
c 

r v i : ! 

FINLANDS GEOLOGISKA UNDERSÖKNING 

.< i""'1, ' ". • ' "V.) 

BESKRIFNING 

TILL 

KARTBLADET N?28 

S Ä K K I J Ä R V I 

H U G O B E R G H E L L 

BENJ. F R O S TE R U S 
1 i 

— — * 

. . . . . _ . • 
v 



. - • • , • - - ; 

- " - - - , N ' - - , - • - • - r . - . - : 

' ' ' ' - -

• 

, - - . • • v- v:. y - - ' i , / • •• 

-

il- ' ' „_-,• - • Z ' ' . ' •• • ' ^ - 1 - - - - •. r-' it . 

-

" r • • . '' i 
i ./fir- -v 

• - . • : , J r - ' ^ • f ' 

\ 
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S Ä K K I J Ä R V I 

HUGO B E R G H E L L OCH B E N J A M I N FROSTERUS . 

o. w, 
K U O P I O , 1896. 

B A C K M A N S B O K T R Y C K E R I . 





Mekognoseringen å kartbladet Säkkijärvi värkstäldes i Juni och 
Juli månader sommaren 1891 under ledning af undertecknad Froste-
rus af studerandene A. N. Arppe, B. L. Fonselius, K. Kekoni, A. 
Fiathan och J. Uoti. 

Enär de uppgjorda kartorna hvad de kvartära bildningarna angår 
befunnos vara. i behof af en ytterligare revision, värkstälde underteck-
nad Berghell under sommaren 1894 en sådan i samband med revisions-
arbeten i trakterna mellan Ladoga och Finska viken. 

Arbetet med författandet af efterföljande beskrifning hafva vi för-
delat sålunda, att vi gemensamt utarbetat den orienterande inledningen, 
medan undertecknad Berghell ensam författat beskrifningen af de kvar-
tära bildningarna, undertecknad Frosterus åter utfört den petrografiska 
delen af arbetet. 

Den geologiska kartan är uppgjord af ingeniör V. L. Åkerblom 
i enlighet med biträdenas arbetskartor, sedan dessa, hvad de lösa jord-
arterna angår, ändrats och kompletterats af Berghell. Den till beskrif-
ningen fogade höjdkartan är utarbetad af undertecknad Berghell på 
grundvalen af ryska topografiska kartor. 

Helsingfors i Oktober 1895. 

Hugo Berghell. Benj. Fr österns 





D e t geologiska kartbladet N:o 28 Säkkijärvi omfattar följande soc- Kartbladets 
kendelar inom Viborgs län: geografiska 

af Kymmene härad: sydöstra delarna af Vederlaks och Miehik- omfat tmnfe' 
kälä samt södra delen af Säkkijärvi socknar; 

af Stranda härad: sydvästra delen af Viborgs, västra och största 
delarna af St. Johannes' och Björkö samt västligaste fliken af Kuo-
lemajärvi socknar. 

Landpartierna inom kartbladet Säkkijärvi delas af Viborgska viken Traktens all-
i tvänne hälfter, hvilkas allmänna geologiska karaktär, om man från- manna 

skaplynne. 
ser den totala bristen på blottad bärggrund i kartbladets sydöstra del, 
öfverhufvudtaget kan sägas vara tämligen likartad. 

Den blottade bärggrunden sammansättes uteslutande af bärgarter 
tillhörande rapakivigruppen. Bärgen äro än flacka och relativt låga 
i förhållande till omgifvande slättmarker; än nå de en höjd af flere 
tiotal meter öfver omgifningens medelnivå samt äga då ofta tvär-
branta väggar och vanligen regelbundna, parallelipipediska eller bank-
formiga förklyftningsformer. På en mängd ställen äro de starkt 
angripna af förvittring. Sålunda anträffar man ofta smärre kullar, 
som i sin helhet bestå af in situ bildadt rapakivigrus. 

Största delen af kartområdet intages af ganska vidsträckta, 
jämförelsevis jämna slätter af grus, sand, lera eller torf. Här och 
h var genomdragas dessa slätter af sand- och grusryggar, hvilka före-
trädesvis löpa i ungefär nordvästlig riktning. Dessa ryggar breda på 
flere ställen ut sig till höglända, platåformiga upphöjningar. Då nu 
äfven de i flacka fält uppträdande lösa jordarternas konturbegräns-
ningar, i stort sedt, förlöpa i samma riktning, i hvilken äfven holmar, 
uddar och landtungor eller strandkonturer i allmänhet äro utdragna, 
framträder härigenom hos landskapet en i ögonen fallande paral-
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lelism mellan dess enskilda delar. Specielt framträdande i detta af-
seende äro kartbladets sydöstra delar, Björkö och St. Johannes sock-
nar, i hvilka väldiga sandmoar med branta strand terrasser och bank-
artade kullar på de högre belägna punkterna uppträda. 

Skärgårds- Längs kusterna af fastlandet saknas hvarje skärgård af större 
partier, omfattning. Endast i sydöstra Vederlaks, i Viborgska viken och på 

ömse sidor om Björkö stora landtunga i kartbladets sydöstra del 
uppträda sammanlagdt ett par hundra större och mindre holmar. 
Naturen är här dock i allmänhet ödslig och karg, och trakten äger 
därför endast undantagsvis samma leende yttre karaktär, som öfver-
hufvndtaget kännetecknar den sydfinska skärgården på de flesta andra 
ställen. 

Såväl vid fastlandets som öarnas kuster äro stränderna i all-
mänhet tämligen grunda, och flere af sand- och grusöarna i kartbla-
dets östra del utsända långsmala, hufvudsakligast i NW—SO-lig rikt-
ning utsträckta reflar, liggande dels under dels ofvan vattenytan. 

Natursköna Bland natursköna ställen förtjänar den W om Biskopsö belägna 
ställen, holmen Vasikkasaari att skildt omnämnas. Med sin rika, hufvudsak-

ligast af ädlare trädslag, såsom ek, lind, hassel och lönn bestående 
vegetation gör den på den besökande ett mycket angenämt intryck. 
Äfven en del af ögrupperna i Viborgska viken liafva en täck natur, 
hvars skönhet förhöjes genom de här talrikt förekommande, ofta rätt 
storartade villa-anläggningarna. 

Höjdförhål- \ s t o r t s e ( j t ^r landskapet svagt kuperadt. Endast undantagsvis 
anträffar mail lokaler, som jämförelsevis hastigt med ett eller annat 
tiotal meter höja sig öfver sin omgifning. Sådana ställen anträffas, 
förutom vid en del åssträckningars och brantare bärgs sidor, huf-
vudsakligast ofvan om den gräns för det forna s. k. Litorinahafvets 
utbredning, som på en mängd ställen utmärkes af mycket vackra, 
ofta ända till 10 ä 15 meter höga abrasionsterrasser. 

De högst belägna punkterna ligga inom kartbladets sydöstra del, 
i Björkö och St. Johannes socknar, där vidsträckta platåformiga upp-
höjningar med en medelnivå af 40 ä 50 meter uppträda. Den hög-
ländaste af dessa platåer framstryker i ungefär NW—SO-lig riktning 



genom nordöstra delen af Björkö socken in i Kuolemajärvi. Dess höjd 
tilltager öfverhufvudtaget ju längre åt SO man kommer. På dess 
sydöstra sida ligger äfven kartbladets högsta punkt, circa 77 meter 
öfver Finska viken. 

Landpartierna i kartbladets norra del äro i allmänhet jämförel-
sevis låga; största delen af terrängen ligger på nivåer under 30 me-
ter. Dock uppträda äfven i dessa trakter talrika, äfven här vanligtvis 
platäformiga upphöjningar med en medelhöjd, ganska mycket öfver-
stigande 30 meter. Den största och tillika högländaste af dessa pla-
tåer höjer sig S om Salajärvi, därifrån den framstryker 15 km i 
ungefär sydostlig riktning. Den når en maximibredd af 5 ä 6 km; 
höjden varierar mellan 32 och 65 meter; medelhöjden kan uppskat-
tas till circa 50 meter. 

För öfrigt må framhållas, att de högst belägna punkterna på de 
inom kartbladets västra del fallande platå- och ryggformade upphöj-
ningarna i allmänhet äro belägna på dessas södra eller sydöstra sidor. 
Då nu äfven i närheten af kustlinjen, på de marker, som icke ligga 
öfver 30 meter, relativt höga ställen förekomma, stupar landskapet 
W om Viborgska viken sålunda icke jämnt ned mot kusten. Ett 
undantag göra naturligtvis öfver alt floddalarna. 

Större dalgångar iakttagas ej, utan de, som förekomma, äro Dalgångar, 
mestadels flacka sänkor, på hvilkas botten åar och floder framflyta, 
ställvis utvidgande sig till smärre sjöar. Några af floderna bilda emel-
lertid tämligen skarpt markerade, ehuru jämförelsevis smala, med 
brant stupande sidor försedda dalgångar. Sådana äro t. ex. de nedre 
delarna af Santa- och Urpalanjoki. 

Floddäldernas bottnar äro mestadels utfylda med sand-, ler- och 
torfaflagringar; endast undantagsvis flyta de fram genom morängrus. 
Vattendjupet är då oftast obetydligt samt stränderna och flodbottnen 
öfversållade med stora massor flodrullstenar. 

En del af vattendragen framflyta dock genom vidsträckta ler- och Slätter, 
torfslätter utan att bilda några markerade dalgångar. De mest betydande 
af dessa lågt liggande slättmarker uppträda i kartbladets nordöstra 
hörn, O om Viborgska viken, där de bilda bördiga odlingsmarker. 
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Sjöar och Sjöar förekomma icke i synnerligen stor mängd. De flesta bilda 

vatfemha^. jämförelsevis flacka bassiner, genom hvilka rinnande vattenmassor 
söka sig väg till Finska viken. De mest betydande bland sjöarna 
äro Tyllijärvi, Salajärvi och Laihajärvi, hvilka alla äro belägna i 
kartbladets västligaste delar. Dessa sjöar äga på sina ställen ganska 
branta stränder. 

I motsats till sjöarnas fåtalighet tinnas en mängd floder och 
åar, af hvilka följande må anföras. 

Genom sjön Tyllijärvi framflyter en större å Koskelanjoki, äfven 
benämd VadsrmanjoM, hvilken upprinner ur Luontoinjärvi och ett 
par mindre sjöar W om föreliggande område (se kartbladet N:o 27, 
Fredrikshamn). Koskelanjoki utflyter i Koskelarilahti samt upptager 
dessförinnan söderifrån tillflöde från den långsmala sjön Kiiskinjärvi. 

