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Den geologiska undersökningen af kartbladet N:o 33 Wiborg 

värkstäldes till största del under ledning af undertecknad sommaren 

1892. 1 undersökningen deltogo då såsom biträdande geologer medicine-

kandidaten A. N. A. Arppe, ingeniören H. F. Blankett, filosofiemagistern 

A. Plathan och studenten L. Ii. Fonsélius. 

De allra västligaste delarne af kartbladet, till en bredd af ett par 

kilometer, rekognoserades redan sommaren 1889 af dr J. J. Sederholm 

och magister R. Herlin. 

Själfva det geologiska kartabladet i skalan 1:200000 är sam-

manstäldt i enlighet med biträdenas arbetskartor af ingeniör V. L. 

Åkerblom. De till beskrifningen bifogade höjd- och bärgartskartorna i 

skalan 1:400000 äro däremot utarbetade af undertecknad. 

Beträffande höjdkartan må meddelas, att densamma i hufvudsak 

är uppgjord med ledning af ryska topografiska kårens kartor. Endast 

för kartbladets nordöstra delar, till trakterna närmast väster om Saima-

kanal, hafva sådana karten- saknats. På tillförlitligheten hos denna del 

af höjdkartan kan därför ej ställas altför stora anspråk. 

De i beskrifningen införda kemiska analyserna äro alla utförda 

af undertecknad på Universitetets kemiska laboratorium. 

Helsingfors i Januari 1898. 

Huifo Berghell. 





K artbladet N:o 33 Wiborg omfattar följande sockendelar: Kartbladets 

inom Wiborqs län, Stranda härad: största delen af Wiborgs geografiska 
omfattning. 

socken; 

inom Kymmene härad: norra och största delen af Säkkijärvi 

socken, östligaste delen af Miehikkälä socken; 

inom Lappvesi härad: största delen af Lappvesi socken, östli-

gaste hörnet af Klemis socknar samt ett litet hörn af Taipalsaari 

sockens sydligaste del; 

inom Jääskis härad: södra delarne af Joutseno och Jääskis 

socknar samt ett mindre parti af västligaste St. Andréae. 

Det område, kartbladet Wiborg omfattar, gränsar i W. och S. 

till de tidigare utgifna kartbladen N:o 22 Walkeala och N:o 29 Säk-

kijärvi. Öfver de i N. och O. till kartbladet gränsande områdena hafva 

geologiska kartblad däremot ännu icke publicerats. 

Det allmänna skaplynnet hos landpartien inom ifrågavarande Landskapets 

kartområde varierar ganska betydligt. Största delen af området kan allmänna 
skaplynne. 

dock sägas vara jämförelsevis starkt kuperadt. Detta är isynnerhet 

fallet inom de bärgrika terrängerna, framför alt dem, där bärgen 

bestå af rapakivi. Dessa bärg uppnå nämligen ofta väldiga dimen-

sioner; icke sällan nå de en höjd af flere tiotal meter, hvarvid slutt-

ningarna ofta äro tvärbrant stupande, vildt förklyftade och sönd er-

styckade. Äfven grusmarkerna äro emellanåt mer eller mindre starkt 

kuperade. Detta gäller icke blott rullstensåsarne, utan äfven mo-

rängrusmarkerna. 

Oaktadt traktens jämförelsevis starka kupering påträffas icke 

utpräglade dalgångar i någon större mängd. 

Emedan bärgen mestadels uppträda spridda och icke i större sam- Da|(1.in„ai, 

manhängande massor, är förekomsten af längre sammanhängande 

dälder mellan desamma tämligen sällsynt. 
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De oftast förekommande, ehuru minst betydande dälderna hafva 

grupperingen af ås- och morängrushöjder att tacka för sin uppkomst. 

De vigtigaste dalarna äro däremot vattenerosionsdalar, hvilkas sling-

rande i ungefär N.W.-lig riktning utdragna lopp ofta kunna följas flere 

mil. På dessas bottnar framflyta i de flesta fall floder och åar, här 

och hvar utvidgande sig i grunda sjöar. 

Till stor del torde vattenerosionen hafva försiggått i gamla is-

erosionsdalar, för hvilken omständighet dalväggarnas former ganska 

ofta tala. Äfven säkra iserosionsdalar, utsträckta parallelt med den 

af refflorna antydda isrörelsen, hafva dock på flere ställen anträffats. 

Dalarnas bottnar äro mestadels täckta af torf- eller leraflagringar. 

I kartbladets sydöstra del finnas vidsträckta ler- och torfslätter, 

Slätter. hvilka genomdragas af gamla vattenerosionsdalar och tydligen hafva 

uppkommit genom den under äldre tider försiggångna aflagringen af 

deltabildningar vid mynningen af de här förekommande vattendragen. 

De vidsträcktaste slätterna inom kartbladet Wiborg utbreda sig 

eljes i trakterna söder om Salpausselkä. Ur dessa af sand, lera och 

torf bestående slättmarker höja sig dock här och hvar enstaka morän-

gruskullar och bärghymplar, emellanåt till en höjd af flere tiotal 

meter. Dessa upphöjningar ligga emellertid öfverhufvudtaget så spridda 

och hafva så ringa omfång, att de ej utöfva något nämnvärdt infly-

tande på omgifvande markers slättkaraktär. 

Orografi. Vid en flyktig blick på höjdkartan fäster man sig genast vid 

tvänne orografiska hufvudriktningar: en ungefär nordvästlig och en 

annan däremot i det närmaste normal. 

I den förra riktningen löpa räfflor, dalar, åar, sjöar, rullstens-

åsar och krossgrushöjder. Denna riktning sammanfaller med den 

forna landisens rörelseriktning. I den senare riktningen är rand-

moränen Salpausselkä och en del af den samma uppdämda sjöar 

äfvensom några enstaka ändmoränartade krossgrusbankar utdragna. 

Det inom kartbladet Wiborg fallande landområdet sluttar, så-

som af höjdkartan framgår, jämförelsevis starkt åt söder eller rättare 

sagdt sydost. Detta förhållande erhåller sin naturliga förklaring i 

den omständigheten, att området ligger alldeles i närheten af Finska 
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vikens kust. Den nordligast belägna grenen af Finska vikens innersta 

del, Wiborgska viken, skjuter också in i bladets sydöstra del. 

De högst belägna punkterna ligga i överensstämmelse med det 

nyss anförda i kartbladets nordvästra del, där man ganska ofta an-

träffar nivåer, som öfverstiga 100 meter. Här förekommer äfven 

kartbladets högst belägna punkt på en höjd af 115 m. ö. h. Lokalen 

ligger c. 2 km söder om sjön Syntymäjärvis södra del. 

Den i kartbladets nordvästra hörn framstrykande Salpausselkä 

framträder ganska tydligt i traktens topografi. Salpausselkä har sitt 

största intresse i egenskap af landisens randmorän (jfr längre fram). 

Men äfven dess betydelse såsom vattendelare är beaktansvärd, i det Vattendelare. 

att de norr om Salpausselkä förekommande vattnens aflopp helt och 

hållet äro belägna utom kartbladets gränser, t. o. m. på tämligen långt 

afstånd därifrån. Saimavattnen utflyta sålunda genom VVuoksen, La-

doga och Nevafloden i Finska viken. De i Kivijärvi sjö utfallande 

vattnen uttömmas åter genom Kymmene elf i Finska viken. Vatten-

delare mellan dessa båda vattensystem är Tallisenkangas rullstensås. 

De allra flesta af de söder om Salpausselkä inom Wiborgs-

bladet upprinnande vattendragen utmynna utan några större omvägar 

i Finska viken. De i kartbladets nordöstra del framrinnande vatten-

dragen, tillhörande Vuoksens vattensystem, hafva emellertid aflopp 

genom Ladogan och Nevan. Vattendelaren mellan dessa vattendrag 

och de sydväst därom framflytande kan anses framstryka tämligen 

rätlinigt från Lauritsala vid Saima kanal till Sunila by, belägen på 

60° 55' bredd, alldeles vid kartbladets östra gräns. 

Norr om Salpausselkä förekomma de största och tillika viktigaste S j ö a r o c h 

sjöarna. Här hafva vi äfven de östligaste källsjöarna Kotajärvi, Syn- vattendrag. 

tymäjärvi, Salajärvi m. fl. till Kivijärvi vidsträckta, genom hela Wal-

kealabladet utsträckta vattensystem. 

Sjöarna norr om Salpausselkä hafva oftast hårda, af sand och 

grus bestående bottnar. Stränderna äro i de flesta fall höga och ku-

perade, klädda med branta, oftast nakna bärgväggar. 

I motsats till den stora sjörikedomen norr om Salpausselkä 

förekomma söder om randmoränen jämförelsevis få och obetydliga 

J 
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sjöar. De flesta af de här uppträdande sjöarna äro genomloppssjöar 

för rinnande vatten, i följd hvaraf deras bottnar ganska ofta äro 

slammiga och dyiga. Källsjöar finnas dock äfven. Sådana äro t. ex. 

Wilkjärvi, Hanhijärvi, Karhusjärvi m. fl. 

I allmänhet äro sjöarna söder om Salpausselkä grunda; djupet 

öfverstiger ytterst sällan 10 meter. De äro ofta utsträckta i isrörel-

sens riktning; hafva följaktligen högst sannolikt iserosion att tacka 

för sin uppkomst. 

Endast tre floder af någon betydenhet, nämligen Kilpeenjoki, 

Juustilanjoki och Rokkalanjohi flyta ut inom Wiborgsbladet, i Wi-

borgska vikens innersta del. De flesta hafva däremot sina utlopp inom 

Säkkijärvibladet. 

De viktigaste af de inom Wiborgsbladet framrinnande floderna 

må i det följande särskildt framhållas. 

Längst i väster hafva vi då Urpalanjoki. Hufvudgrenen af 

denna flod faller emellertid till allra största del utom Wiborgsbladet, 

inom kartbladet Fredrikshamn. Dess östligaste, genom sjön Urpa-

lanjärvis norra del flytande källflöde upprinner dock inom Wiborgs-

bladet söder om Salpausselkä; dessutom genomflytes kartbladets syd-

västra hörn af en mindre del af floden, hvilken här ifrån N upptager 

den ställvis strida bifloden Ihakselanjoki, utgörande aflopp för de små 

sjöarna Hirvasjärvet ech lhaksenjärvi vid kartbladets västra gräns. 

Mot Säkkijärvibladets gräns utvidgar sig Urpalanjoki i sjön Pitkä-

järvi, som ligger inklämd mellan tvärbranta, flere tiotal meter höga 

rapakivibärg. 

