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Hvormeget har Jæderen efter istiden været
nedsænket under havet?
Af

Hans Reusch.

l
er

en liden

ops a ts

i " Nat ure n " 1895, s. 225,

Jæderen bleven til?" sk rev

j eg ,

orl ed e s

" Hv

at landets s t i g ni ng paa

Jæderen siden istiden har været "omtrent 8 m. elle r med
et rundt tal om kring 10 m."

1903

offentliggjorde

a fhandlin g

Skrifter. I.

hr. amanuensis P. A. ØYEN en

"Tapes-niveauet

Math.-Naturvid.

J æderen"

paa

Klasse H)03.

Vid.-Selskab.

No. 7,

100

s.,

hvori han meddeler, at Jæderen har været nedsunket meget
mere;

han antager saaledes, "den ved Malletuva bestemte

fl7,5 m. over h. liggende marine grænse som
landets

største nedsynkning

ste nedisning" (s. 8).

grænsen

for

d et te sted efter den sid

paa

Endvidere har han maalt strandmer

ker i høiderne 38,1; 36,2; ca. 30; 23,7; 20,9 m. (s. 6 og 7).

S k uld e det

være

rigti gt , at strandmerker, dannede efter isti

dens afs lutni n g , forekom paa Jæderen til de nævnte høider,

maatte den tid ligere forstaaelse af egnens jordarte r væsent
lig

forandres.

Jeg har der·for sommeren 1904 besøgt de

vest for S t ava nger beliggend e steder, som hr. ØYEN

ha r

So m mere n 1906 havde jeg den fornøielse a t fore
u dfl ugt fra Sandnæs til Malletuen sammen med de

undersøgt.

lage en

to danske geologer dr. K. J. V.

V. STEEr-'STRUP og profes

sor U ssrNG samt m ed overlærer B.røRLYKKE.
:-iorsk geo!. tidsskr. B. I,

1907,

no.

4·

4
De vigtigste bergarter i egnen er lerglimmerskifer samt
finkornig,
fjelds

tildels

kvartsitagtig udseende gneis.

Det faste

former er mest svagt hvælvede høider og kun sjel

den mere opragende,

gjerne høisaatc-lignende toppe.

Den

sidste tildanning har fjeldgrunden faaet ved isbræskuring.
Denne har gaaet i sydvestlig retning; fjeldet er saa fOI·vit
ret,

at det kun er undtagelsesvis

furer.

man faar se skurings

Landskabet tilhører strundfladen; den største høide

er Ullenhaug 131 m. Som oftere er tilfældet fremviser strand-

fladen ikke et enkelt mveau; men havets stand har vekslet
under dens dannelse, saa der er opstaaet underordnede plat
former, udarbeidede i tider, da havet har staaet i niveauer
mellem strandfladens høieste niveau og det
Den ydre del af
betragtet ud som

a-b

nuværende.

Vistevikens nordside ser f. eks. fra sø.
fremstillet

paa tegning 1, hvor partiet

maa antages at tilhøre en lavere platform

end b-e.

Omkring det med S. sydligst paa kartkissen merkede punkt
er der langs stranden en vel udpræget afsats i en høide
af

22

m. o. h.

Denne høideangivelse er som de andre, der

5
anføres, be s te m t ved en hurtigt ud fort nivellering, idet

jeg

har benyttet øinenes høide over jorden som maal og gaaet
ud fra høivande.

nøiagtig,

men

ikke blir saa

end

paa

En

saadan

maaling er naturligvis !idet

har paa den anden side den fordel, at den

sæ

rdel e s meget urigtig og vel er mere at lide

en aneroidmaaling,

der

ikke er meget omhyg-

ca[���
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1. Nordsiden af V istevike n .
2. Platform dannet under en tidligere
høierc stand af havet. MalJe. I det fjerne Reveirn kirke (R).
3. Malletuen seet fra MalJe. 4. Malletuens fjeldgruppe seet
fra n\'. fra Reveim gaard.

gelig udført.

Afsalsen forekommer i lerglimmerskifer; <len

kan der, hvor jeg sua den, være omkring 50
paa den ligger m oræ n eg r u s
en de.