Genom Suurjärvi och Salajärvi sjöar framflyter Urpalanjoki, hvars 
källor ligga nedanom Salpausselkä inom Luumäki socken. Vid sitt 
utlopp från Salajärvi bildar Urpalanjoki en mindre fors samt flyter 
därefter som en bred å in i den lilla sjön Kavalanjärvi, hvars vat-
tenyta ligger inemot 16 meter öfver Finska vikens nivå. Strax ne-
danom sitt utlopp ur Kavalanjärvi upptager Urpalanjoki tillflöde från 
nordväst och framflyter sedan en sträcka af 4 å 5 km i ungefär syd-
lig riktning till närheten af sjön Laihajärvi, hvars vatten genom en 
liten bäck uttömmes i Urpalanjoki. Laihajärvi erhåller äter från SO 
tillflöde från den obetydligt högre belägna Laihalampi. Ett stycke åt 
söder härifrån erhåller Urpalanjoki ett nytt tillflöde från den lilla 
sjön Tuorusjärvi, hvarefter den under en mängd böjningar genom 
bördiga lermarker framslingrar till Finska viken. Urpalanjokis strän-
der äro på vissa ställen, isynnerhet där ån skär sig genom åsartade 
sandbankar, ganska höga och kännetecknas af terrassartade afsatser. 

Närmaste större å O om Urpalanjoki är Santajoki med källflö-
den kring sjön Ylijärvi N om kartbladets gräns. Ådalen är i de 
nordliga delarna tämligen smal och ställvis försedd med ganska höga 
stränder. Söderut utvidgar den sig dock på ett och annat ställe. 
Detta är t. ex. fallet ett par kilometer N om Säkkijärvi kyrka, där 
den genomskär vidsträckta lermarker. Ett stycke söder om kyrkan 
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utmynnar ån i den lilla grunda sjön Säkkijärvi och bildar vid utflödet 
därur en mindre fors. Ungefär 10 km ofvanom sitt utlopp i Finska 
viken slingrar ån sig slutligen fram genom mäktiga sand- och lerlager 
samt bildar vid sitt utlopp ett mindre delta. På flere ställen, t. ex. 
ett stycke N om Pukki, är man i tillfälle att iakttaga, huru flodens 
nuvarande flodfåra inskurits i en äldre af sand- och leraflagringar 
bestående flodbädd, på sidorna begränsad af branta, ända till 5 me-
ter höga strandafsatser. 

Ungefär 8 km NO om Santajokis mynning finna vi utloppet af 
Vilajoki. Denna å genomlöper inom kartbladet de tre långsmala 
sjöarna Hämäläisenjärvi, Patrusjärvi och Outilanjärvi. Medan af dessa 
sjöar de två förstnämda ligga på ungefär samma nivå, befinner sig 
den sistnämda betydligt lägre, hvilket förorsakar att Vilajoki bildår-
en långsluttande fors mellan Patrusjärvi och Outilanjärvi. Efter sitt 
utlopp ur Outilanjärvi är Vilajoki ganska strid. Fallhöjden på den 
3 ä 4 km långa sträckan mellan Outilanjärvi och Finska viken utgör 
nämligen omkring 5 m. Några smärre forsar uppträda som en följd 
häraf inom Vilajoki by mellan Outilanjärvi och Vilalahti. 

Af de åar, som ytterligare utmynna i denna del af område W 
om Viborgska viken, må ännu nämnas Nisajoki och Tervajoki. Dessa 
åars källflöden- ligga N om kartbladets gräns. De framflyta båda 
genom bördiga lermarker. Tervajoki är segelbar ända till Viborgska 
landsvägen. 

Medan de W om Viborgska viken uppträdande vattendragen 
alla framflyta från NW mot SO, är förhållandet rakt motsatt på östra 
sidan, där åarna rinna från SO mot NW. Den enda något större å, 
som härifrån gör ett undantag, är Humaljoki, hvilken i likhet med 
vattendragen W om Viborgska viken framflyter från NW mot SO 
och utmynnar i Humaljoenlahti i områdets sydöstligaste hörn. 

Åarna O om Viborgska viken genomflyta alla jämförelsevis låg-
lända ler- och torfmarker och äga sina källflöden inom de angrän-
sande trakterna O om området. Bland dem må särskildt nämnas 
den vattenrika Kosenjoki eller Kokkaanjoki, hvars mynning ligger 
några kilometer N om St. Johannes' kyrka. Hufvudgrenen af denna 
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å med dess talrika tillflöden upprinner under namnet Bokkalunjoki 
ur den lilla sjön Kotijärvi, belägen inom Raivolabladet 71 m öfver 
Finska viken. Denna å utgör aflopp för en mängd större och mindre 
sjöar inom Raivolabladet, såsom Halolanjärvi, Kaukjärvi, Kuolema-
järvi m. fl. 

Jordytans Bland de förändringar, jordytan under tidernas lopp undergått, 
och strand-
konturernas m f l ^är endast omnämnas de, som uppkommit genom tillandningar 
förändring, längs kusten eller ock genom människans ingripande. 

Om man frånser den sekulära landhöjningens invärkan, bildas 
som bekant tillandningar längs våra kuster hufvudsakligen på tvänne 
sätt. Dels föra rinnande vattendrag massor af slam och sand ned 
mot kusten; dels uppkastas sådant, där förhållandena äro gynsamma, 
i stora kvantiteter af vågsvallet. 

De förändringar strandkonturerna på föreliggande område häri-
genom undergått äro emellanåt ganska beaktansvärda. Vid Urpalan-
jokis mynning pågår t. ex. sålunda för närvarande en ganska akt-
ningsvärd deltabildning. I Björkö socken i kartbladets sydöstra del 
äro flere holmar, som förr varit isolerade, förenade antingen med 
andra holmar eller med fastlandet; lagunartade små insjöar hafva här 
uppstått och uppstå fortfarande längs kusten o. s. v. 

De förändringar, jordytan undergått genom människans ingri-
pande, hänföra sig hufvudsakligen till fällning och uttorkning af några 
sjöar, hvarigenom jämförelsevis bördiga ängsmarker erhållits. Bland 
dylika sjöar äro de mest betydande: Lihavajtirvi, Orijärvi och Muhut-
järvi, alla belägna inom Säkkijärvi socken. 

Skogar. Grus- och sandrnarkerna inom kartbladet synas bilda en ypper-
lig jordmån för barrträdsvegetation. Vackra barrträdsbestånd äro 
dock, tack vare den hejdlösa skogssköfling, som bedrifvits och ställ-
vis äfven fortfarande bedrifves, jämförelsevis sällsynta. Goda skogar 
finnas dock ännu här och hvar, främst i kartbladets västligare del. 

Bördighet. Jordmånen är öfverhufvudtaget rätt bördig. Detta gäller ej blott 
de vidsträckta lerslätterna, utan äfven morängrus- och sandmarkerna, 
hvilka därför på flere ställen odlas med stor framgång. Moränmar-
kernas bördighet beror utan tvifvel på att gruset till största delen 
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består af kalirik rapakividetritus. En del sandaflagringars odlings-
barhet kan väl äfven förklaras på samma sätt, men är ofta beroende 
på att sanden på ringa djup, ofta endast ett par tre decimeter under 
ytan, är underlagrad af lera. 

Befolkningen är i allmänhet ganska välmående. Jordbruk och Befolknin-
ladugårdsskötsel bedrifvas förnämligast inne i landet; vid kusten och 8 e n s n a n n 6 s 

källor. 
på öarna äro fiske och skeppsfart hufvudnäringar. Bederirörelsen, 
som förr säges hafva varit en viktig inkomstkälla och som möjligen 
lagt grunden till det jämförelsevis stora välståndet, har under de 
senaste decennierna, sedan ångbåtsrörelsen utvecklat sig, gått betyd-
ligt nedåt. 

Den obesuttna befolkningen har rikliga förvärfskällor vid de 
talrika sågarna och lastageplatserna, bland hvilka i främsta rummet 
må nämnas Trångsund-, likaså vid de talrika fabrikerna i Viborgs 
närhet. En industriell inrättning, som årligen sysselsätter flere hundra 
arbetare, är Rokkala glasbruk i St. Johannes. 

Bärggrundens beskaffenhet. 

Öfveralt där bärggrunden inom området är blottad, visar den 
sig bestå af rapakivi. 

Härmed förstås såsom bekant en grofkornig, oftast hornblende-
förande, brunröd granitbärgart, i hvilken en del af fältspaten (orto-
klas) är porfyriskt utsöndrad i mer eller mindre runda, bolliknande, 
rödfärgade kristaller, hvilka omgifvas af ett ljusare färgadt hölje af 
en grönhvit plagioklas. Den porfyriska strukturen framträder sär-
skildt tydligt i bärgytor, som varit utsatta för atmosfäriliernås invärk-
ningar, i det plagioklasen här genom vittringen erhållit en gråhvit 
färgton, som gör att den framstår som en skarpt begränsad ring. 
En annan framträdande karaktär hos denna bärgart är dess förmåga 
att lätt söndervittra, hvilken omständighet redan antydes af det såsom 
vetenskaplig term använda finska namnet och gjort bärgarten illa känd 
på stenindustrins område. Äfven inom den terräng, som nu beskrif-
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ves, äro en mängd af bärghvmplarna fullständigt sönderfallna till 
grusmassor, hvilka lämna ett ypperligt material för landsvägsbygg-
naderna. 

Betrakta vi närmare de beståndsdelar, som sammansätta bärg-
arten, så ådraga sig de porfyriska ortoklaserna med det karaktäri-
stiska plagioklashöljet främst uppmärksamheten. Dessa äro vanligen 
ellipsoidiskt utdragna och visa endast sällan antydan till kristallform. 
I det senare fallet äga de mer eller mindre rektangulära genomsnitt. 
Vanligen ligga ortoklasbollarna tätt sammanhopade, ofta så att de öm-
sesidigt beröra hvarandra. 1 storlek växla de betydligt; sålunda 
varierar längden i medeltal mellan 1 och 7 cm, men är hos flertalet 
bollar blott 2—3 cm. Stundom iakttages dock äfven jemförelsevis 
ansenliga dimensioner; så t. ex. uppmättes i ett bärg beläget ett par 
km norr om Säkkijärvi kyrka en 27 cm lång ortoklasindivid. I de 
större fältspatbollarna iakttagas ganska ofta koncentriska samman-
hopningar af andra mineral, vanligen biotit, hornblende och kvarts. 
Detta talar för att de porfyriska ortoklaserna bildats så att säga 
skikt för skikt, hvarvid vissa afbrott uti fältspatbildningen före-
kommit. 