Den inom kartbladet fallande delen af Santajoki utvidgar sig 

till största del i sjöar, såsom Ottojärvi, Ylijärvi, Husujärvi m. fl. 

Nivåskilnaden mellan de två förstnämda helt nära hvarandra liggande 

sjöarna är c. 15 meter och den dem förenande flodsträckan tämligen 

strid, med ett par forsar. Efter sitt utlopp ur Ylijärvi har däremot 

Santajoki ända till kartbladets södra gräns ett jämförelsevis lugnt 

lopp, med ett fall af endast några få meter. 

Den månggrenigaste floden inom Wiborgsbladet är Wilajoki, 

som har sina källflöden i Kankaanranta by söder om Salpausselkä. 

Wilajoki upptager, efter att hafva genomflutit Humaljärvi sjö, ett 
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stridt tillflöde från sjöarna Wilkjärvi och Keskimäinen.*) Here smärre 

forsar förekomma i detta tillflöde. Från Humaljärvi slingrar sig Wila-

joki genom kuperade moränmarker ända till Korpinenjärvi, till en början 

genomflytande ett par mindre sjöar, med ett fall af blott c. 10 

meter. Efter sitt utlopp ur Korpinenjärvi upptager den flere tillflöden 

af betydenhet från högra sidan, hvarefter den på en sträcka af väl 

12 kilometer utvidgar sig i Lahnajärvi och Pukalusjärvi hufvudsak-

ligen mellan tvärbranta rapakivibärg liggande sjöar. Vid kartbladets 

södra gräns infaller Wilajoki i den till allra största del inom Säkki-

järvibladet fallande sjön Hämcääisenjärvi, i hvilken äfven den söder 

om Lahnajärvi upprinnande bifloden till Wilajoki utmynnar. 

Närmast öster om Wilajoki belägna flod är Nisajoki, som upp-

rinner ur en källsjö vid foten af ett rapakivibärg NW om Timperi. 

Efter ett lopp af c. 30 kilometer genom ler- och moränmarker genom-

flyter den den grunda, till största del af torfstränder bekransade sjön 

Nisajärvi och framflyter sedan lugnt genom ler- och torfmarker till 

kartbladets södra gräns. 

Den östligaste af de inom Säkkijärvibladet utfallande floderna 

är Tervajoki, som upprinner 4 ä 5 km väster om Simola järnvägs-

station på gränsen mellan Lappvesi och Säkkijärvi socknar. I sitt 

öfre lopp framflyter denna flod till största del genom moränmarker. 

Från trakterna af Häsälä by till kartbladets södra gräns har den 

däremot utskurit sin bädd i ler- och sandaflagringar. Före sitt inlopp 

i Tervajärvi långsmala sjö upptager Tervajoki flere mindre tillflöden, 

af hvilka de flesta infalla i flodens högra, endast ett i dess vänstra 

strand. 

Den mest betydande af de i Wiborgska viken utfallande floderna 

är Hounilanjoki. Upprinnande ur sjön Hanhijärvi, belägen c. 6 kilo-

meter söder om Willmanstrand, genomflyter floden till först sjöarna 

Kaislasenjärvi, Pyhäkalanjärvi och ett par mindre sjöar. Till en 

*) Den i Humaljärvis västligaste vik infallande lilla ån har af förbiseende 

på tryckeriet dragits ända fram till Wilkjärvis sydöstra del, ehuru den ej bör 

sträcka sig längre än ett par hundra meter öster om landsvägen. Felet, som ej 

observerats vid korrekturläsningen af kartan, rättas härmed. 
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början har vattendraget ett i stort sedt N S-ligt lopp, men vid Mo-

nola gör det en tvär böjning åt SO, i hvilken riktning det tämligen 

rätlinigt framflyter en sträcka af flere tiotal kilometer, genomflytande 

de i samma riktning utsträckta sjöarna Telkjärvi och Hounilanjärvi. 

Under denna sträcka upptager Hounilanjoki ett par mindre tillflöden 

norrifrån från trakten af Hietala och Kempilä byar samt kort före 

sitt inlopp i Hounilanjärvi ett tillflöde från NW. Efter sitt utflöde 

ur Hounilanjärvi framflyter floden ännu en sträcka af ett par tiotal 

kilometer i SO-lig riktning genom bördiga lermarker, men gör sedan 

en tvär svängning åt NNW, betingad af terrängförhållandena, för att 

åter i trakterna af Nurmis järnvägsstation, efter att hafva bildat en 

egendomlig dubbelögla, återtaga sitt sydostliga lopp. 

Vid Nurmis station inflyter i Hounilanjoki en större biflod Rok-

kalanjoki, hvilken har sitt nordligaste källflöde i lerslätterna söder 

om Salpausselkä. Under flodens lopp åt S och SO inflyta i den 

samma talrika smärre tillflöden, ofta utgörande aflopp för små in-

sjöbäcken. 

Kort före sitt utlopp i Wiborgska viken upptager Hounilanjoki 

ännu en något större biflod från N, nämligen Hanhijoki, som genom-

flyter sjön Kotijärvi. 

Floderna Juustilanjoki och Kilpeenjoki flyta icke direkt ut i 

Wiborgska viken, utan i sjön Juustilanjärvi. Den förra floden upp-

rinner ur sjön Karhusjärvi söder om Salpausselkä. Inom Lappvesi 

socken genomflyter den så godt som uteslutande bördiga ler- och 

torfmarker, hvaremot den inom Wiborgs socken till stor del framrin-

ner genom oländiga mellan rapakivibärg inklämda moränmarker. 1 

sitt nedre lopp, mellan Jyrkilä och Juustila byar, är flodfåran emel-

lertid inskuren uteslutande i lera. — Väster om Rättijärvi upptager 

Juustilanjoki den från Kärkjärvi kommande bifloden Kananoja. 

Kilpeenjoki upprinner ur några små, mellan rapakivibärg in-

klämda moränsjöar i Myrä by öster om Nuijamojärvi. Den har hela 

vägen ända till sitt utlopp i Juustilanjärvi ett mycket slingrande lopp 

samt upptager under sin väg talrika tillopp från båda sidor. 

Hufvudgrenen af det till Wuoksens vattensystem hörande vatten-

draget i kartbladets nordöstra hörn, Suokumaajoki har i stort taget 
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W-O-ligt förlopp. Flodens källor ligga nedanom Salpausselkä i Par-

tala by. Den rinner ända till Suokumaajärvi sjö uteslutande genom 

lermarker och utgör en sträcka af flere tiotal kilometer norra gräns 

för Konnunsuo vidsträckta torfmark. Väster om Leppälä genomflyter 

den äfven en mindre sträcka Konnunsuo, upptagande från SO tillflöde 

från en inne i kärrmarken belägen liten sjö. Härefter gör den en 

-sväng i nordlig riktning mot Nevala by, där den åter bildar en knä-

formig böjning åt SO, för att, framslingrande genom en smal lerdal-

gång, utmynna i Suokumaajärvi. Efter sitt utlopp ur Suokumaajärvi 

flyter den en sträcka af 3 ä 4 kilometer genom bärgig och stenbunden 

moränmark, för att dock snart åter inskära sin fåra i bördiga ler-

marker. — I Kuurmaanpohja by upptager Suokumaajoki ett månggre-

nigt tillflöde från norr. 

Längst i NO faller ännu inom karlbladet Wiborg ett par smärre 

delar af den mäktiga Wuoksenfloden, genom hvilken de vidsträckta 

Saimavattnen söka sig väg till hafvet. 

Slutligen må nämnas den för kommunikationen så viktiga mellan 

Saima sjö och Wiborgska viken dragna Saima kanal, ehuru detta vat-

tendrag till stor del uppstått genom mänskligt ingripande och ej är 

någon af naturen danad vattenväg. 

Morängruset, rullstensgruset och sandaflagringarna äro ofta be- Skogar, 

vuxna med värdefulla skogar. Skogsmarker af större betydenhet 

förekomma isynnerhet i kartbladets nordvästra delar, främst uppe på 

randmoränen Salpausselkä. Skogshushållningen är dock i allmänhet 

hos privatpersoner alt annat än rationell. De flesta väl skötta skogar 

tillhöra staten. 

Den odlingsbara jorden inom kartbladet Wiborg måste öfver- Bördighet, 

hufvudtaget sägas vara ganska bördig. De vidsträckta lerslätterna 

söder om Salpausselkä och i bladets sydöstra del bära öfveralt, där 

de äro förnuftigt skötta, mycket god växtlighet. Tyvärr ligga dock 

flerstädes bördiga lerfält fullkomligt obebrukade; för att nu ej tala 

om de ställvis ganska vidsträckta, ofta på lergrund hvilande torf-

markerna, hvilkas utdikning och uppodlande helt visst på en mängd 

ställen godt skulle löna sig. 
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Näringskällor. Hufvudnäringen är, oaktadt befolkningens ringa håg för ett ra-

tioned skötande af jorden, åkerbruk. Endast på ytterst få ställen 

står dock denna hufvudnäringskälla på så hög ståndpunkt, att span-

mål kan föras ut i marknaden. Tvärtom är afkastningen ofta så 

liten, att stora massor råg måste importeras från St. Petersburg. 

Bland binäringar må i främsta rummet nämnas boskapsskötsel 

och mejerihandtering äfvensom fraktfart och skogshandel, hvilka sist 

nämda näringsgrenar isynnerhet med stor förkärlek idkas af den 

rörliga, för alt slags köpslående anlagda befolkningen. Vidare utgör 

fisket en icke oviktig näringskälla för befolkningen vid de talrika 

sjöarna, främst naturligtvis Saima, 

inrättningar Industriella inrättningar af större betydenhet förekomma i trak-

terna kring Willmanstrand och Wiborg. Bland dessa har på kartan 

skildt utmärkts endast Kaukas' storartade trådrullefabrik öster om 

Willmanstrand, med hvilken helt nyligen förenats en större fabrik 

för framställning af cellulosa på kemisk väg. 

Natursköna Inom kartbladet Wiborg råder ingen brist på natursköna ställen, 
ställen. 

Här ma endast omnämnas den makalöst vackra vägen genom Saima ka-

nal upp till Bättijärvi; den hänförande utsigten öfver Saimavattnen med 

sina grönskande holmar från någon dominerande punkt uppe på Sal-

pausselkä; Monrepos' härliga park i Wiborgs omedelbara närhet, denna 

park, som natur och konst i förening gjort till hvad den i detta nu 

är: ett sannskyldigt finskt Eden. 

Allmänn 
öfverblick. 

Bärggrundens beskaffenhet. 