Fladen er ikke

forsænkninger.
er

f o rv i t rede,

rn.

2 viser
sammenhængende m en
.

Tegning

bred; oppe
dens udse
afbrudt af

Klippepartier, som rager frem over gruset
men viser

s amtidig

ved

sine rundbuklede

6
form, at de er paavirk ede af isbr æ er.

strandlinje

i

Denne afsats er en

fast fjeld, men tilhører s om andre saadanne,

der er beskrevne fra kysten af d et vestenfjeldske N orge
tiden før ist i dens afslutning; de har intet med havets e fter
gla cia le stand at gjøre.

,



(l forfat.s. af h andling "Strandfla

den" N. G. N. no. 19, Aarbog for 18!12 og 93, Kr. 1894,
s. 5, fi n d es afbildet saa dann e s tran dlinjer fra Storen).
Istidens løse a flei ringe r paa Jæ deren er i de t store seet

ikke ande rl e des end de, der ellers al m in delig beskrives fra
engang isb edæk ket fladland.

Først og fremst er der g r und

morænemasser, liggende i svagt b ølgen de former.



Man vil

maaske ved nøiere eftersyn fi n de, at bølgningen fornemlig
optræ der med langstrakte partier, der i lighed med de typi

ske dmmliner ligger i isbe vægelsens retning.
dele af

det faste fjeld

Opragende

sees i det he r omhan d len de s t r øg

r et ofte fr e ms likken de.

For u d en det fo rhol dsvis frug t bare

morænegrus har

man

afleiringer, svarende til de danskes hedesletler, fl a der med
skar pt vaske t sand og grus.

Indtil en høide,
tidligere iag l tagelser

der paa det
kan

sydlige Jæderen efter mi n e

sættes

til om kring 10 m. og i

den nordl i ge nu besøgte del til omkri n g 16 m., har man
utv i vlso m me

efterglaciale strandmerker, som

mere skal o m tal es.

sen ere nær

.Jeg b en ægter ikke, at der kan f i n d es

kvartære h a va fl e i ringer i større høider end de nævnte, ja
jeg

har s elv

omtalt

saadanne;

men

dis se h avaf l ei ri n g er

m a a ant a ges enten at være førte af bræer til et høiere
niveau end de havde ved sin dannelse, eller de kan ansees
for rester af ældre havafleiringer, som l ig ger urokkede paa

beskyttede steder, hvor de frem gli dend e bræer har skaanet
dem.
Naar man fra Stavanger reiser mod v. til M al t e ved
Hafsfjord og faar se fje lde t Malletuen fig. �. vil man kan-

ske ved første blik studse noget.

Der tegner sig mod him

melen længst til venstre en høitliggende terrasse (ved x paa
tegningen), og det· er i fortsættelsen af dens øvre flade en
omtrent

(Jf

horizontal

linje

mellem den egentlige

Malletue

paa tegningen) og det nordenfor liggende oprngende

fjeld, der for mig opgaves at hede Gjeresberget

( G).

Stiger

man imidlertid op til den formodede terrasse, finder man,
at den ikke bestaar af løsmateriale, men er en afsats i fast
fjeld: saadant er vel blottet paa yderskraaningen og stikker
op i flade svaberg af det tynde morænedække paa afsatsens
overside.

Afsatsen er en isslmret fjeldflade dannet før isen

gik hort fra landet.

Havde den ladet sig forfølge en læn

gere strækning i horizontal retning, vilde man neppe havt
betænkelighed

ved at erklære den for en gammel strand

afsats; nu lades man kanske lidt i lviv! derom.
her i

Malletuen,

herskende

(Bergarten

Gjeresberget og omgivelser er ikke den

lerglimmerskifer,

men en middelskomet granit

med sort glimmer; i Malletuens sydfod er der en gneisag
tig varietet

med mod nv. hæidende planparallelstruktur).

Begiver man sig saa hen i den pasagtige indsænkning mel
lem Malletuen og
havniveau,

Gjeresberget for at søge efter høiere

finder man en svagt hvælvet overflade af mo

rænemateriale med mange slene opragende af marken. Saa

vel i

en

udsiden

gravning oppe paa den fladere del som i ras paa
konstaterer man, at løsmaterialet er moræne med

en sandagtig gnmdmasse og opfyldt med bergartmel, der
tilstøver fingrene.

