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The 18th century saw the first attempts to find ex
planations for erratic boulders transported from 
distant sourees, long esker chains, roche mouton
nees, striae with a parallel orientation over large 
areas, and ancient shores, till and potholes - in 
other words, for features now explained by the 
Glacial theory published by Agassiz in 1840 and 
later supplemented by others . They were consi
dered to be associated with a geological formation 
that had been called diluvium since the 1820s to 
distinguish it from young, alluvial deposits. 

The following traces the views expressed on the 
diluvium ofFinland from the early 19th centuryto 
the 1860s, at which time the lee Age Theory sup
planted riyal concepts. 

Scientists who had studied Finland attributed the 
diluvium to the Mosaic Deluge, other catastrophic 
floods , iceberg transport or large, sudden uplifts 
and the associated movement of water and earth 
masses. Of the views expressed by others than 
those who were studying Finland, the petride
launian flood theoryofSefström had considerable 
influence. Boehtlingk based his explanations on a 
great upheaval of the Earth's crust and move
ments of earth masses. His ideas were elaborated 
by Murchison and Kutorga in their argumentation 
against the lee Age Theory, which, to start with, 
was opposed chiefly by Sefström and Boehtlingk. 

Later two Finns, Holmberg and Nordenskiöld, 
published their own theories. 

One ofthe first to accept [he lee Age Theory, Eich
wald, was finally convinced so me time before 
1842. Moberg, a Finn, elaborated his own concepts 
from 1849 onwards, initially testing the theory of 
Sefström. Some other Finns were ready to accept 
the Glacial Theory in the late 1850s-early 1860s 
but were hesitant to aba don the old concepts . 

In 1865, Moberg was ready to admit that the Gla
cial Theory offered the most natural explanation 
for diluvial phenomena. The debate about the va
lidity of the theories, which had lasted for two de
cades, had prepared the ground for a dramatic sw
ing in opinion. Before Moberg, the Glacial Theory 
was hardly mentioned in the literature; after his 
lecture of 1865, the old theories were not heard of 
again in geological studies in Finland. 

It took a quarter of a century for the G lacial Theory 
to gain currency among scientists in Finland. It 
was not easy for them to abandon concepts that 
had been held for decades . A new generation was 
needed; one which did not feel it was losing its 
scientific clout by accepting new doctrines. 
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diluvium, glacier theory, Quaternary, research, his
tory, Finland, Russia. 
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Heikki Rainio 

VEDENPAISUMUKSESTA JÄÄKAUTEEN 
eli 

KUINKA JÄÄKAUSITEORIA OTETIIIN SUOMESSA VASTAAN 

Johdanto 

Suuressa osassa pohjoista pallonpuoliskoa maa
perän syntyä tutkivien geologien ajatuksia ohjaaja 
hallitsee Jääkausiteoria. Sen julkisti 1840 sveitsi
läinen Louis Agassiz (1807-1873) sen jälkeen, kun 
asiasta oli Keski-Euroopassa keskusteltu muuta
mia vuosia. Neljä vuotta sitten olisi siis ollut tilai
suus viettää sen julkistamisen 150-vuotisjuhlaa. 

Jääkausiteorian mukaan jäätiköitymiskausien 
aikana mm. Pohjois-Eurooppaa peitti kahden kol
men kilometrin paksuinen jäätikkö, joka virtasi, 
kulutti kallioita, kuljetti kiviä ja maata pitkiäkin 
matkoja. Paksu jää painoi maankamanaa Suomen 
kohdalla useita satoja metrejä kuopalle, mistä se 
on yhä toipumassa. Jäätikönjäljiltäjäi mm. moree
nia, harjuja, hiidenkirnuja, uurteisia silokallioita, 
siirtolohkareita ja jäämereen kerrostunutta savea. 
Suomen jääkautisista muodostumista ovat Sal
pausselät maailmankuulut. Koska maan ja meren 
suhde on muuttunut pääasiassa maankohoamisen 
takia, on korkealla ja kaukana lähimmistä vesis
töistä muinaisrantoja. Viimeinen jäätiköitymis
kausi päättyi Suomessa kymmenisen tuhatta 
vuotta sitten. 

Tieto jääkausiteoriasta tuli Suomeen heti , mut
ta vasta neljännesvuosisadan sulattelunjälkeen se 
omaksuttiin tieteen ja ajattelun työkaluksi. Vuo
den 1865 voi osoittaa käännekohdaksi. Uudetaja
tukset omaksuttiin siis vasta, kun vanhoihin aja
tuksiin kunniansa ankkuroinut sukupolvi väistyi. 
(Rainio 1986) Emme olleet suinkaan viimeisiä, 
muutos vei Ruotsissakin suunnilleen saman ajan. 
(Frängsmyr & Königsson 1978, s. 25) 

Nämä samat maaperän muodostumat ja ilmiöt 
olivat olemassa ennenkin. Ne oli huomattuja niitä 
kuvattiin . Vakavat yritykset selittää niiden synty 
olivat alkaneet viimeistään pari sataa vuotta sitten. 
1800-luvun alusta niitä tutkittiin hyvin innokkaas
ti siihen asti, kunjääkausiteoria oli päässyt voitolle 
eli Suomessakin 1860-luvulle. Suulla suuremmal
la: Maailmankuulu ruotsalainen kemisti Jöns Ja
cob Berzelius (1779-1848) totesi Pohjoismaiden 
luonnontutkijoiden kokouksessa 1842 silokalli
oista, että ne "olivat nyt geologisten tutkimusten 
kohteena kaikissa maissa" (Berzelius 1842, s. 45) . 

Sama koski siirtolohkareita, harjuja, hiidenkir
nuja ja moreenia, jotka osattiin yhdistää samaan 

muodostumaan (esim. Strangways 1821, s. 39; Bo
ehtlingk 1839, s. 14) eli "ne olivat yhteydessä jo
honkin yleiseen geologiseen tapahtumaan" 
(Sefström 1837, s. 2). Koska jotkut tiedemiehet se
littivät ne Vedenpaisumuksen avulla, niistä koos
tuvaa maapeitteen vanhinta osaa nimitettiin dilu
viaalimuodostumaksi eli diluviumiksi (lat. dilu
vium =vedenpaisumus) erotukseksi nuorista allu
viaalisista kerrostumista. 

Suomi oli tuolloin osa Venäjän valtakuntaaja lä
hellä sen sydäntä, Pietaria. On selvää, että sieltä 
säteili meille tietoa ja tutkijoita, sinne luotiin yh
teyksiä. Mutta vanhaan emämaahan, Ruotsiinkin 
oli vähillä luonnontutkijoillamme yhteytensä. 
1830-luvun lopulla kävi Pohjoismaissa suuri, tut
kimusmatkailija Joseph Paul Gaimardin (1796-
1858) johtama ranskalainen tieteellinen retkikun
ta, joka muun ohella tutki geologiaamme. 

Suomi yeti puoleensa erityisesti tämän muodik
kaan diluviumin tutkijoita . Monet kirjoittivat, että 
Suomi oli erittäin sopiva maa diluviaali-ilmiöiden 
tutkimiseen. Puhukoon englantilainen William 
Thomas Horner Fox Strangways (1795-1865) mui
den puolesta: "Kautta Suomen näkyvät diluviaali-
toiminnan merkit hämmästyttävän selvinä .... jo-
kaisen kallion, jokaisen graniittimäen ... laki .. . on 
yhtä pyöristynytja yhtä veden kuluttama kuin nii
denjuurella olevat lohkareet tai suunnattomatjär
käleet" (Strangways 1822, s. 9) . 

Sen takia Suomen maaperästä lausui mielipitei
tään 1800-luvun alkupuoliskolla suomalaisten li
säksi kirjava ulkomaalaisten joukko (Rainio & 
Kukkonen 1984 ja 1985). Uusinta tietoa saatiin 
heidän mukanaan idästä ja lännestä. Siksi hekin 
ovat tässä edustamassa Suomen asioita ja suoma
laista ajattelua . Suomalaisten omia tutkimuksia 
alkoi tulla runsaammin vasta 1850-luvun puolivä
listä. 

Katsotaanpa siis, mitä Suomessa ajateltiin maa
perän synnystä puolitoista sataa vuotta sitten ja 
kuinka Suomen geologian tutkijat ottivat Jääkau
siteorian vastaan . Rainion & Kukkosen tutkimuk
set vuosilta 1984 ja 1985 käsittelevät tätä samaa 
kautta jäätikköjokikerrostumien, pääasiassa harju
jen synnyn kannalta. Niissä käsitellyt näkökohdat 
jäävät tässä vähemmälle. 
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Kuva 1. Nokkelimmat osasivat kysyä ajat sitten "miksi", kun 
tällaisen lohkareen kivilaji ei ollut sama kuin alla olevan kal
lion . Tällaisista kysymyksistä alkoi diluviaalisten ilmiöiden 
tutkiminen, joka johti lopulta jääkausiteoriaan. Kuvassa on 
Piippukivi Laatokan pohjoisrannalta. Kuva on Sobolevskin 
Vanhan Suomen tutkimuksesta vuodelta 1839. 

Fig. 1. The smartest people had. long since asked "why" when 
faced with a boulder like this , which did not have the same li
thology as the bedrock on which it rests. Such questions 
sparked the research into diluvial phenomena that was even
tually to lead to the Glacial Theory. Piippukivi (Pipe Stone) on 
the northern shore ofLake Ladoga. The picture is reproduced 
from the study of Old Finland made by Sobolevski in 1839. 

Havaintoja, jotka vaativat selitystä 

Monet jäätiköitymisen jäljiltä jääneet muodos
tumat ja muut ilmiöt ovat niin silmiinpistäviä, että 
huomio kiinnittyy niihin helposti. 

Vanhan kansan viisauden mukaan "kivi juuritta 
kasvaa". Eräässä mielessä se on geologisestikin 
totta, mutta toisessa ei. Kuka lienee ensin huo
mannut, että monet kivet ovat vääränlaisen kalli
on päällä. Ruotsalainen malminetsijä Daniel Tilas 
(1712-1772) osoitti kuitenkin jo 1740, että tällais
ten irtokivien juuria, emäkalliota, piti Suomessa 
etsiä pohjoisesta tai luoteesta (Nathorst 1894, s. 
50). 

Varsinkin suuret siirtolohkareet tai kulkukivet 
näyttävät kiinnostaneen (Kuvat 1 ja 2). 1700-luvul
la Venäjän ja Pohjois-Saksan lohkareiden oletet
tiin olevan peräisin Skandinaviasta. Pommerissa 
ja Brandenburgissa tiedettiin olevan kiviä Ruot
sista (Sefström 1837, s. 2). Lützenin nummella oli 
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kuuluisa Ruotsinkivi, Sehwedenstein (Moberg 
1865, s. 137). 