Bärggrunden utgöres inom den ojämförligt största delen af 

kartbladet Wiborg af rapakivibärgarter. Dessa förekomma så godt 

som ensamt härskande söder om sextioförsta breddgraden, där äldre 

bäEgarter: graniter, skiffrar och kvartsit uppträda endast i småområden 

i trakterna omkring Taalikkala by och Humaljärvi sjö, belägna å ömse 

sidor om Willmanstrands järnvägslinje. I kartbladets västra hälft 

sträcker sig rapakivin t. o. m. flere bågminuter nordligare än sextio-
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första breddgraden och längst i nordväst går den t. o. m. utöfver 

kartbladets norra gräns. 

De i kartbladets norra och nordöstra delar uppträdande bärg-

arterna bestå till allra största del af graniter äldre än rapakivi. 

Dessutom uppträda i trakterna omkring Willmanstrand glimmergneis, 

hornblendegneis och kalksten. 

Kristalliniska skiffrar. 

Endast ett mindre parti glimmergneis förekommer inom kart-

bladet Wiborg, väster om Haukkola by i Lapp vesi socken. Bärg-

arten här är i allmänhet Tämligen glimmerrik, af grå färg och 

något flasrig beskaffenhet. Huvudbeståndsdelarna utgöras af grå 

kvarts och fältspat samt mörkgrön biotit, ofta ersatt af hornblende; 

violetta granater uppträda ställvis såsom accessoriska mineral. Skik-

tens strykning är N 40°—50° W , stupning vertikal eller 80° åt SO. 

Emellanåt äro skikten starkt veckade och mellanlagras då oftast pa-

rallelt med strykningen af intrusiva granitådror. 

Allra största delen af den norr om Willmanstrand förekom-

mande gneisen är så starkt hornblendehaltig, att den måste betecknas 

såsom hornblendegneis. Mineralsammansättningen är den samma 

som hos glimmergneisen, blott med den skilnad att hornblendet öfver-

alt uppträder i betydligt större mängd än biotiten. Som accessoriska 

mineral förekomma granat och svafvelkis. 

Strukturen är oftast fin-småkornig, någon gång nästan tät; färgen 

än grågrön än mörkgrön, beroende på hornblendets mindre eller 

större riklighet. 

Skiffrigheten är af ganska varierande tydlighet. Oftast är den 

mycket tydlig. Stundom förefaller åter bärgarten vid ytligt betrak-

tande att vara rent massformig. I de flesta fall äro skikten veckade 

och ofta vresigt hopskrynklade. Strykning och stupning äro hos 

hornblendegneisen de samma som hos glimmergneisen. 

C. 2 km söder om Willmanstrand förekommer vid Ihalais by 

ett till allra största del af grus-, sand-, ler- och torfaflagringar be-

Glimmer-
gneis. 

Hornblende-

gneis. 

Kalksten. 
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täckt kalkstenslager. Den här uppträdande kalkstenen är så godt 

som öfveralt af tämligen grofkristallinisk beskaffenhet och har mesta-

dels mycket tydlig romboédrisk spjälkbarhet. Någon gång blir dock 

äfven kalken fmkornigare, t. o' m. nästan tät, marmorartad. Denna 

täta varietet uppträder dels såsom endast ett par centimeter breda 

ådror inne i den grofkorniga kalken, dels vid salbanden mot i kalken 

inlagrade eller den samma genomsättande bärgarter. Dock inträffar 

det endast undantagsvis att kalken vid kontakten mot de inne i den 

samma förekommande bärgarterna är tät, utan förblir den oftast 

ända intill kontakten grofkristallinisk. 

Kalken är i de flesta fall ytterst ren och af helhvit eller 

vattblå, sällan grå färg. På ett och annat ställe observeras dock en 

något förorenad kalkvarietet med gräsgröna, grönblåa eller smutsbruna 

ränder. 

I inneslutna gångformiga partier äfvensom vid kontakten mot 

de inne i kalken uppträdande bärgarterna blir kalken stundom dolo-

mitisk. 

Kalken mellanlagras af ett par decimeter mäktiga, starkt veckade 

lager af en finkornig hornblendegneis, hvilken i form af skarpa ryggar 

framstår ur kalkens ytpartier. Dessutom genomsättes den af gångar af 

en granitisk bärgart af rödlett färg (antagligen rapakivi). 

Kalken är öfverhufvudtaget mycket otydligt skiktad, hvarför 

strykning och stupning ej kunnat direkt uppmätas. Dessa äro dock 

tydligen de samma som hos den i kalken inlagrade hornblendegneisen, 

för hvilken strykningen bestämts till N 15° å 20° W , stupningen till 

60° å 70° ONO. 

Kvartsit. NO om Tuppila by i Lappvesi socken förekomma några små 

bärg af kvartsit. Kvartsiten är än af röd än af gråaktig färg; den 

för i senare fallet något mörkfärgad glimmer. Bärgartens skiktning 

är ställvis ganska skarpt framträdande, vågformigt utsträckt i ungefär 

W-O. Stupningen är vertikal eller öfver 80° sydlig. Förklyftning i 

rät- eller snedvinkligt parallelipipediska block iakttages ganska ofta. 

Till utseendet påminner denna kvartsit, isynnerhet den röda, 

starkt om en tryckmetamorfoserad ursprungligen sedimentär sand-
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sten och är äfven tydligen att anses som en sådan. Graniten i den 

västligare af de två granithällarna söder om Taalikkala ligger äfven 

ofvanpå en kvartsit af rödbrun färg, som redan makroskopiskt företer 

tydligt framträdande klastisk struktur. Denna bärgart hör tydligen, 

oaktadt sitt något afvikande utseende, till samma afiagring som Tup-

pilakvartsiten. Dess strykning är c. 70° W, stupning 70°—90° nordlig. 

Den SO om Taalikkala uppträdande såsom »plagioklasrik Plagioklasrik 
skiffer. 

skiffer» på kartan betecknade bärgarten är i flere hänseenden af 

stort intresse. Bärgartens mineralbeståndsdelar äro labrador, py-

roxen, ortoklas och kvarts. Såsom accessoriska mineral förekomma 

magnetit och apatit. Det ymnigast uppträdande mineralet är labra-

dorfältspalten, som visar en mycket tydlig tvillingssträckning och ofta 

är uppgrumlad af en mängd obestämbara, opaka och mörkfärgade 

stoftpartiklar (antagligen magnetit). Pyroxenen förekommer såväl 

rhombiskt som monoklint utbildad. Strukturen visar sig mikrosko-

piskt vara den för kristalliniska skifferbärgarter kännetecknande. 

Skiktningen hos denna skifferbärgart är i allmänhet svagt fram-

trädande och kan t. o. m. ofta alldeles icke iakttagas. Där skikt-

ningen är någorlunda tydlig, är bärgarten vanligtvis mera jämnkornig. 

Skikten stryka fram i ungefär W-O-lig riktning, äro vågformigt böjda 

och hafva tämligen vertikal stupning. 

Bärgartens färg är i friskt brott mörkgrå; i ytpartierna är färgen 

dock oftast ljusgrå. Strukturen är ofta porfyroidisk, i det att stäng-

liga kristaller af grågrön, i ytan hvit labrador ligga porfyriskt in-

strödda i bärgartens grundmassa. Då dessa porfyriska kristaller nu, 

såsom stuudom är fallet, ligga radielt anordnade i stjärnformiga hopar, 

erhåller bärgytan ofta ett egendomligt utseende, i det att mot en 

grå botten afteckna sig gråhvita stjärnformiga kristallhopgyttringar 

(jfr. fig. 1, som afbildar i rapakivi inneslutna fragment af bärgarten 

i närheten af Simola järnvägsstation). 

I handstuff är ofvan skildrade porfyroidiska skifferbärgart, då 

den är skenbart massformig, ofta så lik en diabas (labradorporfyr), 

hvilken förekommer såsom fragment i rapakivin i Simolatrakten, att 

man makroskopiskt knapt kan skilja dessa bärgarter från hvarandra. 
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Antagligen bör äfven den »plagioklasrika skiffern» uppfattas såsom 

en metamorfoserad diabas eller tuSbärgart. Härför talar den nära 

öfverenstämmelsen i dessa båda bärgarters kemiska sammansättning. 

En analys af skiffern har gifvit följande resultat: 

i — — t 

Fig. 1. 

Si02 51.36 % 

A1203 13.48 » 

Fe203 12.77 » 

FeO . 5.05 » 

CaO . . . . - . . . , 7.45 » 

MgO 3.71 » 

K20 . . • 0.86 » 

Na20 4.29 » 

Gl. förlust 1.05 

Summa 99.97 

Denna sammansättning öfverenstämmer, såsom synes, ganska nära 

med den längre fram anförda för ett i rapakivin vid Simola före-

kommande labradorporfyrfragment. 
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Skit'ferbärgarten framter på otaliga stallen rödaktiga, parallelt 

med skiktningen långsträckta knölar i ytan (jfr. fig. 2, hvari dock 

begränsningen framstår vida skarpare än i naturen), hvilka bestå af 

en kvartsporfyrliknande, skiffrig bärgart, som makroskopiskt ofta 

Fig. 2. 

ganska mycket liknar de rapakivibärgarter, hvilka förekomma anstående 

strax söder om skifferområdet, men däremot under mikroskopet visar 

kristallinisk skiff er struktur. Dess härkomst synes tillsvidare vara dunkel. 

På inskränktare områden blir skifferbärgarten i ytan ofta all-

deles ljus, gråhvit. På några millimeters djup under ytan är dock 

2 
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färgen mörkare grå och bärgarten felsitisk. I närheten af sådana 

ställen förekomma så godt som alltid partier af kvartsporfyrliknande 

bärgarter, hvarför det synes möjligt att man här har att göra med 

en felsitisk kontakt mellan båda bärgarterna. 

Ofvan skildrade skiffer- eller rättare vulkaniska tuffbärgart är 

egnad att tilldraga sig särskildt intresse på grund af sin jämförelsevis 

höga ålder. Den är nämligen bevisligen äldre än den söder om Taa-

likkala och Mahalaisenjärvi uppträdande arksciska graniten, enär denna 

senare bärgart innesluter fragment af den förra. Bärgartens höga 

ålder bestyrkes äfven af dess starkt tryckmetamorforserade karaktär. 

Plagioklaslamellerna visa sig oftast under mikroskopet vara bräckta 

eller starkt böjda. 

Granitbärgarter. 

idre »ra - D e inom kartbladet uppträdande graniterna variera betydligt till 

niter». färgen. De äro än rent gråa, än röda, än rödgråa och torde öfver-

alt vara s. k. »äldre graniter» eller hörande till den prebottniska 

komplexen. 

