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Et profil fra de løse masser ved Fredrikshald. 

Af 

J. Rekstad. 

Foranlediget ved en opsats i Morgenbladet 18de oktbr. 

1906 med overskrift, "Udgravningerne ved Tista. Gransk

ningsfelt for geologer," fik jeg af bestyreren for den geo

logiske undersøgelse, dr. Reusch, opfordring til at reise ned 

til Fredrikshald for at undersøge de i nævnte opsats om

handlede forhold. 

Betydelige gravninger i de løse jordlag udførtes ved 

Porsnæs lige ved Fredrikshald for kanalisering af Tista og 

for anlæg af en ny cellulosefabrik. Herved fik man et 

særdeles godt indblik i afleiringernes rækkefølge. Kanalen 

førtes frem gjennem de lavere partier; i de høiere niveauer 

udførtes gravning for fundamentering og planering til den 

nye cellulosefabrik. 

Underst har man typisk moræne med enkelte tynde 

skikter af sand. Det maa forudskikkes, at vi her befinder 

os udenfor raet. Dette ligger nemlig som en vældig vold 

foran Femsjøen ovenfor Tistedalen. 

Morænen ved Porsnæs er temmelig fast, af udseende 

som bundmoræne, og dog er den helt igjennem stærkt oxy-
i'<orsk geol. tidsskr. B. l, 1907, no. S· 1 
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deret, saa den overalt har en brunrød-brungul farve. Det 

marine ler derimod, som ligger over den, er ganske friskt 

og upaavirket. 

Den stærke oxydation hos morænen viser, at den i 

lang tid maa have været udsat for luftens indvirkning, 

inden leret afsattes ovenpaa den. Leret er noget sandhol

digt og indeholder skaller af havmollusker i ret betydelig 

mængde. Som karakteristisk art blandt disse optræder 

Myr; ord 

l.rocardial�r 

Profil fra nordsiden af kanalen ved Porsnes, Fredrikshald. 

isocardia i stort anta! helt ned til grænsen mod morænen. 

Omstaaende billede, Pl. Il, efter et fotografi viser grænsen 

mellem morænen og isocardialeret i kanalens søndre væg. 

Der er en betydelig lakune mellem morænen og iso

cardialeret, da den hele serie af senglaciale og postglaciale 

afleiringer, som vi særlig fra Brøggers undersøgelser kjender 

mellem istiden (morænens dannelsestid) og isocardialerets 

afsætning, mangler her. Jeg anser det imidlertid ikke for 

usandsynlig, at man noget længere ud fra morænens top vilde 

støde paa ældre afleiringer mellem denne og isocardialeret. 

Følgende arter molluskskaller fandtes i leret: 

Oyprina islandica L., talrig. Skallerne med 

epidermis bevaret, op til 7,5 cm. 

lange. Unge individer optræder 

sammen med de udvoksede . 10-130 m. 
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.Mytilus edulis L., talrig, men kun med op-

smuldrede skaller . . . . . . . 0-20 m. 

Isocardia cor L., talrig, sammensiddende skal

ler med epidermis bevaret, af op 

til 7,5 cm. længde . . • . . . 38-150 m. 

Cardium echinatum L., i ret betydeligt anta! 

med sammensiddende skaller af op til 

5 cm. længde . . . . . . . . 10-150 m. 

Cardium edule L., et par skaller. . . . . 0-10 m. 

Pecten septemradiatus Mi.ill. , skaller af op til 

5 cm. længde . . 38-560 m. 

Corbula gibba Olivi, talrig . 10-190 m. 

Abra alba Wood, to ekspl. 0-75 m. 

Littorina littorea L., talrig . 0-6 m. 

Turritella terebra L., talrig . 10-190 m. 

Nassa reticulata L., et par ekspl. 0-40 m. 

De vedføiede tal viser de dybder, hvori disse mollusker 

if. Sars lever ved Norges kyst. Antagelig e1· dette ler afsat 

paa en dybde af 30-40 m. Strandlinien stod altsaa da 

35-45 m. høiere end i nutiden. 

Faunaen er karakteristisk for isocardialeret og tyder 

paa et noget mildere klima end nutidens. Blandt de fundne 

11 arter er der ingen arktiske, 4 boreale og 7 lusitaniske. 

