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Nogle bemerkninger om ra-perioden Norge 
Af 

P. A. Øyen. 

De t  saakaldte ra er egentlig sammenfatningen af en 
hel del raer, der grupperer sig om to hovedlinjer, en paa 

hver side av Kristianiafjorclen, den ene fra Moss til Fem

sjø, paa østsiden, og den anden fra Horten til Helgeraaen, 

paa vestsiden. Kjendskabet til disse raer er paa elet nøieste 

sammenknyttet med udviklingen af det kvartærgeologiske 

studium i vort land. 

Vi ved, at HuTTON og PLAYFAIR for over et aarhun

drede siden udtalte, at ved ishræernes transporterende evne 

"huge fragments of roek may have been earried to a great 
distanee" 1). Ligeledes kjencler vi nu til, hvilken betydelig 

rolle sehweizerbonden .JEAN-PIERRE PERRAUDIN fra 1818 har 
havt for den videre udvikling af bræstudiet �) . Ved en tid

ligere anledning 8) har jeg søgt at give en fremstilling af 
EsMARKS betydning for lignende studier i vort land og vil 

her kunde minde om hans udtalelse: "jeg troer saaledes 

tilstrækkelig at have beviist, at de norske fjelde have været 

indhyllede i iis lige ned til  og at, som en følge deraf, 

havet selv maa have været et iishav" 4). Es:\tARKS tanke 

vandt, som vi ved, ikke oprindelig gehør i vort eget land. 



 ,;viugede mellem  og hnnirkning til 

at fork lare de lcJse massers daunebe, og brævirkningen ble\  

ham alt id mere lo ka l �'), eller han blev skeptiker ligeoverfor 

enhver 111ere generel forklaring , ,;naledes son1 han selv har 

udtrykt det: "lader os da vogte o,; for lysten til at bygge 

theorier, og del fremforalt der, hvor mh;igten til derm ed at 
træffe det rette er saa liden som i nærværende  

hvor de derimod saa let kunne bringe skade, og hvor de 
ovenikjohet slet ikke ere nødvend ige" 'l 

Imidlertid bør vi mærke os enkel te hovedtræk i den 
glaciale lheories udvikling for rigtig at forstaa udv ik l ingen 

 vor! eget lands vedkommende. FormEs fremhævede den 
betydning som PLA YFA m, V ENETZ og DE  1) 
havcle havt. Imidlertid ved vi, at AGAssrz allerede havde 

givet s!ødet til antagelsen a[ tidligere eksisterende bræer 

i Skotlancl8), og at han til og med havde udtall, at "the 

existence of glacier,; in Scotland al early periods can 110 

longer he doub ted" H) og   " -  --� grof.\en 

Gldschem, welthe von S chwed en her gegen Deutschland Hlr· 

rUckl.en" 10). l de mermest følgende anr reiser saa striden 

mellem DuHoCHEH og  MAnTIKS sig; lhi efteral Dcno

CHER havde skrevet om "pbt'momene,; erratiques de la Sean

di navie"  svarede Cu. MAnTrxs med "reponse aux ohjec

lions de :M. DvHOCIIER contre l'ancienne extenlion des gla<.:i

ers de la Scanclinavie"  og her  han sine udtalel

ser i endel mere bestemte satser: "l. Les stries redil ignes 

ohservees en �orv<'·ge - - out de hmint'�es par des 

glaciers. 2. Les wnaux sinneu x -- -� - sur le rivage 

des fles du goll'e de Chri:-;tiania, sont dus au ressac de la 

mer. 3. Le paralleli,;me entre les canaux sinneux des iles 
et les stries reetilignes du continenl n'existe pas. 4. Le,; 

depots de sable slratifies avec blocs anguleux - - sont 

des fonds de lacs ou de courants barres par des glac iers 



el presentant 1;t\ et 1<'1 des rnormnes intacte:-; on remaniees 

par les eaux. 0. Les 0:-iat'S sont dus a l'adion mixte d'nn 

glacicrs et des wurants auxquels sa fu,;ion a  nais

sanc:e"  

Omtrent paa denne tid fandt J. Tn. RomJA:\I "urnis
kjendclige spor af to af hinnnden fuldkommen  

sæt skm ingsmærker aabenbare sig paa en mængde pun kter 

- - -- disse to sæl tilhøre to i alder forskjellige sku

ringssystemer", nemlig drt "sydøstlige" og det "syth·estlige", 

men han opkaster  det spørg,; m aal "eksisterer der 

Yirkelig et tred ie sæl frictionsstriber?" Hj. Dette besvarer 

lwn san ved en senere anledn ing med, at "fomden hoved
strogel forekommer der to afvigende sæt fridionsmærker -

- - fjeldryggenes Iængderelning følger  almindclighed 

hrwedstrøget, der jo ogsaa er at be lragte som resul

tanten  nlle disse ben:egelsesretninger Fl). Han angiver 

endviderc det sydøstl ige sæt soul det yngste og det syd li! 
ve,.;l]ige ,.;tel som det  In). RøRDA:\IS iagttagr�lser blev 

jo i sin tid benyttet af HøRRYE  og vi ved i, hvilken ret

ning de blev tydet. Men det udarbcidede stribekart har 

, æret af grundlæggende betydning ogsaa for senere unc er

.sogelser. 

Ligeledes kan det i denne forbindel,.;e have :-:in inter
esse nt min de om nogle glemte bemerkninger af \VE!BYE 
fra 1842; han fandt neml ig .lerk holmen sydvest for Aren

dal hestaaende af lø,.;t materiale, for en stor del blokke ai 

::overgangs-territoriets hjergarter", og saavel paa ytre som 

indre Torungen fand t han en hel del lignende blokke af 
syenit, porfyr, lerskifer etr:. Paa  linder man hyppig 

lignende blokke, l igesaa paa Havsø, Trom l ingerne og langs 

hele Tromøens sydside. Særlig interessant er hans beskri

velse nf Maalen, der i sin helhed hestaar af løse blokke . 
  finder ikke disse hvilende pna fast fjeld og heller ikke 
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mellemrummene udfyldt af finere materiale; uagtet dette 

forhold gjør, at øen ofte forandrer sin form, idet den snart 

er delt i flere dele, snart er sammenhængende og snart har 

sit høieste punkt til den ene side, snart til den anden, saa 

beholder den dog efter lodsemes udsagn sin beliggenhed . 

I klat'l og stille veir kan man se disse blokkesamlinger paa 

flere favnes dyb fortsætte med svag heldning udover, og 

kun paa den nordlige side har de et støttepunk t i et !idet skjær, 

der ligger omtrent en 2-3 favne fra Maalen selv. Og han 

tegner flere profiler, hvorefter �!faalen 1839 viste sig nær 

som en sammenhængende holme, i 1842 derimod tydelig 

opdelt i to dele og i 1837 endog i tre dele lH). Senere er 

Maalen beskrevet af SEXE, der anser denne rullestensbanke 

som en rest af en gammel moræne (15/� 1867) 1u), og VoGT, 
der anser den som tilhørende Hortensraet 20). Det er  

interessant at se beskrevet saavidt nøiagtig forhold, hvis 

egentlige sammenhæng blev erkjendt først langt senere . 

Føreml vi imidlertid følger disse skmingsstribers og 

rullestenshankcrs historie videre, skal vi kaste et blik til

hage paa urlviklingen af kjendskabet  det af EsMARK om

talte "iishav " . 
Allerede i en "Ad dress to the Geological Society of 

London" 111" 1837 omtaler CHAHLES LYELL saavel sine egne 

som Mr. SMITH of Jordan Hill's iagttagelser med hensyn 

til forekomsten af marine skjæl i forskjellige niveauer inden 

Clyde·hassinet 21). Og i 1839 forelaa trykt en afhandling af 

 S.YIITH of Jordan hi ll : "On the Ia�t Changes in th e 

relative Levels of the Land and Sea in t he British Islands " 22), 

og tillige hjulpet at Mr. GRAY ved British Museum er SMITH 

her kommet  det resultat, at den undersøgte fauna i 

Clyde·hassinet vidner om tidligere koldere, ja til og med 

arktisk kli mat in den dette distrikt 2'1). N aar derfor  i 
dteember 1839 fre mlagde i Vetenskapsakademien (S tock -



holm, resultatet af sine undersøgelser angaaende den ark
tiske fau na og paaviste dennes større udbredelse i tid l igere 

tider, saa kan man vistnok herom bruge udtryk ket, at "detta 

iir en af LoVENS vigtiga och besl{mdande eriifringar åt veten

,.;kapen", men man kan, som vi nu ligeovenfor har seet, ikke 

sige, at fortjenesten heraf er "hans och ingen annans" 24), 
Men det har dog sin store interPsse i denne forbinde lse 

at merke sig de ord, hvormed Lovb selv omtaler denne 

oprlagelse: "det har niimligen varit en tid, dtt en hiignor

clisk Molluskfauna ntdde iifven vid  syrlligasle kuster. 

Den iagttagelse jag i rlecember 1839 infiir K. Akadem ien 

anmi\lts, att de forssila skaldjur, som utefter vår vi1slra 

ku,;t p<'i m<lnga sliillen fitmas lagrade hiigt iifver hafveb 

numrande niveau, antyda, fi\r den period de lefde, ett hi"•g

nordisk t Klimat, har  hos oss och utomlands, f iir

nyad och vidare utfiird" 2:'), Men af endnu større interesse 

er i delte tilfælde fortsættelsen: "- - - den stora isen 

- - -- i dalarna sh\to i\fver allt dess annar ned mot 

ha het sit som  hvilka skredo ned li 11 den då varande 

hafsslranrlen, - - - Den hittills iifver hafvet hiij da jor rl 

ylnn  småningom lill betydlig del ned dårunder, hafvet 

niirmade sig och steg upp, stranden, dittills afliigsen, flyt

lades efter hand hi"•gre, och  smålle ltingsamt. -

-  fortror, jiiklame s miilte ned och deras 
armar drogo sig tillbak a upp<tt dalarna--- deras kvar

liinmade j okelgiirden (moriiner) trMfas iinnu mt'\ngensliides. 