Huvudbeståndsdelarna äro fältspat, kvarts och biotit, som ofta 

förekommer i ymnig mängd, hvarjämte äfven hornblende i de flesta 

fall ingår såsom väsentlig beståndsdel. Fältspaten visar sig till öfver-

vägande del vara plagioklas, men vid mikroskopisk undersökning 

iakttages i de flesta präparat äfven ortoklas och mikroklin. Accesso-

riskt uppträda ofta granat, apatit och magnetit, någon gång äfven 

pyrit. 

På ett par ställen har iakttagits att hornblendehalten i hög grad 

tilltagit på biotitens bekostnad. Någon gång kan biotiten t. o. m. 

totalt ersättas af hornblende. I detta fall tyckes fältspaten till öfver-

vägande del utgöras af ortoklas och mikroklin, då däremot plagioklas 

uppträder i underordnad mängd. 

Vanligen äro graniterna af jämnt fin- till medelkornigt gry. Ställ-

vis blifva de dock porfyrartade genom i grundmassan utsöndrade 

större och mindre, än röda än gröngråa eller gråhvita fältspatkristaller. 
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De röda fältspaterna (antagligen ortoklas) äro ställvis omgifna af 

hvita ringar (af oligoklas?) såsom i rapakivi (jfr fig. 3). Någon 

förväxling med rapakivi kan dock icke komma i fråga, emedan 

graniterna redan makroskopiskt visa en tydlig tryckskiffrighet (jfr. 

f. ö. det tydligt prässade partiet i fig. 3 nedtill till vänster), upp-

kommen genom regionalmetamorfos, hvilken vid mikroskopisk un-

dersökning blir än mera i ögonen fallande. Plagioklasernas tvillings-

lameller äro t. ex. i de undersökta präparaten ofta ytterst starkt böjda; 

emellanåt är lamelleringen t. o. m. helt och hållet förstörd. Likaså 

Fig. 3. 

visar biotiten stundom böjda lameller. Kvartsen har oftast undulös 

utsläckning; någon gång kan den t. o. m. vara alldeles uppkrossad i 

skilda delar, hvilka utsläcka ljuset i olika riktningar. 

Den genom dynamometamorfos uppkomna tryckskiffrigheten hos 

graniterna, både de jämnkorniga och de porfyrartade, framträder ställ-

vis så tydligt att man i stuff lätt skulle kunna förväxla bärgarten 

med en gneis. I fast klvft är dock en sådan förväxling omöjlig, 

emedan bärgarten innesluter talrika fragment af andra bärgarter. 
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Gånggranit. De äldre graniterna genomsättas ofta af än snörräta, än oregel-

bundet begränsade gångar af en finkornig röd granit. Huvudbe-

ståndsdelar i denna bärgart äro kvarts och mikroklin. Ytterst under-

ordnadt förekommer biotit, som oftast uppträder i mycket små, 

tafvelformiga fjäll. I alla undersökta präparat iakttagas därjämte 

starkt ljusbrytande granater med trasiga,på resorption tydande former. 

Granaterna hafva öfveralt idiomorf begränsning mot den af kvarts 

och mikroklin bestående grundmassan. 

7 3 -e, o --z. - m . . 

Fig. 4. 

I de oregelbundet förlöpande granitgångarna har på flere ställen 

iakttagits utsöndringar af ren kvartsmassa i gångens centralare delar 

(jfr. fig. 4). 

Rapakivibärgarter. 

Af rapakivibärgarter förekomma flere skilda strukturmodifikationer: 

typisk grofkornig rapakivi, medel- till grofkornig rapakiviartad granit, 

granitporfyrartad rapakivi och finkornig rapakivigranit. Dessa olika 

varieteter må här nedan hvar för sig erhålla en skild kortfattad be-

skrifning. 
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Hufvudbeståndsdelarne i denna allmänt bekanta bärgart äro Typisk rapa-

ortoklas, plagioklas, kvarts, biotit och hornblende. Såsom tillfälliga k i v u 

beståndsdelar iakttagas i mikroskopiska präparat apatit, magnetit, 

zirkon och flusspat. Bärgartens grundmassa består af en medel- till 

finkornig blandning af hufvudmineralen. Ur denna grundmassa äro 

porfyriskt utsöndrade mindre och större, vanligtvis sfäroidalt eller 

/ rrt- ^ ^ V ' y 

Fig. 5. 

ellipsoidiskt begränsade orktoklasindivider. [Dessa ortoklasbollar om-

gifvas vanligen af ett grågrönt oligoklashölje af från ett par milli-

meters ända till en centimeters tjocklek. Bapakivin erhåller genom 

förekomsten af dessa fältspatsbollar ett särdeles karaktäristiskt ut-

seende, som isynnerhet i bärgens ytpartier framträder mycket skarpt. 

Den gröna oligoklasen antager nämligen genom atmosfäriliernas infly-

tande en nästan rent hvit färg, i följd hvaraf bärgarten i dagytan är 
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fullströdd med mindre och större hvita ringar omgifvande en kärna 

af mestadels oomvandlad, röd ortoklas. 

Icke alltid hafva de porfyriska ortoklaserna dock rundade former. 

Ofta iakttages äfven mer eller mindre tydliga kristallformer. Äfven 

i detta fall omgifves ortoklasen oftast af ett gråhvitt oligoklashölje. 

Så godt som öfverallt äro de porfyriskt utsöndrade ortoklaserna 

fullströdda med tätt liggande små svarta glimmerfjäll, hvilka emellanåt 

äro anordnade i konsentriska ringar parallelt med ortoklasernas 

konturbegränsningar. 

/ -t. 'C-e. -r 

Fig. 6. 

Storleken af ortoklasbollarna växlar betydligt; från 1 ända till 

17 cm diameter har uppmätts. 

Utom ofvan nämda ortoklasbollar iakttagas ofta inne i rapakivin 

bollar af en finkornig granitisk sammansättning, än omgifna af, än 

saknande plagioklashölje. Dessa inneslutningar äro icke alltid så 

regelbundet rundade som ortoklasbollarna, utan kunna emellanåt på 

samma gång begränsas af en blandning af krokiga och räta linier. 

Oligoklashöljet (där det förekommer) når hos dessa bollar vanligen 

en ansenlig bredd, omkring en centimeter i medeltal. Bollarna själfva 

äro också i genomsnitt större än ortoklaskristallerna, i det sådana 

som mäta ända till 2 dm i genomsnitt hafva iakttagits. 
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Den typiska rapakivins kemiska sammansättning framgår af 

följande analys, utförd å ett prof från en i närheten af Simola järn-

vägsstation uppträdande rapakivibärgart: 

Si02 71.53 % 

A1203 13.70 

Fe203 1.79 

FeO 2.34 

CaO 2 .08 

MgO 0 .48 

K 20 6 .71 

Na20 2.82 

Gl. förlust 0.34 

Summa 101.79 

Denna strukturvarietet står mycket nära den typiska rapakivin, Rapakiviartad 

från hvilken den endast skiljer sig genom afsaknad af ortoklasbollar granit, 

med oligoklashölje. Porfyriskt utsöndrade ortoklaser utan oligoklas-

hölje äfvensom porfyriska plagioklaskristaller äro däremot vanliga i 

denna af art af rapakivin. 

Norr om Penttilä by i Lappvesi socken förekommer i ett par Granitporfyr-

bärg en egendomlig rapakivivarietet, som hittills icke annorstädes artad rapakiv. 

anträffats i fast ldyft, hvaremot den samma upprepade gånger obser-

verats som lösa block i trakterna SO om Wiborgska viken. 

I fråga varande bärgart är granitporfyrartadt utbildad. Grund-

massan består af en jämnkornig blandning af kvarts, fältspat och 

biotit. Af dessa mineral uppträder biotiten vanligtvis mera ymnigt. 

Någon gång träder den dock starkt tillbaka, ja, kan t. o. m. alldeles 

saknas, i hvilket fall grundmassan utgöres af en skriftgranitisk bland-

ning af kvarts och fältspat. Det porfyriskt utsöndrade mineralet är 

ortoklas, som ofta uppträder i tvillingar enligt karlsbaderlagen. 

Mineralbeståndsdelarna i den finkorniga rapakivigraniten äro Finkornig ra-

alldeles de samma som i ofvan beskrifna rapakivivarieteter. Det mest Pal"vigramt. 

karaktäristiska för ifrågavarande bärgart är en skriftgranitisk samman-

växning mellan kvarts och fältspat, hvilken nästan alltid iakttages 
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under mikroskopet, stundom t. o. m. redan makroskopiskt, ifall bärg-

arten ej är altför finkornig. 

Den linkorniga rapakivigraniten är vanligtvis jämnt finkornig. Ofta 

händer dock att den innehåller tydliga rapakivibollar. Detta inträffar 

isynnerhet i närheten af fragment af äldre bärgarter, hvarvid bollarna 

företrädesvis uppträda emellan de skilda fragmenten (jfr. ligg. 5—7, 

^f Öls, 2-c. TS-> e f v rr-

Fig. 7. 

specielt fig. 6). Dock hafva äfven bollar iakttagits utan att några 

fragment observerats i närheten. De bollförande delarna af rapa-

kivigraniten uppträda i detta fall i oregelbundet gångformiga partier 

(jfr fig. 8). 

Grönfärgacle Både den grofkorniga rapakivin och den rapakiviartade graniten 
rapakivibärg- a n t a g a stundom en grönaktig färgton. Dessa grönfärgade rapakivi-

arter. 
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bärgarter visa sig äga en mineralogisk sammansättning, som t. o. m. 

i mikroskopiskt undersökta präparat mycket nära öfverenstämmer med 

de rödfärgade rapakivibärgarternas. Enda skilnad är att i de grön-

färgade rapakivibärgarterna öfverhufvudtaget förekomma en rikligare 

mängd porfyriskt utsöndrade plagioklaskristaller än i de rödfärgade. 

Äfven den kemiska sammansättningen tyckes ganska nära öfver-

enstämma med den hos normal röd rapakivi. En kemisk analys af 

en grönfärgad rapakiviartad granit från närheten af Simola järnvägs-

station gaf sålunda följande resultat: 

I S i - V - V i 

'7 .... .—r : 

« « 

i « \\W 

' ' , •••*»• v" 
4 * %». • • i. 
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f c) e c. i' m c ~t 

Fig. 8. 

Si02 66.95 % 

A1203 15.03 

Fe203 2.14 

» 

» 

FeO 3.23 » 

CaO 3.22 » 

MgO 0.33 » 

K20 2.46 » 

Na20. . 4.43 » 

Gl. förlust 0.39 » 

Summa 98.18 
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Den egendomliga gröna färgen torde därför hufvudsakligen vara 

orsakad af de ingående fältspatsbeståndsdelarnas gröngråa färgtoner 

(äfven ortoklaserna hafva ofta grönaktiga färger). 

