborg 1923. Med 
anledning av De Geers skrift om stormstrandlinjerna ("Förhistoriska tidsbestämningar") hade han 
dock valt att låta trycka en ny uppsats, som skulle kunna delas ut under konferensen i Helsingfors. 
Wilhelm Ramsay till Arvid Högbom 19. 5. 1925, UUB. Se Wilhelm Ramsay, "Eustatiska nivå
förändringar och neolithicum" [Föredrag hållet vid Nordiska Arkeologmötet i Helsingfors 1925], 
Ymer 1925. Se också idem, "Dränkta länder och kulturer: Föredrag hållet vid finska Vetenskaps-
Societetens sammanträde den 19 okt. 1925", Societas Scientiarum Fennica, Årsbok (1925-26) 4:2 
(Helsingfors, 1926). 

24 Idem, "Nivåförändringar och stenåldersbosättning i det baltiska området", lOf. Tapeshavet betrak
tades som den svenska Västkustens samtida motsvarighet till Östkustens Litorinahav. 

25 Halden, "Högsta kustlinjen - nytt namn på gammalt koncept". Personligen anser jag att begreppet 
"kust" nästan är lika missvisande som "marin" och att Högsta strandlinjen vore ett mer adekvat 
begrepp. Uttrycket Högsta strandlinjen nämns av Henrik Munthe i förklaringen till sökordet "Hög
sta marina gränsen", i Svensk uppslagsbok, 2 uppl., bd. 14 (Malmö, 1950), 25f. Om Högsta marina 
gränsen skriver Munthe här: "Uttrycket är något oegentligt, eftersom inom Östersjöområdet h. 
utbildats även av andra vatten än havet; därför användes numera ofta det mera neutrala begreppet 
högsta kustlinjen (H.K.) el. högsta strandlinjen." Uttrycket Högsta marina gränsen har i det när
maste försvunnit från den vetenskapliga litteraturen. Däremot finns än idag en gata som heter "Ma
rina gränsen" i det västerbottniska gruvsamhället Boliden. (I Visby finns för övrigt en "Litorina-
väg".) 

26 Jfr The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Fast 
Environments, eds. Denis Cosgrove & Stephen Daniels, Cambridge Studies in Historical Geo-
graphy 9 (Cambridge, 1988). 
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27 Inbjudan till filosofie doktorspromotion som av Filosofiska fakulteten i Lund anställes tisdagen den 31 
maj 1927av promotor (Lund, 1927). 

28 Om Grönwall, se Assar Hadding, "Minnesteckning över Karl Anders Axel Grönwall", Kungl Fysio-
grafiska Sällskapets i Lund Förhandlingar 14 (1944). 

29 Carl C:zon Caldenius' och Ragnar Sandegrens handbok Vårt land under och efier istiden är visser
ligen upplagd enligt den gamla tankestilen, men inbegriper även en försiktig varning: "Numera 
föreligga ojävaktiga bevis för att det framförallt är rörelser inom jordskorpan, som inom Skandina
vien orsakat den sedan Istiden växlande fördelningen av hav och land, om man också icke får helt 
bortse från det inflytande, som kan härröra från föränderligheten i havsytans läge, en fråga som för 
övrigt helt nyligen tagits upp till utförlig behandling av W. Ramsay." Och vidare: "Den utveckling 
Östersjöbäckenet undergick, allteftersom landisen smälte bort och nivådeformationen fortskred, 
erbjuder en av de mest spännande sidorna i det Skandinaviska områdets utveckling efter Istiden. 
Tyvärr finnas ännu blott ganska fragmentariska uppgifter härom". Se Carl C:zon Caldenius & 
Ragnar Sandegren, Vårt land under och efter istiden, Natur och kultur 43 (Stockholm, 1925), 100, 
108. 

30 Se även Tanner, "Studier över kvartärsystemet i Fennoskandias nordliga delar". 
31 Gunnar Ekholm, "Stenåldersbosättning och nivåförändringar i Östsverige", Ymer 1926, 367. 

Ekholm ansåg Ramsays arbeten vara mycket betydelsefulla, men menade att framtiden fick utvisa 
huruvida de nya åsikterna var helt eller endast delvis riktiga. Jfr idem, Forntid och fornforskning i 
Skandinavien, 9. Se också Arthur Norden, "En litorinatids-boplats i Östergötland", GFF 4% (1926), 
där en arkeologisk uppgift av Ramsay prövas. 

32 Bror Asklund, "Stenåldersfynden och Litorina—Tapes-gränsen", GFF49 (1927), 112. Se även idem, 
"Stenåldern och nivåförändringarna", GFF 51 (1929). Asklund deltog senare i revideringen av 
Ramsays lärobok Geologins grunder, som utkom i sin tredje upplaga 1931. 