Overhovedet, man søger forgjæves efter

hr. ØYENS høiere havniveauer i denne lraktl.
1

Her, netop i anledning Malletuen, kan det være pladsen at ind
skyde nogle bemerkninger om to vanskeligheder, der undertiden
møder læserne ved benyttelsen af hr. ØvExs arbeider. Han gir ikke
sitnationsskisser eller afhildningcr, og gjør det derfor mindre let at
linde de af ham omhandlede lokaliteter.

.Jeg mente at have været

Til de n fjeldgruppe, hvortil Malletuens top hører, støt
ter der

sig mod no. en stor morænernasse med langsomt

skraanende overflade, saaledes som fremstillet paa fig. 4.
Jeg i det mindste har ikke paa denne s kra a n ing observeret
nogetsomhelst spor til de gamle niveauer,
vil

hr. ØYEN
"
have seet merker efter paa fjeldgmppens havside. At
som

morænemassen til denne sidste side ender med en temme
lig steil skraar1ing, kan lettest forklares ved, at havet her

har vasket
høide af

dens

36,2

N og et lave re terrassetrin her i en

fod.

m.

o.

h. har jeg ikke kunnet faa øie paa.

En del materiale som er raset n ed oventil har lagt sig ved

foden af s kraaningen , og jeg er nærmest t i l bøielig til den an
tagelse, at hr. Øyen anser for en terrasse, hvad der efter min
mening nærmest

er

en lalusdannelse.

Maaske er det til disse

efter nærværende forfatters mening noksaa ligetille forhold
hr.

ØYEN siglf�r ved sin lidt dunkle sætning s. 35: "Paa

visning af lerrasseafhæld med skarpt begrænsede evorsionsi det af ham i

hans arbeide side 5 bPskrevne pas og Letr:.�gtet
Efter hvad hr. ØYEN velvillig senere

hans "lerede rullestengrus."

har meddelt mig, er det sted han

omtaler

ikke hvad folk i eguen kalder Malletuen,
gende

del

(Gjeresberget)

kun er en del.

det høidestrøg,

den høiest opra
hvoraf Malletnen

Efter at have modtaget denne oplysning

jeg 1!.106 sammen
LYKKE

af

som Malletuens top,
men

med

de

var

herrer STI·:ENSTRt:P, UssiNG og B.Jøn

alter paa stedet; vi fik udmerket godt se morænemassen

i Pn ny brond pua fjeldets øvre del i skraaningen mod Hafsfjord.
Den fine bestanddel i de t er sand m ed rigelig ti!Llanding af støv
fint mel, deri er der afrundede stene, ikke mange.

Massen er

ulaget eller viser en smg antydning til lagning.
En anden yanskelighed ved hr. ØYENS arbeider er, at han tildels
uden forklaring benytter
sedvanlige.

ord

i

en anden betydning end den

En rullestenfjære kan saaledes hos ham omtales som

en strandflade; en af hans strandvolde, som jeg opsøgte, fandtes
kun at være

en

ubestemt stribe af fritskyllede blokke paa en

skraaning nær havfladen.

9
systemer· er et topografisk træk af meget stor betydning,
idet man ved at føre fænomenet tilbage til de genetiske
forhold er istand til at indføre et relativt tidsbegreb, endog
paa

mangfoldige steder, der ellers trodser ethvert forsøg."
Længere nord

ved

lokaliteter for

0YENS

Viste

høiere

har man en anden af hr.
havstandsmerker.

Mellem

Handeberg kirke og den nævnte gam·d strækker der sig i
en

bred og oventil

noget nær

ryg

flad

af løsmateriale.

Naar man betragter den fra syd (fra gam·den Goe), hvorfra
den tegner sig i høide med havlinjen, ser man (fig. 5), at
konturen ikke er ganske vandret, men at den viser en svag
sadelformig

bøining.