Den i de grönfärgade rapakivivarieteterna ingående plagioklasfält-

spaten utgöres till största del af labrador. De uppträdande labra-

dorkristallerna uppnå stundom aktningsvärda dimensioner; sådana 

med en längd af inemot en decimeter i hufvudaxelns riktning äro 

ingen sällsynthet. Dock torde dessa fältspatkristaller antagligen icke 

hafva utkristalliserat ur rapakivimagna, utan utgöra de sannolikt re-

ster af i rapakivin inneslutna, till största del uppsmälta fragment af 

labradorrika bärgarter, främst diabas *). Faktum är också, att rapa-

kivibärgarterna äro grönfärgade just i de trakter, där fragment af 

diabas i rikligare mängd förekomma inbäddade i de samma, såsom 

t. ex. i trakterna omkring Simola järnvägsstation. 

I rapakivi- Diabasfragmenten hafva vanligen rundade, mera sällan skarp-

bärgarter in- kantiga former. Deras storlek växlar betydligt, från några cm3 till flere m2. 

basfragment Vanligen är diabasen finkornig till tät med egendomlig horn-

felsartad struktur och porfyriskt utsöndrade aflånga plagioklaslister 

(labrador) af mörkgrön färg. Diabasen påminner makroskopiskt starkt 

om den tidigare (ss 15—18) beskrifna plagioklasrika skifferbärgarten, 

hvilken den äfven i kemiskt hänseende står ganska nära, såsom ef-

terföljande analys utvisar. 

Si02 52.82 % 

A1203 16.39 » 

Fea03 2.31 » 

FeO 10.92 » 

MnO spår 

CaO 7.87 » 

MgO 3.43 s 

K 20 0.92 » . 

Na20 4.83 » 

Gl. förlust 0.48 » 

Summa 99.97 

*) Dr Frosterus, som ingående studerat dessa »uppsmältningsfenomen» i 

rapakivibärgarterna, kommer i närmaste framtid att publicera ett arbete, Iivari 

dessa saker beröras. 
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De olika rapakivivarieteterna öfvergå vanligen utan några skarpa Rapakivibärg-

gränser i hvarandra. Endast den finkorniga rapakivigraniten genom- a r t e r n a s m" 
bördes förhål-

sätter emellanåt såsom gångar med skarp kontakt den normala rapa- lande. 

kivin och rapakiviartade graniten. 

Rapakivibärgarterna äro de yngsta af de inom Wiborgsbladet Rapakivibärg-

uppträdande bärgarterna och innesluta äfven fragment af alla före- a r t e n i a s för" 
hållande till 

kommande äldre bärgarter med undantag af kalkstenen, som dock ä|<jre jjärg-

äfven genomsättes af gångar af granit som sannolikt hör till rapa- arter, 

kivin (jfr sid. 14). De partier af äldre bärgarter, hvilka på fyra skilda 

ställen inom Wiborgsbladet finnas inne i rapakivimassivet (jfr. bärg-

artskartan), böra med största sannolikhet betraktas såsom det genom 

erosion blottade underlaget för ett här ursprungligen utbredt samman-

hängande täcke af rapakivibärgarter. 

Rapakivibärgarterna gränsa vanligen mot de äldre bärgarterna 

med mycket skarpa kontaktlinjer. Vid kontakterna har ingenstädes 

observerats någon förändring hos rapakivin, hvaremot det blottade 

underlaget af äldre bärgarter ofta framvisar en tät, hornfelsartad 

struktur. W om Tuppila iakttages äfven vid gränsen mellan den 

plagioklasrika skiffern och rapakivin på flere ställen åtminstone sken-

bart intrusiva kontakter. 

Nyttiga bärgarter. 

Den vid Ihalais förekommande kalkstenen lämpar sig särdeles Kalksten, 

väl för kalkbränning på grund af dess stora renhet. En kalkugn 

är också redan anlagd tätt intill järnvägen. Den brända produkten 

uppgifves vara af ypperlig kvalitet. Isynnerhet skall detta vara fallet 

med den vattblåa kalken. 

De i kalkaflagringen uppträdande främmande bärgarterna (jfr. 

sid. 14) äro i allmänhet icke till något men vid bränningen, emedan 

de ej äro för intimt inblandade i kalken, utan denna senare öfver-

hufvudtaget bibehåller sig fullkomligt ren äfven mellan lagren och 

lagergångarna af de andra bärgarterna. 

Kalken uppgafs blifva af bättre beskaffenhet mot djupet. 
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Rapakivi Den jämnkorniga rapakivigraniten, isynnerhet den mörkfärgade, 

granit. användes med fördel till byggnadssten. Flere stenbrott finnas i denna 

rapakivivarietet. I närheten af Simola järnvägsstation är t. ex. ett 

större sådant beläget, hvarest byggnadssten i flere års tid altsedan 

byggandet af Helsingfors—St. Petersburgs järnvägslinje brutits dels 

för statsj är n vägarnas i sydöstra Finland dels för bolaget Granits i 

Hangö räkning. I Willmanstrands omgifningar finnas äfven flere 

stenbrott i mörk rapakivigranit, från hvilka staden förser sig med 

byggnadssten. Från de söder om staden belägna stenbrotten har 

t. o. m. i c. 20 års tid sten i stora kvantiteter släpats till Ryssland. 

Bärgarten här har ett mycket vackert utseende och låter lätt kila 

sig i regelbundna stycken af alla möjliga former och storlekar. 

Kvartära bildningar. 

Märken efter istiden i fast bärg. 

De enda märkena i fast bärg efter en forntida nedisning äro, 

frånsedt bärghällarnas afrundade och jämnade former, räfflorna. 

Dessa äro emellertid ganska ojämnt fördelade öfver kartbladsområdet, 

beroende på bärggrundens beskaffenhet inom olika delar af det 

samma. 

Talrikast förekomma räfflor inom de delar af kartbladet, där 

bärgarter äldre än de till rapakivigruppen hörande uppträda. Detta 

är naturligtvis beroende af rapakivibärgarternas jämförelsevis ringa 

motståndskraft mot atmosfäriliernas inflytande, i följd hvaraf dessa, 

isynnerhet den normala, grofkorniga och lätt förvittrande rapakivin, 

äro föga egnade att under någon längre tid bevara i dem inristade 

räfflor. 

Bäffelobservationer äro inom kartbladet Wiborg gjorda på in-

emot ett hundra olika ställen. Men af dessa observationslokaler 

ligga endast obetydligt mer än halfva antalet inom rapakiviterrängen, 

oaktadt rapakivibärgarterna intaga en ungefär sex gånger så stor areal 

af området som öfriga bärgarter tillsamman. 
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Räfflor med en medelriktning af N 30° W (gränsvärden N 25° 

och 35° W) uppträda allmännast. Onderordnadt uppträda sådana 

med en medelriktning af N 15° W (gränsvärden N 10° och 20° W). 

I de östligaste delarna af området hafva därjämte iakttagits enstaka 

räfflor inristade i N 35°—45° W. 

Räfflorna med medelriktningarna af resp. N 30° och 15° W 

uppträda oberoende af hvarandra så godt som öfveralt inom kart-

bladet. Korsräfflor, tillhörande båda dessa system, hafva iakttagits 

endast på tvänne ställen, nämligen norr om Nurmis järnvägsstation 

i kartbladets sydöstra del N 13° och 30° W samt väster om Kiiala 

gård, belägen c. 10 km SSO om Willmanstrand, N 20° och 30° W . 

På båda ställena äro de västligare räfflorna af yngre ålder. 

På ett ställe, mellan Ilves och Varis byar i Säkkijärvi socken, 

hafva vågräta räfflor N 30° W observerats i sidan af en tämligen 

brant bärgvägg. En dalgång framstryker här i samma riktning som 

räfflorna. 

De iakttagna räfflornas beskaffenhet varierar betydligt, beroende 

af sammansättningen hos den bärggrund, i hvilken de äro inristade. 

De i rapakivibärgarter uppträdande räfflorna bilda oftast grofva och 

skrofliga, jämförelsevis djupa fåror. I dessa bärgarter hafva sålunda 

icke sällan iakttagits räfflor med en bredd af ända till 2 ä 3 cm. 

I skiffer-, gneis- och kvartsithällar äro däremot räfflorna oftast fina 

och släta. Synnerligen vackra och ytterst tydligt inristade äro de 

på holmar och uddar i Saima iakttagna räfflorna. 

Lösa jordarter. 

De olika slagen af lösa jordarter äro, med undantag dock af Allmän 

rullstensgruset, ganska likformigt fördelade öfver kartbladet Wiborg. öfverblick. 

Till och med de i de starkt bärgiga trakterna i kartbladets östra delar 

förekommande torf-, sand-, ler- och moränaflagringarna ligga ganska 

jämnt utbredda. 

Morängruset har bland de uppträdande lösa jordarterna den Morängrus. 

ojämförligt största utbredningen. Det uppträder än i flacka och eller kros-
stensgrus. 
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jämna fält, än i långsträckta, ungefär parallelt med eller vinkelrätt 

mot räfflorna utdragna ryggar. Ur de vidsträckta lermarkerna i kart-

bladets norra del höjer det sig äfven flerstädes i isolerade kullar, 

hvilka vanligen, likasom äfven ofta morängrusryggarna, äro i högsta 

grad blockbeströdda. 

Tvänne olika slag af morängrus har iakttagits. Det oftast före-

kommande slaget af denna jordart, hvilket tillika har den ojämförligt 

vidsträcktaste utbredningen, är ett starkt lerhaltigt grus af fast kon-

sistens, hvilket icke sällan innesluter mer eller mindre kantrundade 

och repade stenar (»jökelstenar»). Det andra slaget af morängrus 

är af sandig och mera lös konsistens. Detta grus är af yngre ålder 

än det förstnämda, enär det på flere ställen öfverlagrar detta, ställ-

vis med tydlig, ja t. o. m. skarp gräns. 

De i moränaflagringarna förekommande stenarna bestå till största 

del af samma bärgarter, som finnas anstående i omgifvande trakt. 

Bland främmande bärgarter anträffas i båda moränbäddarna, ehuru i 

mycket ringa antal, gabbro, diorit och diabas. Endast i den öfre 

moränen har anträffats stenar af en chokoladbrun kvarts-fältspats-

porfyr, hvilken icke anträffats i fast klyft inom kartbladet Wiborg. 

