
ACTA PHYTOGEOGR.APHICA SUECICA 
EDIDIT 

SVENSKA VÅXTGEOGRAFISKA SÅLLSKAPET 

38 

INSJÖSTUDIER I MELLANSVERIGE 

MIKROVEGETATION OCH POLLENREGN 

I VIKAR AV ÖSTERSJÖBÄCKENET OCH INSJÖAR 

FRÅN PREBOREAL TID TILL NUTID 

AV 

MAJ-BRITT FLORIN 
' \ 

Summary: Lake Studies in Central Sweden. 

Microvegetation and Pollen Rain in lnlets of the Baltic Basin 

and in Lakes from Pre-boreal Time to the Present Day 

UPPSALA 1957 

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB 

/ 



SVENSKA VÄXTGEOGRAFISKA SÄLLSKAPET 
(SOCIETAS PHYTOGEOGRAPHICA SUECAN A) 

Adress: Uppaala Universiteta Växtbiologiaka Institution, Villavägen 14, Uppsala 8, Sverige 

styrelse: Ordf. Prof. G. EINAR Du RIETZ, v. ordf. Prof. HUGO OsvA.LD, sekr. Doc. NILs QUENNERSTEDT, 

skattm. Fil. mag. JoHAN SöDERSTRÖM, red. Doc. MATs WJERN, klubbm. Fil. lic. ELIEL STEEN, 

övr.: Prof. Eruo HULTEN, Prof. BERTIL LINDQUIST, Prof. JoHN AxEL NANNFELDT, 
Laborator GusTAF SANDBERG, Doc. RoLF SANTESSON, Prof. SVEN TB:uNM.ARK. 

Sällskapet, som utgör en fortsättning av Svenska 
Växtsociologiska Sällskapet, »är en föreningslänk mel
lan Sveriges växtgeografer och övriga för växtgeo
grafisk forskning intresserade personer; dess ändamål 
är att väcka, underhålla och främja intresset för 
växtgeografien i vidsträcktaste mening, särskilt utfors-. 
kandet av svensk vegetation och flora, samt att hävda 
växtgeografiens ställning inom svensk naturforsk
ning».- »För detta ändamål skall Sällskapet verka 
bl. a. ·genom att anordna sammankomster och exkur
sioner, att utgiva en publikationsserie Acta Phytogeo
graphica Suecica, vilken utkommer med ett eller flera 
band årligen, att främja det växtgeografiska natur-

skyddet samt att arbeta för den växtgeografiska 
forskningens utnyttjande i vårt lands näringsliv.& 

Inträde vinnes genom inval efter anmälan hos 
sekreteraren under ovannämnda adress . .Årsavgift 10 
kronor; ständig medlemsavgift 200 kronor, dock att 
årligen betalande medlem, som tillhört Sällskapet i 
minst 15 år, kan bli ständig medlem mot erläggande 
av 100 kronor. 

Acta Phytogeographica Suecica utsändas till med
lemmarna mot giropostförskott på årsavgift + porto. 
Då flera band a:v publikationsserien utgivas· nnder 
ett år, må styrelsen uttaga en tilläggsavgift av sådan 
storlek, att kostnaderna täckas. 

SUBSCRIPTION · ABONNEMENT · SOUSCRIPTION 
Föreningar, bibliotek, läroanstalter och andra 

institutioner kunna erhålla Acta Phytogeogra
phica Suecica mot en årlig abonnementsavgift, 
som för svenska abonnente:r utgår med 10 
kronor + porto, för utländska abonnenter med 
12 kronor (incl. porto). Då flera band utgivas 
under ett år, må styrelsen uttaga en tilläggs
avgift av sådan storlek, att kostnaderna täckas. 

Societies, libraries, institutions and private 
persons ma y receive the Acta Phytogeographica 
Suecica on paying an annual subscription, 
amounting t.o 12 Swedish crowns for subserib
ers abroad. In the event of several volumes 
being issued in. a year, the Board may f1x an 
additional fee to cover the extra costs. 

Vereine, Bibliotheken, Lehranstalten und 
andere Institute sowie Privatpersonen erhalten 
die Acta Phytogeographica Suecica g�gen einen 
jährlichen Beitrag von 12 schwed. Kr. W enn im 
Laufe eines Jahres mehrere Bände herauskom
men, ist der Vorstand berechtigt, eine zusätzliche 
Gebiihr zur Deckung der Mehrkosten zu erheben. 

Societes, bibliotheques, ecoles et autres insti
tutions penvent avoir l' Acta Phytogeographica 
Suecica contre une souscription annuelle, qui 
pour les a bormes suedois est de l O couronnes 
+ frais, pour les abonnes etrangers de 12 con
rormes (frais inclus). Au cas ou plusieurs volumes 
paraitraient pendant une annee, la diraction doit 
reclamer une taxe supplementaire pour couvrir 
les depenses. 

BYTE · EXCHANGE • AUSTAUSCH · ECHANGE 
Publikationerna kunna även erhållas genom 

byte efter överenskommelse med Uppsala Uni
versitets Växtbiologiska Institution. 

Die Acta Phytogeographica Suecica können 
nach "Obereinkommen mit der ,Uppsala Uni
versitets Växtbiologiska Institution" auch im 
Austauschswege erhalten werden. 

The Acta Phytogeographica Suecica may be 
obtained by exchange on application to Uppsala 
Universitets Växtbiologiska Institution. 

Les publications penvent aussi etre obte�ues 
en echange par convention avec <<Uppsala Uni
versitets Växtbiologiska Institution>>. 



ACTA PHYTOGEOGRAPHICA SUEC ICA 38 

INSJÖSTUDIER I MELLANSVERIGE 

MIKROVEGETATION OCH POL LENREGN 

I VIKAR AV ÖSTERSJÖBÅCKENET OCH INSJÖAR 

FRÅN PREBOREAL TID TILL NUTID 

AV 

MAJ-BRITT FLORIN 

Summary: Lake Studies in Central Sweden. 

Microvegetation and Pollen Rain in Inlets of the Baltic Basin 

and in Lakes from Pre-boreal Time to the Present Day 

UPPSALA 1957 

Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB 





INSJÖS.TUDIER I MELLANSVERIGE 

MIKROVEGETATION OCH POLLENREGN 

I VIKAR AV öSTERSJÖBÅCKENET OCH INSJöAR 

FRÅN PREBOREAL TID TILL NUTID 

AKADEMISK AVHANDLING 

SOM MED TILLSTÅND AV 

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID 

UPPSALA UNIVERSITET FÖR VINNANDE AV FILOSOFISK DOKTORSGRAD 

FRAMSTÄLLES TILL OFFENTLIG GRANSKNING 

Å VÄXTBIOLOGISKA INSTITUTIONEN 

ONSDAGEN DEN 22 MAJ 1957 

KL. 10 F. M, 

AV 

MAJ-BRITT FLORIN 
FIL. LIC., SÖDERM. 

FÖR SAMTIDIG GRANSKNING FRAMLÄGGEs 

DE I INLEDNINGEN NÄMNDA 

ARBETENA 1-V 





Innehållsförteckning 

Inledning . . . : . . . . . . . . . . . 7 

A. Preboreal lagun- och fornsjöutveckling 7 

l. Lagerföljderna i vattendelarområdet mellan Östersjön och Västerhavet i S Kils-
bergen . . . . . . . . . . . . . . . 10 

2. Synpunkter på en preboreal transgression lO 

B. Postglacial kust- och fornsjövegetation 

l. Skärgårdstall och strandskog . 

2. Clypeus-lagunfloran . . . . . 

3. Åkerbrukets spår i vegetationsutvecklingen 

C. Nutida sjö- och strandvegetation 

l. Plankton i insjöar och bräckt vatten i vattendelarområdet mellan Mälaren och 

16 

19 

21 

Saltsjön . . . . . . . . . . . . . . 23 

2. Några drag i lagerföljdernas utveckling 23 

Summary . . . . . . . . 25 

Explanations of Text-figures 27 

Litteratur . . . . . . . . 28 





INLEDNING 

Föreliggande avhandling omfattar tre under åren 

1944-1946 publicerade uppsatser, nämligen: 

I. 1944: En sensubarktisk transgression i trakten av 
södra Kilsbergen enligt diatomacesuccessionen i om
rådets högre belägna fornsjölagarföljder. - Geol. 
Fören. Stockh. Förh., 66 (s. 417-448). 

II. 1945 : Skärgårdstall och >>strandskog>> i västra 
Södermanlands pollendiagram. Ett bidrag till diskus
sionen om pollenanalysens felkällor. - Geol. Fören. 
Stockh. Förh., 67 (s. 5 11-5 33 ) .  