Mod nø.

begrænses ryggen

8-10 m. høi skraaning, der hælder omtrent 20°.
antydet

paa kartet og skisseret paa

der fladt terræn a,
ningen ved

b b)

a,

som

fig

langsornt

6.

af en
Den er

Ved foden er

(til høire paa teg

skraaner ned mod en større flade.

terrænets former skyldes erosion er sikkert nok; men
erosionen netop

At
at

har været erosion af havet, er. et andet

spørgsmaal; en fremrindende elv

tilskjærer terrassekanter

ganske af denne slags.

Veien der fører nordover fra Randeberg kirke er om
trent

1/2 km. fra denne gravet gjennem en ryg, som jeg

holder for en ganske lid en aas; man kan tænke sig, at
her har været et vandløb, som efterat være traadt frem af
brærnnden har eroderet den paa fig. 6 afbildede skraaning.
Aasen som bestaar af rullestene, mest smaa, danner

en

fladt hvælvet ryg, der paa sydøstsiden, som paa gmnd af det
omgivende terræns hældning mod n. er den laveste, rager 2m.
op over den tilstødende mark. Den antydede sammenhæng
mellem denne aas og tenasseskraaningens dannelse fremsæt
tes kun til nærmere overveielse.
Paa sydsiden af veien, der gaar mellem Randeberg
kirke og Viste,

skraaner terrænet langsomt ned

med en

lO
hælding paa

omtrent 3°; her forekommer der

1

·en høide

o. h., som af hr. ØYEN opgives til 23,7 m., en ryg af rulle
sten, der af ham tydes
ØYENs arbeide).

som en "lagunevold"

(s.

7 i hr.

Jeg for min del holder denne dannelse,

hvoraf fig. 7 gir en liden skisse, for en aas.

Den strækker sig i

isbevægelsens retning, og ryglinjen stiger paa en strækning
af omtrent 400 m. fm nø. mod sv. ikke mindre end 6 m.

Rond.eberg

k.
--------. /----- .lb...

------

--

�

-

7
5. Terrænet rnellem Viste og Randeberg kirke seet fra s. 6. Skraa·
ningen i terrænet i n. for Viste. 7. En formodet aas. Man ser mofl
øst til Randeberg kirke.

Baade af denne grund, og fordi man ikke ellers ser mer
ker af en havstand i nævnte høide, kan jeg ikke dele
ØYENs anskuelse om dannelsesmaaden.

hr.

Det maa dog ind·

rømmes, at ryggen ved første blik let kunde tages for en
strandvold; den bestaar af vel rundede stene, mest omkring
nævestore, og lidt sand.
sydøstside;

i

Der er nogle gravninger paa dens

disse ser man, at materialet er laget parallelt

med overfladen.

11
Ganske anderledes
angaar,

end

klare og tydelige, hvad oprindelse

disse aaser,

er de lavere strandvolde eller

"sjørinner", om hvis betydning som havstandsmerker alle
er enige.

En saadan sjørinn har man f. eks. paa sydsiden

af Visteviken; den er her afbildet lidt skemaliseret.
Nede ved den nuværende havkant sees ingen strand
vold under dannelse;
rundede stene.

der ligger dog en hel mængde til

Strandvolden

maaltes et sted til at ligge

11 og el andet sted 11112 m. o. høivande.

Dens høide over

terrænet indenfor var omkring 11/2 m., ved y var der en,
sikkerlig ved bølgeskvulpet dannet, skram1ing i morænegrus.

--
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B
Strandvold paa sydsiden af Visteviken.

Mit enderesultat blir dette:

Overfor de let kj endelige

strandmerker, saadanne som de sidstnævnte, har man ingen
vidnesbyrd om, at der har været en høiere vandstand efter
isens afsmeltning.
Tilslut kan

ord

om

maaske i denne forbindelse siges et par

kjøkkenmøddinge,r, der som bekjendt er :;;at i forbin·

delsc med forandringer i landets niveauforhold. Mest bemer·
kelsesværdig

er den først af hr. Tor Helliesen beskrevne

afhildsdynge

fra Kværnevigen (Stavanger Museum,

hefte for
af hr.

1900.

Stav.

1901,

s.

ØYE:>� (Tapesniveauet,

57-60); den omtales
1903, s. 11 og 28).