Bollens hufvudmassa eller kärna sammansättes vanligen af en 
enhetligt orienterad ortoklasindivid, rikligt impregnerad med en röd-
brun nybildningsprodukt (järnoxidhydrat), som är så likformigt inblan-
dad, att hela ortoklasen liäraf erhållit en rödbrun färg. Oafsedt denna 
förorening af järnoxidhydrat upptäckes vid den mikroskopiska 
undersökningen i fältspaten städse mindre korn af hornblende, 
biotit och kvarts samt oftast äfven zirkon och flusspat. Af dessa 
inneslutningar synas hornblendet, biotiten och zirkonen vara tidigare 
bildade än ortoklasen. Zirkon förekommer nämligen i små individer 
med tydlig kristallbegränsning, hornblendet åter saknar visserligen 
idiomorf begränsning, men visar egendomligt flikiga former, som tyda 
på att mineralet blifvit deformeradt sedan det inneslutits uti fältspa-
ten. Biotiten slutligen är tydligt idiomorf. Upplösningen af horn-
blendet synes härvid hafva begynt uti mineralets centrala delar, ty 
det är här ofta helt och hållet förstördt och ersatt af kvarts 
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och flusspat. Dessa mineral äro de sist utkristalliserade delarna af 
ortoklasbollens kärna, hvilket framgår däraf, att kvartsen städse sak-
nar all antydan till kristallbegränsning, medan flusspaten vanligen är 
bunden vid sprickor och hålrum. Förekomsten af flusspat talar slut-
ligen äfven för att den sönderfrätning, hornblendet undergått, delvis 
skett under invärkan af lluorhaltiga gaser. 

Stundom tilltaga de i ortoklasen inneslutna beståndsdelarna så 
i mängd, att bollens kärna ter sig såsom ett granitiskt aggregat. 
Härvid utgöres antingen hela bollen ända ut till det omslutande pla-
gioklashöljet, i fall ett sådant finnes, af en dylik granitisk blandning, 
eller också äro endast de innersta delarna på detta sätt uppbygda, 
medan bollens periferiska delar sammansättas af en enhetligt orien-
terad ortoklas. Ett motsatt förhållande har likväl 
äfven blifvit iakttaget. Sålunda upptäcktes i en 
bärghäll vid Ravi torp, ungefär 5 km S om Säk-
kijärvi kyrkoby, flere bollar, där de centrala delarna 
uti kärnan utfyldes af en enhetligt utbildad fält-
spat, hvilken till och med äger antydan till kristall-
begränsning, medan de närmast däromkring lig-
gande delarna sammansättas af en skriftgranitisk 
blandning af ortoklas och kvarts. Fig. 1 söker tydliggöra detta för-
hållande. De mörkare skuggade delarna föreställa härvid de enhet-
liga ortoklaskärnorna, de svagare åter ett skriftgranitiskt aggregat af 
ortoklas och kvarts, den ljusa randen omkring de tre med hvarandra 
förenade bollarna betecknar oligoklas. Plagioklashöljet har sålunda 
i detta fall utkristalliserat efter det bollarna smultit ihop. 

Ortoklasbollen omslutes, såsom anförts, i de flesta fall af en smalare 
plagioklaszon. Fältspaten är i friskt tillstånd grönaktigt hvit, dess 
egentliga vikt 2,645. Detta äfvensom dess optiska karaktärer visar, 
att mineralet är en oligoklas. I allmänhet friare från inneslutningar 
än ortoklasen omsluter den denna så, att de klino- och brakvpina-
koidala riktningarna hos båda mineralen äro parallela. Likväl består 
höljet icke af en enhetligt orienterad oligoklas, utan sammansättes af 
ett aggregat af flere individer, hvilka ojämt och med naggiga gränser 

Pig. 1. 
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stöta emot ortoklasen. Bredden hos höljet når oftast icke öfver 5 
millimeter, ehuru dock bollar med ända till något öfver 1 centimeter 
bred plagioklaszon hafva blifvit anträffade. I senare fallet är orto-
klaskärnan vanligen helt obetydlig, sa. att hufvudmassan af bollen 
består af oligoklas. Öfverhufvudtaget kan man såsom regel fastställa, 
att höljet städse är smalt, då kärnan är stor, och omvändt. Då orto-
klasen äger anmärkningsvärdt stora dimensioner, t. ex. en diameter 
af 6 å 7 cm, saknas i de flesta fall oligoklashöljet helt och hållet. 

1 en mängd bollar iakttagas flera koncentriska oligoklaszoner. 
Ända till fem sådana koncentriska höljen hafva blifvit iakttagna i 
samma boll. Detta fenomen talar för att utkristallisationen af de 
porfyriska delarna skett successivt och att plagioklasen var fullstän-
digt utkristalliserad vid en tidpunkt, då ortoklasen ännu fans i lös-
ning, hvilket äfven styrkes däraf att de större bollarna sakna oligo-
klashölje. 

Själfva grundmassan uti rapakivin sammansättes af en medel-
grofkornig blandning af hornblende, biotit, ortoklas och kvarts samt 
underordnad! plagioklas. Såsom tillfälliga beståndsdelar iakttages 
järnmalm, zirkon, apatit och flusspat. Hornblendet äger vanligen en 
mörkgrön färg och icke sällan egendomligt afrundade, på resorption 
tydande former. Biotiten är lik den uti andra graniter och ortokla-
sen företer fullkomligt somma utseende som uti de porfyriska indi-
viderna. Plagioklasen är en oligoklas, vanligen betydligt mindre upp-
grumlad än ortoklasen. Kvartsen är synnerligen rik på vätskeporer och 
karaktäriseras äfven däraf, att man endast undantagsvis hos densamma 
iakttager fenomen, som tyda på mekaniskt tryck. Af de accessoriska 
mineralen är zirkon anmärkningsvärd genom sin ofta vackert spetsigt 
pvramidala kristallform. 

Strukturen är synnerligen karaktäristisk, i det att kvarts och 
fältspat öfveralt äro skriftgranitiskt sammanvuxna och att mine-
ralen öfv6rhufvud icke visa sönderbräckta former eller andra feno-
men, som tala för att bärgarten varit utsatt för starkare tryck. 

Följande af H. Berghell utförda analys åskådliggör slutligen 
ofvanskildrade bärgarts kemiska sammansättning. Såsom analysma-
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terial har användts ett så typiskt prof som möjligt från Huovila by 
W om Patrusjärvi i Säkkijärvi socken. 

Si02 = 69,62 
A1203 — 14,04 

Fe203 = 0.34 
FeO = 4,42 
CaO = '2,40 
MgO = 0,82 
K20 = 6,25 
Na 20 = 3,40 
Glödn. förl. = 0,52 

Summa 101,21 

I jämförelse med nu beskrifna slrukturtyp äga de öfriga struktur- Rapakiviar-
modifikationerna inom rapakivigraniternas grupp inskränkt utbredning. f a d s ' a ) u L 

Grofkornig rapakivigranit eller rapakiviartad granit påminner i 
alt om typisk rapakivi med undantag af att den porfyriska karaktären 
träder i bakgrunden. Afrundade ortoklasindivider saknas i regeln; 
i fall de någon gång anträffas, så felas städse det karaktäristiska oli-
goklashöljet. Bärgarten är därför en groft jämnkornig granit med de 
för rapakivibärgarter karaktäristiska egenheterna: inga söndertryckta 
mineral, ingen parallelstruktur, inga af bärgskedjetrvck orsakade mine-
ralombildningar. 

Endast undantagsvis visar denna strukturform tydliga gränser 
emot den typiska rapakivin, men öfvergår på en mängd ställen Struk-
turelt uti denna sålunda, att i genomsnitt rektangulärt begränsade, 
porfyriskt utsöndrade ortoklaser blifva alt allmännare, småningom 
erhålla en afrundad form och slutligen omslutas af ett oligoklashölje. 

Denna i regeln grofkorniga bärgart antager inom några smärre 
områden medelkornigt gry och blir samtidigt fattigare än vanligt på 
mörka mineral. Då nu ofta kvarts och delvis äfven fältspat i en 
dylik öfvergångsform är porfyriskt utsöndrad, den förra i afrundade 
korn af några millimeters bredd, den senare i uti ytan rektangulärt 
begränsade, ända till par centimeter långa individer, erhåller bärg-
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arten ett utseende, som mest påminner om den strukturvarietet, hvil-
ken uti beskrifningen af de åländska bärgarternax) blifvit benämd 
kvartsporfyrartad rapakivi. Den skiljes sig dock från denna däri, att 
den porfyriska karaktären är mindre framträdande äfvensom därige-
nom, att strökornen af fältspat till största delen bestå af plagioklas. 
Ortoklas förekommer visserligen i stor mängd, men hufvudsakligen 
blott såsom beståndsdel uti bärgartens jämnkornigt utbildade hufvud-
massa. 

Anmärkningsvärdt är, att denna strukturvarietet hufvudsakligast 
förekommer på ställen, där rapakivin innehåller mer eller mindre tal-
rika fragment af äldre bärgarter. Då nu de flesta af dessa tillhöra 
en labradorrik diabas och tillika visa sig vara starkt deformerade, ja 
delvis t. o. m. i hög grad upplösta af rapakivin, ligger det nära till 
hands att antaga, att plagioklasrikedomen i denna varietet, möjligen 
äfven dess struktur, kunde stå i orsaksförhållande till förekomsten af 
dylika främmande inneslutningar. 

Såsom anförts äger denna strukturform blott en inskränkt ut-
bredning. Ingenstädes förekommer den i så stor utsträckning, att den 
kunnat skildt betecknas på den geologiska kartan. Af de viktigare 
förekomstställena må anföras ett mindre, ensamt stående brant för-
klyftadt bärg, det s. k. Haukkavuori, omkring 5 kiri S om Säkkijärvi 
kyrka och ungefär 1 km W från Pukki såg (se tafl. 1), samt ett 
större bärg söder om Patrusjärvi. På sistnämda ställe är kvartsen 
utsöndrad i flere millimeter långa, tydligt porfyriska individer. 

Emot rapakivin och den grofkorniga rapakivigraniten visar denna 
strukturform än ganska tydliga gränser, än småningom skeende öfver-
gångar, hvilket sålunda talar för, att den utkristalliserat ungefär sam-
tidigt eller obetydligt senare än rapakivins hufvudmassa. 