Pietarissa 1800-luvun alussa diplomaattina toi
minut Strangways laati viisi Suomen ja Venäjän 
geologiaa koskevaa tutkimusta. Hän esitti mm. 
tarkkoja tietoja Suomen paikoista, joiden kalliois
ta monet Venäjän puolella olevat kivet olivat ko
toisin (Strangways 1821, s. 39-40; 1822, s. 10) 

Harjut (Kuva 3) ja hie:kkaiset mannerjäätikön 
reunamuodostumat, erityisesti I ja II Salpaussel
kä, tunnettiin hyvinä kulkuväylinä ainakin jo 
1500-luvulla (Wallin 1893, s. 59-60). Niin hyvin ne 
näyttivät sopivan vihollisellekin, että Kustaa Vaa
sa (1496-1560) antoi käskyn Salpausselkiä pitkin 
itäänja idästäjohtavien teiden hävittämisestä (op. 
eit., s. 22, 60). Käskyä ei toteltu ja siellä tiet kulke
vat vieläkin. 

1700-1uvulla harjuja alettiin kuvata kirjallisuu-



Kuva 2. Siirtolohkareet ja harjut olivat aikanaan hyviä maa
merkkejä. Venäjän ja Ruotsin-Suomen usein muuttuneilla ra
joilla oli paljon kiintopisteitä siirtolohkareissa. Kuvassa on 
Laatokan rantavedessä seisova Variskivi Salmista. Se toimitti 
rajapisteen virkaa ensimmäisen kerran Stolbovan rauhan 
(1617) jälkeen. Myöhemmin se o li Suomen suuriruhtinaskun
nan (vuodesta 18 12) ja Venäjän ja itsenäisen Suomen ja Neu
vostoliiton rajakivenä Talvisotaan asti. Kuva on Laatokan Kar
jalaa ja Aunusta kiertäneen Ozeretskovskin kirjasta vuodelta 
1792. 

dessa. 1760-1uvulta on Lounais-Suomen Salpaus
selistä ja niihin liittyvistä harjuista maanmittari 
Johan Heinriciuksen (1735-1807) kuvaus (Heinri
cius 1895). Vuodelta 1784 on salpietarikeittämöi
denja kuurojen opetuksen uranuurtajan Abraham 
Argillanderin (1722-1800) perusteellinen kuvaus 
Päijänteen itäpuolisista Salpausselistä ja niihin 
liittyvistä harjuista (Argillander 1784). Molempien 
kertomasta käy ilmi , että nämä muodostumat ym
märrettiin kokonaisuuksiksi , vaikkei niiden syn
tyä osattukaan eikä oikeastaan vielä yritettykään 
selittää. (Rainio & Kukkonen 1984; Rainio 1985) 

Aivan 1800-1uvun alussajotkut harjut pääteltiin 
aaltojen kasaamiksi. Torniolainen piirilääkäri 
Henrik Deutsch (1772-1838) päätteli jo 1819 harjut 
"veden tuotteiksi" (Deutsch 1819, s. 369 ; Rainio & 
Kukkonen 1984). Kuuluisa italialainen matkailija 
Giuseppe Acerbi luonnehti häntä muuten "niin 

Fig. 2. Erratic boulders and eskers used to be excellent land
marks. The freq uently moved borders between Russia and 
Sweden-Finland were often marked on erratics. The picture 
shows Variskivi (Crow stone), a boulder standing in water on 
the sho re of Lake Ladoga at Salmi. It first served as a boundary 
mark after the Peace ofStolbova (1617). Later it was one ofthe 
borderstones ofthe Grand Duchy ofFi nland and Russia (after 
1812) and sti lllater, until the Winter war, that of independent 
Fi nland and the USSR. The picture is from the book by Oze
retskovski (1792), who trave ll ed in Kare li a around Lake La
doga and in Aunus. 

älykkääksi mieheksi, että meissä heräsi halu saada 
hänet liittymään retkikuntaamme". Deutsch kulki 
Acerbin mukana vähän aikaa. (Acerbi 1983, s. l34-
l35) 

Kallioiden pinnoilla olevat uurteetkin tiedettiin 
jo Tilasin ajoilta, mutta sitä, että ne olivat laajoilla 
alueilla yhdensuuntaiset, ei ollut vielä huomattu 
(Sefström 1837, s. 1). Vasta ruotsalaisen kemistin 
Nils Gabriel Sejströmin (1787-1845) vaikutuksesta 
alettiin Suomessa koota havaintoja uurteista, silo
kallioista ja hiidenkirnuista 1830-1uvun lopulla . 
Uurteita nimitettiinkin välillä "Sefströmin uur
teiksi" (sefströmska färor). Tavallisesti ne olivat 
"diluviaaliuurteita". 

Tuon ajan suurin suomalainen geologian aukto
riteetti Nils Gustav Nordenskiöld (1792-1866) tutki 
hiidenkirnujaja uurteita,joista hän piti esitelmän 
Suomen Tiedeseurassa 1840 (Nordenskiöld 1842). 
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Tartosta kotoisin oleva Ernst Hofmann (1801-1871) 
teki 1837 myös havaintoja Suomen hiidenkirnuis
ta ja kivien kulkeutumisesta, maankohoamisesta 
ja muinaisrannoista (Hofmann 1841, s. 119-120 ja 
124-125). 

Suomen Tiedeseura perustettiin 1838 Nordens
kiöldin ollessa yhtenä aloitteentekijänä. Sen ansi
ot olivat suuret uusimman tiedon saamisessa Suo
meen yleensä ja N ordenskiöldin erityisesti geolo
giassa. 

Kuinka havainnot selitettiin 

Jääkausiteoria selittää diluviaali-ilmiöt nyt hel
posti. Ei voi kuitenkaan odottaa, että niitä ensim
mäisinä ihmetelleille olisi juolahtanut mieleen 
koko Pohjois-Euroopan peittänyt paksuja virtaava 
jäätikkö. 

Eräs geologian perustajista, skotlantilainen Ja
mes Hutton (1726-1797) oli jo 1700-luvulla asetta
nut suurten tuhotulvien merkityksen maapallon 
kehityshistoriassa kyseenalaiseksi (MeCallien 
1941, s. 31). Silti niitä käytettiin pitkälle 1800-1u
vulle selittämään diluviaalimuodostuman synty 
(kts . esim. Boehtlingk 1939, s. 4) . Tuhotulvan vesi-

virtojen suunta määriteltiin sen mukaan, mikä oli 
kivien kulkeutumissuunta, uurteidenja myös har
jujen suunta. 

Napa-alueilta tehdyt jäävuorihavainnot olivat 
johtaneet 1800-luvun alkupuolilla myös ajatuk
seen, että vieraat kivet olivat tulleet jäävuorien 
mukana (Murehison et al 1848, s. 508; Flint 1971, s. 
11-12). Tällaisista teorioista, joissa käytettiin tu
hotulvia,jäävuori- jajääla,uttakuljetuksiaja suuria 
ja äkillisiä maankohoamisia, pitivät jääkausiteori
an vastustajat kiinni S omessa pari vuosikym
mentä. 

Tuhotulvia ja vedenpaisumuksia 

Raamatullinen Vedenpaisumus oli lähin käsillä 
oleva tulva. Tässä käsiteltävänä aikana Suomen 
tutkijoista vain Strangways turvautui siihen. Hä
nen mielestään siirtolohkareet olivat "selvin Ve
denpaisumuksen materiaalisista todisteista". 
Suunnattomien lohkareiden kulkeutumiselle 
kauas "ei näyttänyt olevan muuta selitystä kuin se, 
että ne on kuljettanutja kasannut suurin vesimul
listus, mikä koskaan on kohdannut maata, nimit
täin Vedenpaisumus" (Strangways 1821 , s. 42). 
Vaikka hän oli tässä ajastaanjäljessä, hänen työnsä 
olivat muuten uraauurtavia. Hänen Euroopan Ve
näjän geologisessa kartassaan on mm. Fennoskan
diasta tulleiden siirtolohkareiden uloin raja 
(Strangways 1822, Plate 2; Rainio & Kukkonen 
1985, Fig. 7). 

Sefström oli siis havainnut, että uurteet olivat 
laajoilla alueilla samansuuntaiset. Hän tiesi , että 
kivet olivat kulkeutuneet suunnilleen pohjoisesta 
etelään ja oli todennut harjut samansuuntaisiksi 
uurteiden kanssa. Vuonna 1836 hän esitti näihin 
havaintoihin perustuvan Vierinkivivirtateoriansa 
eli tieteellisemmin teorian Petridelaunisesta virras
tao 

Tämän teorian mukaan valtava,jaksottainen vir
ta oli irrottanutja kuljettanut harjujen vierinkivet 
ja hiekan, siirtolohkareet ja soran pohjoisesta ete
lään. Virrassa kulkeutuneet kivet olivat hioneet si-

8 

lokalliot ja naarmuttaneet niiden pintaan uurteet. 
Virran voiman vähetessä sora ja hiekka oli jäänyt 
pitkiksi virran suuntaisiksi selänteiksi, harjuiksi . 
Loppujen lopuksi virta oli kiertänyt koko maapal
Ion . (Sefström 1837) (Kuva 4). 

Tällaisen tulvan synnyn syitä Sefström esitti va
rovaisesti. Huimimpia mahdollisuuksia olivat 
muutokset maapallon kiertoakselissa tai pyöräh
dysnopeudessa (op. eit. s. 82). 

Sefströmin teorialla oli voimakas vaikutus suo
malaiseen ajatteluun. Tämä johtui ainakin osaksi 
siitä, että Nils Gustav Nordenskiöld, naparetkeili
jän ja luoteisväylän pu~jehtijan Ado/f Erik Nor
denskiöldin (1832-1901) isä, tunsi Sefströmin. Hän 
oli myös Sefströmin ajatusten maineikkaan kan
nattajan, kemian suurmiehen J.J.Berzeliuksen 
oppilas ja hyvä ystävä. 

Vaikka Sefströmin teoria kaikessa valtavuudes
saan oli täynnä heikkouksia, se herätti Suomessa 
ja Venäjällä suurta huomiota. Siitä keskusteltiin 
muuallakin maailmassa, Yhdysvalloissa asti (Ber
zelius 1842, s. 65). Siihen viitattiin usein 1840-1u
vun geologisessa kirjallisllludessa. Sefströmin py
syvä ansio maaperän tutkimuksessa on ensimmäi
sen uurrekartan julkaiserninen. Hänen luomansa 
silokallion suoja- ja vastasivun käsitteet jäävät 
myös käyttöön. Jälkimaailma muistaa hänet kui
tenkin parhaiten vanadiinin keksijänä. 



,. 