JENs EsMARK S<tg i trakter af Norge , diir man n umera 

fi'•rst vid lv<t till tre tusen fots højd , och mot nordost, 

finner spridda snomassor perennera, gamla jokelgiirden af 

 storlek spiinna i\fver dalen niira hafvets yta, och 

iakltog hurn dalens stda blifv i t hålkad och sidorna skurade 

m:h slipade af den langesedan fi\rsvunna jiikeln" �Gj. Selv 

gav Lovk-; en noget fyldigere fremsti lling af disse eiendom-



melige fnunisti";ke forhold ll(11, 184fi �'). Men det egentlig 

epokegjørende arbeide er her EuvAHD FonBEs: "On the 

Connexion !Jetween the Distrihution of the exi";ting Fauna 

:-uHl Flora of the British Isles, and the Geological Changes 

which have affected their area especially during the epod1 

of the Northern Drift" 2s). 
Vi ser sanledes, at for Nordvestemopas vedkommende 

vinder henimod midten af det nittende aarhundrede glacinl

theorien efterhannden et sikkert fodfæste, gmndet saavel 

paa fysisk-geografiske og geologiske ingttagelser som pna 

biologiske Vi ved, at   28j i længere 

tid hindrede dens nlmindeligl' anl<1gebe for Skandinaviens 

,-edkommende. I sin almiwleligh2d ved vi, at i endnu el 

kvart aarhundrcde fonnaacde LYELLS drift-hypolhese at 

være en sterk skranke for den fri udvikling og ,-ekst af 

den glaciale forskning. 

I 1851 besøgtes vort land af den bekjendle alpeforsker 

JA.\JES FonBEs, der udtaler sin fulde tilslutning til  Es�rAHKS 

anskuelse, og han omtaler skuringen paa fjeldgrunden som 

"strikingly impressive" og betegner Sognefjorden som "the 
natnral outlet of au iey floOll drawn from a more extensive 

origin !han any other exisling in  north  Emope" 30). 
 af det nittende aarlmndrede   

resultatet af endel undersøgelser, der hlev epokegjørende 

for den videre udvikling af glaeialfor:-;kningen. Det var 

  paa  rønln nd. 

Den store ismasse, der da�kkede Grønlands indre og strakte 

sig helt ud til kysten, betegnede,; i 1851 efter JAP. STEEN· 

:-;THPPS raad af RrNK som "indlandsisen" :n), en betegnelse, 

der har vundet hævd, og aaret  utkom hans arbeide 

,J)m den geographiske beskaffenhed af de danske handels

distrikter i Nonlgrønland" B2), hvis betydning man vistnok 

vanskelig kan overvurdere, naar studiet gjældcr istidsfænome-



net, men som HTxK sek ved en senere anledning siger:" theo

rien \'ar paa den tid, da jeg befattede mig med geologiske 

 endnu i sin første  'l3) Men vi ser, 

at der fra nu af linder en rask udvikling af den  

theori :Sted. 

Allerede i 1853 adskilte CtLUIBEHs "moraine-matter", som 

dannet af bræer, og "osar", som  under vand, og op

trækker for Skandinaviens vedkommende grænselinjen mel

lem disse  :q). l ,;venska Vetenskapsakademiens 

nwde �',\ 1856 meddelte EnrnrANN indholdet af en af HA:\I· 
PL:-i vox PosT indleveret afhandling "Om sandilsen vid 

ping"  hvori beskrives "Kro,;s-stens-lagret" som "en u tan 

ordning sammanhragt massa af skarpkantiga, alldeles icke 

rundade eller ens  hergartstycken, omgifne af 
eller sammanpackade tillhopa med ett mycket glimnwrrikt 

tlisigt grus eller en med gula sanden snarlik sandart eller 

pn andra still len en grhaktig lerblandad sand", og hid ben

fores da ogsna "de slorre flyttbloek'' :w). Denne nøiagtige 

beskrivelse af en bundmoræne kan hetrngtes som en for

lober  samme forskers meddelelse "Om Kross-sten:-;-biid

dar i Skedvi soeken" 1"  samme aar. H.uiPUS  PosT 
siger her, at disse "enda,;t ku11na fiirklaras uppkom11e genom 

glacierers medverkan, nek   torde  tjena 

:Sasom fakti:-;]w bevis fi)r glaciertlieorien,;  

ding vid nngra ar vmt lands yngsta  bildnings

hi,;loria" '37). I et brev fra Island  , 185 7 til Lovf:x siger 

ToRELL: "har jag ej sett moriiner, sa var det nagot som 

jag tror Hr svart at skilja derifnll" '3'). I 1857  og

saa EnoMAX:'f: �,Geologisk karta  Fyris .\n,; Dalbileken 

uppriittad ilr 1856", og i den ledsagende beskrivelse om

taler han bundmonenen, behæfter vo:'f Po:STS iagttagelser 

og anser den ligesom han dannet ved bræer :w) , Det et· 

denne kartblad"publikation, ogsna KJEIH!LF har brngt som 
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fot· billede og lagt til grund ved sine første undersøgelser af vort 
lands kvartære afsætninger. V ed et par tidligere anlednin

ger har jeg berørt spørgsmaalet om KJERULFS stilling til 

istidsforskningen 40 Hj i vort land, hvorfor jeg her kun ganske 

kort skal bemre enkelte, som det synes, mindre paaagtede 

forhold. 

K.ERCLF fortæller os selv, naar han sluttede sig til 

"glacialtheorien": "jeg har siden 1858 sluttet mig til dem, 

som ansaa hine ting for mærker efter landisens virkning" 42). 
KTERCLF havde vistnok i slutningen af femtiaarene og be

gyndelsen af sekstiaarene betydelig fortjeneste af at slutte 

sig til nævnte retning og bidrog ved sit arbeide i den geo

logiske undersøgelse i høi grad til, at vore istidsafsætninger 

blev medtaget ved den almindelige kartlægning. Men den 

gamle flomlheori havde dog endnu sine tilhængere, som vi 

kan se i et endntl ophevaret manuskript 43), hvori  DAM 
paany giver en række værdifulde iagltagelser over skurings

mærkemes forløb i landets sydlige og sydvestlige del. Og 

det tør nok hænde, at KJERULFS betydning for udviklingen 

af den skandinaviske kvartærforskning er blevet ret meget 

overvmderet af hans samtidige, som vi f. eks. faar et godt 

indtryk af ved at læse ZITTELS opsats om "Neuere 

Forschungen Ober Eiszeit"HJ. 

Der ,·ar nemlig nu udkomrnet et andet, i omfang !idet, 

men ellers betydningsfuldt  nemlig vaaren 185�l, 
et arbeide som forfatteren selv angiver som udgivet 1858�"). 

ToRELL fortsatte her det tidligere af EsMARK, hvis iagt

tagelser han omtaler pa a et par steder  SMITH, Lon::x 

og FoRBEs paabegyndte arbeide, og særlig rustet, som han 
\"Ill' hertil, saavel ved sine mange reiser som ved sin 

zoologiske uddannelse, var det, hvad  kunde vente, at 

han inden dette omraade kom til at ove betydelig ind-
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flydel:.;e. Man rnaaler vistnok ikke denne med hans skrif. 

 omfang . 

Imidlertid offentliggjorde KJERULF 1858 en afhandling : 

"Om jordbundens beskaffenhed i en del af Romeriget og 

Aker", ledsaget af et kart, hvor da ogsaa en del "glacial

masser" er afsaPH). Derpaa fulgte det af SAns og KJERLLF 

udgivne, vigt ige arbeide, der danner indledningen til en ny 

periode ogsaa i den norske kvartærforskning 4!>), idet her 

den geologiske og faunistiske undersøgelse gaar haand i 
haand efter de brittiske geologers mønster. Allerede KEILHAU 

gav en fortr inlig skildring af Smaalensraet''0), hvis op

rindelse han forestiller sig "omtre nt  som vi mt>d 

LYELL antage om Sverigs åsar, ere dannede under en bc
dækning av havet ved en strømning langs kysten " "1). Det 

er derfor et bctydeligt fremskridt, at nu saavel Smaalens

raet  Jarlshergraet , hvilket s idste endog efter TELLEF 

 optegnelscr blev  som en submarin banke over 

Jomfruland til Tro møen ved Arendal 5"), betegnes som 
"glacialbanker, resulterende af land isens hevægelse udad 
mod kysten. hvor i havl inien det oprindeligt vistnok mæg

tigere og helt igjennem ulagede materiale grebes af hav

\·andet og derved blev omlaget i huden. Om de store 

øverst liggende blokke antage vi da fremdeles med LYELL, 
at de ere de strandede isflags varsomt deponerede lad

ning"  og paa de t vedføiede kart , der bærer  

1859, findes da saavel disse raer som endel længere inde 

i landet liggende moræner afsat. Den  saa af 
en "Beskrivelse over jordbunden i Ringeriget", hvor K.JERCl.F 

siger med hensyn til istiden, at han lroede at kunne forene 

sine "egne undersøgelsers resultat med de overmaade mange 
undersøgeres lheorier om denne gjenstand" 0•). Samme aar 

fulgte saa KJERULFS "Bes kr i velse over jordbunden i Hede

markens sorenskriverier og Totens thinglag:',  vi særlig 
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"kal fa•ste vor opmerksomhed ved IlEYEHDAHL's  

af "lermergel ved gaarden Rør i Ringsaker, som dyht lig

gende og skjult af gms"  Naar vi derfor nu kjender 

udviklingens gang, indser vi ogsaa grunden til ToRELL's 

udtalelse "om de geologiska forskningarne i Norge": ,, iakt

tagelser over den postplioeene eller glaeiale  i en· 

del af det sydlige Norge, ved .M. SAns og Tn. KJERl'LF, 
 hvilken KJEHULF, foranledd af de af v. PesT i Sverige 

gjorda  pttvisar sp[u·en  Norge efter is
tiden"-,,;), og videre: "resultaterna af dessa undersøkningar 

 fullslindigt med de i Sverige under de 

sista 10 itreu  oeh behiifva derfiire endast om-

ni i   

Paa "geologisk  over det smHienfjeld,;kc Norge 

 ved K.JEHCLF og  finder man ,;aavel 

raeme som en hel række andre rnoræner  

gjærder samt ra"'''). .Men naar Kn:nuLF, skjønt hau selv 

 at i Norge er de lange rækker af rnoræner 

kartlagte "siden september 1808" ''!'), alligevel ikk e  har kunnet 

hcevde sin stilling inden den norcleuropæiske glaeialforskning. 