III. 1946: Clypeusfloran i postglaciala fornsjö
lagerföljder i östra Mellansverige. Ett bidrag till 
diskussionen om diatomacestatistik som kvartär
geologiskt hjälpmedel. - Geol. Fören. Stockh. Förh., 
68 (s. 429-45 8). 

Till dessa uppsatser fogas nedan en något ut

förligare kompletterande diskussion. Däri beröras 

ytterligare två, i år publicerade uppsatser, som 

härmed likaså framläg�as, nämligen: 

IV. 195 7 a: Pollen-analytical evidence of prehistorie 
agriculture at Mogetorp neolithic settlement, Sweden. 
- Kungl. Vitterh. Hist. Antikv. Akad. (�. 1-25 ). In-

går i: Vråkulturen. stenåldersboplatserna vid Mage
torp, Östra Vrå och Brokvarn, av Sten Florin (Kungl. 
Vitterh. Hist. Antikv. Akad., Monografiserie, under 
utgivning); 

och en samtidigt härmed tryckt avhandling: 

V. 195 7 b: Plankton of fresh and brackish waters in 
the Södertälj e area. - Acta Phytogeogr. Suec., 3 7  
(s. 1-144). 

Författarens utredning avser, som framgår av de 

nämnda skrifterna, vikar av Östersjöbäckenet och 

insjöar i Mellansverige. Den syftar till en limno

logisk undersökning av olika vattens mikrovegeta

tion ävensom till en paleobotanisk och kvartärge

ologisk utredning av kombinerade lagun- och 

fornsjölagerföljder och av angränsande strandom

rådens vegetation. Undersökningslokalerna tillhöra 

med sina lagunstadier och äldsta insjöstadier olika 

perioder från preboreål tid till nutid. Samman

hanget med den senkvartära strandförskjutningen 

framgår av en schematisk diagramöversikt (fig. 3). 

A. PREBOREAL LAGUN .. OCH FORNSJÖUTVECKLING 

Uppsatsen om en sensubarktisk transgression i 

trakten av södra Kilsbergen enligt diatomace

successionen i områdets högre belägna fornsjö

lagerföljder omfattar en undersökning av senglaciala 

lagun- och fornsjölagerföljder i vattendelarom

rådet mellan Östersjön �ch Västerhavet vid Deger

fors (M.-B. Florin, 1944). 

Förf. beskriver fyra lokaler, som innehålla marin 

lergyttja, överlagrande lakustrina sediment, i ett 

höjdbälte från 101 till 153 m (Grytsjön, 153 m; S 

Rifallsmossen, 150 m; N Holmsjön, 141 m ;  Gräs

sjön, 121 m), och två lokaler på 171 och 157 m, 

vilka sakna sådan överlagring (Lillsjön, 171 m; 

S Holmsjön, 157 m) . - Se kartan, fig. 2. 

Avsikten med denna undersökning (för vilken 

fältarbetena utfördes sommaren 1938, och analys

arbetet till stor del slutfördes samma år), har varit 

att utreda paleohydrografien i ett höjdbälte i 

Mellansverige, inom vilket sjöar bildats så tidigt 

som under preboreal tid. 

Från v. Posts mönstergilla undersökning över 

Svea älvs geologiska tidsställning (1928), kände man 

dateringen av Sveaälvssystemets egna avlagringar. 

Däremot saknades en mer fullständig undersök

ning av fornsjölagerföljder på högre nivåer. 

Acta Phytogeog1._ Suec. 38 
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Fra. l. Läget av några i uppsatserna I-V diskuterade områden. Södertälje-området (V) inom kvadrat. Betr. södra 
Kilsbergens lokaler i gränsområdet mellan Närke, Värmland och Västergötland (I) se även fig. 2. Land inom punk
terad linje ligger över högsta kustlinjen (HK).  

Acta Phytogeogr. Suec. 38 
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Fw. 2. Undersökningsplatser berörande den preboreala transgressionen i Kilsbergsområdet. Underlag: Något förmin
skad del av Oversiktskarta över södra Sveriges myrmarker, skala l : 500 000, utarbetad av L. v. Post, Sv. Geol. 
Unders., Ser. Ba, N:o Il, 1927. Mörkgrått: myrar. Ljusgrått: insjöar. Svarta rundlar: provtagningsplatser inom forn
sjötorvmarker. Svart heldragen linje: vattendelaren mellan Östersjöområdet och Atlanten. (S. Holmsjön, 1 57 m ö. h. , 
är belägen strax SÖ om S. Rifallsmossen.) 

* Acta Phytogeogr. Suec. 88 
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l. Lagerföljderna i vattendelarområdet mellan Östersjön 
och Västerhavet i S Kilsbergen 

Det är svårt att finna fullgoda igenväxnings

lagerföljdet, lämpliga för pollen- och diatome

analytisk datering av fornsjöbäckens lagunstadier 

i sådana trakter som södra Kilsbergen. Detta beror 

på att försumpning här spelar så stor roll vid upp

komsten a v torvmarker. 

Delvis ha dock tillräckligt många lokaler i en 

trappa av kombinerade lagun- och fornsjölager

följder från höjdzonen omkring högsta kustlinjen 

(HK) erhållits. 

Emellertid är det alltjämt önskvärt med en del 

kompletteringar vad beträffar provserier från vissa 

höjdlägen. Vidare måste själva analysarbetet fort

sättas, först och främst ifråga om örtpollenet (NAP) 

i de senglaciala delarna av lagerföljderna. 

Mot den föreliggande undersökningen kan kritik 

även riktas mot de avsnitt av pollendiagrammen, 

som beröra lersedimenten, nämligen med tanke på 

att sekundärt pollen icke borträknats. Degerfors

diagrammen upprättades för snart 20 år sedan. 

Pollenanalys av minerogena sediment har med 

tiden utvecklats ur statistisk-metodisk synpunkt. 

Det har i vissa fall lyckats att avskilja sekundärt 

pollen, som t. ex. vid erosion av strandpartier 

tillförts yngre sediment från preglaciala och inter

glaciala avlagringar (!versen, 1936). Moderna ut

redningar över preboreal vegetationsutveckling ha 

framlagts från bl. a. Danmark med skogskartor 

(I versen, 1947) och Norge (Fregri, 1943; Hafsten, 

1956). 

Man får emellertid ta hänsyn till att den pollen

analytiska· undersökningen i S Kilsbergen syftar 

till en datering av avlagringarna, mindre till en 

utredning av vegetationsförhållandena i området 

under den senglaciala tidens slutskeden. Kustlin

jens läge under olika tidpunkter har beräknats med 

hjälp av pollenanalytiska lednivåer och diatome

diagram. Många lagerföljder ha härvid måst under

sökas,· närmare bestämt från preboreal och boreal 

tid sammanlagt 24 stycken. 

Förf. har senare, hos Prof. K. Fregri vid Bergens 

Universitets Botaniska Museum, börjat utföra kom

pletterande N AP och AP analyser till ett par a v 

de preboreala lagerföljderna (Grytsjön, 153 m; S Ri

fallsmossen, 150 m). Det har därvid ifråga om för

hållandet mellan AP och NAP visat sig, att de av 

Fregri (1943), Iversen (1947), och T. Nilsson (1948) 

för västra Norge, Danmark och Skåne påvisade 

förhållandena i stort sett gälla också för södra 

Kilsbergen, t. ex. ifråga om den höga halten av 

Empetrum-pollen under preboreal tid, vilken under 

boreal tid efterföljdes av rika Oalluna-förekomster.1 

Den lednivå, som erhålles genom det preboreala 

björkpollenmaximet2 i zon IV har värde för att 

ställa flera av de undersökta högre lagerföljderna i 

relation till nivåförändringarna. 

2. Synpunkter på en preboreal transgression 

Mot förf:s slutsatser ifråga om en preboreal 

transgression, främst grundade på de fossila dia

tomeflororna, ha framkommit vissa invändningar. 

Bl. a. har Hörner (1944, s. 106) och Caldenius 

(1944, s. 819) anfört olika skäl för att en trans

gression icke skulle ha existerat. Av bägge dessa 

forskare har framkastats den möjligheten, att 

diatorneanalyserna kunna ha feltolkats. 

Acta Phytogeogr. Suec. 38 

Sandegren (1946) har uttalat, att de förhållanden 

varpå förf. grundar slutsatsen om en transgression, 

nämligen närvaron av sötvattenslager under marina 

1 En mer ingående pollenanalytisk utredning av den 
preboreala örtpollenfloran i S Kilsbergens högre forn
sjölagerföljder är av stor vikt och återstår alltjämt att 
fullfölja. 