Tartolainen, 32-vuotiaana kuollut Wilhe!m Bo
ehtlingk (1809-1841) kävi 1830-1uvun lopulla tar
mokkaasti käsiksi Suomen arvoitukselliseen dilu
viaalimuodostumaan. Hän teki laajan kierroksen 
Etelä-Suomesta Lappiin, Kuollaan ja Itä-Karja
laan. Matkallaan hän kokos i havaintoja eri maala
jeista ja niiden kerrosjärjestyksestä, muinaisran
noista, silokallioista ja uurteista. Uurteet näytti
vätkin suuntautuvan säteettäisesti Pohjanlahden 
perukalta poispäin eikä ni in kuin Sefströmin ha
vainnot osoittivat, pelkästään pohjoisesta etelään. 

Boehtlingkin maalajijaottelusta tunnistaa mo
reenin (Boehtlingk 1839, s. 9, 20). Hän ymmärsi 
sen itsenäiseksi maalajiksi , jonka ominaisuudet 
voitaisiin selittää geologisilla tapahtumisilla, pro
sesseilla. Hänellä oli myös havaintoja korkealla 
olevista muinaisrannoista (op. eit. s. 16, 22-23) . 

Sedimenttikivien puuttuminen Suomesta ja 
Kuollasta ja niiden esiintyminen heti vesien toi
sella puolella, kovissa graniittikallioissa näkyvä 
kulutus ja eri puolilla eri suuntaiset uurteet saivat 
Boehtlingkin esittämään oman teoriansa (Kuva 
5). Hänestä lyhyt tuhotulva ei riittänyt, vaan oli 
tarvittu pitkä diluviaalikausi vaihtelevine virtauk
sineen (Boehtlingk 1839, s. 20 ja 1840a, s. 108). 

Kauden alkuun kuului Skandinavian, Suomen 
ja Kuollan äkillinen nousu ja sitä seurannut suu
ren vesimassan väistyminen. Se taas oli aiheutta
nut irtomaakerrosten ja vanhojen sedimenttiki-

vien kulkeutumisen nykyisen kiteisen peruskalli
oalueen rajalle (Boehtlingk 1840b, s. 207-208). 
Maannousun keskustasta eri suuntiin pakenevat 
lietevirrat olivat hioneet silokalliot ja naarmutta
neet niihin uurteet (Boehtlingk 1839, s. 25 ja 
1840a, s. 127). 

Pitemmälle, esimerkiksi Baltian maihin kulkeu
tuneet siirtolohkareet olivat Boehtlingkin mu
kaan joutuneet sinne talvijäiden ja niitä kuljetta
neiden merivirtojen mukana, kun "ltämeri vielä 
huuhteli näitä seutuja" (Boehtlingk 1839, s. 22). 
Tähän ajatukseen häntä oli varmaan ollut johdat
tamassa Pietarin tiedeakatemian johtajan Kar! 
Ernst von Baerin (1792-1876) havainto, että talvella 
1837-38 jäät olisivat kuljettaneet viitisensataa ton
nia painavan lohkareen Suomen rannikolta Suur
saareen (Baer 1839). 

Helsingfors' Morgonblad'in numerossa 59/ 
1842 näistä teorioista kerrottiin tavalliselle lukijal
le. Siinä kuvattiin petridelaunista tulvaa, jonka ar
veltiin olevan suurelle osalle lehden lukijoita tun
tematon. Sefström mainittiin tietenkin ja kerrot
tiin , että äsken kuollut geologi W. Böhtlink oli tut
kinut tulvaan kuuluvia ilmiöitä Suomessa. Myös 
Boehtlingkin omista päätelmistä kirjoitettiin . 
Uurteiden suunnista eri puolilla kerrottiin niin 
ansiokkaasti , ettei sanomalehdistö oIe kai sen jäl
keen ollut yhtä perinpohjainen. (Den Petrelaunis
ka ... 1842) 

Jääkausiteoria sotkee hyviä ajatuksia 

Agassiz'n tutkimus i1mestyi syyskuussa 1840. 
Tieto siitä tuli heti Pietariin. Boehtlingk ennätti 
näet vielä ennen joulua jättämään Pietarin keisa
rillisen tiedeakatemian bulletiiniin julkaistavaksi 
kirjoituksensa "Eräitä seikkoja Skandinavian pe
ruskallioalueen diluviaaliuurteiden esiintymises
sä, jotka näyttävät todistavan herra Agassiz'n Jää
kausiteoriaa vastaan" (Boehtlingk 1841). Se perus
tui Suomesta koottuun aineistoon. 

Siinä hän kertoo tunteneensa "viime vuosina" 
Agassiz'n mielipiteet ja koettaneensa käyttää 
Agassiz'n selityksiä "pohjoisiin kallioihimme". 
Hän oli kuitenkin "törmännyt vastatodisteisiin , 
jotka eivät olleet hänen poistettavissaan". Näitä 
"vastatodisteita" olivat mm. kallioestettä kiertävät 
uurteet, jotka osoittivat niiden aiheuttajan mu
kautuneen esteeseen. Ne , saati sitten kallioiden 
ulkonemien alla olevat uurteet, eivät voineet olla 
hauraan ja taipumattoman jään aiheuttamia. Hii
denkirnut selitti paremmin voimakkaan vesivirran 
aiheuttama pyörre kuinjäätikön toiminta. Ja kuin-

kajää,joka uurteiden perusteella olisi tullut Skan
dinavian vuoristosta, olisi kyennyt ylittämään 
Pohjanlahden ja kiipeämään kaukana lähtöpaikas
taan vielä Sisä-Suomen 600-700 jalkaa korkealle 
ylängölle? kysyi Boehtlingk (Boehtlingk 1841). 

Boehtlingk - hän itse oli mielistynyt tähän -oe
-kirjoitustapaan -Iupasi käsitellä asiaa perusteelli
semmin, mutta varhainen kuolema lopetti ilmei
sen lahjakkaan tutkijan uran ennen aikojaan. Us
kaltaa olettaa, että se oli suuri vahinko Suomen 
geologiselle tutkimukselle. 

Boehtlingk oli Suomessa vieraillessaan käynyt 
Nordenskiöldin kanssa tutustumassa Porkkalassa 
hiidenkirnuun ja sen ympäristön ristiuurteisiin. 
Jos hän tunsijo tuolloin ajatuksetjääkaudesta, ku
ten hän sanoi, hänen on täytynyt välittää ne Nor
denskiöldillekin etenkin, kun heillä tuntuu olleen 
erimielisyyksiä uurteista. 

Samana vuonna kuin Boehtlingkin vastaväit
teet, ilmestyi saksalaisen, Venäjällä toimineen Ge
org Adolph Erman'in (1806-1877) kokoomateos Ve-
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Kuva 3. Tammelan-Forssan harju. Harjut nousevat jyrkästi 
ympäristöstään, juoksevat kapeina, mutta katkeamatta kym
meniäkin kilometrejäja ovat hiekkaaja soraa. Ne huomattiin 
jo ammoisina aikoina kuten näkyy siitä, että niitä nimitettiin 
eri nimellä kuin muita selänteitä, harjuiksi, särkiksi tai muiksi 
murteiden mukaan. 

1700-1800 -luvun vaihteessa tehdyssä kartoissa, Kuninkaan 
kartastossa, näkyvät monet tunnetut harjumme kuten tässä 
Tammelan-Forssan harju . Harjuille ominaiset piirteet, terävä
selkäinen keskusselänne, harjudeltalaajentumat ja supat, nä
kyvät melkein yhtä selvinä kuin nykyisissä peruskartoissa. 
(Kuninkaan kartasto , SKS) 

näjän geologian tutkimuksen tilasta. Siinä toistet
tiin Boehtlingkin Agassiz'in teoriaa vastaan esittä
mät väitteet. Selvemmin kuin aikaisemmissa tut
kimuksissa siinä esitettiin, että "siirtolohkareet 
oliv at levinneet Ruotsin maankohoamisakselista 
viuhkamaisesti yli koko pohjoisen Euroopan Ve
näjän" (Erman 1841, s. 66), että "niin kutsutut dilu
viaaliuurteet osoittivat yksiselitteisesti siirtoloh
kareiden kulkeutumissuuntaa" ja että "nämä 
suunnat lähtivät säteettäisesti paikasta, joka oli 
länsilounaaseen Kuollan Jäämeren rannikon koil
lisosastaja luoteeseen Suomenlahdelta" (op. eit. s. 
94). 
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Fig. 3. The Tammela-Forssa esker. Eskers, which rise steeply 
from their surroundings and run as narrow continuous rib
bons for tens of kilometres, are composed of sand and gravel. 
Their importance was already r ,~cognized in ancient times, as 
shown by the fact that they were given specific names such as 
eskers and sand-bars instead of ridges. 

The maps compiled at the turn ofthe 19th century, Kuninkaan 
kartasto (royal atlas) , depict many of our known eskers, among 
them the Tammela-Forssa esker seen here. The features cha
racteristic of eskers, such as the sharp central crest, esker del
tas and kettle holes, are almost as clear as on today's basic 
maps. (Kuninkaan kartasto, SKS). 

Tiedot uurteiden suunnistaja siirtolohkareiden 
levinneisyydestä oli Erman arvioinut niin tärkeik
si, että ne esitettiin Iiitteenä olleessa Euroopan Ve
näjän kallioperän yleiskartassa. Siirtolohkareiden 
levinneisyysraja oli suunnilleen sama ku in nyky
käsitysten mukainen la~jimman jääpeitteen raja 
kuten Strangwaysin parikymmentä vuotta aikai
semmin esittämäkin (Strangways 1822, karttaliite; 
Rainio & Kukkonen 1985, kuva 7). 

Ermanin uurresuunni5,ta esittämä perustui Bo
ehtlingkin tuloksiin. Hän painotti (op. eit. s. 94-
95), että Boehtlingkin havainnot osoittivat, ettei 
diluviaalitulva kulkenutkaan pohjoisesta etelään 



niin kuin Sefström oli esittänyt. Boehtlingkin 
vuoden parin ikäistä teoriaa Skandinavian ja Suo
men äkillisestä noususta Erman ennätti jo pitä
mään "melkein vallitsevana" (op. eit. s. 95) . 

Erman käsitteli silti perusteellisesti Agassiz'n 
edellisenä vuonna julkistamaa teoriaa ja Boeht
lingkin sitä vastaan esittämiä todisteita (op. eit. s. 
96-98). Agassiz'n "hypoteesia" ei havaittu suoraan 
vääräksi: "Herra Böhtlingk on käsitellyt paljon kal
lioiden uurtumisen ongelmaa, eikä se oie suin
kaan osoittautunut suotuisaksi yhteisen ystäväm
me herra Agassiz'n teoreettisille näkemyksille" 
(Erman 1841, s. 66). 

