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Ra-moraner vid Helgelandskusten ? 
AY 

HARALD SvE><ssoN 

(Geografiska I nstitutionen Lund.) 

Stiirre riktningsbestamda moranfiirekomster aro fiir Triindelag 
kanda genom undersiikningar a\' bl. a. Holtedahl (1928) och Undås 
(1942). I Troms har bl. a. Gronlie (sammanfattat 1940) undersiikt 
en val utvecklad moranserie. Dessa forskare aro av den åsikten, att 
moraner vid Trondheimsfjorden respektive i Tromsii-Lyngen-områ
det kunna parallelliseras med ra-erna i Syd-Norge. 

Om namnda forskares antagande ar korrekt, biir det med den 
brutenhet, som den nordnorska kusten besitter, finnas annu andra, 
hittills okanda moraner av motsvarandc ålder och ursprung mellan 
de angi\·na områdena. Detta ar en av fOrfattarens arbetshypoteser 
i de pågående glacialgeologiska undersokningarna vid Helgelands och 
Kordtriindelags kust. 

I form av detta meddelande skall har en observation från syd
ligaste Helgeland i korthet omnamnas. 

Cnder rekognoseringar sommaren 1954 påtraffade jag på ostra 
sluttningen av Heilhornmassivet (topografiska kartbladet H 19 Leka, 
geologiska generalkartet \'ega) en imponerande moranvall av nara 
fem kilometers obruten langd (fig. 1). I branta sluttningar blir den 
ibland diffus men framstår då såsom en tydlig morangrans (nedre 
vanstra delen av fig. 2). Norr om Botnet upptrader en annan moran
vall, som av allt att diima bildar fortsattning på Heilhornmoranen. 

På det geologiska generalkartet Vega (Rekstad 1917) ar moran
fOrekomster angivna i Horndalen och vid Lysfjord. Daremot sak
nas uppgift, såval på kartan som i dess beskrivning, om den har be
handlade moranvallen. 

På grund av avsaknaden av vegetation inom sin iivre del, vilken 
jamte vastsluttningen ar starkt utsatt fiir vindar, avtecknar sig 
moranvallen distinkt på flygfoto (fig. 2). (En flygfotografering iiver 
en del av området mojliggjordes 1955 genom bidrag från Statens 
na turvetens ka p liga forskningsråd.) 
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Fig. l. Området kring yttre Tosenfjorden. Den prickacle linjen anger det 

behandlade moranstråket. 

Moranvallens maktighet, vilken varierar med berggrundsytans topografi, kan ej exakt angivas beroende på att materialet avsatts 
i en sluttning. Vid backgenombrottet mellan Kuglen och Lillehornet 
(fig. 2) ar vallen emellerticl genomskuren till 16 meters djup ned till 
fast berg; vid Amunclstj., som ar uppclamd av moranen, har en 25 
meter djup passage eroderats. 

Hiijden vaxlar for olika delar av moranvallen. Inom elet avsnitt, 
vilket återgives på fig. 2, varierar moranens hiijd mellan 510 och 475 m 
o.h. Framfor Amunclstj. ligger i5\·erdelen av vallen 385-390 m o.h. 

Det i moranen ingåencle materialet ar av utpraglat lokalt ur
sprung med en ansamling av block på vastra sidan av moranvallen 
(distalsidan). Sekundart sker aven en anrikning utav block på vallens 
kron genom deflationen (fig. 3). 

En inom några delar av moranen svagt framtradande, dubbel 
ryggform låter antyda en upprepad hopskjutning av materialet. 

Heilhornmoranen har avsatts under inflytancle av ett ostligt is
tryck. Moranvallen buktar sålunda fO!jsamt in i sluttningens stiirre och 
mindre konkaviteter (fig. 3). 

Moranen måste sattas i samband med under avsmaltningstiden 
i Tosenfjorden befintliga ismassor, vilka under inflytande av skarp
ta klimatiska fi5rhållanden aktiverats. Den till moranen svarande 
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Fig. 2. Parti av Heilhornmassivets ostra sluttning med Heilhornmoranens 

norra del. Flygfoto från 4000 meters hojd. 

fria isranden, hiirrorande från fjordglaciarerna kan ha nått ut på 
strandflaten i viister. 

Heilhornmoranen utgor inget yttersta israndlii.ge, eftersom såvii.l 
i hogre beliigna delar av Heilhornmassivet som på strandflaten is
skuring iakttagits. Isskuring forekommer sålunda helt ut på Sklinna. 

Av intresse har varit att undersoka om andra moriinackumu
lationer av samma slag och omfattning som den beskrivna forekomma 
på Heilhornmassivets ostra sida, sii.rskilt då sådana som iiro beliigna 
på lagre nivå och avsatta under inflytande av en senare Tosengla
ciar. Sådana moriiner, vilka kunnat tagas såsom indicier på en se
nare, markant klimatforsii.mring, ha ej påtraffats. Det normala tii.cket 
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Fig. 3. Moranvallen vid ingången til! passet mellan Kuglen och Lillehornet. Bild en 

tagen i sydostlig riktning från den med ett kors utmarkta punkten på fig. 2. 

av ablationsmoran på sluttningen nedanfor Heilhornmoranen an
tyder också en storningsfri avsmaltning, sedan moranen ackumu
lerats. 

Ett bestamt stallningstagande ifråga om konnektion av moran
linjer vid Helgelandskusten med Tautra- och Tromso-Lyngentrin
net ar ej mojligt, forran observationsmaterialet rorande andra iakt
tagna moraner i området slutgiltigt sammanstallts. Konstateras kan 
dock att moraner forekomma och att i dessa en klimatforsamring 
finns registrerad. 
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