Medel och Liksom inom andra rapakiviterränger förekommer äfven här 
finkorniga fin- eller medelkorniga graniter, kvilka vanligen i gångform genomdraga 
graniter. f j e öfriga rapakivigraniterna. 

De äro rödfärgade ortoklasrika bärgarter med karaktäristisk 
struktur. Ortoklas och kvarts äro nämligen städse i stor mängd 

!) Benj. Frosteras, F. G. U. Beskr. till Kartbl. Mariehamn N:o 21 p. 28. 
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skriftgranitiskt sammanvuxna med hvarandra, hvilket man, då bärgarten 
är af medelkornigt gry, väl kan iakttaga med blotta ögat. Då gra-
niten därjämte ofta är rikligt uppfyld af små druser, i hvilka kri-
stallspetsar af kvarts och fältspat inskjuta, erhåller den ett karaktäri-
stiskt poröst utseende. Mörka mineral, biotit och hornblende, finnas 
endast i underordnad mängd; särskildt gäller detta om det i de grof-
korniga rapakivigraniterna så allmänna hornblendet, som ofta helt 
och hållet saknas i dessa bärgarter. 

Såsom nämdt uppträda nu skildrade graniter mest såsom gån-
gar. Vanligen äro dessa helt smala (10—20 cm breda), och löpa uti 
de allmännaste förklyftningsriktningarna. Ofta utsända de härvid 
apofyser, hvilka i regeln troget följa den genombrutna bärgartens 
förklyftningar. Gånggraniterna själfva äro äfven starkt sönderspruckna, 
och de tätt till hvarandra belägna sprickorna löpa vanligen i samma 
riktningar, som förklyftningarna i den omgifvande bärgarten. 

Sannolikt förekomma dessa gångar i lika stor mängd öfveralt 
inom området, ehuru de blifvit oftare iakttagna i de vid kusten belägna 
bärgen, där hällarna äro bättre blottade än längre inåt land. 

Då gångarna äga anförda ringa bredd, är strukturen i regeln 
finkornig. Nå gångarna däremot större mäktighet, blir strukturen ofta 
medelkornig och gånggränserna löpa icke snörrätt i förklyftnings-
riktningarna, utan bukta och böja sig på ett högst oregelbundet sätt. 
Kontakten är härvid ofta ganska otydlig, så att den medelkorniga 
gånggranitens mineral liksom gripa in i den omgifvande bärgartens. Är 
den sistnämda en typisk rapakivi, iakttager man stundom vid gränsen 
uti den medelkorniga graniten porfyriskt utsöndrade runda ortoklas-
bollar med eller utan oligoklashölje. På dessa ställen ser det sålunda 
ut som om de båda bärgarterna Strukturelt öfverginge i hvarandra. 

På andra ställen åter äro gränserna fullt skarpa; ja, till och 
med anträffas uti de gångartade medelkorniga partierna tydliga fragment 
af den genombrutna bärgarten. Dessa äro vanligen aflångt utdragna 
och afrundade, stundom flikigt inskurna och delvis resorberade. Då 
fragmenten bestå af typisk rapakivi, ligga ortoklasbollarna i dem 
oftast tätt sammangyttrade. Dessa fenomen iakttagas på flera ställen 

2 
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i bärgen i områdets nordvästligaste delar, särskildt i trakten kring 
Salajärvi. 

På grund af anförda förekomstsätt kan man sluta till att jämn-
kornig rapakivigranit bildats under olika tider efter hufvudmassans 
eruption. Sannolikt frambröt en del, innan rapakivin var fullständigt 
konsoliderad, och utbildades till medelkornig granit, som vid de ore-
gelbundet löpande gränserna så att säga sammansmalt med hufvud-
massan; en annan del åter frambröt betydligt senare, efter det de 
öfriga rapakivivarieteterna fullständigt stelnat, och massan begynt 
genomdragas af sprickor. Denna sista del uppträder därför blott 
såsom väl begränsade gångar, hvilka följa förklyftningsriktningarna. 
Emedan rapakivin, då gånggraniterna frambröto, sannolikt var fullt 
afsvalnad, utkristalliserade de senare jämförelsevis hastigt och erhöllo 
följaktligen finkornig struktur. 

Om nu också största delen af den jämnkorniga graniten sålunda 
är yngre än de grofkorniga rapakivibärgarterna, så finnas dock bevis 
för att en dylik granit utkristalliserat äfven före hufvudmassans stel-
nande. Ganska allmänt iakttagas nämligen i rapakivin ellipsoidiskt for-
made partier med en längddiameter af 20—50 cm, hvilka bestå af 
fin- till medelkornig rapakivigranit. Dessa partier förete en viss analogi 
med de porfyriska ortoklasbollarna däruti, att de stundom antingen helt 
och hållet eller delvis omslutas af en smal oligoklaszon. Såväl till 
sammansättning som struktur öfverenstämma de fullständigt med den 
i gångform förekommande graniten. Stundom saknas den karaktäri-
stiska ellipsoidiska formen. Partierna äro då vanligen större och 
ofta högst oregelbundet begränsade. 

5egmatit- Förutom de ofvanskildrade talrika gångarna af finkornig granit 
ymnit. anträffas i områdets kusttrakter en mängd sådana af pegmatitgranit. 

Äfven dessa äro utpräglade klyftgångar, hvilkas bredd växlar mel-
lan ett tiotal centimeter och en meter eller något däröfver. Bärgarten 
saminansättes af en grofkornig blandning af röd ortoklas, grå eller 
mjölkaktigt h vit kvarts samt i underordnad mängd biotit. Fältspaten 
förekommer i ända till 20 centimeter långa, kort pelarformiga indi-
vider, och äfven kvarsten är utbildad i ganska stora partier. I all-
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mänhet är dock bärgarten mindre grofkornig, så att mineralen van-
ligen icke äro öfver 3 centimeter långa. Skriftgranitisk sammanväx-
ning mellan fältspat och kvarts är synnerligen vanlig. 

Nämda gångbildningar, som representera de kiselsyrerikaste de-
larna af rapakivimagman, äro utan tvifvel de senast utbrutna par-
tierna af denna. De genomdraga nämligen alla de ofvan beskrifna 
rapakivibärgarterna. Dock uppträda de stundom i genetiskt samband 
med de finkorniga graniterna. 

Sålunda genomdrages rapakivin på ön Härosaari af en gång, 
hvars hufvudmassa består af tydlig pegmatit, medan salbanden bestå 
af tvänne smalare zoner af finkornig granit med glest inströdda orto-
klasbollar, liknande dem i den typiska rapakivin. Dessa zoner åt-
skiljas från pegmatiten genom tydliga gränser, hvilka, ehuru oregel-
bundet buktade, dock i hufvudsak löpa parallelt med gångens rät-
liniga sidor. 

På norra sidan af holmen Ilmari, ungefär 1 km O om föregå-
ende ställe, finnes en 11 cm bred gång, hos hvilken ett i det när-
maste motsatt förhållande äger rum. Gångens innersta delar utfyllas 
nämligen här af en 5 cm bred zon af finkornig granit, medan sal-
banden äro pegmatitartadt utbildade med en medel- till grofkornig, 
tydligt skriftgranitisk struktur. 

Ön Vuoriholma i Orslahtiviken lämnar oss åter ett exempel på 
en gång, i hvilken de finkorniga zonerna visserligen saknas, men hvars 
innersta delar utfyllas af en ren kvarts, medan hufvudmassan är ut-
bildad som storkornig pegmatit med medelkornigt gry längs salbanden. 

I väl blottade strandhällar, ett par kilometer SW om Virsu by i 
Säkkijärvi iakttagas äfven i en mängd gångar samma fenomen. En 
del visar likhet med gången på Härosari, andra åter med den på 
holmen Ilmari. Stundom iakttagas flera zoner af finkornig granit 
inom en och samma gång. Sålunda finnes i en af de bredare gån-
garna jämte de två längs salbanden löpande zonerna en tredje, som 
utfyller midten af gången. 

Detta gemensamma uppträdande af finkornig granit och pegmatit 
kan väl svårligen förklaras annorlunda än genom antagandet, att dessa 
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bärgarter tili ernptionstiden legat nära hvarandra. Man kunde väl äfven 
förutsätta att en differentiation ägt rum i själfva gången, men i så fall 
blefve det rätt svårt att förklara de synnerligen tydliga gränserna mellan 
pegmatit och finkornig granit saint den oregelbundenhet, som gör sig 
gällande däruti, att i en del pegmatiten, i andra åter graniten 
bildar zonen närmast gångens salband. För öfrigt kan ifrågasättas, 
huruvida skilnaden i aciditet mellan pegmatit och finkornig granit är 
tillräckligt stor för att motivera antagandet af en magmatisk diffe-
rentiation. 

Likväl finnes åtminstone ett exempel på en gång, i hvilken 
mineralens anordning synes tala för att gångmaterialet uti inagma-
tillståndet åtskiljts uti en ultra acid och en mindre sur zon. Detta är 
gången på ön Vuoriholma, hvarest de innesta delarna utfyllas af ren 
kvarts, salbanden af medel- till grofkornig pegmatitgranit. 

Inneslutnin- Af stort teoretiskt intresse äro de fragment af äldre bärgarter, 
ga> kiciai>a s o m a n t r ^ a s rapakivin. Dessa äro nämligen vanligen starkt 

förändrade såväl till mineralsammansättning som struktur, och erbjuda 
därför ett ypperligt material för studiet af denna slags kontaktmeta-
morfos Brottstyckena kunna hänföras till glimmergneis, hornblende-
gnéis och diabas. De två förstnämda iakttagas hufvudsakligen i rapa-
kivihäliarna i områdets sydvästligaste kusttrakter, diabasfragmenten 
åter i områdets nordvästra delar, där bärgen t. ex. öster om Sala-
järvi äro rika på dylika inneslutningar. Då nu alldeles likartade dia-
basfragment förekomma i stor myckenhet i trakterna närmast norr 
om området, ligger det antagande nära till hands, att rapakivin här 
öfvertäcker en större diabasterräng, medan man på grund af ana-
loga skäl kan antaga att samma bärgart söderut öfvertäcker ett gneis-
område. 