Erman käytti ilmeisesti ensimmäisen kerran 
Suomea koskevassa kirjallisuudessa moreeni -sa
naa, joskin toisessa merkityksessä ku in nykyisin 
(op. eit. s. 98). Moreenin käsite maalajia merkitse
vänä otettiin Suomessa käyttöön vasta viime vuo
sisadanvaihteessa. 

Pohjoismaiden luonnontutkijoilla oli kokous 
Tukholmassa 13 .-19. 7. 1842. Siihen osallistuivat 
Berzelius - kuten jo kerroin - N.G .Nordenskiöld , 
earl Eduard Eichwald (1795-1876) ja Seftröm. 

Berzelius piti esitelmän,jonka pääaihe oli maan 
kohoaminen Skandinaviassa. Hän puuttui myös 
ajankohtaiseen väittelynaiheeseen , diluviaalikau
den kysymyksistä esitettyihin ratkaisuihin (Berze
lius 1842). 

Hän selosti sekä Sefströmin Vierinkivivirtateo
riaa että Agassiz'n jääkausiajatuksia. Berzelius 
vertasi jäätikön reunamoreenien ja vierinkivihar
jun aineksia ja päätteli, etteivät ne oie samaa syn
tyä. Myös silokallioiden muoto suoja- ja vastasi
vuineen oli "ratkaiseva todiste sitä vastaan, että 
jäätikkö olisi synnyttänyt ne". (Berzelius 1842, s. 
66) Voimakkaissa vesivirroissa pyörineiden kivien 
synnyttämät hiidenkirnut kuuluivat samaan ryh
mään . Berzelius lupasi valaista näitä kysymyksiä 
Sefströmin kanssa pienillä retkeilyillä lähimaas
toon (op. eit. s . 67). 

Näitä näkökohtia käytettiin usein jääkausiteori
an vastustamiseen. Katsottiin, ettäjääkausiteorian 
mukaan alppijäätiköiden moreeniaineksesta 
koostuvat reunamoreenit ja lajittuneesta ainek
sesta koostuvat harjut olisivat samaa syntyä. Sit
ten aineksiaja rakennetta verrattiin toisiinsaja ha
vaittiin jääkausiteoria pätemättömäksi. Hiidenkir
nutkin olivat selvästi veden eikäjään synnyttämiä. 

Jääkausiteoria ei vielä silloin selittänyt näitä yk
sityiskohtia, joiden synnyssä tiedämme nyt jään 
sulamisvesien todella olleen pääosassa . Vertaus 
ontuu mutta ontukoon: Näissä yksityiskohdissa 
kiistel ijöistä toiset puhuivat aidastaja toiset aidan
seipäästä. Kumpikin puoli oli tavallaan oikeassa. 

N.G.Nordenskiöld ei maininnut tieteellisissä 
julkaisuissaan koskaan suoraan jääkausiteoriaa. 
Berzeliuksen kanssa käymässään kirjeenvaihdos
sa hän puuttui asiaan kahdesti: Ensimmäisen ker
ran 1842, kuten kerron myöhemmin,ja toisen ker
ran 1846. Tuolloin hän päätteli Saimaan kanavan 
työmaan Salpausselässä olevan leikkauksen ai
neksenja rakenteen osoittavan, ettei Salpausselkä 
voinut olla suunnaton reunamoreeni kuten Agas
siz'n teoria olisi edellyttänyt. Hänestä leikkauksen 
rakenne oli "selvä todiste Agassiz'n jääteorian 
mielettömyydestä". (Arppe 1867, s. 34-35) 

Samanlaista perustelua käyttivät Roderick Murc
hison (1792-1871), Philippe Edouard Poulletier de 
Verneuil (1805-1873) ja Alexander Andreevich von 
Keyserling (1815-1891) "Euroopan puoleisen Ve
näjän geologiassaan" : "Jos tuollaiset harjut olisi
vat Alppien lähellä, niin jääkausiteorian puolusta
jat tunnistaisivat ne heti reunamoreeneiksi". "Ei 
oie epäilystäkään, että ne ovat kerrostuneet ve
teen". He esittivät selityksen, joka muistutti Bo
ehtlingkin ajatuksia, muttajonka mukaan Skandi
navian ja Lapin korkeimmilla ja kylmimmillä seu
duilla olisi ollut jäätiköitä. (Murehison et al 1848, 
s. 533-536, 543, 545, 548-551) 

Murehison työtovereineen paneutui kirjassaan 
uurteiden ja pohjoisesta kulkeutuneen kiviainek
sen ongelmien käsittelyyn puolella sadalla sivulla. 
Sekin kertoo , miten paljon tämä aihe kiinnosti tut
kijoita. 

Nämäkin tutkijat tekivät havaintoja, jotka päte
vät vieläkin . Heidän havaintojaan on se, että siirto
lohkareiden kivilajien määrä lisääntyi etelään päin 
ja kivilajit muuttuivat idästä länteen. Pisimmät 
kulkeutumismatkat olivat ainakin 700-800 mailia. 
(Murehison et al 1848, s. 525) Havaintojen tulkinta 
vain on käynyt vanhanaikaiseksi. 

Kirjeessään Pietarin Tiedeakatemian sihteerille 
Murehison täsmensi lyhyesti käsityksiään: Voi
makkaassa virrassa kulkeneet kivetja hiekka olivat 
kuluttaneet ja hioneet kalliot ja tehneet uurteet , 
mutta vain uivatjäävuoret olivat voineet kuljettaa 
suuretja kulmikkaatja nyt p ä ä II i m m ä i s i n ä 
olevat lohkareet (Murehison 1848). 

Suomessa retkeillyt pietarilainen professori Ste
pan Semenovieh Kutorga (1808-1861) piti Boeht
lingkin vastaväitteitä riittävinä torjuttaessa jää
kausiteoria diluviaali-ilmiöiden selittäjänä. "Sefst
röm ja Boehtlingk kamppailivatjoitakin vuosia sit
ten tarmokkaasti ja onnellisin tuloksin oikean nä
kemyksensä puolesta" (Kutorga 1851, s. 5-6). 
Sefströmin ja Boehtlingkin käsityksillä oli niin 
suuri ero, että Kutorgalla taisi olla tunteita muka
na tätä kirjoittaessaan. 

Kutorga lisäsi kuitenkin Boehtlingkin teoriaan 
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useita peräkkäisiä, nopeita maannousuja. Lisäksi 
hän varoitti, ettei paikallisten olojen perusteella, 
tutkijankammiosta käsin voi rakentaa koko maan
pinnan kehityshistoriaa käsittäviä teorioita. Hän 
kohdisti - kuten hän huomautti myrkyllisesti -
"kriittisen katseensa" esimerkkiin tä11aisesta, "hir
viömäiseen laajuuteen ulotettuun jääkausiteori
aan". (Kutorga 1851, s. 6-9) 

Suomen Lapista oli löydetty Kemijokisuun lä
heltä 1836 ensimmäiset kultaa sisältävät lohka
reet. Se nostatti innostusta ja kultatutkimuksia 
tehtiin heti 1830-luvun 10pu11a ja seuraavankin 
vuosikymmenen aikana. Myös muita malmiloh
kareita jäljitettiin Pohjois-Suomessa. 

Tutkimuksiin osa11istuivat mm. jo mainittu ve
näläinen vuori-insinöörikunnan eversti Ernst 
Hoffman, ruotsalainen Lars Igelström (1822-1897) 
ja suomalaiset HenrikJohan Holmberg(1818-1864) 
ja Anders Thoreld (1817-1892) . Näille tutkimuksille 
oli yhteistä, ettei käsillä ol1eita teorioita irtokivien 
kulkeutumisestajuurikaan otettu huomioon. Ura
lin kultakenti11ä opintomatka11a o11ut Holmberg 
sentään mainitsi 1856, että kun hän tuli Siperiasta 
1847, "va11itsi näkemys, ... , että (Kemin) kultaloh
kareen esiintyminen olisi yhteydessä Suomessaja 
Ruotsissa havaittuun diluviaalitulvaan,joka muu
tamin poikkeuksin oli pohjois-eteläsuuntainen" 
(Holmberg 1856, s. 7). 

Holmbergin todistus osoittaa, että Kemin loh
kareen alkuperää selvitettäessä oli halua ottaa 
huomioon lohkareiden kulkeutumista selittävä 
teoria. Tässä tapauksessa se olisi vielä ol1ut Sefst
römin, jo11eivät "muutamat poikkeukset" tarkoit
taneet Boehtlingkin ajatuksia. Tämä halu ei kui
tenkaan näkynyt tutkimuksissa . 

Holmbergi11a oli levoton sielu , runsaasti luo
misvoimaa ja halu nähdä maailmaa. Häntä kiin
nostivat mitä erilaisimmat asiat eikä hänen mieli
kuvituksensa tahtonut pysyä millään aisoissa. Tu
loksena oli uusia teorioita,joihin hän koetti sulat
taa lopulta jääkausiteoriankin. Hänen käsityksen
sä siitä, mitä jääkausiteoria11a koetettiin todistaa, 
näyttää olleen pintapuolinen kuten monen aika
laisensa. Hänen ajatuksiaan eijuuri lainata muissa 
tu tkim u ksissa . 

Holmberg ei ol1ut vanhaan alkuunkaan tyyty
väinen. "Uralilta hankittu kokemus, että kultasora 
oli melkein poikkeuksetta kerrostunut vuorenrin
teen itäpuole11e, ei sallinut minun hyväksyvän 
mainittua käsitystä". Holmberg oli tu11ut Uralin 
kultaesiintymiä tutkiessaan tulokseen, että joku 
tuhotulva oli kuljettanut sie11ä ainesta idästä län
teen. (Holmberg 1856, s. 7,21) 

Hänen tietoonsa oli myös tu11ut , että Itä-Karja
lassa Uikujärven pohjoispäässä olleesta Vojatsun 
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kaivoksesta oli 1700-luvulla louhittu kultaa. Sum
ma summarum: Suomen ku11an alkuperä oli Vo
jatsussa ja irtokultaa oli etsittävä Kuusamosta 
Maanselän vedenjakajan itäpuolelta. (Holmberg 
1856, s. 7-10) Siinä siis uusi selitys,jota ei näy kui
tenkaan otetun kovin vakavasti. 