Molluskskallerne optræder kun i det undre parti af leret, 

derimod ikke i dets øverste lag, som er stærkt sandholdige. 

Disse danne1· overgangen til den over leret liggende mæg

tige sandaflering, hvoraf hosstaaende billede, Pl. I, viser et 

snit fra nordsiden af kanalen ved Porsnes. 

I bunden af den nedre del af kanalen skal der, efter 

hvad der blev mig opgivet, være funden endel bark mellem 

leret og sandafleiringen. Heraf var ved mit besøg paa 

stedet intet at se, da kanalens hund her var bleven ce

menteret. 
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Sandafleiringen har tildels skraanende lagriing (strøm

lagning), hvilket viser, at den er bleven afsat i strømmende 

vand. 

·I den øvre del af sandafleiringen er der indleiret et lag 

myrjord, som har en betydelig horizontaludstrækning. Man 

traf det i bunden ved funaamenteringen for den nye cellu

losefabrik. Det er myrlaget paa dette sted, som omtales i 
den nævnte opsats i Morgenbladet. Her var der imidlertid 

ved mit besøg cementeret og muret over, saa intet mere 

var at se af det. Søndenfor cellulosefabriken fandt jeg 

myrlaget igjen. Her havde det en mægtighed af 30-40 
cm. Det dækkedes af lag af fin sand, hvis mægtighed va

rierede fra 1-2 m. 

En prøve af myrjorden, som jeg medtog herfra, viste 

professor Gran den velvillie at undersøge. Han fandt i 

den rødder af enfrøbladede planter, sandsynligvis tilhørende 

scirpus lacuster, en sumpplante, der for tiden vokser ved 

tjPrn og i skogsumper i de lavere dele af landet. 

Over myrlaget med sit dække af laget sand hæver et 
!idet terrassetrin sig. Myrlaget synes, som vedføiede profil 

viser, at fortsætte ind under dette terrassetrin. 

I sandlagene over myrniveauet fandtes talrige vertikalt 

stillede, rustfarvede sandrør. Alle var de udelte, uden for

greninger. De bestaar af sand sammenkittet af jemoxyd

hydrat. Da rørene altid optraadte uden forgreninger, var 

jeg straks paa det rene med, at de ikke kunde skrive sig 

fra planterødder. 

Professor Sars undersøgte med vanlig velvillie disse 

rør, og han erklærede, at der ingen tvivl kunde være om, 

at de skrev sig fra annelider. Mest samlsynlig fandt han 

det efter deres udseende, at de stammede fra fjæremakken 

Arenicola marina. Denne optræder almindelig i sand i 
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den lavere del af fjæren, som ligger tør ved lavvand; fiskerne 

graver den op af sandet og benytter den som agn. 

Man har ogsaa her et udpræget terrasseniveau opefter 

dalen svarende til trinnet med anneliderørene i 20-24 m. 

over nuværende havstand. Dette markerer en tidligere 

høiere havstand. 
Myrlaget med sine rester af landplanter maa være 

afsat over havets niveau. En sænkning af landet har da 
fundet sted i tiden mellem myrlagets afsætning og dan

nelsen af den øverste del af terrassen, hvori anneliderørene 

optræder. Hv.or stor denne sænkning har været, kan ikke 

med sikkerhed afgjøres; men efter høideforskjellen mellem 

myrlaget og terrassens øverste kant at dømme, maa den i 

det mindste have gaaet op til 7-8 m. 

Saavel ifølge Brøggers1 som ifølge De Geers2 under

søgelser laa tapes· og littorinatidens strandlinie ved Fred

rikshald omtrent 50 m. over den nuværende. 

De terrasser, som markerer den ovenfor beskrevne 

sænkning i 20-24 m. o. h., maa da stamme fra en senere 

tid end tapesperiodens. Saavidt bekjendt er ikke nogen 

sænkning tirlligere paavist fra det afsnit af den postglaciale 

tid. Det har været almindelig antaget, at landet under 

hele tidsrummet efter tapestiden har stadig været i hævning. 
Forholdene paa Jæderen synes imidlertid efter Holm

boes3 og Øyens4 undersøgelser at tale for, at man 

1 Brøgger, Strandliniens beliggenhed under stcnalderen, N. G. U. 
Ni:. 41, Kria. 1905. 

2 De Geer, Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden, 
Stockholm 1896. 

3 Holmboe, Om en postglacial sænkning paa Norges sydvestlige 
kyst, Nyt Mag. f. Natnrv., B. 39. 
Planterester i norske torvmyrer, Vidensk.selsk, skr. I. 