Brottstyckena af glimmergneis synas vara de minst förändrade. 
Bedan deras yttre form talar för deras fragmentnatur. De äro näm-
ligen än skarpkantiga och afskurna tvärt emot skiffrigheten, än åter 
utdragna till aflånga, stundom flera meter långa linsartade partier, 

i) Emedan hithörande frågor komina att behandlas af mig i ett särskildt 
arbete, må de här endast i största korthet beröras. 
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liknande gneisfragmenten uti äldre graniter. Vid ett ytligare betrak-
tande iakttager man hos dem icke någon nämnvärd kontaktförändring. 
En mera detaljerad mikroskopisk undersökning gifver däremot vid 
handen, att de undergått en icke så obetydlig omändring, bestående 
hufvudsakligen däri, att beståndsdelarna delvis uppsmälts och erhållit 
egendomligt afrundade former, hvarigenom uppkommit en struktur, 
som påminner om den s. k. hornfelsstrukturen hos yngre kontaktme-
tamorfoserade skiffrar. Därjämte synes tillförsel af material, hufvud-
sakligen ortoklas och kvarts, från den omslutande bärgarten hafva 
ägt rum. 

Brottstycken af hornblendegneis anträffas hufvudsakligen blott 
i bärgen kring Orslahti by. De äga vanligen afrundade bolliknande 
former och i öfrigt ett utseende, som mera påminner om diorit än 
om en gneis. Den mikroskopiska granskningen bevisar dock deras 
gneiskaraktär, i ty att en parallel anordning af beståndsdelarna städse 
kan iakttagas. Kontaktförändringen i dessa består hufvudsakligen 
i en omdaning af strukturen på samma sätt som i glimmergneisen. 
Däremot synes nytt material icke hafva blifvit brottstycket tillfört. 

De i områdets nordvästligaste delar talrikt förekommande dia-
öasfragmenten äro betydligt starkare förändrade än de of van om-
nämda. Brottstyckena äro oftast afrundade och visa egendomligt 
begränsade inbuktningar längs sidorna, i hvilka rapakivin inträngt. 
De förete sålunda former, som redan i och för sig tala för en delvis 
uppsmältning af brottstycket. Äfven strukturen är starkt förändrad; 
så godt som alla mineral äro betydligt afrundade och karaktäriserade 
af uppfrätta gränser och genomdragna af egendomligt slingrande kana-
ler och hålrum, hvilka utfyllas af kvarts eller nybildad fältspat. Där-
jämte har en ganska omfattande mineralombildning ägt rum. Sålunda 
synes pyroxenen till en del vara förändrad till brungrönt hornblende 
och detta åter stundom öfvergånget till biotit. Äfven en stor del af 
magnetiten, som i runda formlösa korn ligger jämt kringströdd i bärg-
arten, förefaller att vara en nybildningsprodukt eller är så att säga 
utlakad från de öfriga järnhaltiga mineralen. 
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Malmer. Inom intet af de finska rapakiviterrängerna har annan malm än 
blyglans blifvit anträffad. Detta mineral förekommer äfven inom före-
liggande område. På Lammenniemi och Muhutniemi uddar sydost 
om Säkkijärvi kyrka, S om Muhutlahti by, finnes nämligen ett system 
af blyglansådror, hvilka löpa i rapakivins förklyftningsriktningar. 
Mäktigheten hos dessa ådror är dock särdeles ringa (på bredaste 
stället ungefär 2 centimeter), och malmen är något förorenad af 
svafvel- och kopparkis. Af teknisk vikt äro dessa förekomster således 
ej. För öfrigt hänvisas i detta afseende till V. Bemmlers Berättelse 
om malmletningarna inom Vederlaks-, Säkkijärvi-, Viborgs- och St. 
Johannes socknar, värkstälda år 1886 (Meddel. från Industristyrelsen 
i Finl. H. 4 pp. 70—73). 

Bärgartemas Äfven med hänsyn till bärgarternas användning i den gröfre 
tel"iindning~ s t e n " l c ' u s t r ' n s tjänst erbjuder området föga af intresse. Rapakivibärg-

arterna äro nämligen här liksom på de flesta ställen inom det vid-
sträckta ostfinska rapakivimassivet synnerligen starkt förvittrade. Sön-
dergrusningen har härvid sträckt sig icke allenast till bärgytan, utan 
ofta flere meter djupt. Egendomligt nog synes denna egenskap vara 
karaktäristisk blott för vissa delar af rapakivin, ty alldeles midt uti 
en fullständigt söndergrusad rapakivihäll kan man finna stora af 
rätliniga förklyftningsytor begränsade partier, som äro alldeles obe-
rörda af förvittringen, eller finner man omvändt midt uti en oförvittrad 
häll fullständigt söndergrusade partier. Då nu såväl den mineralo-
giska sammansättningen som strukturen är densamma uti de för-
vittrade och icke förvittrade partierna, kan man icke förutsätta att 
denna egenskap vore framkallad af vissa kemiska egenheter, utan 
måste man med Sederholm J) antaga att förvittringen är betingad af 
fysikaliska orsaker. 

Emedan man sålunda aldrig kan vara fullt säker på att ett till 
utseendet friskt rapakivibärg icke innehåller starkt förvittrade partier, 
kan bärgartens värde för stenindustrielt ändamål starkt ifrågasättas, 
låt vara att den i öfrigt äger goda egenskaper. 

J. J. Sederholm. Über die finnländischen Rapakivigesteine. Tschermarks 
mineralog, u. petrograpbische Mittheilungen, Xli, s. 1. 



Denna starka förvittring tillkommer dock egentligen endast 
den typiska rapakivin. De fin- och medelkorniga typerna visa sig 
vara mot atmosfäriliernas invärkningar motståndskraftiga bärgarter. 
Tyvärr spela dessa typer inom området en underordnad roll, i det de 
förekomma endast i mindre bärg. Ett sådant är det redan nämda 
Haukkavuori ung. 1 kilometer W om Pukki såg, hvilket möjligen kunde 
fylla betingelserna för anläggandet af stenbrott. Dock är läget något 
olämpligt, i det bärget icke ligger omedelbart vid något vattendrag. 
Fördelaktigare i detta afseende är Tuppuransaari holme i St. Johan-
nes socken, därifrån en medelkornig granit brutits i rätt stora massor. 

Den uteslutande af rapakivibärgarter bestående bärggrunden är 
på grund af sin ringa motståndskraft mot atmosfäriliernas inflytande 
föga ägnad att bevara märken efter en forntida nedisning. 

Räfflelobservationer äro gjorda endast på '21 ställen. Lokalerna liiif/lor. 
ligga alla i närheten af kustlinjen eller på öar utanför den samma 
samt obetydligt öfver nuvarande hafsnivå (jfr. höjdkartan). Bärg-
grunden har i dessa trakter således endast en relativt kort tid varit 
utsatt för vittring. De oftast vackert polerade och glattslipade berg-
hällarna visa därför en skarp kontrast mot de på högre nivåer före-
kommande, af förvittring starkare angripna bärgen, hvilka framte mera 
ojämna formkonturer. 

Räfflorna äro i de flesta fall tämligen djupa och breda. Rikt-
ningarna variera inom ganska vida gränser: N 19°—59° W. De anno-
terade riktningarna framgå af följande tablå: 

Kvartära bildningar. 
Märken efter istiden i fast bärg. 

1 { N 19° W . . . . 6 lokaler 
^ N 29° W . . . . 3 „ 
I N 31° W . . . . 1 .. 

N 34° VV . 4 
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N 44° W . . . . 3 lokaler 
N 54° W . . . . 1 
N 56° W . . . . 1 „ 
N 59° W . . . . 1 „ 

Fördelningen af de olika räffelriktningarna öfver kartbladet visar 
ingen regelbundenhet. Huruvida räfflorna i ofvanstående tablå alla 
tillhöra ett enda system eller ej, är svårt att afgöra i brist på kors-
räfflor. Den stora differensen i riktningar mellan första och andra 
gruppens räfflor å ena sidan samt andra och tredje gruppens å den 
andra kunna dock möjligen anses som bevis för, att man i själfva 
värket har att göra med tre skilda räffelsystem: ett system N 19 W, 
ett andra med en medelriktning N 32° W och ett tredje med medel-
riktningen N 50° W. Den riktning, i hvilken åsarna väster om Vi-
borgska viken äro utdragna, eller riktningen N 32° W, måste här, 
såsom i allmänhet är fallet, anses representera riktningen af den sista 
isrörelsen. Denna skulle i så fall ej hafva öfverskridit Viborgska 
viken, ty åsarna öster om denna hafva en vida mer ostlig riktning. 

Jättegryta. I ett af rapakivibärgen vid Orslaks finnes en jättegryta, den 
enda som anträffats inom området. Den har lodräta väggar och 
elliptisk mynning med diametrar af c. 2 och 3 m. längd. Djupet är 
c. 2.5 m. Bottnen täckes af ett ganska tjockt lager grus med stenflisor. 

Lösa jordarter. 

Allmän 'of- Alla inom kartbladet Säkkijärvi förefintliga landpartier hafva 
verblich, legat sänkta under det s. k. Yoldiahafvets yta; största delen har 

äfven täckts af det s. k. Litorinahafvet. Följden häraf har varit att 
jordarterna så godt som öfveralt undergått genomgripande förändrin-
gar genom hafssvallets invärkan. Landisens bottenmorän, det s. k. 
krosstensgruset, har omlagrats och rentvättats samt visar t. o. m. 
svag skiktning i sina öfversta lager. Bullstensgruset i de måhända 
ursprungligen väl markerade åsryggarna har nedsvallats och åsarna 
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utplattats till mer eller mindre jämna fält af rullstensgrus. Dessa sist 
nämda likasom sandfälten hafva stundom täckts af otaliga block, 
h varigenom de starkt påminna om moränfält. Att uppdraga skarpa 
gränser mellan dessa jordarter har därför själffallet visat sig vara 
ganska vanskligt — och försöken att göra detta ha möjligen icke hel-
ler alltid utfallit lyckligt. 

Morängruset är tämligen jämnt fördeladt öfver kartbladet. I trak- Morängrus 
terna väster om Viborgska viken bildar det i allmänhet ett jämförel- ellef kross~ c stengrus. 
sevis tunnt täcke, ur hvilket enstaka bärghällar här och livar fram-
sticka. I kartbladets sydostliga delar, Björkö och St. Johannes sock-
nar, är det däremot af större mäktighet. 