sna maa vistnok dette have sine særlige grunde, og disse 

er vistnok ikke saa  ,;om man ofte er \'ant 

til at tænke sig. Thi endskjont  hmvdede indlands

j,.,pns tiL.;tedeværelse  deu skaudinaviske halvo, saa 

moder vi ham som  af LYELLs drift-theori for de 

 egnes vedkomrnencle,  Danmark, Tysk-

land og Husland 1111  Og end nu i 1878 fin der man med 

hensyn paa de her nævnte forhold KJEHCLF komme med 

folgende merhlige udtalelse: "is-strømmene eller isflngene 

- det kommer an ptt hvad man herom kan bevi�e - -
-'' 11:!). Nlen dette var længe efter, at  og for 

ham mange andre, havde udtalt anskuelsen om fast landis 

heit til Tyskland Gl), ja selv længe efter at TonELL :!!11 1875 
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havde holdt sit b ckjendte foredrag 1;4), om hvilket ZITTEL 
udtaler: ,, Tmu:tL gebiihrt das Verdien"!, durch einen iiber

zeugenden Vortrag in der (kutschen geologis chen Gesell

,;chaft am 3.  1870 I\orddeutschland vom Bann 

einer Lehnneinung befreil ;;:u haben, die mehrere De;;:ennien 

hindurch jeden Fortschritt in der Dilmialgeologie hintan 

gehalten  Naar Yi saa erindrer K.JERt:LF's mod

stand mod theorien om en glacialero:-ion og hans anskuelse 
0111 landpladens bevægelsesforhold samt hans vistnok meget 

heskedne indblik i istidens, særlig istidshavets biologiske 

forhold, saa vil det ikke forundre, at han blev staaende 

temmelig uforstaaende lige over for de nye strømninger 

inden den glncialgeologiske og kvartærgeologiske forskning, 

og at ligeledes den nyere tids forskere er blev et staaende 

ham fjernere. Selv synes han at haYe søgt et vigtigt til

knytnings punkt i Rr:'i'KS undersøgelser paa GrønlallCl ,;,;)  Og 

han har vistnok havt en sterk følelse af Yeglen i ToREI.L's 
anskuelse, thi han taler om ToRELL's "rige erfaring " alle

rede fra 1857 og om hans "inclsigt i det arktiske havs 

fauna", og der ligger vist nok meget gjemt Lag de ord: "det 

synes, som om OTTO ToRELL's forskninger ha\'e begyndt 

at løfte paa sløret - - - vi man skjænke de af ham 

opstillede anskuelser fortrinlig opmærksomhecl" li<). Der kræ
ves her ingen korn en tar, og vi tør ha ve vundet et ganske 

godt indblik i den historiske udvikling af kjendskahet til 

denne del af vor kvartærhistorie. Vi kan derfor nu gaa 
over til belragtningen af de fænomener, der er paa det 
nuieste  med den tid, der i foreliggende 

tilfælde nærmest skulde være gjenstand for nogle spredte 

bemerkninger. 

Smaalensraet er temmelig udførlig beskrevet allerede 

af KEILHATJ'i'). I denne forbindelse skal vi minde om føl-
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gen de: " banken ved Ør-søen er endelig ogsaa en ganske 

analog dannelse; men den ligger !idet u den for den af raeme 

fulgte liuie, nemlig lidt sydostligere, saa at den maaskee 

ikke hører just til disses række. Dog kan det ogsaa gjerne 

være, at hiin linie her blot har erholdt et sydligere løb" m>. 

KTERT:LF beskrev raerne saavel paa vestsiden som østsiden 

af Kristianiafjorden 70) , og vi bør merke os, at han om taler 

,, mindre banker" ved " Tjo Iling kirke" 11 ) , men raet er dog 

paa begge sider af �jorden repræsenteret ved en enkelt 

linie 12}. DAHLL hav de noteret fortsættelsen fra Helgeraaen 

mod sydvest over Molen, Jomfruland og Tromlingen for

bundet med en submarin banke 13) . Disse subrnarine 

ker mellern .Jomfruland og Tromøen fremhæves ogsaa af 

MtLLER som en fortsættelse af den førstnævnte ø1�). Hvad 

vi imidlertid i denne forbindelse bør særskilt fæste opmerk 

somheden ved, er K.JERULF's i det foregaaende anførte ud

talelse 7''). Den helt enkelte ra-linje fremhæves ogsaa senere ''l 

Bekjendt er K.JEHULF's udlalelse blev et: i 1860 en " række 

helt nedover til Arendal, liggende i havet." 17) , i 1879 der
imod ,,vi kan ikke følge fænomenet ud i havet" 7K) . HELLAl'ID 

gav en udførlig f remsti lling af en række forhold vedrørende 

ra erne paa hegge sider af Kristianiafjorden  men hel!·ag

tede dem som en en kelt linje, h vilket pointeres ved nekken 

,Jlrsjø til Vandsjø paa østsiden" '0 ) , det samme som KJERT!LF 

fremhæver i rækken Moss til Enningdalen M1). Og overens

stemmende med denne anskuelse finder man ogsaa en 

senere populær fremstilling af det srnaalenske ra ·'2) . 

Imidlertid trak DE  omtrent paa denne tid den 

forbindelse mellem de norske raer, de mellemsvenske ende

moræner og den finske Salpausselkii og gjorde gjeldende 

den opfatn ing af disse dannelsers geologiske  som 

i længere tid tmadte hindrende iveien for en mere naturlig 

 af disse fænomeners egen tlige samrnenhæng  
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Her sammenstillede DE GEER de tre V enern-moræner med 

Moss-morænen samt sondre og nordre Drøbaksmoræne. 

Og den samme anskuelse udviklede han saa mere bestemt 

ved flere senere anledninger  �0). VoGT som allerede ved 

et par tidligere anledninger t:u.  havde streifet enkelte for

hold vedrørende raet i omegnen af Fredrikshald, sammen

knyttede i en mere udførlig, om end temmelig  

Iremstilling de "norsk-finske endemoræner" efter DE GEER's 

eksempel·'\ De finske geologer knytter rnorænerne sam

men paa lignende rnaade og skiller sig kun  ved belt·agt

ningen af deres alder, derfor kan ogsaa SrEGER i sit referat 

af dP forskjellige forskeres arbeider udtale: "als gesichertes 

Ergebnis dieser Arbeiten darf man die Feststellung einer 

zusammenhlingenden Endmoriine von Kristianiafjonl bis in 

den Nordosten Finlands hervorheben, die wahrscheinlich 

die Husserste GretlZe der jlingsten Vergletscherun g dar

stellt" li!l) , og KEJLHACK udtaler derfor med hensyn til raet: "er 

stellt eine Episode wiihrend des Hlickganges der zweiten Ver

gletscherung dar tist also dem baltisehen Endmoriinenzuge 

Norddeutschlands gleichwerLig") \H1) . HELLAND omtaler ogsaa 

væsentlig kun "det store ra" !il) , men tilføier dog:  "foruden 

dette store ra gives der i Jarlsberg og Larviks amt ogsaa 

flere mindre moræner, som den, hvorpaa Tjølling kirke 
hgger, morænerne i Sandedalen - - - stor moræne ved 

Svelvik" !12) . BnøGGER nedtegner i 1897 foruden det enkelte, 

store ra kun  !i�). UPHAM omtaler i 1SH8 
., the more north em rnoraine whieh crosses the \V etter and 

\Y ener - - -- and the moraines of Fin land; bul the se 

belong - - -- to a later recessional stage than - - -

the Baltic ridge" U-1). Foruden det enkelte store ra "Mosse

raet" og "Hortensraet" u, ,) nedtegner BRøGGEH i 1900-H!Ol 
kun en lideu moræne i Onsø udenfor raet  I 1910 nd

kom ,,Studier iOlfver de medelsvenska iindmoriinema" af 
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 !11), og idet han flere sleder henviser til "prof. IlE 
GEERS 111 et od" 1") . er der vis tnok ikke tvi l om 0\·ert>nsstemmel,;en 
i opfatning mellem di,;se to for,.,kere, som del ogsaa fremgaar 

af DE G·EERS : "Siidra Sn'rige i senglacial tid, ufversiktskarta, 

 AHDIANN  "Som   den norsk

svensk-finska isramllinjen i Norge af det s. k. raet och de 

25 km. N. diirom liggande Sw!l'ik-c\.smortinorna, s0111 beskt 

af !va pamllella ryggar, hvilka i V ntira  

 befinna sig :3-4 krn. fnln hvarandra under det af

stitndet liingre mot O blir slUtTe. l  af J(ristiania 

upplrt1der lill slut ett tredje slriik"  og videre fortsætter 

han: "den sydligaste, mo!svarande raet i Norge,  

vid Norra  och de bada andra vid S.  
S iinde. De senares otuedelhara  i Norge iir ej 

niinnare  men  med Sn�lvik-_;\.sruorii

nerna !orde dock vara sii ker"   denne rnaade maa 

og,-aa tydes den lille "Kartskisse av  101) , som 

forsommerE'n HJ09 af "Norsk geologisk  blev fore

lagt for de danske geologers ekskmsion til Kristiania

 hvilken fremstilling senere gjenfindes hos BJøR

LYKKE   har vi fulgt den historiske udvikling op 

til vor egen tid. 