Holmbergin kanssa samassa ku11anetsintäretki
kunnassa ol1ut Igelström kokosi havaintoja uur
teista, kivien kulkeutumisesta, hiidenkirnuista ja 
diluviaalimuodostuman maalajeista. Nämä ha
vainnot osoittivat hänen rnielestään, että diluviaa
livirran suunta oli erilainen Kuusamossa kuin 
Keski-Suomessa tai Ahvenanmaa11a tai Filipsta
dissa Ruotsissa. Kuusamosta hän mainitsi erityi
sesti kultaa sisältäneistä kivilajeista rapautuneen 
"kultasoran, jonka diluviaalivirta oli vienyt lähem
mäksi tai kauemmaksi maan eri osiin". (Igelström 
1850) 

Anders Thoreld teki malmitutkimuksia Pohjois
Suomessa 1850-luvulla. Hän julkaisi niistä sei os
tuksen 1857. Hänkään ei näytä antaneen arvoa teo
rioiden osoittami11e kulkeutumissuunni11e. Kui
tenkin hän mainitsi: "Jos Levitunturin luoteisrin
teellä olevat dolomiittilohkareet ovat Aakenusjo
en kalkkilouhoksesta, olisivat ne kulkeutuneet 
suuntaan,joka on täysin päinvastainen kuin muu
alta havaittujen siirtolohkareiden kulkusuunta". 
Suunta olisi tässä tapauksessa ol1ut etelästä poh
joiseen. Thoreld näyttää tässä olleen vielä osittain 
Sefströmin ajatusten va11assa . (Thoreld 1857) 

Nordenskiöld kokosi vielä vanhoilla päivillään 
ajatuksensa ja havaintonsa diluviaali-ilmiöistä. 
Hän esitelmöi niistä Tiedeseurassa 1860 jajulkaisi 
esitelmänsä "Lisiä Suomen uurteiden tuntemi
seen" 1863. Hänen mukaansa mannerjäätikkö ei 
ol1ut aiheuttanut uurteita, vaan ne olivat synty
neet jäävuorten täyttämässä meressä . Jäävuoret 
olivat peräisin suurista meren pohjaan ulottuvista 
jäämassoista,joita oli syntynyt pohjoise11a pa11on
puolisko11a. Niiden pohjiin oli jäätynyt kiviainesta. 
(Nordenskiöld 1863) (kuva 6) 

Jäävuoret olivat sitten kulkeneet lasteineen 
kauas hyvin kiivaiden merivirtojen vieminä -joista 
nykyinen Golf-virta antaa vain kalpean aavistuk
sen, kuten Nordenskiöld valaisi asiaa. Jäävuorien 
kiviaines oli hionutja naarmuttanut kallioita. Nor
denskiöldin ajatukset muistuttivat niitä ulkomail
la esitettyä ajatuksia, jotka perustuivat napapur
jehduksi11a tehtyihin havaintoihin jäävuorista. 

Nämä ja muut Nordenskiöldin tutkimukses
saan esittämät ajatukset olivat jo pahasti ajastaan 
jäljessä. Jääkausiteorian elinikäinen vastustaja Sir 
Roderick Murchison otti ne kuitenkin ilahtunee
na vastaan . Hän kirjoitti 1864 Lontoosta Nordens
kiöldille: 



"Minulla on ollut erittäin tärkeää käyttöä arvok
kaalle kartallenne ja julkaisullenne Suomen uur
teista. - Toivon että tämä lopettaa sen hölynpölyn, 
jota on kirjoiteltu jäätiköiden kulusta yli maiden, 
jotka olivat varmasti meren peittämiä kun uurteet 
syntyivät." Kirje julkaistiin Litterär Tidskriftissä 
(Tva finska ... 1864). 

Murchison vaikutti vielä siihen, että Nordenski
öld kutsuttiin tutkimuksensa johdosta Lontoon 
kuninkaallisen maantieteellisen seuran kunnia
puheenjohtajaksi (op. cit. s. 578). Murchisonkin oli 
vanhaa sukupolvea,joka ei enää taipunut muutta
maan ajatuksiaan niin perinpohjaisesti kuin jää-

kausiteorian omaksumisessa olisi ollut tarpeen. 
Hänen suuret ansionsa ovat sedimenttikivien tut
kimisessa. Hän otti käyttöön mm. siluurikauden 
käsitteen. 

1850-luvun alusta selvät viittaukset vanhoihin 
teorioihin katosivat. Vuoden 1852 jälkeen ei Suo
mea koskevassa geologisessa kirjallisuudessa 
enää mainittu Sefströmiä tai Boehtlingkia siinä 
mielessä, että heidän teorioihinsa tukeuduttaisiin. 
lääkausiteoriaa tai Agassiz'takaan ei toisaalta us
kallettu mainita ennen kuin vuosikymmenen 10-
pulla. Varovaisia vaatimuksia uusista selityksistä 
alettiin esittää. 

Jääkausiteoria pääsee niskan päälle 

10tku t harvat suhtautuivat alusta alkaen jääkau
siteoriaan myötämielisesti. Pietarin tiedeakatemia 
piti sitä vakavasti otettavana. Se päätti 1841, että 
Siperiaan lähetettävä geologinen retkikunta tutki
si myös , "kuinka paikalliset ilmiöt ja Siperian 
luonne voisivat todistaa Agassiz'n teorian puoles
ta tai sitä vastaan" (Cancrin 1843). Valitettavasti en 
oie löytänyt tietoja retkikunnan jääkausiteoriaa 
testaavista havainnoista. 

Baltian saksalainen, Venäjän paleontologisen 
tutkimuksen uranuurtaja Eichwald kannatti jää
kausiteoriaa ainakin vuodesta 1842. Siitä on todis
teena Nordenskiöldin 8.9 .1842 päiväämä, Berze
liukselle lähettämä kirje. Siinä hän kertoi, että 
"Eichwald palasi Ruotsista yhtä suopeanajääteori
alle kuin ennenkin". (Söderbaum 1927, s. 247-248) 
Eichwald tuli mainitusta pohjoismaiden lu on non
tutkijoiden kokouksesta ja siihen yhdistämiltään 
retkeilyiltä (Lindemann 1870, s. 302). Berzelius ja 
Sefström eivät siis olleet onnistuneet vaikutta
maan häneen "pienillä retkeilyillään". 

Seuraavana vuonna, 1843, Eichwald julkaisi tut
kimuksensa "Neuer Beitrag zur Geognosie 
Esthlands und Finnlands". Siinä hän vertasi mm. 
Sefströmin käsityksiäjääkausiteoriaan ja sanoi, et
tei vesi aiheuttanut missään diluviaaliteorioiden 
suuria maamassojen liikkeitä tai uurtanut kalloita. 
Hänestä Sefströmin kuvaamat prosessit olivat 
"vaikeasti ymmärrettäviä", jopa "selittämättömiä". 
Hänen mielestään Suomen kallioiden uurteiden 
alkuperä oli sama kuin Sveitsinjäätikkösyntyisten 
uurteiden (Eichwald 1843, s. 95-97). 

Eichwald kehitteli tutkimuksessaan jääkausi
teoriaa suuntaan, joka kenties olisi saanut Agas
siz'n tuntemaan itsensä vaivautuneeksi kannatta
jastaan . Hän koetti selittää jäätikköjen syntyä ja 
sulamista. Selityksiin tuli mausteiksi vanhoista 

su u ria ja äkillisiä maannousuja, tulvia ja siirtoloh
kareiden kulkeutumista jäävuorien mukana. 

loka tapauksessa Eichwald näyttää olleen Venä
jän valtakunnassa ensimmäisiä, jollei ensimmäi
nen , joka huomasi jääkausiteorian selittävän par
haiten monia ilmiöitä. Hänen vaikutuksensa jäi 
kuitenkin pieneksi , koska hänen tutkimuksensa 
suuntautuivat muualle, paleontologiaan ja mine
ralogiaan. 

Helsingin yliopiston fysiikan professori Adolph 
Moberg (1813-1895) esitelmöi "vierinkivi-ilmiöis
tä" 1849 Tiedeseurassa Ahvenanmaalta kokoa
miensa havaintojen perusteella. Pöytäkirjojen pe
rusteella hän katsoi näiden havaintojen "vaativan 
olettamuksen pohjoisesta virranneesta vedestä il
man, että siihen tarvittaisiin erityisesti n.k. vierin
kivivirtaa". Hänen mielestään "pyöristymättömät, 
mutta yhtä lailla kaukaa tulleet kallioiden kappa
leet näyttävät aivan selvästi osoittavan, että myös 
muunlaisia siirtymätapoja on ollut". (Moberg 
1853a) 

Tämä ei ollut välttämättä ristiriidassa Sefströ
min käsitysten kanssa, mutta vaikuttaa siltä, että 
Moberg halusi nostaa kapinalipun Sefströmin teo
rian hirmuvaltaa vastaan. Valitettavasti pöytäkirjat 
eivät kerro , esittikö Moberg muita tapoja vai tyy
tyikö hän vain vihjailemaan. 

Igelström oli ollut Mobergin mukana Ahvenan
maalla. Hänen kertomansa mukaan he uskoivat 
voimakkaaseen diluviaalivirtaan osatekijänä. 
(lgelström 1850) 

Vuotta myöhemmin Moberg selitti Tiedeseu
rassa eräiden Ahvenanmaalta löytyneiden siluuri
kautisten kalkkikivenkappaleiden "vahvistavan 
olettamusta yli Skandinavian niemimaan kaak
koon ja etelään kulkeneesta äärimmäisen voimak
kaasta vesivirrasta". Ikäänkuin hän olisi halunnut 
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Kuva 4. Vierinkivivirta, tieteellisemmin petridelauninen virta 
Sefströmin kuvauksen perusteella pienin vapauksin laadit
tuna. Tulva sai alkunsa kenties maapallon pyörähdysliikkeen 
muutoksen takia . Se syöksyi pohjoisesta etelään, raastoi kai
ken irrallisen mukaansa, hioi ja naarmutti kallioita ja sorvasi 
niihin hiidenkirnuja. Kun virran voima heikkeni , alkoi kallio
mäkien taakse kasautua hiekkaa harjuiksi. 
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Sefström löysi uurteita ainakin 1500 jalan korkeudelta, mikä 
osoitti hänen mukaansa tulvan ulottuneen vähintään niin kor
kealle (Sefström 1837, s. 76). 

Kuvan suunnittelu Heikki Rainion, toteutus Harri Kutvosen. 

I . 

Fig. 4. Petridelaunian flood after the description of Sefström 
with some slight modiftcations. The flood, which was probably 
due to a change in the Earth's rotation , poured from north to 
south, tearing all loose material with it , and polishing, scour
ing and carving potholes in rocks. As the strength ofthe flood 
was diss ipated , sand accumulated on the lee side ofrock knobs 
to form eskers. 

I 

<;, ' ·f 

Sefström found striae at elevations of up to 1500 feet, which, 
according to hirn, demonstrated that the flood had reached 
that height at least. 

Picture designed by Heikki Rainio, drawn by Harri Kutvonen. 