33 Otto Rydbeck, "Stenåldershavets nivåförändringar och Nordens äldsta bebyggelse", Kungl. Huma
nistiska vetenskapssamfundet i Lund: Årsberättelse 1927-1928 (1928), 59f.; Sune Lindqvist, "Sten
åldersproblem i stöpsleven: Ett diskussionsinlägg", FornvännenlA (1929), 65f. 

34 Otto Rydbeck, "Nordens äldsta bebyggelse: En sammanfattning och ett genmäle", Fornvännen 25 
(1930), 25. Rydbeck anammade Ramsays tolkning av nivåförändringarna: "Överhuvud taget får det 
väl anses vara mest sannolikt, att vårt eget land ständigt höjt sig sedan isens avsmältning och att de 
transgressioner, som kunna påvisas, varit av rent klimatisk natur, förorsakade bl.a. av den växlande 
effektiviteten i inlandsisens avsmältning" (s. 29). 

35 Lindqvist, "Stenåldersproblem i stöpsleven", 66. 
36 Idem, "Gamla och nya uppgifter för svensk fornforskning: Installationsföreläsning vid Uppsala 

Universitet den 4 febr. 1928", Fornvännen 23 (1928), 75-79. Jfr Lundqvist, "En förhistorisk paddel 
från Dalarna". En annan metod som introducerades inom arkeologin vid denna tid var kemisk 
analys av markens fosforhalter. Se t.ex. Olof Arrhenius, "Markanalysen i arkeologins tjänst", GFF 
53 (1931); Ivar Schnell, "Strandlinjebestämningar och markanalys", Fornvännen 27 (1932); Sten 
Florin, "Havsstrandens förskjutningar och bebyggelseutvecklingen i östra Mellansverige under sen-
kvartär tid", del I, GFF GG (1944); idem, "Havsstrandens förskjutningar och bebyggelseutveck
lingen i östra Mellansverige under senkvartär tid", del II, GFF70 (1948). 

37 Simon Johansson, "Baltiska issjöns tappning", GFF48 (1926). 
38 Ibid., 186. 
39 Ibid., 192. Johansson bemöttes kritiskt av Astrid Cleve von Euler i "'Baltiska issjöns tappning': 

Några anmärkningar till dr Simon Johanssons avhandling med denna titel i G.F.F. bd. 48 h. 2", 
GFF 48 (1926). Cleve var visserligen helt emot Ramsays teori, men välkomnade ändå inlägget av 
princip eftersom Ramsay "vågade" ifrågasätta den rådande regimen. Se idem, "Om tiden för den 
första bebyggelsen i Skandinavien", Ymer 1929, 138. 

40 Erik Granlund, "Landhöjningen i Stockholmstrakten efter människans invandring", GFF 50 
(1928), 209. 
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41 Ibid., 229. Se även idem, "Till frågan om procentberäkningar från Litorinagränsen", GFF 51 
(1929); Bror Asklund, "Procentberäkningar av Litorina-gränsen: Genmäle på ERIK GRAN
LUNDS inlägg", GFF51 (1929); "Mötet den 1 mars 1928", GFF50 (1928), 300-302. 

42 von Post, Svea Alvs geologiska tidsställning, 81. 
43 Se också idem, "Ur de sydsvenska skogarnas regionala historia under postarktisk tid", 84, 118. 
44 Idem, "Den 'postglaciala landsänkningen ", Nordisk tidskriftfór vetenskap, konst och industri (1929), 

512. 
45 Ibid., 522. 
46 Ibid., 525. Jfr Matti Sauramo, "Till frågan om Yoldiagränsen och isrecessionen i Finland", GFF52 

(1930), 275. Se även Folke Bergsten, "Landhöjningen i Sverige", SvD 30. 12. 1930; Lennart von 
Post, "Sveriges äldsta stenåldersboplats", SvD 21. 8. 1931. Översikter av nivåförändringsforsk
ningen fram till 1946 har lämnats i Sandegren, "De senkvartära nivåförändringarnas problem"; 
Matti Sauramo, "Studier över de senglaciala nivåförändringarna i Fennoskandia: Två föredrag", 
GFF G9 (1947). Arbetet blev fortsättningsvis mycket komplicerat. Angående den samlade kunska
pen om nivåförändringarna heter det i Magnusson, Lundqvist & Regnélls Sveriges geologi (1963), 
508f., att "man måste hela tiden ha klart för sig, att många viktiga sidor i dessa för kunskapen om 
vårt lands naturgeografi så viktiga kapitel är långt ifrån entydigt och invändningsfritt klarlagda. De 
synes vara lika omtvistade som någonsin förr." Och vidare: "Man kan därför med säkerhet säga, att 
det dröjer länge, innan sista ordet är sagt om nivåförändringsproblemen." Jfr Nils-Olof Svensson, 
"Deglaciation och strandförskjutning i Norden", i Arkeologi i Norden 1, red. Göran Burenhult 
(Stockholm, 1999). 