Vi skal imidlertid se, at forhold(•[ rneiiE'nl de her om
handlede rnoræner E'r et helt andet end ovenfor fremstillet. 

Allerede forsonmlE'ren 1897 havde jeg anledning  at uwler

søge de  forhold ved dobbelttrinnet Aas-Ski

morænen temmelig indganende, men paa grum! af mang

lende snit blev udredningen af de stratigrafiske forhold 

meget ufuldstændig. Somrene 1903 og 1!)04 fortsattes disse 

undersøgelser mori øst og nord. I de foregaaenrle aar 

havde jeg ogsaa fra 1898 af havt anledning til at undcr

søge forholdE'm' sam·el ve:-L som øst for Kristianiafjordens 

ydre del. Og disse undersøgE'lser har  naar IE'ilighed 
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Fig. 1. Morænekurt, Kristianiafjord-Mjøsen, maalestok 1 7. 1 !;,,1 ,1• 

Xorsk geol. tidsskrift. B. Il, nr. 7· 2 
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dertil gaves, fortsat indtil sidste uar. Foreløbige meddelelser 

om resultaterne af disse undersøgelser har jeg foruden i 

mine forelæsninger ved universitetet givet ved flere anled

ninger lo::. Jo-l. 105). En oversigt over udbredelsen av ende

moræner i den sydøstlige del af vort land, saaledes somjeg 

efterhaanden ved disse undersøgelser har fundet den, er 

fremstillet i vedføiede skisse (fig. 1, pag. 17). 
Det vikle blive for vidtløftig ved denne anledning 

at beskrive de enkelte forekomster af endemoræner, rand

moræner, blokkestrøg og omlagrede terrasser. Men vi skal 

freste opmerksomheden ved deres temmelig vide og sam

menhængende udbredelse. 

Vi ser her fem store trin: Ra-, Aas-, Aker- og Rome

rik-trinnet, samt tilslut, foran de store østlandske sjøer, Port
landia-niveauets trin. De fire førstnævnte henregner vi til 

den egentlige Ba-per'iode. Et paafaldende træk er den for 

samtlige trin fælles tvedeling, hvad jeg tidligere hetegnede 

som disse endemoræners dichotomi. Nok et andet frem

lrædende træk har de tilfælles, nemlig deres karakter som 

oscillationsmoræner. Dette er for de fire ovennævnte  

Ra-perioden hørende trin skematisk fremstillet i fig. 2. 

llomerik trin 
=----_--: Aker-trin 

lla-trir�> 
-- - :: ::-: 

Fig. 2. 

Men denne tvedeling er ikke begrænset til en saadan 

kun enkelt gjennemført, idet den ogsaa viser sig gjenta
gende. Et par eksempler vil belyse dette. 

Som vi ser af kartet, er jo det store Smaalens-ra og 

det store Jarsberg-ra udpræget tvedelt. Der hvor den indre 

række af dette sidste ,-ed Helgeraaen f01·lader fastlandet, 

kan man endnu paa Aarnlirogn, en ø utenfor, følge denne 



19 

i en stor bue, der bøier sig
_ 

indad fjorden, som en stor ud

præget moræne, tildels en blokkemoræne med indtil syv 

meter store blokke, men her tydelig tvedelt. Om vi lager 

for os Smaalensraets tilsvarende række tinder vi det samme 

fænomen ved søndre Boksjø, hvor man ved den sydlige 

ende tinder ogsaa den ndpræget tvedelt, og ved det be

kjendte Dals Ed er forholdet helt tilsvarende. Og vi finder 

det i endnu mere udpræget grad igjen, om vi gaar endnu 

længere mod sydvest, til strøget mellem Venern og Vettern 

hvor vi gjenfinder det ydre af disse led som udad konvekst 

og tvedelt i Møltorp-Nassja-leddet og det indre som indad 

konvergerende ved Motala og nord for Karlshorg, men paa 

delte sidste sted igjen opløst i to forskjellige serier, Vaberg

serien og Forsvik-serien, som min ven, statsgeologen HED
STHo:\I i sin tid gav en udmerket fremstilling af106). 

Det er i midlertid ikke blot den indre række af elet 

store Jarlsberg-Smaalens-ra, som viser denne tvedelte eller 

dithotome karakter; man gjenfinder det samme træk ogsaa 

ved den ydre række.  skal lade os nøie med et enkelt 

eksempel. Denne række som jeg i forbigaaencle har nævnt 

ved en tidligere anledning107) kan følges temmelig godt 

gjennem Jarlsberg og nær sammenhængende gjennern Onsø, 

Borge, Skjeberg og Berg. Videre har man smaa rester i 
Tistedalens dalføre tæt ved  Gjennem Id fin

der man flere steder rester af fortsættelsen, indtil henimod 

Bøkleven og forbi Herrebøkasen til Aspeclammen denne 

bliver mere sammenhængende. Fra Aspedammen til Freste

bakke har man en udpræget morænelinje, h\·or man paa 

sine steder har vakre morænelandskaber; vi kunde nævne 

Rindene, Lundene, Ekeli, Frydenberg og Albæk. Freste

hakke med rnoræne, terrasse og morænesjø, Ørsjø, sees ogsaa 

af dem, som kun reiser med jernbane. Videre følger man 

morænelanclskahet mod sydøst. snart som typiske ende-
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moræner og snart som blokkestrøg. Vakkert f. eks. ved 

Doktorsæter, hvorefter man ogsaa tildels ser en deling af 

morænen, og ved Lyseren et miniaturbillede af forholdene 

ved store og lille Le med tvedelt moræne. VidAre vakkert 

morænelandskab forbi Moen hen mod Kornsjø. Her er 

forholdene meget interessante. Ved den nordlige ende af 

Kornsjø undersøgtes seks holmer fra nord mod syd, tre 

paa den norske og tre paa den svenske side af grænsen. 

Der saaes flere steder skming med striber og furer lodret 

paa morænestrøget. Paa den første, nordligste holme hæ

vede to morænerækker sig til en høide af 8-10 m. o. 

sjøen. N oget sydvest for denne hav de man den anden, en 

tiden klippeholme med lidt græsbedækning. Syd og sydøst 

herfor kom saa den tredje, noget større holme, hvor man i 

den nordlige del havde morænelandskab med blokkestrøet 

strand. Øst og nordøst for denne ligger paa den svenske 

side af grænsen tre smaa holmer, der paa det geologiske 

kartblad, "Strømstad", samtlige er afsat som bestaaende af 

grundfjeld. Paa de to sydlige af disse var intet spor af 

fast fjeld at opdage, idet de i- sin helhed bestod af moræne

materiale med blokke og lerblandet grus og saaledes dan

uede en forbindelse mellem den sydligste af de ovenfor 

beskrevne holmer og fastlandet i øst, hvor morænen i en 

halvø stikker ud i Komsjø. Den tredje, nordlige, af de paa 

svensk side undersøgte holmer bestod ogsaa for største

parten af morænemateriale, kun paa den ene side lidt fast 

fjeld; den føier sig saaledes ind som et forbindelsesled i 

den nordlige, her optrædende morænelinje. Den gjentagne 

tvedeling af morænen, som vi saaledes har fundet her ved 

Kornsjø, kan ogsaa paa sine steder spores videre mod syd

ost, mellern Kornsjø og Skottsjø. 

Vi har 1m fundet forbindelsen med det mellemsven

ske morænesystem, om end paa en helt anden maade end 
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af Ahlmann og De Geer fremstillet. Hvad vi imidlertid 

bør lægge særskilt merke til, er den sterkt fremtrædende 
deling eller spredning i morænelandskabet, som finder sted 

mod øst og særlig træder saa sterkt frem i strøget mellem 

Venern og Vettern. Naar jeg saaledes ovenfor paralleli

serede Va berg- og F orsvik-serien med de to moræneled ved 

Dals Ed, sau maa dette efter de nyeste svenske undersøgel· 

ser endnu betragtes som et aabent spørsmaal, da spred

ningen endnu ikke kan siges helt opklaret ved den hidtil 

stedfundne kartlægning. 

Vi ser saaledes n u, at det af de svenske geologer som 

mellemrum mellem Ra-trinnet og Aas-trin net betragtede 
terræn i virkeligheden svarer til det, der hefinder sig mellem 
de to afdelinger af Ra-trinnet. Vi kommer derfor ogsaa 

til at betragte paa en noget anden maade AHLMANN's ud· 

talelse, at der nemlig falder "95 125 år pil den tid som 

<ttg<Ht for isen ait bilda den nordliga linje n af de medel

svenska iindmoriinerna, den som i Norge motsvarar Svei· 

vik-.. \smorænen - - de ofriga , som forefunnits rnellan 

den sydligaste och nordligaste, ing<'t i de 95-125 åren " 1°K). 