15 



perua aikaisemmin esittämäänsä. (Moberg 1853b) 
Vuonna 1856 Moberg esitelmöi jäIleen Ahve

nanmaan uurteista. "Äärimmäisen rajusta vesivir
rasta" ei enää ollut puhetta. Nyt systemaattiset 
uurrehavainnot "antavat jokseenkin täydellisen 
käsityksen niiden vesi-, jää- ja kivimassojen liik
keistä , jotka ovat synnyttäneet ne (uurteet)". Ja 
edelleen: "Kokonaisuudessaan ne osoittavat nii
den kiinteiden kappaleiden liikettä pohjoisessa ja 
etelässä, jotka ovat synnyttäneet ne, ... " (Moberg 
1857). Taidatkos sen oraakkelimaisemmin sanoa. 

Jos 1850-luvun alusta eijuuri viitattu vanhoihin 
teorioihin, niin ei jääkausiteoriaakaan mainittu 
suomalaisissa tutkimuksissa. Vuosikymmenen 10-
pulla mainintoja alkoi tulla. Holmbergin julkai
sussa 1858 ja Thoreldin julkaisussa 1863 teoria 
mainitaan tasaveroisena muiden rinnalla. Niissä 
päätellään kuitenkin vielä, että uusi ja vanhat teo
riat parhaiten täydentävät toisiaan. Thoreld tosin 
käytti jo vuodesta 1862 arkistoihin jääneissä geo
logisissa kokeilukartoissaan moreenista glaeier
bildning-jäätikkömuodostuma-nimitystä. (Tho
reld 1862) 

Holmberg kehitteli taas ajatuksiaan ja tuli ket
jun päätteeksi käsitteitä sotkien seuraavaan sovit
teluesitykseen: " ... ja siten voisivat myös erilliset 
teoriat jäävuorien kuljetuksesta Uääkausiteoria) ja 
diluviaalitulvateoria ojentaa sovittaen kättä toisil
leen" (Holmberg 1858, s. XII) . 

Tähän kompromissiin kuului kuitenkin taas se, 
että ensin "pohjois-eteläsuuntaisena maa nousi 
äkkiäja (Maaselän) selänteen noustessa ... synnyt
ti suunnattoman vesipaljouden,jonka tulvat syök
syivät rajuina etelään ja raastoivat muassaan hiek
kaa, soraaja vierinkiviä" (op. eit. s. XI-XII). Holm-

bergin ajatuksista saatiin tietää myös Litteraturb
ladin numerossa 10/1858 (Holmberg 1858b). 

Hyönteistieteilijä Fr. W. Mäklin piti huhtikuun 
neljäntenä 1860 Tiedeseurassa esitelmän "maam
me luonnontieteen nykytilasta". Vaikka esitelmän 
paino olikin kasvi- ja eläintieteessä, Mäklin mai
nitsi käsityksensä diluviaalikysymyksiä koskevas
ta keskustelusta. 

"Uuden ajan geologiset tutkimukset osoittavat 
nimittäin, että koko Skandinavia oli vielä nykyisin 
elävien eläin- ja kasvimuotojen syntyessä sellai
sessa luonnontilassa, mikä ei ollut lainkaan omi
aan sen nykyiselle lajistolle . Kallioselänteidemme 
rikkonaiset jajyrkät muodot, se säännöllisesti luo
teesta kaakkoon kaikilla tasaisilla kallioillajuokse
vien uurteiden joukko maassamme, mistä nämä 
irtaimet kivet on kuljetettu, sekä lopulta näin syn
tyneet vierinkivien joukot, joita on siroteltu ei 
vain Skandinaviaan vaan myös puolikaaressa Kes
ki-Eurooppaan, antavat kyllin selvän todisteen 
useimpien luonnontutkijoiden kannattamasta 
mielipiteestä, että ainakin pohjoisin Eurooppa oli 
aikaisemmin jäätikkömeren peitossa." (Mäklin 
1863, s. 124) 

Mäklin saattoi tarkoittaa jäätikkömeri-gletse
herhaf-sanallaan mannerjäätikköäkin, jolloin hän 
olisi ollut ensimmäinen julkisesti jääkausiteorian 
kannattajaksi julistautunut suomalainen, kun Mo
bergkin oli ollut niin salaperäinen. Mutta yhtä hy
vin hänen sanansa saattoivat tarkoittaa Nordens
kiöldin ajatuksia . Siihen viittaa esitelmänjatkokin, 
josta saa sen käsityksen, että Mäklinin mielestä 
Skandinaviassa olivat vallinneet jäämeren olot. 
Mäklin piti muuten esitelmänsä kuukautta aikai
semmin kuin Nordenskiöld omansa. 

Vihdoinkin jääkausi 

Vaikka jääkausiteoriaa käsiteltiin lopulta vähän 
suomalaisissa tutkimuksissa ennen vuotta 1865 ja 
viimeiseen saakka näyttiin selittävän Suomen 
maaperän synty vanhentuneiden teorioiden ja nii
den muunnelmien avulla, oli aika kypsynyt äkki
muutokseen . Jyrkkä käännös tapahtui 29.4.1865, 
jolloin Adolph Moberg esitelmöi Tiedeseurassa 
"Plioseeniajan jälkeisten muodostumien ominai
suuksista". (Moberg 1865) 

Moberg käsitteli esitelmässään perusteellisesti 
Suomen tutkijoita vuosisadan alkupuolelta askar
ruttaneita silokallioita, uurteita, siirtolohkareitaja 
harjuja sekä eri maalajeja,joista tunnistaa moree
nlll . 
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Hän ruoti erityisesti Sefströminja Murehisonin 
ajatuksia. Sefströmin teoriasta "ei voida kieltää, et
tä tämä hypoteesi on mitä suurenmoisin". Mutta 
"vaikka jätettäisiin huomiotta mielikuvitukselli
nen virran kulku maapallon ympäri ja täysin järje
tön syy siihen, jää aina vastaamatta: Mistä tämä 
vesivirta tuli ja minne se meni?" (Moberg 1865, s. 
140) Pohjoismaiden geologeja parikymmentä 
vuotta askarruttaneesta teoriasta jäi siis jäljelle 
vain suurenmoisuus. 

Murehison pääsi arvosteltavaksi ehkä, koska hä
nen mielipiteensä olivat olleet edellisenä vuonna 
selvästi esillä LitterärTidskriftissä, kun hän kiitteli 
Nordenskiöldin tutkimusta. Vanhan valtioneu-



voksen käsitykset Moberg sen sijaan jätti hieno
tunteisesti rauhaan, varsinkin kun Nordenskiöld 
oli mitä todennäköisimmin kuuntelemassa esitel
mää. 

Agassiz'n teoriaa Moberg käsitteli perusteelli
sesti. Hän päätteli, että "tämä jääkausiteoria selit
tää pohjoiset diluviaali- tai postplioseenimuodos
tumat aika hyvin". Samalla tulivat meillä käyttöön 
monet uudet geologiset käsitteet. 

Esitelmänsä päätteeksi Moberg tiivisti, että ter
tiäärikauden lopun yleiseurooppalainen jääpeite 
on mahdollista selittää vieläkin vallitsevien lu on
nonolojen perusteella. Sitä varten ei ollut tarpeel
lista turvautua mihinkään luonnottomiin ja varta 

vasten siihen tarkoitukseen luotuihin fysikaalisiin 
tai geologisiin hypoteeseihin. 

Jos Eichwald oli saanut yksin vakuuttaa usko
aanjääkausiteoriaan, oli maaperä nyt muokkautu
nut niin valmiiksi, ettei Suomessa Mobergin esi
telmän jälkeen juuri viitattu vanhoihin teorioihin. 
Viimeisiä oli kemisti, Helsingin yliopiston rehtori 
Adolj Edvard Arppe (1818-1894), jonka mielestä 
N ordenskiöld "oli osoittanut, ettei jääkausiteoriaa 
voinut soveltaa erraattisiin (diluviaalisiin) ilmiöi
hin" (Arppe 1867, s. 23). Olikin viimeinen tilaisuus 
oHa Suomessa sitä mieltä joutumatta naurunalai
seksi. 

Koirat haukkuvat, karavaani kulkee 

Diluviaalisia ilmiöitä, joihin kuuluivat ainakin 
uurteet, siirtolohkareet, hiidenkirnut ja harjut, oli 
siis tutkittu ahkerasti 1800-luvun alusta. Selityk
seksi oli keksitty erilaisten tuhotulvien muunnel
mat, maankohoamisten ja niitä seuranneiden ve
sien väistymisten aiheuttamat maamassojen liik
keet ja jäävuorien kuljetus. 

Muutos ajattelutavassa tuhotulvista "hirviö
mäisiin mittoihin paisuneeseen jääkausiteoriaan" 
oli niin suuri, ettei sitä voitu nielaista yhdessä yös
sä. Monet seikat tuntuivat sen ajan tietämyksen 
mukaan mahdottomiltaja eikäjääkausiteoriakaan 
ollut valmis yksityiskohdiltaan. 

Ne jotka olivat sitoutuneet diluviaali-ilmiöiden 
selittämiseen muulla tavalla, eivät voineet myön
tyä siihen, että uusi teoria olisi romuttanut heidän 
elämäntyönsä. Tällaiset vanhastakiinnipitäjät oli
vat alansa auktoriteetteja Agassiz'n teorian tulles
sa julkisuuteen. Niinpä uusinkin geologipolvi sai 
perinnökseen ennakkoluuloja jääkausiteoriaa 
kohtaan . 

Muutos vanhasta kannasta uuteen tapahtui 
käytännössä 20-30 vuoden kuluessa useimmissa 
maissa. Sitä ennen oli kuitenkin raivattava paljon 
vanhojen käsitysten ryteikköä sinänsä selvien to
siseikkojen ympäriltä. Jotkut oivalsivat heti , mistä 
oli kysymys ja uskalsivat hypätä jokapäiväisestä 
mahdottomaan. Muille oli rakennettava tämän 
ajatuksen ympärille tukevat rakennelmat, ennen 
kuin siihen saatettiin uskoa. Pääasiassa oli kai kui
tenkin kysymys "sukupolvien kuilusta",joka hävi
si vanhemman sukupolven mukana. 

Uskon tai vaiston varaan tällaista asiaa ei voida
kaan jättää. Vastaväitteet ja niiden vastaväitteet 
kuuluvat väistämättä siihen kehityskulkuun, joka 
johtaa varmistettuun tietoon. Jääkausiteorian oli 

kestettävä kokeensaja kehityttävä, ennen kuin sii
tä tuli hovikelpoinen. Mielten täytyy olla valmiita 
ottamaan vastaan uusi ajatus, muuten se ei elä. 