Endast undantagsvis är »bindemedlet» i krosstensgruset lerigt, 
mjöl- eller stoftartadt. Detta är fallet på vissa ställen i Viborgs 
socken, på ömse sidor om Viborgska viken. På de flesta ställen är 
moränen dock, åtminstone i sina öfversta lager, mycket rensköljd, af 
sandig och tämligen lös konsistens. Färgen växlar mellan ljust gul-
brun och mörkt rostbrun. De i moränen inneliggande stenarna hafva 
vid värkstälda stenräkningar befunnits till c. 50 % utgöras af rapa-
kivibärgarter, c. 25 % £|f arkäiska graniter, c. 20 % gneiser och 
c. 5 % dioriter och diabaser. Dessa stenar äro i allmänhet mer 
eller mindre kantrundade och hafva mycket ofta »jökelstenars» pyra-
midala eller trekantiga former, men äro sällan repade. Reporna 
hafva tydligen förstörts under den långa tid moränens öfre lager 
bearbetats och omlagrats af hafvet. Fig. 2 lämnar en upply-
sande fotografisk afbildning af nyss beskrifna rensköljda morängrus. 
De trekantigt rundade stenarna tyda på att de äro ursprungliga jökel-
stenar. Ej ens bland de mindre stenarna anträffar man i nämnvärd 
mängd sådana med sfäriska eller ovala former, hvilka äro så vanliga 
hos rullstenar i äkta rullstensgrus. Någon skiktning eller sortering 
i lager af olika groflek kan ej häller iakttagas. 

Stundom påminner moränen äfven i sina allra öfversta lager 
till sitt utseende så starkt om rullstensgrus eller rullstensblan-
dade sandaflagringar, att äfven en van rekognosör tvekar, huru-
vida han har att göra med en morän-, sand- eller rullstensgrus-
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aflagring. 1 mänga fall kan man dock skilja moränen från sanden 
på grund af den förras jämförelsevis ojämna och gropiga ytkonfigura-
fion i motsats till de jämna ytor, sandmoarna förete. De gropiga 
moränmarkerna äro eljes ofta mycket sanka, med små kärrmarker 
inströdda här och hvar (på finska kallade »korpimaita»). 

Huruvida det sandiga morängruset mot djupet blir mindre san-
digt och af fastare konsistens, har i brist på djupare grustäkter i det-

Fig. 2. 
Kenskötjd morän pa östra sidan af Uiskopsö. 

samma ej kunnat afgöras. Dock kan man i talrika smärre grustag 
konstatera, att rensköljningen nått åtminstone till ett djup af mer än 
en meter (jfr. f. ö. fig. 2). 

Morängruset höjer sig ofta i form af ryggar öfver omgifvande 
sand-, ler- och torfmarker. Dessa krossgrusryggar äro utdragna i 
alla möjliga riktningar, oftast dock parallel t med räffelriktningen, nå-
gon gång äfven vinkelrätt däremot. Det sist nämda är t. ex. fallet 
med ett moränparti, beläget alldeles i närheten af Kiiskilä gästgifveri, 
tätt invid allmänna landsvägen W om Viborg. Vackra exempel på 
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krossgrusryggar, utdragna parallelt med isrörelsen, finnas i kartbla-
dets sydöstra delar, t. ex. norr om Björkö kyrka, väster om Humal-
joenlahti m. fl. ställen. Moränryggarnas kammar äro ofta öfversållade 
med »frisköljda» block, uppstickande ur morängrusets yta, eller löst 
liggande »flyttblock», som framtransporterats på kringsimmande isbärg 
i ett forntida haf. Exempel på sådana blockbeströdda morängrus-
ryggar ser man t. ex. väster om Humaljoenlahti. 

Ingenstädes liafva skärningar eller gfustäkter i krossgrusryg-
garna anträffats. Någon vidgad kunskap om dessa intressanta bild-
ningars inre struktur har sålunda ej kunnat vinnas, hvilket är att 
beklaga, då det gäller trakter, så rika på sådana bildningar, som de 
ifrågavarande. 

Med »lokalmorän» förstås som bekant en morän, hvilken, oaf- „Lokalmo-
sedt det fina bindemedlet, hvars natur det är svårt att med blotta r ä n " 
ögat bestämma, uteslutande sammansättes af från den underliggande 
bärggrunden lösryckta beståndsdelar. En sådan, allt igenom af rapa-
kivimaterial bestående lokalmorän uppträder på flera ställen. Att 
man värkligen har att göra med lokalmoränbildningar och ej med in 
situ kvarliggande förvittringsgrus, framgår ej blott af grusets beskaf-
fenhet, utan äfven däraf, att den underliggande rapakivihällen, där 
den på ett par ställen blottats, visat sig vara jämnt slipad, ej öfver-
gående i det öfverlagrande gruset; hvilket senare ju borde vara fallet, 
ifall man hade att göra med vittringsgrus. — »Lokalmoränens» mäk-
tighet är obetydlig och torde ingenstädes öfverstiga en meter. 

På några ställen anträffar man värkligt in situ liggande vitt- Vittrings-
ringsgrus af rapakivi, ehuru sällan af större utsträckning än några 'Jrus-
tiotal tusen kvadratmeter. Detta vittringsgrus utbreder sig förnäm-
ligast omkring rapakivihällarnas nedre delar. Karaktäristiska prof på 
sådant vittringsgrus finner man t. ex. tätt invid allmänna landsvägen 
strax öster om Ur pala by. 

Ej blott moränryggarnas och rullstens-åsarnas krön, utan äfven Flyttblock 
de jämförelsevis jämna morän-, rullstengrus- och sandmarkerna och ^ l ocksam-

lingar. 
ofta öfversållade af väldiga flyttblock, stundom stora som lador och 
upptornade till blocksamlingar af rätt aktningsvärda dimensioner. 
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Talrika exempel på sådana oländiga blockbeströdda marker finner 
man vid byarna Lihaniemi, Alasome, Horttana och Nuora i Viborgs 
socken (jfr. fig. 3). 

Flyttblocken bestå till öfvervägande del af en särdeles grofkri-
stallinisk rapakivi, I mindre mängd förekomma äldre bärgarter. Gra-
niter och gneiser äro bland dem de vanligaste. 

De uppträdande rapakiviblocken äro ofta starkt vittrade. Emel-

Fig. 3. 
Flyttblockssamling fran Lihaniemi by i Viborgs socken. 

lanät hafva de fullständigt söndergrusats. Figur 4 ä följ. sida visar 
ett sådant till en formlig grushög söndervittradt rapakiviblock. Antag-
ligen har tallen, hvars rötter slingra sig genom grushögen, slagit 
rotfäste i blocket, innan det söndergrusats; tallens rötter hafva seder-
mera i sin mån bidragit till blockets söndersprängning. På många 
ställen ser man nämligen tallvegetation på naket rapakivibärg. 

Bullstensgus. Med rullstensgrusets färgbeteckning har på kartbladet utmärkts 
endast det rullstensgrus, som uppträder i tydlig åsform. En stor 
mängd sandaflagringar äro emellertid, äfven då de icke åtfölja rull-
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stensåsarna, starkt rullstensblandade. Hvad uppkomstsättet angår 
torde väl dessa sandaflagringar få anses vara af fluvioglacialt ur-
sprung eller med rullstensgruset ekvivalenta bildningar. 

Af åsarna väster om Viborgska viken förtjänar Säkkijärviåsen Säkkijärvi-
att omnämnas i främsta rummet. Den höjer sig mellan torf- och ler- a s e n ' 
marker vid Uusitalo, ett par kilometer nordväst om Säkkijärvi kyrka, 
i form af en ryggformig grusbildning, på hvilken landsvägen till kyrk-

Fig. 4. 
Söndergrusadt rapakiviblock från Kiiskilä by i Björkö socken. 

byn löper fram. Norr om kyrkan är åsen tämligen skarpt markerad 
mot omgifvande lägre marker. Söder om kyrkan framstår den där-
emot ej synnerligen tydligt. Den afbrytes äfven här, för att efter en 
liten västlig förskjutning åter höja sig ett litet stycke norr om Säkki-
järvi sjö. Härifrån fortsätter den sedan i SSO-lig riktning en sträcka 
af 3 å 4 km, omgifven på västra sidan af bördiga lerfält, på östra 
af ett långt och smalt sandfält. Med detta sandfält sammansmälter 
åsen småningom öster om Suurpäälä by, för att efter ett två å tre 
kilometers afbrott åter vidtaga NW om Virsu. I allmänhet stupa 
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Säkkijärviåsens sidor ganska brant, 15 å 20° från horisontalplanet. 
Asdelen väster om Virsu har dock endast på östra sidan tydlig stup-
ning; på västra sidan öfvergår den däremot omärkbart i den här 
förefintliga sandaflagringen. 

Yläuotila- Huruvida den ås, som öster om Yläuotila vid kartbladets norra 
åsen. gräns kommer in på bladet, är bildad i samband med Säkkijärviåsen, 

må lämnas oafgjordt. Med lika stort skäl kan den väl sammanföras 
med Niemeläåsarna. Yläuotilaåsen har under hela sitt lopp inom 
kartbladet en utpräglad åskaraktär, där den slingrar fram, än höjande, 
än åter sänkande sig, än som en smal, än som en bredare rygg. 

Återstående åsar väster om Viborgska viken utgöras alla af 
låga ryggar, om hvilka knapt något annat är att säga, än att deras 
krön oftast äro öfversållade af massor af stenblock. 

Tervajoki- Tervajokiåsen fortsätter ända ut i Viborgska viken i form af 
asen. e Q ^ Hietasaari, hvilken består af ett sandfält med smärre åsformiga 

upphöjningar. 
De i kartbladets nordöstra del framstrykande rullstensåsarna 

höra onekligen till de vackraste man kan få se. Främst vilja vi af 
Nuoraäsen. dessa, fortgående från väster mot öster, omnämna Nuoraåsen. Denna 

höjer sig vid Nuora by såsom en smal och tämligen låg, men dock 
mot omgifvande lermark skarpt markerad kam, hvilken oafbrutet fort-
sätter till Korpela en sträcka af inemot 4 km. Mellan Kakkola och 
Korpela breder åsen visserligen ut sig, men dominerar dock fortfa-
rande omgifvande lågmarker, öfver hvilka den höjer sig c. 10 m. i 
medeltal. SO om Korpela upplöser åsen sig i en mängd åskullar, 
som, ställvis åtskilda af sand, höja sig ur omgifvande sanka kärr-
mark. Den största och östligast belägna af dessa åskullar öfvergår 
kartbladets östra gräns. 