Denne tidsangivelse maatte saaledes i ethvert fald referere 

sig til intervallet mellem de to afdelinger af Ra-trinnet . 

Tager vi saa den 4-5 gunge større afstand mellem Ra

trin og Aas-trin end mellem de to afdelinger af Ra-trinnet 
i betragtning, skulde vi efter "prof. DE GEERS metod" faa 
et helt andet tidsrnaal, og ved at fortsætte paa den maade 
kunde vi mul igens være berettiget til at forøge DE GEERs 

angivelse af 12 000 aar lO!l), siden isen begyndte at trække 

sig væk fra den sydlige del af den skandinaviske halvø, til  

det 4-5 dobbelte. At værdien af en saadan tidsangivelse 

ikke vilde være synderlig stor, er paa forhaand indlysende. 

For at faa en paalidelig, geologisk tidsregning maa vi vist
nok søge et helt andet udgangspunkt. 



22 

Det er al lerede fra gammelt af, gjennem KErLnAu's be

skrivelse, bekjendt, at Jo mfrulands grusmasser hviler paa 

ler 11°), og hedra angav  forekomsten af Portlandic 

arctica GRAY, Nucula tennis MoNT. var. expansa REEYE 

og JYiacoma calcaria CnEMN.111) Disse var fundet nær Lyk

stad, i Tangbugtc n, ca.  m. o. b., paa øens yderside. Men 

oppe paa øens inderside, benimod en kilometer længere syd , 

og ikke langt fra høideryggen, bar jeg bavt anledning til at 

se et sten et ler med Portlandia arctica GRA Y dækket af 

1 ·" m. grus med blokke indtil 1 '"  tvenmit ; det fossil

førende ler gav ber indtryk af at være delvis forstyrret . 

Og fra et ler- og gmstag i raet i Bøk eskogen ved Larvik 

bragte professor BRøGGER høsten 1906 og dr. ANDR . M. 

HANSEN sommeren 1 908 prøver af blaagraa, stenet og 

gruset ler indeholdende Portlandia arctica GRAY, .Macoma 

calcaria CHE:\IN. og  arctica LrN . BRøGGEn an

gav bøiden 45 m. o. h. og HANSEN ca. 40 m. o. h., saa det er 

utvilsomt samme sted, det her gjælder. Jeg bar selv senere 

besøgt dette snit i raet ved Larvik og skal give en nærmere 
 deraf. 

Paa den vedføiede planch e er gjengi vet et "snit i raet", 

Bøkeskogen, Larvik, efter fotografi 1H1\ 09. Overfladen 

laa ved den ret over G staaende gjærdestolpe ifølge 12 aneroid

maal inger 50,1 m. o. h. Ved (V) danner, som det ogsaa 
fremgaar af fotog rafiet, elet tilgjængelige snit omtrent en ret 

vinkel, idet sn ittet tilhøire herfor staar omtrent lodret 

paa ra-ryggen, men lilvenstre herfor nær parallel med 

samme. Dette snit viser , at ra-dannelsen ikke er saa 

enkel, som man ofte forestiller sig. 

Længst ti lhøire stikker over grusgropets hund (B) inc! 

en tunge eller rettere et parti af graat, noget rødligt moræne

grus (BM1 =2m.), som hurtig falder af mod grubens hund 
ret over M". Dette morænegrus er meget lerblanclet og 



  

indeholder Lillige en hel del sten og blokke af mere end 
11� m. tversnit. Det repræsenterer saaledes en typisk bund

mm·æne. 

Paa den svagt affaldende overflade af (Bl\11) finder man 

saa konformt med denne en zone af  \'" m. mægtighed 
hestaaende af graat, noget rødligt rullestensgrus (M1R) 

med endel indtil hovedstore stene iblandet. I materiale, der 
indeholdt indtil valnødstore stene, foretoges en mekanisk 

analyse med følgende resultat: 

>2mm. 

2-1 " 
1-! " 

<t " 

:J.i-0.00 gr. 
50.25 " 
40.80 " 
44.35 " 

Sum 475.40 gr. 

71.5 °/0 
10.6 " 

8.6 " 
9.3 " 

100.0 °/0 

Det materiale, som var <  mm., var mest fin sand, 

ganske !idet støvsand og intet lerstof, saa sorteringen viser 
sig temmelig godt gjennemført. 

Mellem 11 og 12 stikker sig i grubens bund frem et 
omtrent metertykt lag, der kiler ud opad tilhøire. Det er 

fulgt i en længde af vel 12 m. Det bestaar af rødliggraat 

rullestensgrus med indtil hovedstore stene. I ma teriale med 

indtil 15 mm. kornstørrelse gav en mekanisk analyse føl
gende resultat: 

> 2 mm. 

2-1 " 
1 } " 

 

160.50 gr. 

fi4 45 " 
66.45 " 

147.10 " 

Sum 438.50 gr. 

31) 6 °1o 

14.7  
 " 

33.5 " 

100.0 °1o 

:\;lellem foregaaende afdeling og denne sidste saaes en 
2-3 dm. lang og :T-4 dm. lyk uregelmæssig linse af graa 
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eller blaagraa, sterkt grusblanrlet ler, som ikke bruser 

for HCI. Den er paa en vis maade eglignende indesluttet 

i den o venfor sidst anførte udkilende zone. En mekanisk 

analyse af materiale indtil 12 mm. kornstørrelse i det linsen 

nærmest omgivende skikt af grusblandet sand viste: 

> 2 mm. 16.30 gr. 15.9 °/0 

2 -1 " 11.15 " 10.8 " 
1 t " 20.10 " 19.6 " 

" 55.25 " 53.7 " 

Sum 102.80 gr. 100 O 0/0 

Materiale < t mm. viste mest fin sand, ganske ! idet 

støvsand og ligeledes ganske !idet lerstof. 

Over afdelingen 11 L" fulgte en noget sammensat af

deling indtil halvanden meter mægtig. Nederst og tilvenstre 

havde man her Pil afdeling af 11h rn. mægtighed bestaa

ende af rødliggraat rullestensgrus med indtil hovedstore 

stene. Det stak paa strækningen YL1 under grubens hund 

og kilede tilhøire ud langs linjen R1 R2• Mekanisk analyse 
i materiale af indtil valnødstørrelse viste: 

> 2 mm. 448.50 gr. 60.6% 
2-1 " 81.55 " 1 1.0 " 
1-  " 9650 " 13.0 " 

<t " 113.80 " 15.4 " 

Sum 740.35 gr. 100.0 °/0 

.Materiale < t mm. viste hovedsagelig fin sand, dertil 

lidt støvsand og lidt lerstof. 

Skiktningen inden den ne afdeling var temmelig uregel

mæssig, med  skikter. Snart var afdelingen 

mere sand- og grusblandet, snart mere lerblandet, eller lidt 

stenhlandet. Der viste sig foldning og krusning. Men det 
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mest eiendommelige træk var, at der hyppig forekom knyt

nævestore og noget større klumper af grov, blaagraa ler i 

den rødliggraa sand eller grus. Desuden forekom ikke 

sjelden i dette en hel del smuldrende kalkrester og hvidt 

kalksmulder, r imeligvis rester af kridt, da jeg bar havt rig 

anledning til at iagttage lignende i det bekjendte "Glatved
grus " i de store kalk gru ber ved Glatved (Danmark). 

Hvad der kanske et' egnet til at paakalde særskilt op

merksomhed er, at det i denne grus- og sandafdeling lyk
kedes m ig at fremfinde nogle faa brudstykker af Balamts 

porcatus da Costa, Darw. i en noget robust, men ikke stor, 

dog temmelig skarpribbet form af samme type, som jeg 
ogsaa har beskre vet fra det Portlandia-førende ler ved 

Ytterland (Ørlande t) 112). Det· fandles ogsaa i samme af

deling endel rester, der rimeligvis skriver sig fra en Saxi
covc� sp., l igeledes rester af en Macoma sp., samt et bmd
stykke der antyder en Sipho sp. 

Over den ne a fdeling kom saa tilh ø ire en meter-mægtig 

afsætni11g af graat, grovt og ment lerblandet rullesten:;grus 

med indt il hovedstore ste ne (R1 R2 R3 R4), Paa sine steder 

faar man mere ind tryk af en vandbearbeidet bundmoræne. 

Denne tilvenstre ved R1 udkilende afdeling v iser l igeso m 

den foregaaende en noget megelmæssig skiktning. Et detail

billede (fig. 3) viser øverst overskylningsgrus, derunder 

Portlandia-førende ler, og nederst rullestensgrus. 

Derover fulgte saa en meget interessant afdeling 

(Y1 YR3 Y,!) bestaaende af blaagraa moræneler af  

som en eg te bunJmoræne . af ler, grus og sten i fast sam

menkittet tilstand; i enkelte partier viser den en s vag brus

n ing for HCI. De indesluttede stene og indtil meter-store 

blokke er snart noget afrundede og snart ganske skarp· 

kantede og isskurede. Den er temmelig rigt fossilførende. 

Denne tilhø ire ved R� udkilende afdeling kan saaledes folges 
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del::; i en noget I lden og tyndskallet varietet, der var noget 
torelli-ii gnen de. 

Saxicava sp. fonn(t  var mere sjelden, men 
syntes at repræsentere en forholdsvis stor og tykskallet 
form. 