Monet vastaväitteet osoittivat, että tutkijoilla 
oli jääkausiteorian käyttökelpoisuutta mietties
sään mielessään vuoristojäätikkö. Sen ominai
suuksia oli vaikea sovittaa puoli Eurooppaa peittä
vään jäätikköön. Sen ei voitu kuvitella virtaavan 
kauas tasangolle vuoristotukikohdastaan puhu
mattakaan, että se olisi noussut vastamäkeen. Jää
tikön reunalta näytti, ettäjää oli jäykkääja hauras
ta eikä voinut mukautua esteeseen eikä jättää sii
hen sen mukaisia merkkejä . 

Tutkijoilla oli viime vuosisadalla osittain sama 
ongelma kuin nykyisinkin; oli löydettävä jääkau
den alkamisen ja loppumisen syyt. Miten voitiin 
selittääjäätikön synty alavilla, lämpimillä alueilla? 
Jos se voitiinkin selittää sillä, että maapallo oli 
jäähtymässä, ku inka sen sulaminen silloin oli 
mahdollinen. 

Vastustajat kiinnittivät huomiota ilmiöihin, jot
ka nyt tiedämme jäätikköjokien synnyttämiksi, ja 
selittivät ne aivan oikein veden kerrostamiksi tai 
kuluttamiksi. Niitä olivat hiidenkirnut, kerroksel
liset hiekat ja sorat, harjut. Niitä ei voitu käsittää 
jäätikköjään synnyttämiksi ja siksi koko jääkausi
teoriaa pidettiin vääränä. 

"Hirviömäistä" jääkausiteoriaa vastaan taistel
tiin yhtä hirviömäisin asein. Useimmissa vastusta
jien teorioissa oli suuriaja nopeita maankohoami
sia ja -laskuja, suurien maamassojen liikkeitä, voi
makkaita merivirtoja ja suunnattomia vesimääriä. 
Virtojen tai vedenpaljouksien alkuperää ei usein 
edes yritetty selittää. Tuloksena oli kirjava valikoi
ma ajatuksia, jotka - paitsi koettivat osoittaa jää-
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kausiteorian vääräksi - korjasivat toistensa heik
kouksia . 

Sefströmin muutamia vuosia ennen jääkausite
oriaa julkistamalla Vierinkivivirtateorialla oli il
meisesti erityisen suuria vaikutus Suomessa, kos
ka vaikutusvaltaiset Nordenskiöld ja Berzelius 
kannattivat sitä. 

Tieto jääkausiteoriasta tuli Suomeen heti, kun 
se oli julkistettu . Sitä olisi ollut tilaisuus testata 
käytännössäkin heti , sillä Suomesta etsittiin kul
taa ja myöhemmin muita malmeja venäläisen asi
antuntemuksen avulla ja omin voimin. Etsinnöis
sä ei näytetä juuri otetun huomioon lohkareiden 
kulkeutumista selittäviä teorioita jääkausiteorias
ta puhumattakaan. Holmberg tos in sovelsi omia, 
tosiasioista suuremmin piittaamattomia teorioi
taan. 

Suomalaiset alkoivat tuottaa runsaammin omia 
geologisia julkaisujaan vasta 1850-luvun puolivä
lin jälkeen. Silloin niihin ilmestyi myös ominta-

keisia ajatuksia. Vierinkivivirtateoria sai väistyä ja 
jäävuoriteoria muunnelmineen nousi etusijalle si
käli, kun usein hämärästi esitetyistä ajatuksista voi 
päätellä . Vuosikymmenen lopulla jääkausiteoriaa
kin alettiin esitellä muiden teorioiden ohella. 

Vaikka jääkausiteoriaa ei ollutkaan esitetty roh
keasti painettuna, oli sille jo valmistettu tilaa. Mie
lipiteet olivat muokkautuneet sille suopeiksi. Tho
reld käytti kenttäkartoissaan heti 1860-luvun alus
sa jäätikkömuodostuma-glacierbildning -sanaa. 
Tarvittiin enää joku kertomaan julkisesti, että uu
sia ajatuksia oli lupa käyttää . 

Tämä tehtävä lankesi Adolph Mobergille, joka 
jo viidentoista vuoden ajan oli ollut tyytymätön 
muotiteorioihin. Vuoden 1865 esitelmässään hän 
osoitti, että jääkausiteoria selitti johdonmukai
simmin ja luonnollisimmin diluviaali-ilmiöt, joita 
Suomessakin oli koetettu selittää ainakin puoli 
vuosisataa. Mobergin esitelmänjälkeen vanhat se
litykset hävisivät nopeasti. 

P.s. 

Koska Suomen suuriruhtinaskunta oli näinä 
vuosina osa Venäjän valtakuntaa, tämä on taval
laan myös osa Venäjän geologisen tutkimuksen 
historiaa. Venäläinen akateemikko Shancer on 
esittänyt, että anarkisti Ua ruhtinas) Pjotr Alekseje
vieh Kropotkin (1842-1921) "vaikutti ratkaisevasti 
jääkausiteorian vakiinnuttamiseen Venäjälle" 
(Shancer 1978, s. 37) 1876 ilmestyneellä "Jääkau
den tutkimuksillaan". 

Suomen suuriruhtinaskunnassa vanhat teoriat 
hylättiin ja jääkausiteoria otettiin yleisesti käyt
töön kuitenkin kymmenisen vuotta aikaisemmin. 
Pääasiassa Pietarissa vaikuttanut Eichwald ym-

Kuva 5. Boehtlingkin ajatu s diluviaalisten maaperän mu odos
tumien synnystä. Maa oli noussut äkkiä. Nousun keskus oli 
Pohjanlahden peru kalla, mistä "uurteiden suunnat lähtivät sä
teettäisesti" (Erman 1841). Lie tevi rrat valuivat keskuksesta 
joka suuntaan ja hioivat kallio ita. Aluksi veden pinta oli kor
kealla ja syntyi rantoj a, joita o li nyt korkealla ja kaukana Itä
merestä. 

Ku van suunnittelu H. Rainion, to teutus H. Kutvosen. 

Fig. 5. Boehtlingk's concept of the genesis of diluvial deposits. 
The Earth 's cru st had risen sudd enly, the centre ofuplift being 
at th e head ofthe Gu lf ofBothnia from where ' the striae radia
te' (Erman 1841 ). Mudfl ows ran from the cent re in all di rec
t io ns, grind ing rocks on the ir way. At fi rst the water level was 
high, produ cing shore terraces wh ich are now at a h igh e leva
tion and far from the Balt ic Sea. 

Picture designed by Heikki Rain io, drawn by Harri Kutvo nen . 

märsi teorian merkityksen heti , kun se esitettiin. 
Ei ollut hänen vikansa, ettei maaperä ollut muu
ten valmis. 

Virolainen Fr. Sehmidt (1832-1908) viittasi sel
västi mannerjäätikön olemassaoloon 1865. G. von 
HeIrnersen (1803-1883) oli 1869 pienehköjen jääti
köiden kannalla. (Shancer 1978) 

Kropotkinilla on kieltämättä ansionsa geologi
sen tiedon levittämisessä. Hänen hyvin ansiokas 
julkaisunsa "Jääkauden tutkimuksia" ilmestyi 
muutama vuosi sen jälkeen, kun hän oli retkeillyt 
Suomessa tutkimassa jääkauden jälkiä. Epäile
mättä hän oli mielipiteenvaihdossa suomalaisten 
tutkijoiden kanssa ja sai jos antoikin vaikutteita. 

Näyttää paremminkin siltä, että Kropotkinin 
Jääkauden tutkimuksia toimitti itse Venäjällä sa
man kuin Mobergin esitelmä Suomessa. Siinä ker
rottiin ja koottiin jajärjestettiin asiat ,joille maape
rä olijo yli kolmen vuosikymmenen aikana muok
kaantunut vastaanottavaiseksi. 
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SUMMARY 

FROM THE MOSAIC DELUGE TO THE ICE AGE, OR HOW 
THE GLACIALTH EORYWAS ACCEPTED IN FINLAND 

Introduction 

Starting in the 18th century, scholars in northern 
Europe sought an explanation for erratic boulders 
transported from distant sources (Figs 1 and 2), 
long esker chains of singular form (Fig. 3), roche 
moutonnees, striae showing parallel orientation 
over large areas, ancient shores, till and potholes, 
in other words, for features which the glacial theo
ry published by Agassiz in 1840 and its supple
ments were later to explain. Observers were able 
to connect them to the same geological formation 
(Strangways, 1821, p. 39; Boehtlingk, 1839, p. 14), 
i.e. 'they were linked to so me universal geological 
event' (Sefström, 1837, p. 2). Since some scientists 
attributed them to the Mosaic Deluge, the oldest 
part of the surficial deposits composed of these 
features was called the diluvial formation, or di
luvium (lat. diluvium = deluge), to distinguish it 
from the young alluvial deposits. 

Interest in the diluvium was widespread in the 
early 19th century (Berzelius, 1842, p.42), and Fin
land was considered a h i.ghly appropriate country 
for studies on the subject (Strangways, 1822, p. 9). 
In search of enlightenment, a motley band of fo
reign scholars and others made their way to Fin
land's shores in the early years ofthe 19th century 
(Rainio & Kukkonen, 1985). 

This study looks at concepts of the Finnish dilu
vium held from the early 1800s to the 1860s, when 
the glacial theory gained the upper hand over com
peting hypotheses. The genesis of glaciofluvial de
posits was discussed at length in a study published 
by Rainio & Kukkonen in 1985 and is thus not 
treated in any detail in this context. 

Observations calling for explanation 

Explanations were increasingly sought for basic 
observations that were made over a span of a cen
tury. In 1740, the Swedish prospector Daniel Tilas 
(1712-1772) showed that the source of erratic 
boulders resting on a 'wrong' rock in Finland 
should be searched for in the north or northwest 
(Nathorst, 1894, p. 50). In 1821 and 1822, the Eng
lishman Strangways listed localities in Finland 
where the bedrock was a source of boulders that 
had migrated to Russia (Strangways, 1821, pp. 39-
30; 1822, p. 10). 

Networks of eskers and sandy ice marginal depo
sits were described from Finland in the 18th cen
tury (Heinricius 1895; Argillander 1784). The for
mations were considered as entities and the first 
explanations of their genesis were made in the 
early 19th century. In 1819, for example, Henrik 
Deutsch concluded that some eskers were 'pro-
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ducts ofwater' (Deutsch, 1819, p. 369) (Rainio & 
Kukkonen, p. 11). 

Striae were known back at the time ofTilas; what 
was not known was that they showed parallel 
orientation within large areas (Sefström, 1837, p. 
1). Encouraged by the example of the Swedish 
chemist N.G. Sefström (1787-1845), Finnish scho
lars began to collect information on striae in the 
late 1830s. 