Lihaniemi- VV om gårdarna i Lihaniemi by höjer sig mellan en långsträckt 
asen. . gg{ e r q ^ s m a i t strandbälte i väster en ganska vacker rull-

stensås med tämligen brant stupande sidosluttningar. Försedd med 
några ganska djupa åsgropar, hvilkas bottnar äro täckta af torf eller 
lera, fortsätter åsen oafbrutet en sträcka af väl 4 km till Samola by. 
Här afbrytes den, på alla sidor omgifven af ett jämnt sandfält. Stup-
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ningen mot det ta sandfä l t är på åsens sydväs t ra sida c. 30°; på ös t ra 

och väs t ra s idorna sammanf ly te r åsen dä remot småningom med sand-

aflagringen. Ef ter ett kort uppehål l dyker åsen å ter upp ur den sanka 

k ä r r m a r k e n SO om Samola , för att ånyo ef ter några h u n d r a mete rs 

lopp försvinna i ett j ämnt sandfäl t . Afbru ten en s t räcka af något 

m e r än en kilometer, vidtager den åter, n u m e r a löpande c. 3 km. i 

något sydligare r ik tning än förut , hvare f te r den alldeles upphör . 

Denna ås väs t ra del, N W om Liimat ta gods, är mycket o j ä m n : Liimatta-

an höjer , än sänker den sig; än a f sma lna r den, än b rede r den ut a s e n -

sig. Vid Li imat ta gör åsen en knäformig böjning i ostlig r iktning 

och u tb reder sig s ede rmera vid kar tb lade ts gräns i j ä m n a sandfäl t . 

På flere ställen ha fva grus tag varit tillgängliga i de ofvan om-

n ä m d a åsa rna . Materialet består af sand-, grus- och rullstens-

af lagr ingar med den för ru l l s tensåsar så vanliga, o rege lbundna anord-

ningen. På ett pa r ställen har en ska rp gräns kunna t uppdragas 

mellan åsens »kärna» och »mantel». Materialet i k ä r n a n är öfver-

alt mycket r enskö l jd t ; i skalet dä remot oftast tämligen lerblandadt . 

Innan vi öfvergå till en beskr i fn ing af de å te r s tående lösa jord-

ar terna , kan det va ra lämpligt att hä r in föra en af Frosterus som-

maren 1891 upprä t tad . 

Borrjournal. 
I. Västra s t randen af Muhutjärvi . 

0 — 2,08 m. torfdy. 

2 , 0 8 - 2,37 „ gyt t ja . 

2,37— 3,70 „ lerblandad sand. 

3,70— 6,36 „ va t tendränkt , blå, obetydligt s andb landad lera. 

6,36— 6,51 „ sandlager . 

6,51— 8,16 „ ren, plast isk, b r u n lera. 

8,16— „ grus . 

II. O om föregående, midt i Muhutjärvi . 

0 — 3,27 m. torf. 

3,27— 3,56 „ gytt ja . 
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3,56— 5,64 „ sand. 
5,64— 8,02 „ blåbrun, vattendränkt lera. 
8,02— 9,80 „ ren, plastisk brun lera, stytvare än i föregående af-

lagring. 
9,80—10,24 „ sand. 

10,24— „ grus. 

III. Nordvästra stranden af Muhutjärvi. 

0 — 2,08 m. gyttja. 
2,08— 7,72 „ ren, brun lera. 
7,72— 8,31 „ sand. 
8,31— „ grus. 

IV. Sydost om föregånde, midt i Muhutjärvi. 

0 — 5,34 ra. vattendränkt, gvttjelik lera, renare mot djupet. 
5,34—10,99 „ ren brun lera, från 8,31 m. nedåt styfvare än högre upp. 

10,99— „ bärg. 

V. Vid början af Muhutjärvi utloppsdike. 

0 — 1,19 m. torfdy. 
1,19— 2,67 ,, lerblandad, grå sand 
2,67— 4,60 „ brun, vattendränkt lera. 
4,60 - 5,34 „ hårdt packad sand. 
5,34 ,, „ „ „ 

VI. Ett stycke SO om föregående. 

0 — 0,89 m. lerblandad sand. 
0.89— 1,34 „ gröfre sand. 
1,34— 2,97 „ ren, brun lera. 
2,97— 3,86 ,, hårdt packad sand. 
3.86 • „ „ „ „ 

A n m . Ett stycke SO om borrhål VI upphör leran, som då 
omedelbart öfverlagrar morän. 
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VII. Nordost om Muhutlahti by. 

0 — 1,78 m. sandblandad, styf, brun lera. 
1,78— 2,08 „ sandblandad, mjuk lera. 
2,08— 2,38 „ lerblandad sand. 
2,38 „ „ „ 

VIII. SW om Säkkijärvi kyrka, 0 om åstranden. 

O — 1,78 m. torf. 
1,78— 2,08 „ lerblandad dy. 
2,08— 2,67 „ dyblandad lera. 
2,67— 7,27 „ brun lera, omväxlande med helt tunna sandskikt. 
7,27— 8,02 ,, sand. 
8,02— ,. grus. 

IX. SO om Säkkijärvi kyrka, O om föregående lokal. 

O — 1,19 m. torfdy. 

1,19— 1,48 „ torfblandad gyttja. 
1,48— 6,39 „ mjuk, brun lera. 
6,39— 6,82 „ styf, sandblandad lera. 

X. S om Ahola, Yläurpala invid Urpalanjoki åstrand. 

O — 1,19 m. sand- och lerblandad mylla. 

1,19— 8,90 „ blå, icke fullt plastisk, obetydligt sandblandad lera 
(6,53— 6,82 „ sandlager). 
8,90— 9,50 ,, styf sand. 
9,50—10,39 „ lerblandad sand. 

10,39—11,28 „ styf sand. 

I l , 2 8 » n n 

XI. S om Rokka, Yläurpala; omkring 200 m. från åstranden. 

0 — 1,78 m. torfdy. 

1,78— 6,24 „ vattendränkt, blå, obetydligt sandblandad lera. 
6,24— 6,53 „ sandlager. 

3 
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6,63— 8,02 m. plastisk, mjuk, brun lera. 
8,02— 8,61 „ hårdt packad sand. 
8,61— „ grus. 

XII. Ett stycke NW om föregående. 

O — 1,48 m. lerblandad, styf sand. 
1,48— 2,67 „ mjuk, brun lera. 

2,67— 3,26 „ sand. 
3,26— ,, grus. 

XIII. Södra stranden af Kokkaanjoki ådal i Kaijala by. 

0 — 5,94 m. mjuk, tämligen plastisk, i sina öfversta delar något 
sandblandad lera. 

5,94— 6,67 „ grå, hårdt packad sand. 
6,67— „ grus. 

XIV. Norra sidan af Kokkaanjoki ådal, Kaijala by. 

0 — 3,34 m. lera (i de öfversta lagren blågrå, nedtill brungrå). 
5,34— „ grus. 

Till dessa uppgifter, som erbjuda mycket af intresse, komma 
vi att i det följande hänvisa. 

„Sand i Sandaflagringar hafva inom kartområdet en nästan lika vidsträckt 
allmänhet." utbredning som moränbildningarna. 

Såsom »sand i allmänhet» hafva kartlagts alla sandaflagringar, 
äfven rullstensbiandade, hvilka icke tydligt visat sig vara af äoliskt 
ursprung. 

Sanden är vanligen af gulbrun färg; antager dock emellanåt en 
gråaktig färgton, orsakad, som det vill synas, af inblandade kaoliniserade 
fältspatsplittror. Den är alltid, då den åtföljer rullstensåsarna, men 
äfven i andra fall rullstensblandad, hvarvid diskordant och konkor-
dant skiktning är ganska vanlig. Finare och gröfre grus- och sand-
partier med eller utan inlagrade stenar växellagra. De inlagrade 
stenarna äro vanligen små, af ärts till hasselnöts storlek; sällan nå 
de hönsäggs eller knytnäfves storlek. Sandfälten utbreda sig än i 
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jämna och flacka, än i svagt kuperade, ofta platåformiga slätter. 
Kuperingen orsakas än af gamla dynbildningar, än af små erosions-
rännor. Sandplatåerna hafva ofta mycket branta sidosluttningar med 
vackra af hafvet inskurna terrasser. 

Under lerans färgbeteckning hafva sammanförts alla såväl gla- Lera. 
ciala som postglaciala leraflagringar. 

Ishafsleran eller den »hvarfviga» leran uppträder icke så sällan 
i dagytan. Sådant är t. ex. förhållandet i trakterna kring Säkki-
järvi kyrkby, där en och annan gruskulle sticker upp ur den samma. 
Större stenblock äro på flere ställen inlagrade i denna lera. 

Största delen af leraflagringarna äro emellertid oskiktade och 
torde vara af postglacial ålder. Frånvaron af skiktning i en leras 
ytlager talar naturligtvis icke bestämdt för att leran är afsatt linder 
postglacial tid; den kan ju myckel väl antagas vara en under sen-
glacial tid afsatt ishafslera, hos hvilken skiktningen i de öfversta lag-
ren af en eller annan orsak förstörts. Då nu emellertid största delen 
af leraflagringarna ligga på lägre nivåer än de, till hvilka det post-
glaciala Litorinahafvet nått vid tiden för dess maximiutbredning, så 
kunna de i hvarje fall i viss mening kallas postglaciala, i det de 
åtminstone i sina öfversta delar undergått en omlagring under post-
glacial tid. 

Den oskiktade leran är alltid plastisk samt i de allra flesta 
fall mer eller mindre sandblandad och af gråbrun färg. Ren, sandfri 
lera förekommer sällan; dennas färg är vanligtvis blågrå. 

Leraflagringarna äro i allmänhet ganska jämnt fördelade öfver 
kartbladet, om man undantager Björkö socken, i hvilken lera före-
kommer ytterst sparsamt i dagytan. Dock ser man på flera ställen 
vid de långgrunda stränderna en brungrå lera under ett täckande 
sandlager. Äfven i trakterna väster om Viborgska viken ser man 
stundom lera täckas af ett tunt sandtäcke, ofta endast några deci-
meter mäktigt. Lerfälten äro eljes ofta mer eller mindre kuperade; 
ja, man kan emellanåt få se värkliga »leråsar» slingra fram öfver de 
jämna lerslätterna. Orsaken ligger naturligtvis i ojämnheter i under-
grundens relief. 
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Torf. Torfmarkerna bestå än af sank torfdv, än af mosstorf, än af 
hvitmossa. Torfven har vanligtvis obetydlig mäktighet, då den hvi-
lar på sand, större då den underlagras af lera. Den underlagras 
ofta af en illaluktande, gyttjeartad, brungrå jordart, under hvilken 
först sand eller lera vidtager. 