Inom rapakiviterrängen består morängruset på inskränktare om. 

råden ofta till en å två meters djup under dagytan af rapakiviför-

vittringsgrus, hvilket äfven förekommer inne i morängruset, täckt och 

underlagradt af detta. Detta vittringsgrus torde helt och hållet hafva 

uppstått genom inne i eller på morängruset liggande rapakiviblocks 

förvittring och icke hafva aflagrats på sina resp. lokaler i sin nu-

varande grusform. Man ser nämligen flerstädes en ytterst skarpt 

markerad gräns mellan förvittringsgruset och omgifvande morängrus. 

Och bland de inneliggande mindre stenarna i morängruset iakttagas 

så godt som ingen representant för den typiska, grofkorniga och lätt 

förvittrande rapakivin, men väl för den fin- till medelkorniga, mindre 

lätt förvittrande rapakivigraniten. Detta förhållande beror tydligen 

därpå att stenarna af typisk rapakivi i bottenmoränen under isens 

rörelse till allra största del söndermalats och antagligen gifvit upphof 

till det tämligen lerhaltiga bindemedlet i botten moränen. 
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Äfven in situ ofvan rapakivibärg kvarliggande förvittringsgrus 

anträffas ganska ofta. Detta vittringsgrus utbreder sig förnämligast 

omkring rapakivihällarnas nedre delar. Det har sällan större utsträck-

ning än några tiotal tusen kvadratmeter. Mäktigheten varierar från 

någon decimeter till inemot två meter. 

Flyttblock äro ganska vanliga inom Wiborgsbladet. Talrikast 

förekomma de inom rapakiviterrängen, där de f. ö. till allra största 

del utgöras af rapakivibärgarter, ehuru äfven »främlingar» (huf-

vudsakligast gneis- och granitbärgarter, underordnadt kvartsporfyr) 

icka så sällan anträffas. 

Flyttblocken förekomma än kringspridda på de jämna sand-, 

ler- och moränmarkerna, än täckande moränryggarnas och åsarnas 

krön. Än uppträda blocken isolerade, än äro de hopade i väldiga 

»blockhaf». 

Flyttblockens dimensioner äro emellanåt ganska aktningsvärda. 

Störst äro vanligen de block, som bestå af rapakivibärgarter. Fyra 

kilometer norr om Simola järnvägsstation uppmättes sålunda om-

kretsen af ett rapakiviblock till c. 40 m. Vertikala höjden vare. 10 m. 

Ofta äro flyttblocken af rapakivi, såväl de stora som de små, 

starkt förvittrade; emellanåt så starkt att de snarare kunna kallas 

grushögar än flyttblock. De vittrade rapakiviblocken hafva stundom 

ett svampformigt utseende, i det att de äro starkare söndergrusade 

närmare marken än högre upp. Detta beror möjligen på att tillför-

seln af fuktighet från marken (genom i blocket förefintliga kapillära 

rör) varit större än från atmosfären. 

Likasom på kartbladet Säkkijärvi har äfven inom Wiborgsbladet 

den princip följts att endast det rullstensgrus, hvilket uppträder i 

något så när tydlig åsform, kartlagts såsom sådant. Under sandens 

färgbeteckning har däremot förts alt det rullstensgrus, som uppträder 

i jämna fält. Till allra största del utgör detta grus en trogen följe-

slagare till de tydligt utbildade åsarna och bör själffallet anses vara 

från dessa nedsvämmadt material. Dock uppträder detta »rullstens-

grus i fält» äfven flerstädes utan något samband med åsar. Det bör 

Flyttblock 

och block-

samlingar. 

Rullstens-

grus. 
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naturligtvis då till sitt uppkomstsätt anses vara af fluvioglacialt ur-

sprung och ej något äkta vattensediment. 

Aflagringarna af rullstensgrus äro ganska ojämnt fördelade inom 

kartbladet Wiborg. I största mängd uppträda dessa aflagringar i 

bladets norra, enkannerligen nordvästra del, där bl. a. en del af den 

stora sydfinska randmoränen Salpausselkä stryker fram. Äfven i kart-

bladets södra del förekommer rullstensgruset ganska ofta i samman-

hängande åsform. De i öfriga delar af kartbladet uppträdande rull-

stensåsarna utgöras däremot mestadels af spridda små kullar och 

ryggar. 

Salpuasselkä. Ranämoräner. Största intresset bland rullstensaflagringarna till-

drager sig själffallet den stora randmoränen Salpausselkä, hvilken in-

kommer på kartbladet vid Askola söder om Kivijärvi sjö. 

Salpausselkä bildar för det mesta inom kartbladet Wiborg en 

ett par tiotal meter hög, platåformig rygg. På otaliga ställen höja 

sig öfver platåns yta en mängd skarpt markerade kullar och kammar, 

utsträckta i alla möjliga riktningar. Stupningsförhållandena variera 

betydligt, så väl mot N som mot S. Gränsvärdena äro från 10 ä 15 

till 40 å 5 0 ° från horisontalplanet. Terrasformiga afsatser äro ganska 

vanliga både på norra och södra sluttningarna af randmoränen. (Se 

om dessas betydelse längre fram under rubriken nivåförändringar). 

På några ställen har bärggrund observerats framsticka ur Sal-

pausselkäs till allra största del af sand och grus bestående ytpartier. 

I de flesta fall torde dock Salpausselkä altigenom bestå af lösa jord-

arter. I de talrika skärningar och grustag, som iakttagits, har detta 

också öfveralt varit händelsen. 

De största och tillika vackraste skärningarna i Salpausselkä 

förekomma i Willmanstrandstrakten. Dels har randmoränen här 

genomskurits i hela sin bredd vid järnvägsbyggnad; dels förekomma 

väster om staden i Salpausselkäs norra sluttning ett par storartade 

grustag. På båda ställena är man i tillfälle att in i minsta detalj 

studera randmoränens inre bygnad. Materialet består af finare och 

gröfre, vanligtvis tämligen ren sand samt rullstensgrus, än enbart för 

sig än i växellagring med hvarandra. Rullstenarna inne i rullstens-
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gruset nå sällan en storlek öfverstigande barnhufvud och äro van-

ligtvis ytterst väl rundade. 

För utrönande af de ingående rullstenarnas beskaffenhet och 

relativa talrikhet hafva ett par s. k. stenräkningar företagits vid Will-

manstrand och öster om Kärki gästgifveri, c. 10 km W S W från staden. 

Fig. 9. 

På förra stället voro 67 % af rullstenarna röda och gråa graniter, 

30 % gneisbärgarter, 3 °/o dioriter och diabaser. På senare lokalen 

funnos 51 °/o röda och gråa graniter, 32 % rapakivibärgarter, 6 °/o 

kvartsporfyr, 4 % gabbro och 2 % gneis (resten, 5 °/o, obestämbara). 

Dessa stenräkningar tala för rullstenarnas transport i en mot Sal-

pausselkä vinkelrät riktning. 

Öfveralt har åsmaterialet, äfven i de djupaste skärningar, nederst 

visat sig bestå af finare och gröfre sand samt finare grus, alt tydligt 

skiktadt (jfr fig. 9, afbildande ett längdsnitt af Salpausselkä, ungefär 

parallelt med dess strykning). 

Äkta rullstensgrus, mer eller mindre sandblandadt, anträffas 

däremot vanligen endast i de öfversta lagren af randmoränen, stun-

3 
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dom ända i dagytan (jfr fig. 10, utgörande ett tvärsnitt af Salpaus-

selkä från N till S *). Oftast utgöras dock ytpartierna af sand. 

Sand- och gruspartiernas skiktning är vanligtvis konkordant. 

Diskordant skiktning observeras dock äfven i stor skala såväl mellan 

de enskilda rullstens- och sandlagren af större utsträckning som äfven 

mellan enskilda skikt inom ett och samma sand- eller gruslager. 

Isynnerhet företer den gröfre sanden, »rullsanden«, ofta diskordant 

lagring på samma gång den äfven oftast är diskordant anordnad mot 

omgifvande sand- och gruslager. 

Fig. 10. 

På flere ställen iakttager man i tillgängliga skärningar, hurusom 

de enskilda sand- och rullgruslagren äro mer eller mindre starkt sam-

manprässade, i det att de äro vågformigt böjda i en riktning, som 

antyder att den sammantryckande kraften värkat normalt mot Sal-

pausselkäs utsträckning. Denna sammanprässande kraft torde med 

all säkerhet kunna antagas hafva varit en norrifrån efter Salpaus-

*) Anmärkas bör att de i »kärnan» å tiguren förekommande rullstenarna 

till allra största del äro nedrasade från »manteln». 
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selkäs fullfärdiga bildning framskridande ismassa. Härför talar före-

komsten ofvan åsens skiktade sand- och leraflagringar af ett, om ock 

tunt (högst en meter mäktigt), lager af ytterst typisk, hårdt packad 

bottenmorän med lerigt bindemedel och oftast kantrundade, repade 

stenar, vid hvilka bindemedlet ytterst segt häftar. Detta bottenmo-

ränlager förekommer isynnerhet på Salpausselkäs norra sluttning, 

men saknas ej häller uppe på dess krön. 

m 

Kg. 11. 

Äfven midt inne i randmoränens skiktade partier iakttogs i ett 

grustag väster om Willmanstrand ett oskiktadt moränparti af ganska 

aktningsvärdt omfång (det med m i fig. 11 betecknade partiet). 

Af stort intresse är förekomsten af små rundade, rullstenslik-

nande lerklumpar på ett djup af 5 å 6 m under dagytan inne i de 

nedre sand- och finare gruslagren af nyss nämnda grustag. Leran 

i dessa synbarligen af vatten svarfvade lerklumpar är tydligt skiktad, 

bestående af växellagrande bruna och gulgråa skikt. Dessa ler-

klumpars inlagring i randmoränens skiktade material kan knapt tolkas 
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annorlunda än genom antagandet af jämförelsevis långvariga oscilla-

tioner hos isranden. Under en istäckets tillbakaskridande rörelse 

kunde den hvarfviga leran sålunda aflagra sig, för att sedan vid isens 

förnyade framskridande denuderas och genom smältvattensflöden under 

och framför isen inbäddas bland randmoränens öfriga material (möj-

ligen i fruset tillstånd). 

Söder om Salpausselkäs västligaste och östligaste delar inom 

kartbladet förekommer ett par ungefär vinkelrätt mot isrörelsen ut-

dragna rullstensåsar (se kartan). Dessa äro naturligtvis med rand-

moränen ekvivalenta bildningar. 

Rullstensåsar. Af äkta rullstensåsar eller sådana, som löpa 

ungefär i isrörelsens riktning, må här omnämnas endast de få åsar, 

hvilka kunna följas någon längre sträcka. 