Det bør ogsaa merkes, at jeg i lerets ydre og noget 
forstyrrede del fandt et enkelt, !idet brudstykke af umbonal
partiet hos Mytilus edulis LIN., som fuldstændig svarer til 
saadanne, som jeg har fundet recent ved Mehavn (Fin
marken). Dette fund kan imidlertid ikke tillægges nogen 
stnrre betydning, da der under lignende forhold, tilsyne
ladende omtrent midt i denne afdeling, var fundet en ben
stump, der af HERLUF \VINGE bestemtes som tilhørende 

 taurus domest. 

Over denne afdeling fulgte saa en rigt vekslende lag
::;erie (Y"S) af 11'4-P/� m. mægtighed af tildels meget 
lyude skikter, med grovere materiale nederst og øverst, der
imod gjennemgaaende finere i midtpartiet. Der findes dog 
ogsaa i denne afdeling tildels noget grovere materiale, saa
ledes en vel rneter·stor blok. En mekanisk gjennemsnits
analyse i det graa, noget rødlige materiale af kornstørrelse 
indtil 1 5  mm. gav følgende resultat: 

> 2 mm. 

2-1 
1-  " 

 " 

11.90 gr. 
8.10 " 

14.80 " 
163.70 " 

Sum 198.50 gr. 

6.0 °/11 
4.1 " 
7.5 " 

82.5 " 

100.1  

Det < -� mm. finere materiale bestod væsentlig af  
!'and, men ogsaa en del støvsand og lidt lerstof. Af den 

samme gjennemsnitsprøve udplukkedes imidlertid ogsaa 
klumper af en graa og rustbrun, fast sammenkittet masse, 
som væsentlig bestod af støvsand, men ogsaa af endel fin 
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sand og lersubstans. Dette saaledes udp lukkede havde en 

vegt af 119,20 gr. Sammenst illes dette med for egaae nde , 

faar v1: 

Analyseret 

sammenkittet . 

198,50 gr. 

119,20 " 
62,5% 
37,5 " 

Sum 317,7 gr. 100,0 °/0 

Derover korn saa en afsætning af overskylningsgrus 

(SO) af noget vekslende rnægtigh ed. Der saaes i denne 

afdeling blokke af indtil 1 m. længde. I dette g raa brun e 

materiale udfm·tes i det indtil eg-store materiale en meka

nisk analyse med følgende resultat: 

> 2 
2-1 

 
< 1 

2 

mm. 583,20 gr. 
6,05 " 

5,65 " 

15,45 " 

Sum 610.35 gr. 

95,55 °1o 
0,99 " 
0,93 " 
2,53 " 

Materiale <  mm. viste en blanding af fin sand, støvsand 

og lersubstans. 

Øverst havde man saa el muldlag af 2-3 dm. tykkelse 

af graa og mørk farve. 

Afdelingen (Y2S) kiler ud henimod skogkanten tilhøire 

og viser her i den ydre del endel uregelmæssigheder, som 

det tildels meget rasede snit ikke tillod at udrede med den 

ønskelige nøiagtighed. Overskylningslaget (SO) strækker 

sig over det hele, men undergaar omtrent ved høidemaalings

stedet endel forandring , idet der til venstre for dette spores 

en delvis skiktning, et fænomen som det ligger udenfor 

nærværende afhandling at gaa nærmere ind paa, medens 

tilhøire herfor og saaledes o ver  ra-ryggen viser sig 

et uskiktet morænegrus med sten og blokke. Blandt disse 

bemærkedes rombeporfyr, syenitporfyr, augitporfyr, larvikit. 
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lamdalit, tonsbergit og desuden forskjellige grundfjeldsberg
arter, som gneis, granit, hornblendeskifer m. fl. Denne 
øverste afdeling er utvilsomt resten af den sidste moræne
afsætning paa stedet, hvilket ogsaa antydes ved de talrige, 
omstroede blokke paa den kupperede overflade gjennem 
bøkeskogen. 

Den afdeling, der i foreliggende t ilfælde gjør specielt 
krav paa opmerksomhed, er den rigt Portlandia-førende 
(Y1 Y�). fra hvis mod høire udkilende parti fig. 3 giver et 

 billede, hvor rullesteusgruset under, det Port
landia-førende ler i midten og rullestensgruset over træder 
tydelig frem. At delte Portlandia-førende ler har været 
gjenstand for betydelige forstyrrelser, viser saavel de talrige 
skjælfragmenter som de iagttagne, forstyrrede lag. Dette 
bliver ogsaa let forstaaelig, naar vi erindrer morænegruset 
over, som maa  afsat af en fremrykkende hræ. Det 
fossilførende ler selv maa imidlertid være afsat foran bræen, 
og det kan ikke have havt en blot lokal udbredelse, thi i 
et grustag lige ved veien, nær elvens udløb af Farrisvand, 
gjenfandtes det samme blaagraa, gmshla ndede ler med 
blokke henimod 3 m. over Farrisvandet, alt�aa 24 m. o. h. 
I dette ler fandtes Macoma calcaria Chemn. af samme 
formtype som i gmstaget i Bøkeskogen. I elvebunden saaes 

ikke fast fjeld, men derimod tætpakket med store blokke, 
der vistnok repræsenterer det ved elvens arbeide levnede 
residualmateriale af den til begge sider i høie banker frem
springende moræne. Hvor langt bræen har været tilbage
rykket under afsætningen af dette ler er ikke godt at sige, 
men man faar indtryk af, at afsætningen væsentlig maa 
være foregaaet i nærheden af selve brækanten, saa de 
mindre forandringer hos denne har bevirket forstyrrelse i 
lagene. Derimod viser det fluvioglaciale, underliggende mate
riale med indesluttede skjælfragmentcr og lerbmdstykker, at 
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under den forudgaaende tid maa bræen have indtaget en 

mere tilbagetrukket stilling og erosion have fundet sted af 
en tidligere tilstedeværende, fossilførende afsætning, om hvis 

alder de fundne fossiler giver et fingerpeg. Raet bliver 

saaledes med rette at henføre til de saakaldte oscillations-

moræner, som jeg allerede ved en tidligere anledning har 

/'lam� 

paa vist 113). Og som ved 

samme leiligbed anført kan 
vi følge paa samme maade 

de tre øvrige trin, der bliver 

at henregne til den egentlige 

Ra-periode: Aas-trinnet {Dr. 

side 17), Aker-trinnet {A. side 

17) og Homerik-trinnet (R. 

blaraa side 17). Forholdene er væsent

 Zysegraa 
hlaraa 

lig de samme, saavel med 

hensyn til morænernes byg

ning som med hensyn til de 

foran dem opbyggede facies

dannelser. Den periodisk til

bagevendende skiktning i ler

afsætningerne er 1 hoved-

------

 ul 

flanzmet 

blaraa 

trækkene den samme, enten 

vi ser den "hvarfviga lera" i 
Fig. 4. Profil fra Ørje teglverk. .. 

teglverksgropene ved Ang tegl-

verk nær Lilla Le eller den period isk skiktede ler i tegl

verket ved Ørje {fig.4). I det første ti !fæl de rimeligvis tilhørende 

den samme Portlandia-førende lagserie, som jeg har fundet 

i Tistedalen, men i det sid:;tnævnte tilfælde tilhørende en 

Arw-førende suite. Men der gjør sig i denne periodiske 

veksling et eiendom mel i gt dobbeltfænomen gjældende, sum 

det tydelig fremgaar af den vedføiede fig. 4, idet hveranden 

periode udmerker sig ved nær de sam me skikltykkelser, 
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men betydelig forskjellig fra den nærmest forudgaaende og 

den nærmest efterfølgende. Dette er et forhold, som bedre 

stemmer overens med en sekulær end med en aarlig 

periodieitet. 

Denne egentlige Ra-periode afsluttes saa med det 

ovennævnte Romerik-trin, der paa flere steder kan følges 
som en meget udvisket dobbeltrække over den sydlige og 

midtre del af Romeriksletten, og til dettes opstikkende 

terrasser og morænekupper slutter saa det inden samme 

egn rigt optrædende Portlctndia-forende ler sig, ikke som 

en facies-dannelse, men i diskordant stilling som en yngre 

afsætning. De forhold, der staar i forbindelse med 

dette skille, har jeg behandlet ved flere tidligere anled

ninger 11-l. u:;  11'· 11') , hvorfor her henvises til disse, lige

som jeg ogsaa har givet dr. NoRDMANN et resume deraf til 

brug for beretningen om de danske geologers udflugt til 

Kristiania omegn sommeren 1909. 
Og denne  gaar langt tilbage og kan følges 

i afsætninger langt udenfor vort lands grænser. Sidste 

sommer havde jeg anledning til at studere disse forhold 

gjennem hele den sydvestlige del af Sverige, fra Bohuslen 

til Skaane, og gjennem en stor del af Danmark, ligesom 
ogsaa gjennem en del af Nordtyskland. Hvor den absolute 
grænse for denne periodes egentlige afsætninger falder, er 

det vistnok for øieblikket meget vanskelig at sige med be

stemthed, men den store mellemjydske morænerække med 

fortsættelsen i den baltiske moræneryg udgjør ialfald et 

meget fremtrædende skille mellem en yngre og ældre def 

af selve istiden, meget sandsynlig at denne grænselinje 

ogsaa virkelig i de store drag repræsenterer Ra-periodens 

omtrentlige største bræudstrækning for Nordt>uropas ved

kommende. 
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.Noget anderledes stiller forholdet sig, naar VI gaar 

over til Kristianiafjordens vestlige side, hvor jeg ogsaa havde 

anledning til at demonstrere forholdet paa en ekskursion 

med studenterne forsommeren 1907. Her slutter nemlig 

det store Skagerakdyb sig til som en bue forholdsvis nær 

rundt Norges sydkyst. Paa dettes kant har vistnok gjennem 

lange tider de forholdsvis tynde pladehræer bmkket eller 

kalvet og saaledes indlandsisens begrænsning gjennem lange 

tider indtaget væsentlig samme stilling. Hvorledes forholdet 

stiller sig lmngere vest, paa vort lands sydvestkyst og  

vor vestkyst maa desværre endnu betegnes som ubekjendt. 