1\lath. naturv. klasse, 1903. Nr. 2. 
4 Øyen, Tapes·niveauet paa Jæderen, Vidensk.selsk. skr. l. Matl1. 

naturv. klasse, 1903, Nr. 7. 
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ogsaa der skulde have havt en sænkning senere end tapes

tiden. 

Øyen angiver, l. c., s. 44, følgende høider for tapes-

tidens havniveau paa Jæderen: 

Husvegstranden, Varhaug . 13,7 m. o. h. 
Obrestad fyr . 15,7 -

Smiodden, Kvern vik, MalJe . 13,4 -

Malletuva, sydsiden 13,5 

nordsiden 13,4 -

V ed Skeievandet i Kle p har Holmboe, l. c., s. 338 og 

91, paavist en postglacial sænkning. Et gytjelag med land

planter overleires her af en bred strandvold, Sjørinden 

kaldet. De høieste dele af denne naar op til 8,5 m. over 

nuværende havstand, medens tapestidens havniveau ifølge 

Øyens iagttagelser her ligger 15 m. over det nuværende. 

Strandvolde svarende til Sjørindens niveau og yngre end 

tapestiden omtales af Øyen, l. c., s. 45, nord for Kvern

viken i 7-8 m. og ved Sømme paa vestsiden af Hafrs

fjord i 5 m. o. h. 
Svarende til det samme niveau har B}ørlykke1 iagt

taget et terrassetrin ved Malletuva i 8-9 m. og en strand

vold mellem Vestvik og V estmo i 8 m. o. h. 

Det er efter det anførte tydeligt, at vi paa Jæderen 

hat· et terrasse- og strandvoldniveau lavere og yngre end 

tapestidens, hvortil ogsaa Sjørinden maa høre. Flere for

hold taler nu for, at den af Holmboe paaviste sænkning, 

refererer sig til dette niveau og følgelig er noget yngre 

end tapestidens sænkning. 

Professorerne G. O. Sars og H. Gran, der velvilligen 

har ydet mig bistand ved bestemmelsen af de fundne dyre

og planterester, vil jeg herved bringe min forbindtligste tak. 

1 Bjørlykke, Dagbog fra Jæderen 1996, N. G. U. arkiv. 



Summary of the Contents. 

Last year a channel was cut through the loose deposits 

at Porsnes near Fredrikshald, and so an idea of the struc

ture of the ground was obtained. 

Underneath there lay a terminal moraine which was 

so strongly oxidized that it showed rusty throughout (confr. 

fig. p. 4). This moraine is situated outside the Ra, a great 

series of terminal moraines stretching parallel to and not 

far from the coast in the South of Norway. As well from 

the oxidized condition as from its situation outside the Ra 

we must infer that the moraine belongs not to the last but 

to an em·lier phase of the lee Age. 

A clay of fresh and unoxidized appearance rests on 

the moraine (confr. pl. Il) and contains a mollusc-fauna 

which belongs to the last genial period. 

The most characteristic fossil from the clay is the 

isocardia cor, which occurs here in great numbers. The 
depth at which the isocardia-clay here was deposited is 

estimated to have been from 30 to 40 metres. 

There is a great gap in the deposits: all la yers between 

the lee Age and the isocardia-clay being absent. 

Above the isocardia-clay stratified sand has been 

deposited in a shallow and narrow fiord by the river Tista 

to a thickness of from 10 lo 16 metres. 

In the upper part of the sand a layer of peat is 

imbedded (confr. fig. p. 4 and pl. I). This contains rootlets 

and remmants of marshy plants. In the sand deposited 
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above the peat-layer impressions and tubes cemented by 

ferruginous sand are found. These are originated by 

marina annelids and especially by arenicola marina. As 

the position of all the layers remains undisturbed, we may 

infer that a submersion of the land has taken place rather 

recently. How great this submersion has been cannot with 

precision be ascertained, but it must at !east have reached 

from 7-8 metres. 