Aars·
ogsaa
Rime·

12
ligvis har undersøgerne ret, naar de anta ger den for virkelig
at være en kjøkkenmødding fra ældre stenalder; men dens
masse er dog for at være en kjøkkenmøddings meget li den,

selv om man tar i hetragtning, at der før den blev under
søgt skal være bleven bortkjørt af den 50-60 l æ s , som an
vendtes til gjødning.
en hytte

Ovenpaa kjøkkenmøddingen er opført

af graasten.

under en

Ved at kare under hyt t e muren og

sten udenfor muren fik jeg gjennemsøgt en del

materiale, kanske omtrent
skjærve og

hr. H. 'VINGE).

liter; der fandtes en Jiden flint

BRøGGER udtaler sig meget bestemt (Strand

linjens beliggenhed.
..

20

astragulus af kronhjort (velvilligt bestemt af

en

N. G. U. no. 41, Kr. 1905, s. 61), for

at ØYEN ved si ne faunistiske undersøgelser skal have godt

gjort

denne kjøkkenmøddings samtidighed med tapestiden.

De skaldyngcr, som er omtalte fra gaardene Meling og
Ha ga i �est for Haf sf j ord , maa vel endnu nærmest holdes
for tvivl s om m e.

(Hr.

sigtighed om dem.

Stav.

1902,

s.

HELLIESEN udtaler sig ogsaa med for

Stavanger Museum, Aarshefte for 1901.

62 og

Palle Melings hus) har
over

64.)

P aa Meling-lokaliteten

(nær

et svagt hvælvet, omtrent 2

man

Paa

den øvrige mark opragende svaberg af gneis.

et felt, som maaler omtrent 5

paa en vei

m.

og 8

m.

m.

paa

en and e n , laa der paa fjeldet østersskaller, kun østersskal
ler.

Laget

var omkring

1/2

m.

tykt.

Disse østersskaller

kan vel tænkes at være henlagte paa stedet i en ganske
andcu tid end den ældre stenalder.
Lidet imponerende var

ogsaa skaldyngen paa

Haga;

iblandt dens ben nævner HELLIE�EN ben af faar eller gjed
og kjør.

V ed det næst sydlige hus paa samme gam·d ligger
der en i

2

stykker

laa der en 1

dele kløvet vandreblok.
m.

I kløften mellem de to

høi opholming af løse stene og

østersskaller opblandet med adskillige eksem plarer af patella

13
og littorina; det hele

son

noksaa moderne ud.

Overhovedet

synes nye fund og nye undersøgelser ønskelige for at fua
spørgsmaalet om de jæderske kjøkkenmøddingers alder en·
delig

fastslaaet;

man mua være foi·sigtig med at opfatte

enhver skjælansamling som en kjøkkenmødding.

Summary.
The .Jæderen distri et on the South· Western coast of
Norway is a low region to a great extent consisling of mo
rame.

The author has mainlained that after the glaciers

left the region for the last time, Jæderen has not been sunk
more than 10 meters lower than at present.

It must be

admilted !hat this cipher for the Northern part of Jæderen
may be raised to 16 m.
In opposition to the author Mr. P. A. ØYEN has claimed,
that post-glacial strandmarks
above the sea.

This is

may be traced up to 67

not eorrect;

at one place he has

mistaken an esker for a lagune dam (see fig.
other localities

m.

7)

and at

he has regarded old glacier-carved strand

lines (see for instance fig.

2)

as being of postglacial age.

On the other hand the true coastal phenomena are quite
rlear as shown on the somewhat idealized pidure fig. 8.

Still it

must

be admitted thnt in the neighbourhood clay

deposits with shells (pm·!ly at !east belonging to

a

somewhat

eold elimate) oecur at greater height than 16 metres; these
deposits

have

been

to

a great extent destroyed hy

re

advancing glaeiers and belong to an age older !han the
Inst retreat of the glaeiers.
As an

appendix refuse heaps from the older part of

neolithie time are mentioned. The Norwegian kite�en-middens
are few and tiny eompnred with the Danish ones, and some
are rather doubtful as to ongm.