Tallisen- I kartbladets nordvästra del fästa vi oss då främst vid den 

kangas. mäktiga åsbildning, Tallisenkangas, hvilken c. 4 km NW om Tallinen 

gästgifveri i form af en skarpt markerad åsrygg gör sitt inträde inom 

Wiborgsbladet. Inne på kartbladet svänger sig åsen till en början 

bågformigt ned mot Tallinen gästgifveri, afbruten endast på ett ställe 

af en ett par hundra meter bred leraflagring. Åsens fortsättning O 

om Tallinen utgöres till en början af flere parallela ryggar, åtskilda 

af ler- och torfaflagringar, hvilka ryggar mot SO alla sammanlöpa, 

bildande en högland, ända till inemot 2 km bred platå, som dock 

icke fortlöper ända fram till Salpausselkä, utan åtskiljes från denna 

af låglända sand- och lerfält. 

Säkkijärvi- Den i beskrifningen till kartbladet Säkkijärvi omnämnda Säkkijärvi-

åsen. åsen har sin norra början inom Wiborgsbladet. Den höjer sig pä en bredd-

grad af c. 60° 50' SO om Korpinenjärvi i form af några oregelbundet be-

gränsade kullar ur omgifvande torfmarker, för att sedan från trakterna 

O om Ottojärvi fortsätta såsom en enda sammanhängande åsbild-

ning en sträcka af c. 10 km till närheten af kartbladets södra gräns. 

Säkkijärviåsen har inom kartbladet Wiborg oftast platåartad 

ytkonfiguration. Dock är ytan emellanåt svagt kuperad genom före-

komsten af smärre kullar och ryggformade upphöjningar, vanligen 

utdragna parallelt med åsens strykningsförlopp. 
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Stupningen af åsens sidor varierar ganska betydligt, från 15° 

till 35° från horisontalplanet. — Åsmaterialet är öfveralt. tydligt 

skiktadt. 

Åskullarna kring Nisajärvi, Tervajärvi och Löytyjärvi tilldraga 

sig uppmärksamhet genom den solfjäderformiga anordningen af de 

samma. De äro oftast höga, skarpt markerade ryggar med brant stu-

pande sidosluttningar. 

Den åsbildning, hvilken oaktadt dess fragmentariska form, kan Jouslahden-
käDSäS 

följas den längsta sträcka inom Wiborgsbladet är den, på eller invid 

hvars spridda delar allmänna landsvägen mellan städerna Willman-

strand och Wiborg ligger. Från Armila (SO om Willmanstrand), där 

åsen börjar, till Häyry (NO om Wiborg), där den sista till denna ås-

bildning hörande åsryggen inom kartbladet Wiborg uppträder, är af-

ståndet sålunda närmare 47 km. 

De till Jouslahdenkangas *) hörande enskilda åspartierna förete 

till sin yttre konfiguration stora olikheter. Än äro åsarna smala, 

skarpt markerade »getryggar»; än breda de ut sig till jämna platåer; 

än äro platåkammarna svagt kuperade genom smärre kullar och 

ryggar; än åter uppträda åsgrafvar och åsgropar i större eller mindre 

mängd. 

Slutligen må ännu bland åsarna omnämnas den i kartbladets Suokumaa-

nordöstra del i trakterna kring Suokumaajärvi uppträdande väldiga kangas, 

åsbildningen — Suokumaakangas. Äfven denna ås bildar icke någon 

sammanhängande åssträckning, utan är under sitt lopp starkt sönder-

splittrad. Den vidtager NW om Nevala by i form af några höga 

rullstenskullar och korta, slingriga, oregelbundet liggande åsstumpar, 

åtskilda af djupa åsgrafvar. I trakterna kring Leppälä bildar åsen 

en hög platålik bildning med tydlig, ofta ganska brant stupning på 

sidosluttningarna. Den O om Leppälä vidtagande åsbildningen består 

i sin norra del af flere i ungefär N 4 0 ° W utsträckta åsstumpar 

och kullar af rullstensgrus, hvilka alla tillsamman bilda en bred och 

*) Detta namn, hvilket användes af allmogen för den längsta sammanhängande 

åssträckningen söder om Kärkijärvi sjö, kan lämpligast gifvas åt åsbildningen i 

dess helhet för den inom Wiborgsbladet fallande delen af den samma. 
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upphöjd sandmo. Äfven i sin sydöstra ända är denna åsdel något 

kuperad genom uppträdande mindre kullar och ryggar. Åsbildningen 

SW om Suokumaajärvi sänker sig f. ö. på de flesta ställen ned mot 

den stora kärrmarken (Konnunsuo) med jämförelsevis flack stupning. 

Söder om Suokumaajärvi är åsen afbruten på en sträcka af flere 

kilometer. De i trakterna af Kemppilä och Kontus förekommande 

två nordligare åskullarna torde dock böra anses vara integrerande 

delar af Suokumaakangas. Den 3 å 4 km långa, i ungefär W-0 ut-

sträckta åsbildningen bör däremot tydligen uppfattas såsom en del 

af en från W N W tillstötande biås, till hvilken äfven den i ungefär 

W-0 utdragna åskullen vid Kakkila torde höra. Åt SO från Kemp-

pilä ser man i Suokumaakangas' fortsättning ännu några spridda 

åskullar. 

Lera i all- Leraflagringar uppträda ganska allmänt, en naturlig följd af att 

mänhet. hela kartområdet legat ganska djupt under Yoldiahafvets yta. Största 

delen af området har äfven varit täckt af den s. k. Ancylussjön; och 

icke obetydliga landpartier i kartbladets södra och sydöstra delar 

hafva slutligen öfversvallats af Litorinahafvet (se.längre fram under 

rubriken nivåförändringar). 

De i dagytan uppträdande leraflagringarna hafva varit dels skik-

tade (glaciallera, Yoldialera, »hvarfvig lera») dels oskiktade (postgla-

ciallera, »åkerlera») bildningar, hvilka alla enligt gammal praxis sam-

manförts under en gemensam färgbeteckning. Af höjdkartan finner 

man dock lätt, på grund af hvad som under rubriken nivåförändringar 

längre fram anföres, inom hvilka trakter man kan hoppas finna post-

glaciala leraflagringar (ancyluslera och litorinalera) utbredda. Yoldia-

leran bör däremot kunna anträffas inom hela kartområdet. 

Glaciallera. Den »hvarfviga leran» eller glacialleran har inom kartbladet en 

synnerligen vidsträckt utbredning och anträffas ganska ofta i dagytan. 

De allra flesta af de uppträdande leraflagringarna torde eljes vara 

glaciala, om ock naturligtvis mer eller mindre omlagrade i sina öfversta 

delar. Härför talar den omständigheten att den på flere ställen 

iakttagna tydliga tunna skiktningen uppåt helt småningom försvin-

ner utan någon som hälst märkbar gräns mot öfverlagrande oskik-

tade lera. 
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Glaciallerans skikt äro vanligen växelvis mer eller mindre 

sandblandade. Lerskiktens sandhalt tilltager vanligtvis mot djupet. 

Äfven i horisontal riktning ökas dock ofta glaciallerans sandhalt sä 

starkt, att den slutligen öfvergår i en bildning, som snarare gör skäl 

för namnet glacialsand än glaciallera. Detta är isynnerhet ofta fallet 

med de söder om Salpausselkä uppträdande leraflagringarna. 

Glacialleran är mestadels tunnskiktad. Skikten äro ofta våg-

formigt böjda. Flyttblock anträffas emellanåt inbäddade i denna lera. 

Glacialleran (och den därmed ekvivalenta glacialsanden) hvila 

oftast på morängrus. På ett par ställen söder om Salpausselkä har 

dock underlaget utgjorts af rapakivibärg. 

Roströr och mariekor, äfven s. k. »Imatrastenar», hafva iaktta-

gits i de djupare ned liggande lerlagren SO om Kuurmaanpobja. 

Den oskiktade postglaciala leran (»åkerleran») är i sina öfre Postglacial 

lager af brungrå, lägre ned af blågrå färg. Den är än fullkomligt lera< 

sandfri än mer eller mindre sandblandad, men alltid plastisk och 

vanligen något styf i de öfre lagren. Flerstädes har skarp gräns iakt-

tagits mellan den oskiktade postglacialleran och den tydligt skiktade 

glacialleran. 

Ställvis äro lerfälten svagt kuperade, tydligen beroende af under-

grundens relief. På många ställen framsticka nämligen ur lermar-

kerna topparna af morängruskullar, uppför hvilkas sidosluttningar 

leraflagringar kila till en ganska ansenlig höjd. 

Likasom all lera på kartbladet sammanförts under en gemen- Sand 

sam färgbeteckning så hafva äfven alla i jämna fält uppträdande, 1 a l lmanhe t-

såväl glaciala som postglaciala, ja t. o. m. fluvioglaciala (jfr sid. 31) 

sandaflagringar betecknats med samma färg. 

Sanden varierar mycket i afseende å sin yttre habitus. Färgen 

växlar i snart sagdt alla upptänkliga nyanser. Mestadels är dock 

sanden gul-, brun- eller gråaktig. Kornstorleken varierar också be-

tydligt. Från stoftfin sand till sådan med korn, som äro 4 å 5 mm 

i genomsnitt, finnas sålunda en hel serie öfvergångar. Ställvis är 

sanden starkt rullstensblandad, äfven då den icke förekommer i 

omedelbar närhet till någon rullstensås, från hvilken den nedsväm-
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mats. I detta fall höjer sig sanden ganska ofta svagt platäformigt 

öfver omgifvande mark. 

Sandfälten äro ställvis svagt kuperade. Högst sannolikt har 

man i sådana fall ofta alt göra med gamla dynbildningar. 

Såsom naturligt är, visar sig sanden i de llesta fall vara mycket 

intimt förbunden med rullstensåsarna och utgör i detta fall naturligtvis 

en nedsvämningsprodukt från dessa. En sådan nedsvämmad bildning 

är all den sand, som förekommer tätt söder om Salpausselkä. Mäk-

tigheten af denna på lera hvilande sand aftager, ju längre söderut 

man kommer. 

Sanden öfvergår ofta i gulbrun till gråbrun lera. Den är då 

vid gränserna mot leran tämligen lerblandad och ytterst finkornig, 

stundom nästan stoftfin. De centralt belägna sandpartierna äro där-

emot fullkomligt rena; men sanden är här icke jämnkornig, utan korn-

storleken varierar från en bråkdel af millimetern till 4 ä 5 mm i 

genomsnitt. 

Torf. Torfaflagringarna äro tämligen likformigt fördelade öfver kart-

området. Dock förekomma de vidsträcktaste sammanhängande torf-

marker i trakterna söder om Salpausselkä. 