47 Jfr Sörlin, "Monument and Memory"; idem, "The Articulation of Territory". 
48 Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation (Honolulu, 1994), 17. 

Winichakul, som i sin egen studie undersöker den geografiska kartläggningens betydelse för Thai
lands nationaliseringsprocess, menar: "[the] geo-body of a nation is merely an effect of modern 
geographical discourse whose prime technology is a map". 

49 Begreppet "medvetanderum" är lånat från Sörlin, De lärdas republik, 51f. 
50 Om framväxten av den nya "Sverigebilden", se t.ex. Broberg, "När svenskarna uppfann Sverige"; 

Ehn, Frykman & Löfgren, Försvenskningen av Sverige. 
51 Denna demonstration kan naturligtvis inte bli uttömmande. 
52 Begreppet "memoire collectif", som myntades av sociologen Maurice Halbwachs 1920, syftar på att 

minnen - liksom tankar - inte bara är individuella utan i hög grad kollektiva företeelser. Se även 
Svenbjörn Kilander, "Nationell samling kring 'Det nya Sverige': Några aspekter på svensk debatt i 
tidigt 1900-tal", i Kulturarvet i antikvarisk teori och praktik: Möte på Arons borg den 4—5 april 1990, 
red. Gunnel Friberg, Riksantikvarieämbetet (Stockholm, 1993). 

53 Sverker Sörlin, "Tankens landskap", i Miljöhistoria idag och imorgon, 17. 
54 Schama, Skog, landskap och minne. Se mottot ovan. Jfr Moderna landskap: Identifikation och tradi

tion i vardagen, red. Katarina Saltzman & Birgitta Svensson (Stockholm, 1997), 17. 
55 Till de undervisningsformer som påverkat elevernas tänkande om landskapet hör inte minst exkur

sioner och skolresor, se Petra Rantatalo, "Den resande eleven", i Reseberättelser: Idéhistoriska resor i 
sociala och geografiska rum, red. Lena Eskilsson & Mohammad Fazlhashemi (Stockholm, 2001). 

56 Jfr Sörlin, "Tankens landskap", 24f. 
57 En klassisk studie av de fosterländska dragen i svensk skollitteratur är Herbert Tingsten, Gud och 

fosterlandet: Studier i hundra års skolpropaganda (Stockholm, 1969). 
58 Om begreppet "Sverigelitteratur" samt för en bredare undersökning av denna genre, se Nordlund, 

"Att lära känna sitt land och sig själv". 
59 Alastair Fowler, Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes (Cambridge, 

Mass., 1982). Se även förordet till Genreteori, red. Eva Haettner Aurelius & Thomas Götselius 
(Lund, 1997). 

60 Eftersom böckerna var mycket omfattande och oftast rikligt illustrerade var de dyra, och man kan 
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därför fråga sig hur många det var som hade möjlighet att köpa dem. Några uppgifter om upplagor 
har jag inte haft tillgång till. 

61 Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, 11 lff. Fleck definierar här populär
vetenskap som "vetenskap för icke fackmän, dvs. den breda kretsen av vuxna allmänbildade amatö
rer". Som Kaj Johansson har påpekat i sin "Mendelismen och Mendels hybridiseringar: Ett veten
skapligt tankekollektiv och ett historiografìskt problem", i Vetenskap och historia: Sju essäer, red. 
Ingemar Nilsson, Arachne 12, Institutionen för idéhistoria, Göteborgs universitet (1999), är det 
dock svårt att veta när Fleck syftar på "populärvetenskaplig kunskap" och när han talar om "popu
lärvetenskap så som den manifesterar sig i textform". Om populärvetenskapens historia i Sverige, se 
vidare Johan Kärnfelt, Mellan nytta och nöje: Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige 
(Stockholm/Stehag, 2000). 

62 Utöver Atlas öfver FinlandV&n exempelvis nämnas Danmarks Kultur ved Aar 1900 som Slutning af et 
Hundredaars Udvikling, red. J. Carlsen, Hans Olrik & C. N. Starcke (Kobenhavn, 1900-01) och 
Norge i det nittende aarhundrede: Text og billeder af norske forfattere og kunstnere, red. W. L. Brogger, 
B. Gertz & A. N. Kiaer, 2 vol. (Kristiania, 1900). Dessa verk ställdes alla ut vid världsutställning
arna. En reflexion över Sveriges, Norges och Danmarks "nationallitteratur" samt deras skillnader 
och "patriotiska" betydelse är publicerad av Julius Clausen i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och 
industri (1902). 