2 Finiglaciala Betula-maximet (M.-B. Florin, 1944, fig. 7, 
10 och 13 ) .  
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Fw. 3. Diagram över strandförskjutningen i Närke och Södermanland under senkvartär tid jämte undersökta sjöar 
och fornsjölagerföljder vid tiden för isoleringen ur Östersjöbäckenet. 

Schematiskt diagram, visande hur en punkt på kustlinjen förskjutits till följd av nivåförändringarna från senglacial 
tid till nutid. Undersökningslokalerna inlagda vid kurvan efter passpunkternas höjdläge. Läget utmed abscissan visar 
tidpunkten för sjöarnas uppkomst under olika Östersjöstadier. Markerade huvudnivåer ha erhållits genom sammanbind
ning av strandens maximilägen under de olika kustlinjesvängningarna (den preboreala transgressionen, Yoldia-, Ancy
lustransgressionen, Mastogloiatransgressionen samt Litorinatransgressionen med LI-, LII- och LIII-topparna osv.) .  
Hänsyn har icke tagits till möjliga minimilägen vid undre vändpunktsnivåer. Streckad linje visar den komplexa Lito
rinatransgressionen. Tidsskalan ungefärlig. Östersjöbäckenets utvecklingsstadier enl. Munthe ( 1 940) m. fl. Pollenana
lytiska zoner enligt Jessen ( 1 935). Strandförskjutningen enligt S. Florin ( 1 944 och 1950). 

bildningar, kunna ge uttryck för den normala 

hydrografien i havet utanför en recesserande landis. 

Detta skulle betyda, att den rena sötvattensflora 

av mestadels halofoba diatomeer (t. ex. Anomoeo

neis exilis, A. follis, A. serians v. brachysira, A. 

zellensis, Eunotia sp., Frustulia rhomboides v. 

saxonica och Pinnularia spp.) skulle ha sedimen

terat i Västerhavet utanför iskanten. I dessa pre-

1 Sötvattensdiatomeer, utmärkande för Ancylussjöns av
lagringar och blandade med svagt halina diatomeer, äro 
karakteristiska även för Finlands senglaciala Östersjösedi
ment (Hyyppä, 1937, s.  1 50). Betr. den s. k. Ancylusfloran i 
S Kilsbergens fornsjöar har en statistisk utredning av förf. 
visat, att den på högre nivåer är mycket litet representativ 
och genomgående artfattig. På lägre nivåer däremot, och 
längre fram i tiden, visar den både kvalitativ och kvanti
tativ ökning (M.-B. Florin, 1944, s. 445 f.). 

boreala sötvattenslager har icke en enda brack

vattensdiatorne påträffats. Den diatomeflora, som 

enligt förf:s mening indicerar den preboreala 

(sensubarktiska) transgressionen, är en ur ekologisk 

synpunkt helt annan än den halofoba småsjöfloran 

i bottensedimenten. Den förra är en svagt halin 

till mesohalin flora med ett övervägande inslag a v 

diatomeer, karakteristiska för Ancylussjön1 (t. ex. 
Amphora ovalis, Oyclotella bodanica, Gymbella sinu

ata, O. prostrata, Diploneis elliptica v. ladogensis, 

Diploneis Smithii, Gyrosigma attenuatum, G. distar

tum v. Parkeri, Nitzschia navicularis, N. tryblionella 

v. victoriae, Opephora Martyi) (fig. 5). 

Caldenius bekräftar S. Florins åsikt (1944, s. 16), 

att högre partier av S Kilsbergen kunna ha frismälts 

ur landisen redan före finiglacial tid. )>Det förefaller 

Acta Phytogeogr. Suec. 38 
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FIG. 4. Schematisk framställning av inlandsis, issjö och 
fjord vid Grönlands östkust. 

sannolikt, att de högre bergen stucko upp genom 

isen, och att denna samtidigt låg ganska långt 

framskjuten i dalarna. Har så varit fallet>> . .. >>är 

det troligt, att djur- och växtlivet funnit fäste i den 

högre terrängen, medan landis ännu kvarlåg i den 

lägre>> (Caldenius, 1944, s. 820). Denne drar härur 

slutsatsen, att de frismälta landområdenas gölar 

och sjöar utgjorde en gynnsam miljö för de söt

vattensdiatomeer, som iakttagits i bottenlagren i 

vissa av fornsjöbäckena. Dessa diatomeer skulle 

vid exceptionella flöden ha spolats ned till lägre 

nivåer och ut i havet där de sjunkit till botten. De 

preboreala avlagringarna med småsjödiatomeer i 

Grytsjön (153 m), S Rifallsmossen (150 m), N Holm

sjön (141 m), Grässjön (121 m) och Östersjön 

(101 m), skulle alltså kunna vara tappningssediment. 

Som ett stöd för denna tanke har även anförts den 

petrografiska beskaffenhet (mo och finsand) av de 

preboreala sötvattens-bildningama. Emellertid inne

hålla även andra sedimentslag (leror) liknande 

mikrofloror. 
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Ifråga om åsikten, att den iakttagna diatome

floran (med successionen: halofob småsjöflora -+ 

brackvattensflora) skulle ha funnits i havet närmast 

utanför iskanten, ville jag anföra en preliminär 

undersökning av ett par prov från en issjö och 

från en fjord utanför isbräckan vid Grönlands öst

kust.1 Resultaten härav motsäga icke, att förf:s 

tolkning av förhållandena i Degerforstrakten kan 

vara riktig. 

Å ovanstående fig. 4 visas, hur ett från glaciflu

vialt vatten härrörande mjölkvitt slam utmärker 

såväl issjön som fjorden utanför iskanten. Issjön 

visar en riklig flora av pelagiska sötvattensdia

tomeer ( Cyclotella comta et v arr., flera M elosira-arter, 
o. a.). Av de två proven från fjorden härrör ett 

från den inre delen, där vattnet är blandat med 

mjölkvitt slam och ett från vattnet utanför slam

met. Det förra innehåller rikligt brackvattensdiato-

1 Proverna ha ställts till mitt förfogande av Dr. phil. 
J. Troels-Smith, Köpenhamn. 



meer, ungefär med samma salthaltskrav som de, 

vilka utmärka den fossila diatornefloran i brack

vattenslagren vid Degerfors, t.ex. Gyrosigma distar

tum v. Parkeri (rikl.), Nitzschia tryblionella, en

staka CÖscinodiscus-arter, m. fl. Det senare inne

håller rent marina diatomeer: Biddulphia sp., stora 

Coscinodiscus-arter, marina N avicula-arter, marina 

Nitzschia-arter, Synedra Ga·illonii, m. fl. 

Det strider dock mot min erfarenhet, att en ren 

sötvattensflora av mestadels halofob natur skulle 

ha levat i det senglaciala havet och avsatts i dess 

sediment. Skulle den ha utförts i havet från smält

vattensströmmar eller genom tappning av issjöar 

borde den vara uppblandad med åtminstone någon 

brackvattensdiatome. Som ovan påpekats har 

emellertid icke en enda diatorne av halofil eller 

mesohalin natur påträffats i dessa bottenlager 

från Kilsbergslokalerna. Floran av halofoba diato

meer, av vilka flera äro betecknade som nordligt

alpina, är densamma i bottendelarna av lager

följderna nedanför HK i Degerforstrakten som i de 

samtidiga insjölagren i bäcken över denna nivå 

(Lillsjön, 170 m och S Holmsjön, 157 m)1. 

Möjligheten av att den preboreala insjöfloran 

skulle vara allochton och utförd av bäckar, resp. 

utgöra innehållet i tappningssediment kan antagli

gen avvisas även därför att i diatornefloran före

komma alldeles hela skal av stora grundbotten

former som Pinnularia dactylus, P. gibba et varr., 

P. Brebisson ii, m. fl. Pinnularia-arter, vidare 

Frustulia rhomboides v. saxonica, Caloneis sp. och 

andra (M.-B. Florin, 1944, s. 443). 

Ifråga om datering av transgressionen har olika 

meningar framlagts. På S. Florins strandförskjut

ningskurva (1944) har transgressionen samman

ställts med landisrecessionen från det goti-finigla

ciala israndläget i Södermanland, ca 8000 f. Kr. 

Tidigare har för södra Sverige en finiglacial marin 
transgression ansetts tämligen säkert påvisad (G. De 
Geer, 1909; Antevs, 1921; Asklund, 193 6; m. fl.) 

v.  Post omtalar (1929) från Vänerområdet en syn
kron strandyta från finiglacialtidens början, som kan 
tänkas höra samman med den finiglaciala transgres
sionen och kanske betecknar dess maximiyta. 