Gyttja. Gyttja förekommer i dagytan endast i de uttorkade sjöarna 
Lihavajärvi, Orijärvi och Muhutjärvi. Den uppträder här omblandad 
med torf och torfdy (jfr. t. ex. borrhålen I—V i borrjournalen); är, 
äfven då den är sandblandad, hvilket ofta är fallet, fet och hal för 
känseln. — Dessa gyttjeaflagringar hafva alla själffallet afsatts i sött 
vatten. 

„Clypeus- En gyttja af annat slag, afsatt i bräckt vatten, har äfven anträf-
gyttja . f a t g j n o m kartbladet Säkkijärvi. Denna gyttja må här få ett något 

utförligare omnämnande, enär det torde vara första gången den samma 
anträffats i Finland. 

Professor P. T. Cleve har undersökt tvänne prof af leror f rån 
borrhål I. Det ena prof vet var taget från ett djup af 3.7, det andra 
af 7.42 m. I båda profven har han lyckats påvisa förekomsten af 
en rik diatomacéeflora, bestående dels af färskvattens dels af bräckt 
vattens arter. Båda de honom tillsända profven benämner han „Cly-
peusgyttja•" Om denna bildning säger han i ett skriftligt meddelande: 
»Rvad jag betecknar med Clypeusgyttja är en i Sverige icke ovanlig 
aflagring ur vatten med omkring 0.5 proc. salthalt. Jag tror att den 
är bottenlagret i Litorinabildningarna, men den kan också vara bil-
dad i vikar med svagt salt vatten under Litorinatidens alla skeden. 
Antydningar finnas att en Clypeusgyttja förekommer under Ancylus, 
men detta är ännu osäkert.» 

Flygsand- Endast en del af flygsanden har i följd af kartskalans litenhet 
skildt kunnat utmärkas. De flesta och tillika vidsträcktaste llygsands-
bildningar förekomma i Björkö socken. De kransa dels kusterna, 
dels uppträda de inåt land, i hvilket fall de ofta uppdämma något 
kärr. Den mest storartade dynbildningen uppträder på Tiurinsaari, 
öster om moränplatån vid Vanhakylä. Dess höjd är 15 å 20 m; 
bredden är dock obetydlig. 



Källor. 
Ungefär ett halft hundratal källors temperatur har antecknats af 

rekognosörerna. Af dessa observationer framgår att de kallaste käl-
lorna hade en temperatur af 3.6—4.5° vid en lufttemperatur varie-
rande mellan 12° och 27°. Dessa källor äro dock endast få till 
antalet. De kvälla vanligtvis fram vid foten af någon rullstensås 
eller morängruskulle. Hos de flesta källor varierar temperaturen 
mellan 5° och 8° vid en lufttemperatur af 12—27°. 

Flere af källorna hafva djupa och vida bäcken; och mången-
städes uppträda inom ett område af några hundra kvadratmeter en 
massa mindre och större källor, omgifna af torf, till hvars bildning 
källorna själfva tydligen hafva gifvit upphof (s. k. »källtorf»). 

Vattnet i de flesta källor, äfven de som hafva en relativt hög 
temperatur, har en behaglig smak. Några af källorna äro järnhal-
tiga, emellanåt i så hög grad, att vattnet får en om skrifbläck påmin-
nande smak. 

Tvänne källor med ganska låg temperatur (resp. 4 och 4.6° vid 
lufttemperaturer af resp. 12 och 28°) framkvälla ur rapakivikällar. 

Nivåförändringar. 
Redan i början af beskrifningen öfver de lösa jordarterna fram-

hölls att alt land, som nu är höjdt öfver Finska vikens nivå, en gång-
varit sänkt under det s. k. Yoldiahafvet, som efter landisens tillbaka-
vikande, enligt hvad W. Eamsays under sist förflutna sommar före-
tagna undersökningar jämte tidigare iakttagelser gifva' vid handen, 
betäckte största delen af det tidigare af landisen höljda södra Fin-
land. Inom nu ifrågavarande område var vid tiden för Yoldiahaf-
vets maximiutbredning alt land sänkt under vatten. Detta framgår 
af följande omständigheter. 

Kartbladets högsta punkt ligger uppe på en högland morän-
platå i dess sydöstra del, 75 m öfver Finska vikens nivå. 
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Moränen är här altigenom mycket sandig och rensvallad. Dessutom 
förekomma på de högsta ställena en myckenhet block, hvilka otvif-
velaktigt måste anses vara strandade drifisblock. Spridda hopar af 
s. k. klappersten, en mycket vanlig bildning äfven vid nutida strän-
der, uppträda äfven i moränens yta. Alla dessa fakta tala sålunda 
bestämdt för att Yoldiahafvet svallat fritt öfver de högst belägna 
punkterna inom kartbladet. 

Emellertid hafva geologiska forskningar numera ådagalagt, att 
landets sänkning under Yoldiatiden en gång uppnådde sitt maxi-
mum, hvarefter landet ånyo började höja sig, hvarvid den s. k. An-
cylushöjningen inträdde. Denna höjning efterföljdes i sin tur af en 
förnyad sänkning, Litorinasänkningen, som dock var af mindre om-
fattning än Yoldiasänkningen. Men äfven Litorinasänkningen skulle 
uppnå sitt maximum, för att efterföljas af en förnyad, ännu delvis 
fortgående landhöjning. 

Den först bestämda fullt säkra gräns för Litorinahafvets raaxi-
miutbredning i Finland ligger vid Vernitsa W om Ladoga. Gränsen 
utgöres här af en på torf hvilande strandvall af sand, grus och klap-
perstenar. Bildningen finnes närmare beskrifven i »Geologiska Före-
ningens i Stockholm Förhandlingar», band 17, ss. 21—34.*) 

Med Vernitsalokalen som utgångspunkt hafva sedan en mängd 
andra gränspunkter för Litorinahafvets maximiutbredning i sydöstra 
Finland faststälts. Fem af dessa punkter ligga inom Säkkijärvibladet, 
alla vid fötterna af s. k. abrasionsterrasser, bildningar hvilka utskä-
ras, där ett öppet vatten en längre tid fått utöfva sin eroderande 
värksamhet. Figur 5 afbildar en sådan terrassbildning, som före-
kommer på Tiurinsaari holme i Björkö socken. Likasom i denna 
figur utbreda sig ofta nedanför L. G. terrassernas **) fötter en 
mängd frisköljda block, hvilka emellanåt sträcka sig i en fortsättning 
ned till nuvarande strand; eller ock höja sig från denna ända till ett 

*) Gunnar Andersson och Huyo BeryheU. Torfinosse öfverlagrad af strand-
vall väster om Ladoga. 

**) L. G• användes som förkortning af Litorinayränsen, hvarmed förstås 
den högsta gränsen för Litorinahafvet vid tiden för dess maximiutbredning. 
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litet stycke nedanför terrassfoten en oafbruten följd af ackumula-
tionsvallar med sand och klappersten. Stutligen uppträda någon gång 
nedanför själfva gränsterrassen andra sådana, hvilka emellertid alltid 
visa sig vara obetydliga i jämförelse med denna. 

En förteckning öfver de fem inom karlbladet noggrant bestämda 
gränsterrassernas liigen och höjder lämnas här nedan. Punkternas 

Fig. 5. 

Abrasionsterass vid gränsen för Litorinahafvets maximiutbredning på västra sidan 
af Tiurinsaari holme, Björkö socken. 

höjder äro alla bestämda genom nivellering med Elvings spegel och 
graderad stång. 

1) Björkö socken, c. 1.5 km. NW om Humaljoenlahtis 
vikbotten 27.9 m. ö. h. 

2) „ „ 0.5 km. NO om Pönni by . . . 29.4 „ „ 
3) „ „ På sydvästra sidan af Tiurinsaari 

holme 28.2 ., ,, 
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4) Björkö socken, c. 1.5 km. söder om Jaakkola by på 
norra sidan af Björkö holme . . 28.2 m. ö. h. 

5) St. Johannes socken, c. 1.5 km. ONO om Vaahtola by 28.2 „ „ 
Då nu Litorinagränsen inom kartbladet Säkkijärvi ligger på ni-

våer omkring 30 m öfver nuvarande hafsyta, finner man genast vid 
en flyktig blick på höjdkartan, att största delen af nuvarande land-
partier varit sänkta under Litorinahafvet, hvilket sålunda utbredt sig 
öfver hela det med prickar utmärkta landområdet. 

Genomgå vi borrjournalen (ss. 19—24), finna vi att i borrhålen 
I, X och XI mellan tvänne leraflagringar på tämligen konstant djup 
under dagytan uppträder en ungefär 0,3 meter tjock sandrand. Nu 
afsättes ju sand i allmänhet i grundt, lera i djupt vatten. Vi kunna 
sålunda af nyssnämda sandrands förekomst mellan de tvänne leraf-
lagringarna sluta till, att en landhöjning försiggått mellan tiden för 
dessa lerors afsättning. Erinra vi oss vidare professor Cleves yttrande 
(sid. 36) om Glypeusgyttjan, så kunna vi ju yttermera tänka oss möj-
ligheten af att t. ex. den undre leran i borrhål I på 6.51—8.16 me-
ters djup i sina öfre lager vore en ancyluslera, i de undre en Cly-
peusgyttja. Således ännu en antydan om att Clypeusgyttja skulle upp-
träda äfven under Ancylusaflagringar. 

Ännu må omnämnas att enligt befolkningens i Björkö uppgifter 
Submarina på flere ställen längs kusten förekomma submarina terrassliknande 
terrasser. a f s a t s e r . Uppgifternas riktighet har genom af A. Plathan sommaren 

1891 värkstälda lödningar konstaterats. Dessa afsatser äro tydligen 
äfven gamla abrasionsterrasser, utskurna af hafvet vid en tid, då detta 
stod lägre än nu. 
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Fornläinningar. 
De anträffade fornlämningarna utgöras hufvudsakligast af ätte-

högar. Tio sådana hafva af rekognosörerne anträffats inom området. 
En förekommer vid Orslaks, de öfriga på Oriniemi och Ristniemi i 
Finska viken utskjutande uddar inom Säkkijärvi socken. — På Rist-
niemi udde finnes vidare nära själfva udden en ungefär 14 m. lång, 3.5 m. 
bred och 1.8 m. hög kulle, hvilken ögonskenligen uppkastats af män-
skohand. I närheten af denna kulle anträffades dessutom tvänne 
mindre kullar omedelbart invid hvarandra. 
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