Torfvens beskaffenhet är mycket varierande, antagligen beroende 

af underlaget. På de flesta ställen synes dock torfven vara väl 

förmultnad. Den underlagras då vanligen af lera. Jämförelsevis sällan 

hvilar torfven på sand eller morängrus. Morängrus utgör vanligen 

torfvens underlag i mellan bärg inklämda dälder. 

Ställvis bestå torfmossamas öfversta lager af oförmultnad hvit-

mossa eller mindre väl förmultnad mosstorf. Dock anträffas ofta pä 

obetydligt djup, stundom redan några decimeter under ytan, mer eller 

mindre väl förmultnad, vanligen mörkbrun torf. 

Flere bland torfmarkerna äro mycket vattensjuka. I de centrala 

delarna af en kärrmark kan sålunda ofta mosstorf och torfdy före-

komma, hvaremot i de periferiska delarna gungfly är förhärskande. 

Ja, en del kärrmarker bestå t. o. m. till största delen af gungfly. 

Torfmarkerna äro i allmänhet föga bearbetade, ehuru på många 

ställen ett tacksamt fält för jordbrukaren helt säkert vore för han-

den. Detta är t. ex. fallet med Konnunsuo vidsträckta torfmark, be-
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lägen mellan Saimakanal och Suokumaajärvi i kartbladels nordöstra 

del. Torfven hvilar här, enligt hvad värkstälda djupborrningar gifva 

vid handen, på lera. Någon större svårighet att afleda vattnet frän 

kärrmarken torde knapt förefinnas, enär denna i det stora hela laget 

ligger på högre nivå än omgifvande mark. Kärrets vatten har också 

redan nu aflopp både åt W till Saimakanal och åt O genom Suoku-

maajokis biflöden till Suokumaajärvi. 

Nivåförändringar. 

Det s. k. Yoldiahafvet, hvilket efter landisens tillbakaskridande 

täckte största delen af det tidigare isbetäckta Finland, har svallat 

fritt öfver alt inom kartbladet Wiborg fallande landområde. Spår af 

marin invärkan anträffas nämligen på de flesta ställen. Äfven på de 

högst belägna lokalerna i kartbladets nordvästra del äro sålunda t. ex. 

morängrusaflagringarna öfverallt tämligen rensvallade. 

Den landhöjning, som inträffade, sedan Yoldiahafvet nått sin 

maximiutbredning, har inom Wiborgsbladet, likasom fallet är öfver-

alt, varit olikformig. Gränserna för Yoldiahafvet vid tiden för dess 

största utbredning torde sålunda i kartbladets sydöstra del för när-

varande ligga omkring 105 meter öfver Finska Vikens nuvarande nivå, 

hvaremot samma gränser i bladets nordvästra del böra stiga till c. 

135 meter*). Slutligen hade denna landhöjning fortskridit så långt, 

att det kalla .och starkt salthaltiga Yoldiahafvet småningom efterträddes 

af ett större innanhaf med fullkomligt sött vatten, den s. k. Ancylus-

sjön, hvilken utbredde sig öfver samma område, som nu intages af 

Östersjön, Bottniska och Finska vikarna, samt därjämte täckte ganska 

ansenliga partier af omgifvande land. 

I kartbladets nordvästra del hafva flerstädes anträffats strand-

bildningar, härrörande från tiden för Ancylussjöns maximutbredning. 

Öster och väster om Willmanstrand äro sålunda på Salpausselkäs såväl 

*) Jfr Wilhelm Ramsay. Till frågan om det senglaciala hafvets utbredning 

i södra Finland; kartan. (Fennia 12, N:o 5. H:fors 1896). 
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norra som södra sida vackra terrassbildningar inskurna vid A. G.,*) 

som i dessa trakter ligger c. 90 meter öfver Finska viken. I de 

söder om Salpausselkä fallande delarna af kartbladet ligger A. G. 

några meter lägre, dock icke mera än att man af den bifogade höjd-

kartan kan få en ganska god föreställning om fördelningen mellan 

land och haf vid tiden för Ancylussjöns maximiutbredning. Den 

skala, i hvilken höjdkartan är uppgjord, är nämligen så liten, att man, 

utan att begå något afsevärdt fel, kan antaga att alt land, som ligger 

på högre nivå än 90 m ö. h., legat ofvan Ancylussjöns yta. Vid en 

blick på höjdkartan finner man sålunda genast att randmoränen Sal-

pausselkä bildade en långsmal udde i Ancylussjön. Största delen af 

det innanför Salpausselkä liggande landområdet var vid denna tid 

supramarint. Landområdet utanför Salpausselkä täcktes däremot till 

allra största del af Ancylussjön. En vidsträckt skärgård utbredde 

sig dock söder och sydost om Salpausselkä. Saimavattnen, som f. n. 

hafva aflopp genom Wuoksen, Ladoga och Nevafloden till Einska 

viken, utgjorde då delar af Ancylussjön. Förrän den nuvarande af-

loppsporten för Saimavattnen vid Wuoksenniska uppstod, sökte sig 

emellertid dessa till först väg till Finska viken genom Kymmene elf 

öfver Kivijärvi vidsträckta, genom hela Walkealabladet från O till W 

flytande vattensystem. 

Den landhöjning, som gaf upphof till Ancylussjöns bildning, 

efterföljdes af en förnyad landsänkning, hvilken förorsakade bildandet 

af ett nytt haf, det s. k. Litorinahafvet, h vars vatten hade betydligt 

högre salthalt och äfven högre temperatur än vattnet i det nuvarande 

baltiska hafvet. 

Vid Litorinahafvets maximiumutbredning låg det inom kartbladet 

Wiborg fallande landområdet betydligt lägre än nu. Högsta gränsen 

för Litorinahafvet vid denna tid (L. G.) har väl ingenstädes inom Wi-

borgsbladet kunnat bestämmas. Men med kännedom om förhållan-

dena sydost om Wiborgska viken, där talrika L. G.-punkter bestämts 

af författaren,**) måste man kunna antaga att L. G. i kartbladets 

*) A. 6 . = Ancylussjöns högsta gräns. 

**) Jfr Hugo Bergliell: Bidrag till kännedomen om södra Finlands kvartära 

nivåförändringar. (Fennia 13, N:o 2. H:fors 1896). 
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sydöstra del bör vara 30 å 35, i dess nordvästra del 40 å 45 meter 

ö. h. äfvensom att isobaserna*) sannolikt hafva ett SW—NO:ligt förlopp. 

Om de antagna L. G.-värdena inom Wiborgsbladet äro riktiga, 

finner man vid en blick på höjdkartan lätt, att endast en jämförelse-

vis ringa del af kartområdet, belägen till allra största del i bladets 

sydöstra del, täckts af Litorinahafvet. Gränserna för detta haf komma 

att tämligen nära sammanfalla med det på höjdkartan prickade om-

rådet. Sannolikt äro dock de i NW utsträckta floddalarna till stor 

del eroderade efter Litorinasänkningens maximiutbredning, i följd 

hvaraf kustgränserna för det ur Litorinahafvet uppstickande landet icke 

varit så starkt sönderskurna som på kartan synes. 

För hvad som ofvan sagts om de upprepade nivåförändringarna 

i allmänhet och specielt om Saimavattnens forna utlopp finnas till-

räckligt geologiska bevis, hvilka det dock blefve för vidlyftigt att fram-

lägga i en populär kartbladsbeskrifning. 

Källor. 
Omkring 70 källor hafva af rekognosörerna anträffats inom kart-

bladet. Af de värkstälda temperaturobservationerna framgår att käll-

vattnet i allmänhet är jämförelsevis friskt. Ett par tiotal af källorna 

hade temperaturer af 4 .5°—6° C vid lufttemperaturer från 14° till 

23° C. Temperaturen hos öfriga källor varierade från 6° till 9° C 

vid 14—28° C lufttemperatur. 

Trakterna söder om Salpausselkä äro rikast på källor. De käll-

språng, som framspringa här, hafva oftast ytterst rikligt flöde. Det 

samma är fallet med de källor, som framkvälla nedanför rullstens-

åsarna. 

Några källor hafva observerats fram porla ur sprickor i bärg-

grunden. Detta är t. ex. fallet med en kringbygd källa i Monrepos' 

natursköna park, hvilken källa utkastar sitt vatten i en prydlig mar-

morbassäng. 

*) Med isobaser förstås linjer, hvilka tänkas dragna genom lokaler med lika 

stor landhöjning. 
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Grottor. 
C. 1 km söder om Salpausselkä anträffades i närheten af 

gränsen mellan Luumäki och Lappvesi socknar i ett rapakivibärg en 

genom bärgets förklyftning uppkommen större grotta. Grottan har 

i vertikalt snitt form af en uppåt afsmalnande kil, i horisontalsnitt 

formen af en paralleltrapez. Dess höjd på högsta stället är c. 3 m, 

bredd 2.6—3.5 m. Bärget kallas af befolkningen »tupavuori» (stug-

bärget) med hänsyn till grottan. 

Utom ofvan nämda genom förklyftning uppkomna värkliga grotta 

hafva på flere ställen inne i rapakivibärgen observerats genom rapa-

kivins förvittring bildade grottartade urhålkningar, ofta försedda med 

flere sidoöppningar. Dessa så att säga kvasigrottor hafva uppkommit 

därigenom, att de inre partierna af rapakivin vittrat till grus, som 

bortsköljts, hvaremot ytpartierna af bärget, hvilka nu bilda grottornas 

tak, bättre motstått förvittringen. 

Fornlämningar. 
Af fornlämningar hafva på kartbladet skildt utmärkts tvänne. 

Båda äro s. k. hällristningar i jordfasta rapakiviblock. Af lokalerna 

är den ena belägen c. 4 km söder om Hyppälä by i Säkkijärvi socken, 

alldeles i närheten af kartbladets södra gräns. Den andra lokalen 

ligger tätt invid Juustilanjoki elf, c. 2 km NO om Rapattila vordna 

gästgifveri i Lappvesi socken. På hvartdera stället äro, om man från-

ser kors och andra sirater, inristningarna af följande utseende: 

r P A 
1722 

rPA äro tydligen begynnelsebokstäfver i ryska ordet Fpamiua = gräns; 

och stenarna, i hvilka inristningarna förekomma, böra sålunda be-

traktas såsom gränsmärken mellan Ryssland och Sverige efter freden 

i Nystad år 1721. 

Rättelser: 
Sid. 16 står i analysen: Läs: 

Fe2 0 3 « 12.77 » Fe2 0 3 5.05 > 

Fe O 5.05 » ; Fe O 12.77 » . 

>«EX3e-
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