1 En liknande halofob diatornEmora är i våra dagar ut
märkande för de oligotrofa sjöarna på Malmsjöplatån, V 
om Södertälje (s. 38 i M. -B. Florin, 1 957 b). 
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I senare arbeten har bl. a. Sauramo (1947) från 
Finland omtalat en strandgrusavlagring på torv, som 
skulle sammanhänga med en transgression från tiden 
för den finska Rha I-nivån, och som antagits samman
falla med den preboreala transgressionens maximum 
i Degerforstrakten. Med pollenanalytisk utgångspunkt 
kan den synas vara yngre (S. Florin, 1946, s. 611 f.; 
1947's . 223 ) .  

Från Oslo-området åberopar v .  Post terrestriska 
bildningar, överlagrade av marina (v. Post, 1947, 
s. 3 08, not ; jfr Holmsen, Norsk Geol. Tidsskr., 1940, 
och Holtedahl, Norsk Geol. Tidsskr., 1942) . 

v. Posts halländska preboreala transgression (F 2) in
träffar med sin kulmination först ca 5 00 år senare än 
tillkomsten av Degerforstraktens högsta kustlinj e. 
v. Post anser, att en kontamination i tidsbestäm
ningen föreligger, då transgressionen i södra Kils
bergen sammanställes med traktens HK vid 15 0-160-
meters nivån. Det skulle vara en tillfällighet, att 
transgressionens toppnivå i denna trakt ungefär 
råkar sammanfalla med HK (op. cit. s. 3 07-3 08) . 
Ifråga om tidssambandet mellan de högre fornsjö
lagerföljderna vid Degerfors och Viska-områdets 
lagerföljder i Halland anför v. Post i ett diskussions
inlägg (1947, s. 209),  att man från de olika lokalerna 
väster om vattendelaren vid resp. 121 m, 112 m, 
(S. Florin, 1944, s. 18) och 101 m, igenkänner hela 
diagramkonfigurationen från Viskan fr. o . m. det stora 
preboreala björkmaximet i zon IV och t. o. m. boreal 
tid i zon V. Viska-områdets björkmaximum i zon 
IV motsvarar ett marint strandläge vid Sveapasset 
på ca 112 m (betecknad som VFG 3 i isobassystemet 
för Vänerbäckenet, v. Post, 1947, s. 209) . Vid detta 
strandläge ( 112 m) , avstängdes Östersjöbäckenet 
från Västerhavet. De diatomologiskt bestämda isa
leringsnivåerna ligga i lagerföljden vid Östersjön (101 
m) över björkmaximets lednivå och i lagerföljden 
vid Grässjön (121 m) och Gräsmossen (112 m) under 
denna nivå (v. Post, 1947, s. 209) . 

Ifråga om isoleringstidpunkterna för de högsta 

lokalerna framgår det av en diskussion vid det 

Nordiska kvartärgeologiska mötet i Stockholm den 

5-9 november 1945 (Geol. Fören. Stockh. Förh., 69, 

s. 205), att förhållandena äro oklara och därför 

icke tillåt!l en precisering. Osäkerheten synes icke 

ha undanröjts i samband med senare utförda 

undersökningar. 

I förf:s uppsats (1944, s. 441 och 444) beröres i 

förbigående ä ven den pre bo reala transgressionens 

belopp. Förf. framkommer därvid till att det även 

för den lägst belägna lokalen, Östersjön (101 m), 

är svårt att ge en annan förklaring till hydro

grafin än för lokalerna på högre nivåer. Dia to me-
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Fw. 5. Specialdiagram över den fossila diatorneflorans succession i preboreala sediment i Grytsjön, 153 m ö. h.,  Ny
sunds sn, Närke. Lokalen belägen väster om vattendelaren mellan Östersjöområdet och Atlanten. Diatomeer i frekvens 
fr. o. m. l %medtagna. N= nordligt alpina diatomeer. - Ur M.-B. Florin, 1 944 (I). 

diagrammen tyckas tala fö� att samma succession 

föreligger på samtliga diskuterade lokaler. Öster

sjöns bäcken har varit djupare och mer vidsträckt 

än de undersökta högre småsjöarnas. Detta kan 

kanske förklara den rikligare förekomsten av plank

ter i bottenlagrets sötvattenssediment. Men det är 

också i detta fall enl. .förf:s åsikt ej möjligt att 

förklara floran av sötvattensdiatomeer som utförd 

av bäckar i ett hav, vars strand befunnit sig vid 

traktens högsta kustlinje. 

Ur ovannämnda synpunkt skulle man fram

komma till en transgression av mycket stort 

vertikalt belopp. På det stadium, då undersök

ningen utfördes och publicerades (1938-1944), an

såg emellertid förf., att de diatomologiska under-
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sökningarna vid Degerfors visat, att en preboreal 

transgression ägt rum, men att man ej fått några 

slutliga bevis för dess storlek. I detta sammanhang 

åberopades bl. a. v. Post och Astrid Cleve-Euler. 

v. Post har i ett av sina senare arbeten från Hal

land (1947) framkommit till att om en extrapola

tion företages från Hallandsdiagrammet erhålles 

bekräftelse på den preboreala transgressionen i 

södra Kilsbergen, både beträffande dess storleks

ordning och läget av toppnivån (v. Post, 1947). 

Astrid Cleve-Euler har i sina .nivåförändringshisto
riska arbeten för Närke räknat med en isostatisk 
Yoldiatransgression, som skulle ha kulminerat omkr. 
7500 f. Kr. I en nyligen utkommen skrift om Svea

älv och Ancylussjön anser A. Cleve-Euler ( 195 7, 
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s .  4 6  ff.) Grytsjöns lagerföljd1 omvittna en association 
av småsjödiatomeer under senglacial tid, som två 
gånger måst vika för ekologiskt helt olikartade dia
tomefloror. De senare äro karakteristiska för större, 
näringsrikare och mer eller mindre salthaltiga vatten. 
Den yngre av transgressionerna konnekteras med 
Östersjöbäckenets Yoldiatransgression, den äldre med 
en stigning av Västerhavet vid en tidpunkt, då en 
landislob ännu skulle ha utfyllt Vänerdepressionen. 

Ifråga om de lägre Kilsbergslokalerna anför dock 
Astrid Cleve-Euler, att de preboreala sötvattens
bildningarna böra förklaras på annat sätt än små
sjöbildningarna i de högre Kilsbergslokalerna. Förf. 
får i detta sammanhang endast hänvisa till Astrid 

Cleve-Eulers utförliga diskussion, som mycket nära 
berör undersökningslokalerna i södra Kilsbergen och 
delvis upptar helt nya synpunkter på de paleohydro
grafiska förhållandena i Svea-älvsområdet. 

slutligen får jag i sammanhang med frågan om 

sötvattensflororna i lagerföljdernas bottendelar 

erinra om möjligheten av omlagring av äldre 

senglaciala sötvattenssediment på lägre nivåer, 

t. ex. på 101 m-lokalen. Sådan omlagring har blivit 

iakttagen, då en transgression av havet når in över 

ett bäcken med sötvattensavlagringar (S. Florin, 

1948). 

B. POSTGLACIAL KUST- OCH FORNSJÖVEGETATION 
l. skärgårdstall och strandskog 

I följande kommenterande diskussion till av

handlingens uppsatser II-IV beröras först några 

frågor rÖrande fornsjöarnas isoleringsstadier i 

Södermanlands Litorinatids-skärgård. 

Betydelsefull är i detta sammanhang en i Söder

manland iakttagen zon i pollendiagrammen, som 

sammanhänger med själva avsnörningsprocessen 

vid landhöjningen. 

I den del av de undersökta lagerföljderna, där 

havssediment övergår i lagun- och insjösediment, 

ha skogsträdens pollenkurvor ett karakteristiskt 

förlopp (fig. 7 o. 8). Bland annat kännetecknas detta 

avsnitt av hög tallpollenfrekvens i den marina delen 

av lagerföljderna och av hög frekvens av lövträd

pollen strax över den nivå i diagrammen, som be

tecknar avsnörningen av bäckenet från lagunen. 

Växlingen mellan hög frekvens för tallpollen och 

hög frekvens för lövträdpollen, framför allt al

pollen, sker oberoende av det tidsskede under 

Litorinatid, då respektive insjöbäcken avsnörts. 

Det är alltså frågan om en karakteristisk men 

metakron pollenanalytisk nivå, som icke har 

egentligt samband med vegetationsutvecklingen 

under motsvarande skede. Strandskogen omkring 

bäckenet kan ha haft i stort sett samma samman

sättning under lagunstadiet som under det första 

insjöstadiet. Före isoleringen av bäckenet ha 
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emellertid strandskogens pollenvärden tydligen un

dertryckts av riklig tallpollenförekomst. 