At vi allerede nu kjender, om endog kun tilnærmelsesvis, 

selve hovedtrækkene, f.eks. i Jæderlandets opbygning. maa 

af den nøgterne kvartærforsker endnu betegnes som altfor 

sangvinsk. Og hedre er det ikke paa mange andre steder. 

Men selv hvor det gjælder de yngre afsnit af Ra-perioden, 
er vort kjendskab til forholdene i den sydlige del af vort 

land endnu meget mangelfuldt. 

Allerede sommeren 1895 havde jeg anledning til at 

studere disse forhold gjennem den sydlige del af landet fra 

Arendalskanten over mod .hederen. Jeg gik da ud fra, at 

det ra, som dukker i havet ved Helgeraaen og fortsætter 

over Jomfruland og i undervandsbanker videre langs kysten, 

fandt sin naturlige fortsæltelse i de af sten, grus og sand, 

delvis eller helt bestaaende øer og holmer lige ndenfor 

Arendal, sidst af disse den lange, lave Jerkholmen, og at 

det saaledes var den samme morænerække, der danner 

gmndlaget for den vakre og eiendommelige furuskog paa 

Tromøens yderside som for furu- og bøkeskogen paa Hasla

odden ved Søm mellem Arendal og Grimstad. Fra Hasla

odden fulgte jeg saa morænens ofte opløste rækker temmelig 

snmmenhængende forbi Mo og indenfor Vikkilen, videre 

foran Rorvand, Landvikvand og Redalvancl, forbi Kalveld, 
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over Eskeland til Aabaal foran Flaksvand. Længere vest 

var morænen ikke saa sammenhængende, men gjenfandtes 

dog i smukt udformede rækker, og ofte opløst i flere trin, i til

svarende retning i de forskjellige dalfører, saaledes forbi 

Svalandsheia og i Otteraaens dalføre, hvor man i Vennesla, 

fra Grovene til Mosby, har en hel række smukt formede 

moræner, og fænomenet for saa vidt arter sig paa noget 

lignende maade, som vi kjender det fra Mellemsverige. 

Videre gjenfinder vi eet i Søgnedalen, oppe i Grebstad fra 

Hortemo og videre op forbi Stokkeland. Over i Mandalen 

finder vi de samme forhold i den øvre del af Holme, i 

Øslebø og Løvdal, og videre i Undalen, i Vigmostad opover 

forbi Konnesmo. I Hegebostad og Kvaas i Lygnedalen 

gjenfandtes de samme forhold, ligesaa tilsvarende i Kvin es

dal over Mo og Rafos, og endelig smukke, tvedelte moræner 

i Bakke foran Siredalsvand, og her i forbindelse med smukt 

udformede terrasser, videre foran Hovsvand og i Hæskestad, 

samt smukke morænerækker i Helleland, og endelig i Birkrem 

foran Ørsdalsvand. Videre har jeg ikke her endnu havt 

anledning til at følge fænomenet, og det vilde føre for langt 

ved denne anledning at fortsætte med en diskussion af 

forholdene, som de arter sig i de vestlandske fjorde, fra 

Ryfylke videre mod nord. Resultaterne af disse under

søgelser sammenstillede jeg saa et par aar efter, 1897, i 

en større afhandling, i hovedtrækkene væsentlig i samme 

form som her gjengivet, men for denne afhandling har det 

aldrig lykkedes mig at erholde trykkeplads. Angivelse af 

morænernes beliggenhed paa den her nævnte strækning 

blev ifølge opfordring fra Norges geologiske undersøgelse 

tilstillet denne til brug ved udarbeidelsen af et oversigts

kart for Bergensudstillingen det følgende aar 1898l1V). Senere 

nævnte jeg det for denne større morænerækkes vedkom

mende opnaaede resultat ganske forbigaaende 120). In-
:\'orsk geol.  B. Il, nr. 7· 3 
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flueret af den faunistiske betragtningsmaade, som BRøGGER 

gjorde gjældende i sit arbeide over Kristianiafjordens molusk

fauna 121), gav jeg imidlertid senere en noget anden frem

stilling af forholdene for at bringe en tilsyneladende større 

overensstemmelse mellem de faunistiske forhold i Kristiania

feltet og paa Nedeneskysten, idet Arendal-Ørsdalsmoræne

rækken blev betragtet som tilhørende en indre mm·æne

række 12�) . hvilket ogsaa med det lille kjendskab man har 

til disse moræners beliggenhed ude i havet til en vis grad 

kunde være tilladt. Senere har jeg igjen sommeren 1904 

havt anledning til paany at undersøge forholdene foran 

Flaks vand, i V enn esla, foran Siredalsvand og strækningen 

mellem Ekersund og Ørsdalsvand ligesom ogsaa sommeren 

1905 havt anledning til at foretage en fornyet undersøgelse 

af de fossilførende afsætninger i omegnen af Arendal, og re

 af disse fornyede undersøgelser har for mit vedkom

mende været en tilbagevenden til den samme betragtnings

maade, som jeg vandt frem til i 1895, 1897 og 1899 som 

ovenfor omtalt. H vad der altsaa i denne sydl ige del af 

landet findes af moræneafsætninger udenfor denne linje, 

maa altsaa skrive sig fra ældre afsnit af istiden. 

Den opfatning af Ra-tiden, som jeg nu i det fore

gaaende har søgt at give et omrids af, har jeg fundet 

bestyrket, foruden ved hvad jeg havde anledning til at se 

paa min ovenfor nævnte reise i Sverige, Danmark og 

Nordtyskland sidste sommer, ogsaa ved den erfaring jeg 

havde anledning til at erhverve paa en reise i Skotland, 

paa Ørknøerne og Shetlandsøerne sommeren 1909. End

videre har de resultater, som de amerikanske geologer 

har naaet i de senere aar, bestyrket min opfatning af for

holdet mellem ra-tid og nærmest efterfølgende tidsrum, 

saadan som dette er repræsenteret i Mytilus-niveauets og 

Portlandia-niveauets afsætninger i vort land. Det vilde 
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føre for langt her at gjennemgaa disse forskjellige for

hold; jeg skal ved denne anledning kun henvise til CLAPP: 

Complexity of the Glacial Period in North-Eastern New 

England 123) og H. E. MERWINS interessante undersøgel

ser 124). 

Efterhaanden som mine egne undersøgelser er skredet 

frem, og efterhaanden som jeg har faaet anledning til at 

sammenligne resultaterne af disse med de resultater, hvor

til man ogsaa er naaet i andre egne, hvor nedisnings

forholdene har været tilsvarende, er jeg blevet bestyrket 

i den opfatning, at Ra-perioden paa en vis maade danner 

et for sig afsluttet hele, eller som jeg tidligere udtrykte 

det, "at denne store og skarpt markerede linje, der danner 

et skille saa vel i glaciologisk som faunistisk henseende, 

tillige repræsenterer grænsen for en særskilt nedisning, 

den raglaciale" 120), og at "the re might be no reasonable 

inducement to doubt that this "Ra"- period is real ly 

corresponding to the American Wisconsin-Period, even 

if some slight shifting or lagging of the climatic period 

might be in future proved to have tak en place" 12u). 

Men vi maa erindre, at vi endnu staar lige over for mange 

uløste spørgsmaal, og enhver kvartærgeolog bør mærke sig 

den "conclusion", hvortil CALVIN kommer i sin "presidential 

address" 19 2flj12 0812i). 

Efter at jeg høsten 1909 gjorde et udkast til disse 

korte "bemerkninger" om Ra-perioden, er der offentlig

gjort endel arbeider af d'hrr. ÅRENTZ 12K), BJøRLYKKE 12V), 

HANSEN Vlo) og REuscH 131), hvis omtale af de hidhørende 

forhold ogsaa kunde give anledning til endel bemerk

ninger, men den begrænsede, til disposition stillede plads 

tillader ikke her nogen saadan gjennemgaaelse. 
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Summary of the contents 

with some additional remarks explanatory 
to foreigners. 

In the south-eastern part of Norway, two rather pro

minent ranges of moraines may be traced in nearly straight 

and continuous lines, one on each side of the Christiania 

Fiord. Part of these grave] ranges, for centuries put such 

an impression upon the inhabitants of the neigh

bouring districts that we, as yet, in our own days, 

find the old, traditional word ra (meaning a straight line) 

retained, not only as a proper name of several farms, but, 

even by the peasants themselves, used to signify part of 

the ranges of sand and grave!. Moreover, the word ra was 

even recovered by geologists to signify, in general, the just 

above mentioned deposits, and, curious to tell, the name, 

having a traditional origin, did not shift, in the course of 

time, as did the geological hypotheses, or even theories, as 

to the origin of these interesting acumulations. 

The author of the present "Remarks on the Ra-period 

m Norway" now renders some contributions to the know

ledge of morainic ranges in the south-eastern part of the 

country as are those ranges indicated in the sketch map 

on page 17. The above-mentioned two lines are also 

sketched on this map, viz. the one from Moss (M) to Fem

sju on the east side of the Christiania Fiord, and the other 
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one on the west side of the fiord, from Horten (Ho) to 

Helgeraaen (He). On pp. 3 21, the author is briefly 

sketching the historical development of the knowledge of 

the deposits in question. At the same time he endeavours 

to prove how the development of this knowledge may be 

traced in very close connection with the development of 

the study of quaternary geology, not only in his native 

country but also in other parts of Scandinavia. 