63 Carl Adolph Agardh & Carl Edvard Ljungberg, Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige, 3 
vol. (Carlstad, 1852-57). 

64 Gustaf Thomée, Konungariket Sveriges statistik i sammandrag (Stockholm, 1861); Carl Martin 
Rosenberg, Geografiskt—statistiskt Handlexikon öfver Sverige, 2 vol. (Stockholm, 1881-83); Magnus 
Höjer, Konungariket Sverige: En topografisk—statistisk beskrifning med historiska anmärkningar, 5 vol. 
(Stockholm, 1875-83). 

65 Gustaf A. Aldén, Vårt land: En skildring i ord och bild (Stockholm, 1884-88). 
66 Nyströms folklynneskaraktäristiker (att blekingen är "rask och liflig som smålänningen, men trotsig 

och stundom våldsam", hallänningarna "enkla och sparsamma samt därför ofta välmående" etc.) 
spreds på flera olika sätt, inte bara i Sverigelitteraturen utan också i Nordisk familjebok och i Folk
skolans läsebok. "Ingen kunde undfly Nyström", som Gunnar Broberg har skrivit. Se Broberg, "När 
svenskarna uppfann Sverige", 183. 

67 Johan Fredrik Nyström, Handbok i Sveriges geografi (Stockholm, 1895); Sveriges Rike. 
68 Högbom, "Huru naturen danat Sverige", 88. 
69 Almgren, "Sveriges folk i forntiden"; Sernander, "Sveriges växtvärld i nutid och forntid". 
70 Boken, som innehåller den sedermera klassiska sentensen "Kärleken till naturen är djupt rotad hos 

vårt folk", trycktes i hela tjugo upplagor. Sundbärg var dock i själva verket av den uppfattningen att 
alltför mycket kraft ägnades åt att hylla naturen, istället för människorna. "Vi svenskar ha verkligen 
under senaste tid begynt att i någon mån älska vårt land. [ ] Men när skall vi lära oss älska vårt 
folk?". Gustav Sundbärg, Det svenska folklynnet: Aforismer (Stockholm, 1911), 8, 24. 

71 Sveriges land och folk. 
72 Sweden: Its People and Industry: Historical and Statistical Handbook, red. Gustav Sundbärg, 2 vol. 

(Stockholm, 1904). De tre upplagorna skiljer sig något i innehåll och upplägg, men i princip är det 
tre versioner av ett och samma verk. En intressant skillnad mellan den svenska och den engelska 
versionen kan dock påpekas. Medan det svenska folket uppges vara (minst) 5 000 år i det första 
verket, heter det i det andra, s. 68: "The nation which at the present day inhabits the kingdom of 
Sweden is considered to have had its dwelling-place there fore an unbroken period of at least six 
thousend years." 

73 Sveriges land och folk, vol. I, 445. 
74 Det kan tilläggas att ett till omfattningen blygsamt men mer politiskt tillspetsat sammandrag av 

Sveriges land och folk författades av Rudolf Kjellén. Se dennes Sverige, Politiska handböcker 4 
(Stockholm, 1917). Kjelléns bok syftade främst till att användas i olika undervisningssammanhang. 
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75 Gunnar Andersson, "Sveriges naturtillgångar", i Sveriges land och folk: Historisk—statistisk handbok 
(1901), 2 uppl., red. Joseph Guinchard, 2 vol. (Stockholm, 1915), vol. II, 11. 

76 Naturförhållandena i Sverge: En naturhistorisk skildring, red. Isidor Flodström (Uppsala, 1918); 
Sverges folk. Till minnet av Sundbärg skrev Flodström Gustav Sundbärg och hans liv: En minnesskrift 
(Stockholm, 1935). Sveriges land och folk hyllas här som det verk "som vårt land säkerligen till ej 
obetydlig del har att tacka för det hedrande anseende bland folken, varåt det alltjämt kan glädja sig". 

77 Lennart von Post, "Sverges lösa jordlager", i Naturförhållandena i Sverge, 89; Almgren, "Sverges 
första bebyggande och bygdens utveckling under förhistorisk tid". 

78 Naturförhållandena i Sverge, VII. Denna målsättning lyckades han dock inte nå eftersom han, enligt 
honom själv, varken hade tillgång till adekvat litteratur eller medel för att utföra komparativa stu
dier. 
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