Sedan ett fornsjöbäckens pasströskel av land

höjningen lyfts över havsytans nivå, har tillförsel 

av sådana större mängder tallpollen med en gång 

upphört, och därför stiga efter isoleringen med 

ens värdena för strandskogsträdens pollenslag. 

Det iakttagna förhållandet upprepas mycket 

påtagligt i ett stort antal undersökta lagerföljder i 

Södermanland. Det är därför troligt, att företeelsen 

beror på att trakten under Litorinatid utgjorde 

ett skärgårdslandskap med ett brett bälte av tall

skogsbeväxta öar utanför en inre skärgårds- och 

fastlandszon, dit tallpollen kunde föras i de ännu 

öppna lagunerna. Efter avsnörningen av lagu

nerna och uppkomsten av insjöarna, upphörde 

emellertid möjligheten av dylik tillförsel. De rika 

värmeskogarna - strandsnåren och innerskär

gårdens lundområden - göra sig från och med nu 

så mycket starkare gällande i pollendiagrammen. 

Troligen kan man jämföra den växtgeografiska 

zoneringen i Sörmlandsskärgården under Litorina-

1 A. Cleve-Euler ha� kompletterat förf:s undersökning 
med några egna diatorneanalyser på material, insamlat 
av S. Florin och förf. 1938 ,  och stöder sina uttalanden dels 
på förf:s resultat, dels på sina egna. 



tid med den, som utmärker Stockholms norra 

skärgård i våra dagar: 

a) det yttersta havsbandets kalskärzon, 

b) innanför denna björkskogsregionen - ett 

10-20 km brett bälte av isolerade ögrupper 

om hundratals låga, större och mindre kobbar 

och skär, där trädvegetationen huvudsakligen 

utgöres av björk, samt i de största och djupaste 

dalgångarna a v asp och al, 

c) därinnanför barrskogsregionen med sina 

smärre kobbar och skär omkring tätt liggande, 

långsträckta öar, på vilka tallskogen växer på 

höjderna och gran eller lövskogen i dalarna (Du 

Rietz, 1923). 

I pollendiagrammen från Södermanlands fornsjö

lagerföljder belyser regelbunden förekomst av 

Hippophae ett skede i vegetationens utveckling 

motsvarande tiden för landets uppstigande ur havet. 

Fornsjöbäckena ha ännu icke inträtt i sina lagunsta

dier. Den kraftiga Pinus-dominansen fram till och 

med lagunstadierna kan sammanhänga med den 

utomordentligt breda skärgårdszonen i Söderman

land under Litorinatid. Fastlandskusten befann 

sig då i sydvästra delen av landskapet och långt in 

i Närke. Stora partier av Södertörn hade emellertid 

redan under boreal tid börjat lyftas över havsytan. 

Här icke framlagda pollendiagram från större 

berg- och moränöar inom t. ex. Mälarmårdens höjd

stråk visa under hela Litorinatiden genomgående 

mycket hög tallpollenfrekvens; även under hög

värmetiden tyckes ek blandskogen här spela en 

underordnad roll. I det hänseendet skiljer sig stora 

delar a v Litorina-skärgården från de inre öarna och 

fastlandskusten i västra Sörmland. Värmeskogen 

har i sistnämnda områden haft en utomordentligt 

rik utbredning, och av många västsörmländska 

pollendiagram att döma synes tallen knappast alls 

ha förekommit här (M.-B. Florin, 1957 a). 

Bilden av snabba kurvkastningar i omtalade delar 

av pollendiagrammen omkring fornsjölagerföljder-

1 Allerödskedets förhållanden med avseende på sedi
menten och skogsvegetationen äro i vårt land ännu mycket 
ofullständigt kända. I Danmark har emellertid framkom
mit en tydlig skillnad mellan sydligare och nordligare 
landsdelar, innebärande en successiv förskjutning mot 
starkare organogen sedimentbildning ju längre söderut 
man kommer (!versen, 1 947). 
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nas isoleringsnivåer har visat sig återkomma under 

hela Litorinatiden och Limnaeatiden ännu in i 

skedet för granskogarnas allmänna utbredning. 

Frekvensen av värmeskogspollen blir visserligen 

lägre allteftersom den postglaciala värmetiden upp

hör och en återgång sker mot kyligare förhållanden. 

Den karakteristiska bilden av en tallpollenkurva, 

som sjunker från högre tilllägre frekvenstal, åter

kommer emellertid på lokal efter lokal ända fram 

till de landhöjningsstadier, då kustlinjen allt mer 

börjat närma sig den nutida. 

Med tillhjälp av sedimentens beskaffenhet är en 

bestämning a v övergången från ha vs vik i lagun 

och insjö i flera fall, i Södermanland kanske som 

regel, många gånger svår att genomföra. Detta 

torde sammanhänga med att under den postglaciala 

värmetiden det organogena inslaget i sedimenta

tionen var så betydande. Gyttjor, ofta detritus

gyttjor men i regel alggyttjor, avsattes redan då 

fornsjöbäckena utfylldes av vikar av Litorina

havet. Samma slags sediment bildades även i 

laguner och i de därur uppkomna insjöarna. En 

granskning av pollendiagram, framlagda från Söder

manland, visar vid jämförelse med parallellt upp

gjorda diatomediagram, att isoleringshorisonterna 

i de flesta fall ligga i gyttjelager. Lergyttje- såväl 

som gyttj�ler- och lersedimenten tillhöra stadier, 

då havsytan stått jämförelsevis högt över bäckenas 

pasströsklar. 

Under boreal tid är motsättningen mellan tall

skogsskärgård och innerskärgård med strandskog 

mindre stark. Organogen sedimentation börjar 

tidigare i samband med respektive bäckens upp

grundning genom landhöjningen under Litorinatid 

än under Ancylus- och Mastogloiatid. Avsnörningen 

av fornsjöbäckena sker under boreal tid och under 

ett tidigt skede av atlantisk tid i regel i lergyttjor. 

Går man längre tillbaka, hör det till undantagen 

att överhuvud finna starkare organogena inslag i 

sedimenten förrän ett stycke över isoleringshori

sonterna. Man får här ett uttryck för det kända 

förhållandet, att organogen sedimentation under 

senglacial tid i nordligare delar a v Götaland och i 

Svealand även i lakustrin miljö spelat en obetydlig 

roll.1 

I föreliggande uppsats beröras endast fornsjö

lagerföljder i Södermanland och Närke, avsnörda 
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FIG. 7. Pollendiagram genom lagun- och fornsjölagerföljd i Sågstugemossen (odlat kärr), St. Malms sn, Södermanland. 
Passpunkt 55 m, högsta Litorinagräns i intilliggande moränhöjd 56 m ö. h. Provtagning 1935 av S. o. M.-B. Florin. Pol
len- och diatorneanalyser av M.-B. Florin. Pollenzoner enligt Jessen ( 1935). - Ur M.-B. Florin, 1945 (II ) .  

Observera Pinus-Alnus-korsningen vid isoleringshorisonten i undre delen av zon VII.  Teckenförklaring å fig. 8 i upp
sats IV. 

under ett något framskridet skede av atlantisk 

tid och under subboreal tid, alltså under Litorinatid 

och Limnaeatid. 

De lagerföljder, som utvalts, visa nästan aldrig 

något erosionsstadium som sammanhänger med 

avsnörningen. Diskontinuiteterna framträda tidi

gare. 

I västra Norge har Fregri (1943) i marina av

lagringar funnit en överrepresentation av Pinus, 

liknande den för Södermanland påvisade. Hans 

iakttagelser gäller B0mlo, dvs. sydändan av 

B0mmeh�y i skärgården utanför fastlandskusten. 

Fregri och Iversen (1950) diskutera Pinus-över

representationen som en för marina avlagringar 

ganska vanlig företeelse. De finna den mest sanno

lika förklaringen vara, att Pinus-pollen faller på 

ha vs ytan och driver in mot kusterna, varefter det till 

sist sedimenteras i grunda vikar och laguner. Pollen 

av lövträd sjunker däremot till. bottnen, innan det 

når stränderna. Dock framhålles, att . dylik Pinus

överrepresentation icke alltid förekommer, t. ex. på 

Jreren (Fregri, 1940; jfr för Danmark I versen, 1937). 