It is proved, how we may be able to trace the real founda

tion views of glacial or quaternary geology back to the impor

tant works of HuTTON and PLAYFAIR. And, it is also very 

difficult to estimate in due sense the important views pro

nounced by JEAN-PIERRE PERRAUDIN in 1818 as we know 

rather well the great impulse and consequential influence 

rendered to glacial studies from the observations of this 

plain Swiss peasant acting as a guide in the Alps to 

more than one of the geologists of the time. The views 

held by EsMARK, as early as 1824, that the Norwegian 

mountains were once covered all over with a large ice

field extending quite into sea, did not effect the develop

rnent of glacial studies to such a degree as we might have 

been justified in expecting from observations of that import

ance and theories of that rank as those set forth by Es

MARK. It is highly interesting to learn from the hi:;tory of 

geology bow the important investigations by Mr. SMITH of 

Jord an Hill, in to the terraces and rich occurrence of arctic 

mollusca of the Clyde-basin, were, irnmediately after the 

results being published in 1837 and 1839, followerl by 

similar ones in Scandinavia, where LovEN at the end of the 

last mentioned year read his interesting results before the 

Academy of Science in Stockholm. In the middle of the 

nineteenth century we meet with the important explorations 

of Mr. RrNK as to the extensive ice-sheet of Greenland. 
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Comparison and conclusions caused by the knowledge of 

this recent ice-field in many different ways exercised a 

great influence upon glacial studies and proved to be of 

great importance as to a due and profitable investigation 

of quaternary deposits. 

The next following years witnessed in Scandinavia a 

rather great progress as to the study of the Quaternary. 

In Sweden, ToRELL, and in Norway, SARS, both of them 

joined with 
_
several coworkers, were successfull in their in

vestigations into the rich fossil-bearing deposits of north

western Em·ope. Indeed, the researches of this era linked 

together three interesting fields for quaternary studies, viz. 

Scandinavia, the British Isles, and Canada. The subsequent 

investigations into this field of research have proved to be 

quite as improving to quaternary studies as was the suc

cessfull start. 

The author of the present paper now proves that the 

ra does not only consist of the above-mentioned single 

morainic range but is also including an additional one ly

ing somewhat outside the main range. Those two ranges 

are, however, comprising a double series of moraines as is 

clearly shown in the sketch-map on p. 17. In the district 

all around the inner part of the Christiania Fiord we meet 

with three more ranges constituting double-formed series of 

moraines of quite the same type as the above-mentioned 

rCf. These four double series of moraines, viz. the Ra-stage, 

Aas-stage (Aa), Aker-stage (A), and Romerik-stage (R) are 

all of them forming moraines of oscillation, as is shown 

in the sketch on p. 18, and they are regarded by the 

author as forming the closing stages of the Ra-period. 

W e are certainly justified in regarding this Ra-period 

of Scandinavia as contemporaneous with the Wiirm-Eis

zeit of the Alps. And the different closing stages make 
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it posible to define this period rather well, as seems not to 

be the case in the Alps. For we see that PENK in one 

place 1 make up the following scheme; 

Post-Buhl-Zeit. 

f Buhlstadium. 

. } Achenschwankung. 
Wurm-Ze1t 1 

M 
. 

l ax1mum. 
. � Prae-Wlirm-Ze1t 

and in another place � quite explicity writes: "die Post

Wlirmzeit, die ja auch die Zeit des Bnhlstadiums und der 

Achenschwankung umfasst". The same fact was also be

forehand demonstrated by PENCK and RICHTER 3. And 

BRtrCKNER has summarized the various facts into the follow

ing, the mean values of the depression of sown-line and 

the limit of vegetation being added m metres 4: 

W iirm- Eiszeit, Maximum . 

-" erste Ruckzugsmorane 

-"-

" 

Laufenschwankung. 

letzle Riickzugsmorane 

Achenschwankung 

Biihlstadium . 

Gschnitzstadium 

Daunstadium 

-:- 1150 

--:-- 1120 

--:- 1000 

-:- 1080 

700 

950 

600 

300 

For comparison it IS highly interesting to note the 

opinion of the leading glacialists of the Alps, and  know 

bow conlinuous must be the range of alternating stages 

and stadia. As to this it is also of some interest to note 

l PENCK u. BnucKNER: Die Alp en im Eiszeitalter, 1909, p. 716. 
2 L. c. p. 1169. 
a PENCK u. RI eRTER: Glazialexkursion in die O stal pen, p. 15. 
4 PENCK u. Bni'CI(NER: Die Al pen im Eiszeitalter, 1909, p. 588. 
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the expresswn by LEVERETT: "aside from the moraines that 

mark the limits of the Wurm glaciation moraines are devel

oped at places within the Alps which are thought to mark 

stadia of readvance, known as the Buhl-, Gschnitz- and 

Daun-stadia 1• 

Last summer, 1910, I had an opportunity to visit a 

great many of localities for morainic deposits in Germany, 

for instance east and north of Berlin, and in Mecklenbourg, 

and in the more northern provinces towards the Danish 

boundary. In Denmark I traversed in different directions 

the interesting district of glacial deposits described by 

UssiNG � from the central region between Randers, Silke

borg, Viborg, Skive, Struer, Holstebro and Karup. And, 

further on I made some excursions in the surroundings of 

Fredrikshavn, and Grenaa, and in Zealand. Through the 

south-western part of Sweden, from Scania in the South all 

up to the Norwegian, boundary I succeeded in following a 

series of moraines of quite the same type as the above 

mentioned morainic ranges already described from the sur

roundings of the inner part of the Christiania Fiord. 

The numerous facts here gathered were rather con

vincing as to the oscillatory cbaracter and systematic value 
of the long and continuous series of frontal moraines, as

sociated with fluvio-glacial deposits and fossil-bearing clay 

layers. And, it became quite clear to rne, that from the 
outer range of the Baltic ridge quite up t.o the central part 

of Norway, we meet with a multitude of moraines forming 

a continuous series belonging to the Ra-period, the closing 

stage of which we meet in the Romerik-stage as stated 

above on p. 31. 

l Zeitschrift fiir Gletscherkunde, B. IV, 1910. p. 313. 
CssL\'G: Danmarks geologi, 1904, pp. 250-272. 
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A geographical description of the double-formed or 

<lichotome moraines belonging to the Ra-stage is given on 

pp. 18-21 and pp. 31-34. At the same time it is proved 

that the mapping of moraines along the Norwegian boundary 

by DE GEER and AHLMANN is quite wrong pp. 20-21. 

And, consequently there must necessarily be something 

wrong in the calculation of geological time inlroduced by 

DE GEER, p. 21. 

On pp. 22-31 a detailed description of a glacial dep

osit near Larvik proves the moraines of the Ra-stage to be 

of oscillatory character as is shown, as well in the plate 

(Snit i "raet", Bøkeskogen, Larvik. P. A. ØYEN fot. 191�09) 

as in the sketch p. 18. In the other moraines belonging to 

the Ra-period we meet with the same fact, p. 30. 

The dosing stage, the Rornerik-stage, of the Ra

per-iod is followed with the Mytilus-niveau, and this in its 

tum with the Portlandia-niveau, pp. 34 35. This series 

of glacial and inter-glacial deposits was in Norway for the 

first time proved in 19001 and 1903 2. In connection with 

this it may be of some interest to note that already in 

1897 HARTZ and MrLTHERS had for the first time paid a 

visit to the interesting clay-deposits at Allerod 3• And, the 

vegetable remains which the above mentioned geologists 

were successfull enough to dig out from the clay-layers at 

this brick-work, were of unusual interest, the occurrence of 

such plants as Betula verrucosa and interrnedia, associ

ated with Rubus saxatilis and Juniperus corntmmis in 

l P. A. ØYEK: K vartær·studier i Trondhjemsfeltet, I, 1910. 

" Portlanclia arctica Gra y og dens forekomst i vort 

land under ratiden og indsjøperioden, 190:3. 
3 HARTZ: Bidrag til Danmarks senglaciale Flora og Fauna, 1902, 

p. 6. 
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a la y er between tme arctic o nes 1• 2 being of great import

ance as to an adequate comprehension of climatic oscilla

tions. In full harmony with this. we see that Nordmann 

quite explicitly place the "Allerod oscillation" between two 

periods characterized by the occurrence of true arctic plants, 

such as Dryas octopetala, Betula nana, and Sa.lix pol

aris and reticulata ;J_ 

There might be no reasonable inducement to doubt that 

the "Older Dryas Period" is really corresponding to the 

later and closing stages of the Ra-pe1·iod. The more 

temperate climate characterizing the deposits of the Mytilus

niveau in Norway corresponds in a true sense with that of 

the "Allerod oscillation". And, likewise the Portlandia

niveau in Norway is fonnd to be in adequate correspond

ence with the "Younger Dryas Period" in Denmark. 

So far we might also be justified in regarding the 

JJiytilus-niveau as corresponding with the Achenschwank

ung of the Alps, and in regarding the Portlandia-niveau 

as corresponding with the Bi.ihl-stadium. And, we might 

also be justified in cornparing the Wisconsin, Champlain, 

and Post-Wisconsin of North Arnerica with the Ra-period, 

Mytilus-niveau and Portlandia-niveau of Norway. 

1 Meddel. fra Dansk geol. Forening, Kjøbenhavn, Vol. 8 (1901), 
pp. 31-60. 
HARTZ: Bidrag til Danmarks senglaciale Flora og Fauna, 1902, 
pp. 6 29. 

3 Die Veranderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten 
Eiszeit, Stockholm 1910, p. 325. 
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