Potholes were studied at around the same time 
(Nordenskiöld, 1842) . The contribution offlowing 
water to their genesis was acknowledged. In the 
late 1830s, Hofmann and Boehtlingk made obser
vations on the transport of boulders in Finland, 
and on uplift and ancient shores (Hofmann, 1841, 
pp . 119-120 and 124-125 :. Boehtlingk, 1839, 1840a). 



How the observations were explained 

The first universally applicable explanation pro
posed was adeluge. Next came rapid, large-scale 
movements of the Earth's crust, floods and paral
lel movements of great earth masses (Boehtlingk, 
1939, p. 4). 

Among the foreign scholars who studied Finland 
was Strangways, an Englishman who favoured the 
Mosaic Deluge (Strangways, 1821, p. 42) . The di
rection of the flooding waters was deduced from 
the transport directions of erratics or from the 
trend of striae and eskers. Anotherwas Sefström, a 
Swede whose rolling stone, or petridelaunian, 
flood theory had the greatest influence in Finland 
(Sefström, 1837). According to hirn, a colossal 
stream had loosened and transported rolling 
stones and sand, erratics and gravel from north to 
south. Stones and sand had polished the roche 
moutonnees. As the force of the stream abated, 
gravel and sand deposited as long eskers parallel 
to its flow. Eventually the stream had circulated 
around the wh oie globe (Sefström, 1837) (Fig. 4) . 

Observations of icebergs in polar regions in the 
late 19th century led to the idea that alien boul
ders had been transported by icebergs (Murchison 
et al. , 1848, p. 508 ; Flint, 1971 , pp. 11-12). Several 
students of Finland accepted this explanation to 
!end weight to their own hypotheses or then they 
based their own ideas on it (Nordenskiöld , 1863, 
Fig.6). 

Wilhelm Boehtlingk (1809-1841) studied the di
luvium of Finland in detail in the late 1830s. He 
made the important observation that the striae are 
oriented radially from the head of the Gulf of 
Bothnia and not merely from north to south , as 
demonstrated by Sefström (Boehtlingk, 1840b; 
Rainio & Kukkonen, 1985, Fig. 2). 

The absence of sedimentary rocks in Finland and 
the Kola Peninsula and their occurrence immedia
tely across the water, the signatures of abrasion 
visible on hard granitic rocks and the striae trend
ing in different directions in different parts ofthe 
country led Boehtlingk to propose his own theory 
(Fig. 5). In his opinion, adeluge of short duration 
was not adequate; what was needed was a long di
luvial stage with varying flows (Boehtlingk, 1839, 
p. 20 and 1840, p. 108). 

According to hirn, the stage began with the sudden 
uplift of Scandinavia, Finland and the Kola Penin
sula followed by the withdrawal ofthe huge water 
mass that had inundated these areas. The latter 
had caused the transportation ofloose soil and old 
sedimentary rocks to the boundary ofthe present 
crystalline bedrock area (Boehtlingk, 1840b, p. 
207-208). Mudflows streaming in different direc
tions from the centre of uplift scoured the roche 
moutonnees and carved striae on their surface 
(Boehtlingk, 1839, p. 25 and 1840a p. 127). 

Glacial theory 

From its very earliest days, the glacial theory was 
known by students of Finland . Boehtlingk had 
started to polemize against it (Boehtlingk, 1841), 
but his untimely death put an end to his resis
tance . At first , other dissidents either referred to 
Sefström and Boehtlingk or elaborated their own 
concepts while arguing against the glacial theory. 

The theory was still incomplete at that time and 
could not explain all that is now known about the 
behaviour of a glacier. The objections to the theory 
thus often arose from the need to point out these 
inadequacies. 

Scholars just could not understand how apparent
Iy rigid and brittle ice could have circumflexed 

rock knobs and carved striae on their sides, let 
alone under ledges (Boehtlingk, 1841). Flowing 
water had undoubtedly assisted the formation of 
potholes. 

Eskers and the ice marginal moraines of Alpine 
glaciers, alike in appearance but different in inter
nal structure, were compared with each other as if 
the glacial theory had maintained that they had 
been formed in a similar manner. 

It was also difficult to understand how an Alpine 
glacier could have spread to cover half of Europe 
and to rise uphill. 

Up to the early 1860s, only one student ofFinland 
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clearly defended the glacial theory; that was Eich
wald, an adherent from the very beginning (Söder
baum, 1927; Eichwald, 1843). At that time,scholars 
were willing enough to accept the theory as one of 
equal validity to many others but they lacked the 
courage to make a clear break with the past (Holm
berg, 1858a; Thoreld, 1863). Some opinions were 
expressed so vaguely that no one could be quite 
sure what was actually meant (Moberg, 1856; 
Mäklin, 1863). On his field maps, now held in ar
chives, Thoreld (1862) first referred to till as 'gla
cierbildning' in 1862. 

Adolf Moberg (1813-1895), a professor of physics 
at the University ofHelsinki, studied diluvial phe
nomena for a good 15 years and gave several lec
tures on the subject at the Finnish Society of 
Sciences and Letters from 1849. At first he fa-

voured deluges as an explanation for his observa
tions but he gradually changed his mind. 

In 1865, Moberg gave a lecture at the Society in 
which he definitely came out in favour of the gla
ci al theory. He stated that the theory was capable 
of explaining 'the northern diluvial and post-Plio
cene formations' most logically and most naturally 
on the basis of physical conditions still prevailing 
(Moberg, 1865). 

Although not often discussed in the Finnish lite
rature, the glacial theory had obviously sparked 
considerable debate . The ground had been pre
pared for it, and the generation which had staked 
its honour on the old ideas was passing. After Mo
berg's lecture, the old theories were consigned to 
the past in Finland. 

Postscriptum 

As the Grand Duchy ofFinland was part ofRussia 
during these years, the above is a chapter in the 
history of geological research in Russia, too. Ac
cording to Shancer, the anarchist P.A. Kropotkin 
(1842-1921), 'made a decisive contribution to es
tablishing the glacial theory in Russia' in his 'Stu
dies on the Ice Age' (Shancer, 1978, p. 37). This pap
er was published in 1876, a few years after Kropot
kin had made an expedition to Finland to study 
traces left by the Ice Age. 

Eichwald, who lived in St Petersburg, realised the 
importance of the theory as soon as it was intro
duced.1t was not his fault, however, that the time 
was not yet ripe for its acceptance. The old theories 
were abandoned in the Grand Duchy of Finland 
and the glacial theory was widely accepted about 

Kuva 6. N .G . Nordenskiöldin selitys diluviaali-ilmiöille. Se 
muistutti muualla esitettyä drift-teoriaa,joka oli syntynyt, kun 
napaseuduilla oli huomattujäävuorien kuljettavan kiviainesta 
mukanaan. Nordenskiöldin mukaan jäähän oli joutunut me
ren pohjasta kiviainesta. Voimakkaat vesivirrat olivat kuljetta
neet jäävuoria, jotka taas olivat hioneet kallioita. Jäävuorien 
kiviaines oli jään sulettua laskeutunut meren pohjaan . 

Fig. 6. N.G. Nordenskiöld 's explanation for the diluvial phe
nomenon. His concept resembled the drift theory put forward 
elsewhere by scholars observing that icebergs transport min
eral matter in polar regions. 

Picture designed by Heikki Rainio, drawn by Harri Kutvonen. 

ten years before the publication of Kropotkin's 
paper. There can be little doubt that Kropotkin had 
exchanged ideas with Finnish scholars in Finland. 

Schmidt (1832-1908), an Estonian, clearly referred 
to the existence of a continental ice sheet in 1865, 
and in 1869 Heirnersen (1803-1883) accepted the 
possibility of smallish ice sheets as mentioned by 
Shancer (1978). 

It seems likely that the 'Studies on the Ice Age' by 
Kropotkin had the same impact in Russia as the 
lecture of Moberg had in Finland. In it, ideas 
which had been sifted and pondered for over three 
decades were collected, organized and presented 
as a coherent body of data. 
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Kuva 7. Agassizn tekstikirjassa oli piirroksia sisältävä liite. 
Siinä oli panoraamapiirroksia Alppienjäätiköistäja niihin liit
tyvistä ilmiöistä ja niiden tulkinnoista. Piirrokset valaisevat 
hyvin selvästi Agassizn ajatuksia. 

Tässä kuvaparissa eräitä keskeisiä seikkoja, jotka antoivat 
aseita kummallekin osapuolelle. Etualalla on silokallioita uur
teineen (Abgeründete polirte und gestreifte Felsen). Jäätikön 
edessä on reunamoreeni (Endmoräne),jokajatkuu sivuilla si
vumoreeneina (Seitenmoräne). 

Reuna-sivumoreenit ovat usein ulkonäöltään hyvin harjujen 
kaltaisia, mutta ne ovat suoraan jään kerrostamasta moree
nista syntyneitä, harjut taas jäätikköjokien huuhtomasta ja 
pyöristämästä hiekasta ja sorasta syntyneitä. Muitakin eroja 
on, mutta niihin ei alkuaikoina osattu kiinnittää huomiota. 

Vastustajat olivat ymmärtävinään, että jääkausiteoriassa tar
koitettiin, että harjut olivat reunamoreeneja ja tarkastelivat 
niitä sillä silmällä. Ne oli Deutschin lailla helppo huomata "ve
den tuotteiksi". Sitä käytettiin alkuaikoina usein vastatodis
teena. Ilmeisesti agassizlaiset eivät olleet niin perillä reuna
moreenien rakenteesta, koska he eivät osanneet aina puolus
tautua tätä väitettä vastaan. 
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Fig. 7. Appended to the textbook by Agassiz was a book of il
lustrations . One of the drawings, provided with interpreta
tions, depicted a panoramic view of Alpine glaciers and related 
phenomena. The drawings are revealing about Agassiz and his 
thoughts. 

This pair of pictures shows some fundamental features that 
provided arsenal to both parties. In the foreground there are 
roche moutonnees with striae (Abgeründete polierte und ges
treifte Felsen) . In the front ofthe glacier there is an end mora
ine (Endmoräne), which cominues on the side margin as lat
eral moraines (Seitenmoräne). 

End and lateral moraines, which often resemble eskers, are 
formed directly from till deposited by the ice sheet, whereas 
eskers are composed of the sand and gravel washed and 
rounded by glacial rivers. There are also other differences, but 
they escaped the attention of early researchers. 

Opponents of the Glacial TIleory claimed that it meant the 
eskers were end moraines, and considered them accordingly. 
As Deutsch said, they were c:learly 'products of water', a fact 
which was often used as a counter argument in the early stages 
of the debate . Probably the Agassizians were not sufficiently 
familiar with the structure of lateral moraines to be able to de
fend themselves against this argument. 
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