Andra pollenslag ha också flytförmåga, åtminstone 

i vissa fall. Slutgiltigt kan därför frågan om Pinus

överrepresentationen i marina avlagringar icke 

anses till fullo löst. Fregri och I versen framhålla, 

att medan Pinus-pollenet i diagrammens marina 
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delar ej motsvara en realitet i vegetationsavseende, 

så återspeglar den sörmländska Alnus-förekomsten 

en runt lagunerna verkligen existerande växtlig

het. Omtalade diagram ge den aktuella vegeta

tionens huvuddrag, men de lämna ingen upplysning 

om den allmänna vegetationsutvecklingen och 

kunna i motsvarande avsnitt ej användas för 

synkronisering. För detta ändamål får man begagna 

andra drag i kurvförloppen. Möjligheten att räkna 

Pinus utanför procentsumman anföres även (jfr 

v. Post 1947, s. 234). 

Emedan pollendiagrammen i så hög grad på

verkas av den marina sedimentationsmiljön och 

sedermera av den lokala strandskogens miljö, kan 

det synas som om möjligheterna till datering me

delst pollenanalys skulle vara ganska begränsade. 

Förf. har uttryckt som sin åsikt, att man dock 

med ledning av t. ex. ekblandskogselementens in

bördes förhållande som regel ganska väl kan tids

fästa utvecklingsförloppet. Många drag skymmas 

emellertid av överrepresentationen av Pinus-pollen 

och den lokala strandskogens inverkan. Ifråga om 

möjligheten att synkronisera pollendiagram trots 

lokala kastningar i kurvorna för lövskogspollen 

har förf. (1945) varit mer optimistisk än som fort

satta undersökningar givit stöd för. 

En undersökning från Mogetorp (M.-B. Florin, 
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Fm. 8 .  Pollendiagram genom marina sediment, fornsjösediment och äldsta igenväxningslager i salstamossen (odlat kärr), 
Öja sn, Södermanland. Passpunkt 27,5 m ö. h., högsta Litorinagränsen omkr. 61 m ö. h. Provtagning 1934 av S. och 
M.-B. Florin. Pollen- och diatorneanalyser av M.-B. Florin. Pollenzoner enligt Jessen ( 1935 ) .  Observera Pinus-Alnus
korsningen vid isoleringshorisonten i undre delen av zon VIII. Kärrtorven i övre delen av lagerföljden har, som ofta är 
fallet, bortodlats till betydande djup (hela granpollenzonen saknas) .  - Ur M.-B. Florin, 1945 (II) .  

1957 b) upptar även frågan om människans infly

tande på strandskogsvegetationen under förhisto

risk tid till diskussion, och förf. får i detta sam

manhang hänvisa till ifrågavarande utredning och 

s. 2 1 .  
E n  särskild frågeställning gäller möjligheten att 

med diatorneanalys söka närmare följa utveck

lingen av lagun- och fornsjösedimenten genom 

hela lagerföljden, alltså från de öppna fjärd

stadierna fram till den slutliga isoleringen. Under 

vissa tider har kustförskjutningen försiggått under 

mer eller mindre jämn regression. Under andra har 

Litorinahavets strand stått stilla eller t. o. m. för

skjutit sig
_ 
uppåt, resulterande i transgressioner. 

För olika slags fornsjölagerföljder lämnas i detta 

sammanhang redogörelse i M.-B. Florin, 1946. 

2. Clypeus-lagunjloran 

I M. -B. Florin, 1946, diskuteras övergångsstadiet 

från Litorinalagun till insjö, företrädesvis ur dia

tornestatistisk synp�nkt. 

Början göres med sedimentlagerföljden i Myskja

sjön, 12,2 m ö. h. NV om Edsbro kyrka i östra Upp

land. 

Acta Phytogeog1·. Suec. 38 
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Gyttjelagren visa på denna lokal från och med 

Litorinatid fram till nutid följande zoner i den fossila 

diatorneflorans succession: a) Underst dominera salt

vattensarter, karakteristiska för öppna fjärdar av 

Litorinahavet (>>fjärdformer>>) . b) Därnäst en brack

vattensflora, antydande minskning i salthalten på 

grund av kustlinjens regression inom området 

(>>vikformer>>). c) Vid isoleringskontakten märkes en 

uppblomstring av den s. k. Clypeus-floran (>>lagun

former>>). d) I den översta zonen dominera vanliga 

sötvattensdiatomeer. 

A v euhalina och mesahalina diatomeer spåras 

genom hela insjölagerföljden spridda, obetydliga 

förekomster. 

Till jämförelse visas diatornediagram från fem 

kombinerade lagun- och fornsjölagerföljder från 

tidigare skeden av Litorinatid i västra Söderman

land (Örmossen, 57 m, s. 440 f . ;  Källtorpsmossen, 

53 m1, s. 443 f. ; Mattala mosse, 58" m, s. 443 f. ; 

Sätramossen, 46 m, s. 448; Molken, 44 m, s. 448). 

Genom undersökning av diatorneflororna i forn

sjölagerföljdernas lagunavsnitt blir det möjligt att 

ganska noggrant följa utvecklingen från djupare, 

relativt öppen fjärd av Litorinahavet till något 

uppgrundad, trängre vik . Vidare till lagun, som 

ännu står i öppen förbindelse med Östersjöbäckenet, 

och slutligen till därur isolerad insjö. Det minskade 

vattendjupet över ett bäcken med förändringar i 

saliniteten återspeglas i mikrofytvegetationen. I 

regel är det möjligt att i lagerföljder från Litorina

tid i Södermanland diatomologiskt bestämma isa

leringsnivån inom ett sedimentavsnitt av ca 5 cm 

mäktighet. Det är därvid diatomesuccessionen, 

som ger den mest distinkta upplysningen; sedi

mentets struktur förändras vanligen icke. 

Dessutom framträder i makrofossilens fördelning 

och i förekomsterna av pollen från vattenväxter 

vissa drag, som äro karakteristiska för de sörm

ländska lagun- och fornsjölagerföljderna. De sist

nämnda börja nästan alltid med en näckroszon 

omedelbart över isoleringskontakten. 

Exempel på parallellisering av resultaten av 

diatornestatistiska undersökningar och av pollen

analys med notering av vissa örtpollenslag, som 

visat sig ha betydelse för utredningen av isolerings

förloppet (Hippophae, Nuphar, Nymphaea, o. a . )  ha 

från Södermanland framlagts i förf:s uppsats (1946). 
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Flera av de i föreliggande uppsats (1946) fram

lagda pollen- och diatorneanalytiska undersök

ningarna avse fornsjölagerföljder, i vilka de äldsta 

sötvattensbildningarna uppkommit under tider av 

retarderad kustförskjutning. Ifråga om lokalernas 

höjdläge och ställning i nivåförändringsförloppet 

hänvisas till strandförskjutningsdiagrammet (fig. 3) . 

De undersökta fornsjöarna bestå av större eller 

mindre, djupare eller grundare bäcken, små sprick

sjöar (Tisnaren, 44 m; Bålen 37 (39) m, a. a. ,  s .  

514; Lill-Turingen, 5,9 m, M. -B. Florin, 1957 b, 

s. 60) ;  moränskålsjöar (Örmossen, 57 m, S. Florin, 

1944, fig. 8-9; Sågstugemossen, 55 m, M.-B. Florin, 

1945, fig. 8, s. 524; Bredmossen, 55 m, a. a. , s. 512; 

Bårsjön, 54 m, M. -B. Florin, 1957 b, s. 34; Övre 

Sätramossen, 46 m, 1945, s. 518) ; åsgravssjöar med 

stränder dels intill ås, dels i moränterräng (Bred

mossen, 55 m; Malmsjön, 51 m, M. -B. Florin, 

1957 b; Nedre Mogetorpmossen, 45 m, 1945, s. 512) ;  

åsgropmossar (Övre Mogetorpmossen, 50 m, M. -B. 

Florin , 1957 a) och lerslättsjöar (Källtorpmossen , 

53 m, 1945, s. 512; Molken, 45 m, M.-B. Florin, 

1946, s. 448 ff. ; Myskjasjön, 12,2 m, a. a . ,  s. 431 ff.). 

Mot bakgrunden a v ovannämnda olika slag a v 

fornsjöbäcken kan man notera ett karakteris

tiskt drag i lagerföljdernas mikrovegetation. Detta 

berör lagunstadiernas s. k. >>Clypeus -flora>>. 2 I vissa 

fall finner man en helt dominerande halofil

mesohalin lagunflora. Denna företeelse är kanske 

särskilt vanlig i grunda bäcken, som snart växa 

igen efter isoleringen (Sågstugemossen, Bredmos

sen), men framträder på likartat sätt även i lagun

stadierna till sjöar, som bilda öppna vatten en längre 

tid (Övre Sätramossen, Molken, Bålen). I andra 

fall framträder Clypeus-floran helt underordnat i 
en redan före isoleringen dominerande flora a v 

småsjödiatomeer. Över Clypeus-floran upphör se

dan >>lagunformerna>> definitivt (Torsmossen, Bår-

1 Höjdsiffran 51 m i uppsatsen grundar sig på en tidigare 
barometeravvägning och har korrigerats vid tubavvägning. 

2 Till Raidens klassificering av diatomeerna i olika 
halofila grupp�r föreslår Sernarrder ( 192 1 )  införandet av 
en nitrofil grupp. Denna skulle återfinnas i Clypeus-floran, 
t. ex. i Roslagens vindskyddade laguner, som genom land
höjningen befinna sig i övergångsstadier till sötvattens
bäcken ( marerna på Ar holma). - I detta sammanhang 
erinras om örtpollenfloran på strandängen från tiden 
kort efter isoleringen vid Mogetarp nära Katrineholm. 



sjön, Malmsjön) eller, ehuru mera sällan, fortsätta 
de helt sporadiskt upp genom insj ölagerföljden 
(Molken, Myskjasjön) .  Det sistnämnda förhållan
det tycks gälla mer utbredda lerslättsjöar, som Mol
ken och Myskjasjön, av vilka den förra vid 44 m 
är isolerad redan under senatlantisk tid och den 
senare vid 12,2 m i slutet· av subboreal tid. Lagun
floran är i dessa lagerföljders yngre delar så un
derordnad de växlande sötvattensflororna, att ett 
vid isoleringen avbrutet inflytande från havet är 
otvetydigt. 

Slutligen må till redogörelsen för de undersökta 
lagerföljderna framhållas, att ifråga om en del 
bäcken, särskilt grunda lerslättssjöar och morän
skålsjöar, men även en del åsgravslagerföljder, 
igenväxningen följer så snart på lagunstadiet, att 
lakustrina sediment aldrig avsättas. Bildningarna 
med Clypeus-flora täckas direkt av torvlager; dessa 
kunna, då det gäller kärrtorv, i de undre delarna 
uppvisa rikliga förekomster av skal av Campylodis

cus clypeus och Epithemia spp . ,  särskilt E. argus, 
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men i övrigt sakna diatorneinnehålL I vissa fall 
(Källtorpmossen, Bygdslätten, och ytterligare 
många, här icke diskuterade sörmländska lagerfölj 
der) finnas över lagunsedimenten mer eller mindre 
mäktiga insjösediment, vari diatomeer saknas av 
okända orsaker. Detta gäller för detritusgyttjor 
och alggyttjor, såväl som sjödy och limnisk kärr
torv. Sistnämnda företeelse har framför allt iakt
tagits under tiden omkring och närmast efter högsta 
Litorinamaximet. 

Genom undersökning av omtalade sediment från 
Litarirratid har man framkommit till en någor
lunda säker uppfattning om karaktären av de 
sörmländska fornsjölagerföljdernas avsnörningssta
dier. Detta gäller de paleobotaniska förhållanden, 
som kunna utläsas ur pollendiagram och makro
fossilundersökningar. Diatorneanalysen har i dessa 
fall huvudsakligen använts för att så noggrant som 
möjligt fastlägga horisonterna för sjöarnas upp
komst i förhållande till skogsvegetationens utveck
ling och de Blytt-Sernanderska klimatzonerna. 

3 .  Akerbrukets spår i vegetationsutvecklingen 

Den naturliga vegetationen och människans in
verkan på densamma under förhistorisk tid ha 
undersökts pollenanalytiskt för en kustzon till Li
torinahavet i Södermanland, M.-B. Florin, 1957 a. 

Av ifrågavarande undersökning framgår, att sten
åldersboplatsen vid Mogetorp1 är samtidig med 
motsvarande neolitisk bebyggelse i Danmark. De 

1 Mogetorp är beläget 3 km VNV om Katrineholm i 
västra Södermanland. 

första spåren av åkerbruk i vegetationsutvecklingen 
härröra från slutet av senatlantisk och början av 
subboreal tid. Undersökningen är företagen i en 
kombinerad lagun- och fornsjölagerföljd i Övre 
Mogetorpmossen, en åsgropsmosse på boplatsen, 
fig. 9. För mossens lagerföljdsförhållanden och 
postg]aciala vegetationsutveckling redogöres i en 
detta år slutförd utredning (>>Pollen-analytical evi
dence of prehistorie agriculture at Magetorp neo
lithic settlement, Swedem>) .  
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FIG. 9. Tvärsnitt genom Övre Mogetorpmossen, Katrineholm, Stora Malms socken, Södermanland. 

Lagerföljden uppmätt av Lennart von Post samt Maj -Britt och Sten Florin under augusti 1937.  

Den tidigneolitiska åkerbruksbebyggelsen V om mossen svarar mot undre delen av gungflytorven 

och sjödyn mellan BP 17 och torvgraven (ca 345 och 370 cm u. y. ) .  Bäckenet avsnört ur Litorma

havet i zon VII, högatlantisk tid. Igenväxningen har börjat i zon VIII, subboreal tid. Insjöstadiet 

således omkr. 350Q-2300 f. Kr. 

Rättelser: Mossens yta 50 m ö. h., icke 51 m som angives på tvärsnittet på grund av felinpass

ning i förh. till höjdskalan. Teckenförklaring återgiven i för liten skala i förh. till beteckningar på 

tvärsnittet. 
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C. NUTIDA SJÖ- OCH STRANDVEGE TATION 

l .  Plankton � insjöar och bräckt vatten i vattendelarområdet mellan Mälaren 
och Saltsjön 

Undersökningen visar, att inom mycket små 
arealer förekomma olika slags sjöar, beroende på 
lokalt växlande edafiska faktorer. En sediment-

. gräns h�u urskilts nedanför högsta Litorinagränsen 
(56 m inom området) . Över sedimentgränsen ligga 
på de höjda partierna av traktens berggrundsblock 
grunda moränskålsjöar av utpräglat oligotrof 
karaktär. Fytoplankton karakteriseras av Desmidi

ales. Nedanför sedimentgränsen erbjuda vidsträckta 
lerområden en annan miljö, uppvisande grunda ler
slättsjöar av eutrof karaktär. Fytoplankton karak
teriseras av Chlorococcales1. Små spricksjöar inom 
det lägre området företräda en tredje kategori sjöar 

av mer mesotrof karaktär. Här domineras fyto
plankton-vegetationen av Chrysophycem och Perf

dinem av eurytrof natur. Mälarens och Östersjöns 
vikar representera slutligen den fjärde typen av 
vatten för vilka diatomeer äro karakteriserande. 

Utredningen av mikrofytvegetationen i Söder
täljetraktens insjöar samt i Mälarvikar och saltsjö
vikar är av betydelse för tolkningen av vissa drag i 
de fossila diatorneflorornas succession i fornsjö
lagerföljder från postglacial tid, som omtalats i 
I-III. Även för framtida undersökningar av de 
fossila diatorneflorornas succession kan denna ut
redning få betydelse. 

� ·  Några drag i lagerföljdernas utveckling · 

Till belysning av de undersökta sjöarnas lager
följder framläggas några av S. Florin och förf. 
tidigare uppmätta samt pollen- och diatorneanaly
tiskt undersökta sedimentserier från södertälje
trakten (M. -B. och S. Florin, 1940) .  Dessa visa i 
några fall en transgression omkring det första 

1 På grund av den obetydliga storleken hos Desmidiales 
och Chlorococcales inta de mycket sällan en kvantitativt 
dominerande ställning i fytoplanktonvegetationen. Genom 
sin betydande kvalitativa utveckling i respektive sjöar 
karakterisera de emellertid dessa sjöars fytoplankton. 

Litorinamaximets tid (jfr strandförskjutningsdia
grammet: fig. 3: Bårs j ön, 54 m och Malms j ön, 51 m).  
En lagerföljd, belägen över högsta Litorinagränsen, 
visar över sterila glaciala sediment ·avlagringar av 
ren småsjökaraktär (Fågelsjön, 58 m).  

sedimentsuccessionen redovisas för dessa sjöar 
med lagerföljdsstaplar. Summakurvor för de olika 
diatornegrupperna visa diatornesuccessionens va
riationer. De pollenanalytiska resultaten redovisas 
endast medelst införda pollenzoner enl. Jessens 
zonsystem ( 1935) . 
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Fw. 10. södertäljeområdet med omgivningar. Turinge och Ytterenhörna socknar och Södertälje kommun. 
Undersökta vatten, höglandssjöar: Långa Acksj ön 67 m, Lilla Acksjön 59 m, Fågelsjön 58 m, Bårsjön 54 m, Malm

sjön 51 m; låglandssjöar: Miaren 28 m, Måsnaren 27,5 m, Getasj ön 26 m, Tullan 20,5  m, Lill-Turingen 5, 9 m, Djup
viken 3,2 m (belägen öster om Sundsörsviken);  Mälaren 0-0,3 m: Sundsörsviken, Södertäljeviken och Snäckviken samt 
Östersjön: Maren och Södertälje kanal. Vattendelaren mellan Mälaren och Östersjön utmärkt med bruten linje. - Ur 
M. -B. Florin, 1957 b (IV) .  
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TABELL l .  Några data från de under�ökta vattnen i Södertäljeområdet. - Ur M.-B. Florin, 1957 b. 

Specific Chloride, Calcium, Total alkalinity, 
Location and altitude (m) conductivity, pH 

"18 x 106 mg/l Cl mg/l Ca mi l N HCl/1 

U p land lakes 
Långa Acksjön, 67 27.7 2. 1 2.4 5.7-5.8 0.03 
Lilla Ac.ksjön, 59 31 .7  2 . 1  3.2 6.4-6.6 0.08 
Fågelsjön, 58 . 46.7 2.6 4.9 7.0 0.20 
Bårsjön, 54 . 45.4 2.5 5. 1 6.6 0. 14  
Malmsjön, 5 1  . 43.7-52.8 0-5 6.0-10.0 6.7-7.2 0.23-0.54 

Lowland lakes 
Miaren, 28 . 91 .2  3.8 1 3.5 7 .3 0.56 
Måsnaren, 27.5 181 .2-194. 1 4-8 23.0-42.0 7. 1-8.2 o. 73-1.55 
Getasjön, 26 88.6 3.9 1 1 .5 7. 1 0.64 
Tullan, 20.5 91 .2-93.8 4-9 1 1 .0-20.0 7. 1-7.3 0.65-1.51 
Lill-Turingen, 5.9 1 16.9-120.9 2-8 16.0-23.0 6.6-7. 1 0.48-1.09 
Djupviken, 3.2 133.4 12.2 14.0 7.4 0.84 

Mälaren, 0.3 
Sundsörsviken 1 28.3-135 9- 16  1 7-26 6.9-7.5 0.60-1.35 
Södertäljeviken 139.6-151 .5 10- 17 1 9-28 6.9-7.5 0.63-1.45 
Snäckviken . 202.7-432.8 39-106 23-36 6.7-7.3 0.68-1.51  

The Baltic, O 
Maren 2643.3-4787.3 892-1630 1 50-280 6.9-8.6 0.97-2.04 
Södertälje Canal 2961.9-5435 1000-1880 155-412 6.9-8.6 0.96-2. 1 2  

Summary 

I. A late Sub-arctic transgression in the region 

of the south K ilsbergen highlands conforming with 

diatom succession in the sediment sequences of an

cient lakes situated at highe'r elevations. 

Pollen- and diatom-analytical investigations of 
Late-glacial strata from lagoons and ancient lakes 
in the water-shed region between the Baltic and 
the Atlantic, near the overflow threshold of the 
Svea-älv at Degerfors. 

Description of four Pre-boreal strata (altitude 
101-153 m) exhibiting marine ciay-gyttja on top 
of lacustrine deposits, and of two series (altitude 
157-170 m ) ,  situated above the highest coast line. 
These latter contain only sediments of inland lakes, 
and exhibit no overlying marine deposits. 

II. "Skärgård" pinetrees and shore forest in pollen 

diagrams from western Södermanland. A contribu
tion to the discussion regarding sources of error 
in pollen analysis. 

Research concerning stages of isolation of an
cient lakes in the archipelago of Södermanland in 
Littorina time based on the diagnosis of pollen 
curves dating from the transitional stage from 
Littorina lageons to inland lakes. An over-re-

- presentation of Pinus is found in the marine 
deposits. The author suggests that pinepollen 
falling upon the surface of the Baltic has drifted 
towards the shores, and has been deposited in the 
lagoons. An over-representation of Pinus is fol
lowed by one of shore-forest, especially Alnus, 

in the succeeding lagoon sediments. The over
representation of Pinus does not correspond to any 
vegetational reality; that of Alnus reflects the 
actual sh o re-vegetation around the lagoon. 

III. The Clypeus-flora in Post-glacial sedimentary 

sequences of ancient lakes in southern Central Sweden. 

A contribution to the discussion about diatom 
statistics as an aid in Quaternary geology. 
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Diatom analysis of the Clypeusflora of the 
. lagoons of ancient lakes found in strata from the 

Littorina and Limnaea times in Uppland and 
Södermanland. 

From and including the Littorina time and up 
to the present the stratigraphy in lake Myskja
sjön, 12.2 m above sea-level, in the parish of 
Edsbro in eastern Uppland, exhibits different 
zones in the succession of the diatom flora. 

The oldest sediments are dominated by euha
lobic and mesohalobic species characteristic of the 
open fj ärds of the Littorina Sea, Swedish "fjärd
former" ,  superposed by a brackish-water flora, . 
pointing to a decreased salinity demand due to the 
regression of the coast at this locality (Swedish 
"vikformer" ) .  At the horizon of isolation an 
upswing of the Clypeus flora (Swedish "lagunfor
mer " )  is observed. The uppermost zone is domi
nated by common fresh-water diatoms. Through
out the entire sequence of the inland lake isolated, 
unimportant occurrences of euhalobic and meso
halobio diatoms can be traced. 

For comparison, diatom diagrams are given 
showing five combined sections through sequences 
from lagoons and ancient lakes during earlier phases 
of the Littorina time in western Södermanland. The 
possibility of correlating the coast displacement and 
the succession of the fossil diatom floras is de
monstrated. 

IV. Pollen-analytical evidence of prehistorie agri

culture at Mogetarp neolithic settlement. 

Pollen-analytical examination of the natural veg
etation in one of the old coastal zones along the 
Littorina Sea in Södermanland which was originally 
invaded by neolithic settlements, and investiga
tions into the influence of man upon the vegeta
tional development of this region. The earliest 
traces of agriculture expressed in the development 
of the vegetation date from the end of Late-at
lantic and the beginning of Sub-boreal time. The 
examination has been carried out in a series of 
lagoon and ancient lake sediments from a bog 
situated in an "åsgrop" at the site. 

V. Pla,nkton of fresh and brackish waters in the 

Södertälje area. 
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Limnological examination of the plankton proved 
the occurrence, within very limi�ed areas, of dif
ferent types of lakes as the result of locally changing 
edaphic factors. A sedimentary boundary has been 
distinguished below the highest Littorina level. 
Above the sedimentary boundary the raised 
portions of the Archaean blocks of the region . 
carry shallow moraine-bowl lakes of pronounced 
oligotrophic char a eter. The phytoplankton is 
characterized by Desmidiales. Below the sedimen
tary boundary extensive clay areas represent a 
different environment with shallow clay-plain 
lakes of eutrophic character. The phytoplankton 
is characterized by Chlorococcales. Small lakes, 
situated in fissures within the . lower region, re
present a third type of lake of more mesotrophic 
nature, the plankton of which is characterized 
by mo re or less eurytrophic species. Finall y, the 
bays of Lake Mälaren and the Baltic represent a 
fourth type of water in which diatoms are a charac
teristic feature of the microphyte vegetation. 

The sedimentary sequences of the examined 
lakes are illustrated by some series of sediments 
from the Södertälje area which have been sub
j ected to pollen and diatom analysis. Some of 
these sequences exhibit a transgression around the 
time for the first Littorina maximum. A sedimen
tary sequence situated above the highest Littorina 
level exhibits deposits pointing distinctly to lake 
strata above sterile glacial sediments. 

For the lakes mentioned, the succession of 
the sediments is illustrated by cross sections 
where the total values for the different groups of 
diatoms show the variations in the succession of 
the diatoms.  The pollen-analytical examination is 
accounted for only by the insertian of pollen zones. 

The study of the microphyte vegetation in the 
inland lakes of the Södertälj e area and in the bays 
of Lake Mälared and the Baltic may be of impor
tance for the interpretation of certain features in the 
succession of the fossil diatom floras in inland lake 
sequences from Post-glacial times, which have 
been mentioned by the author in earlier papers 
about Södermanland. 
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Explanations of Text-figures 

Fw. l .  Situation of some areas discussed. Södertälje area; Uppland (Lohammar, 1 938; Skuja, 1948 and 1 956; Teiling, 

1 942; Willen, 1954) .  Lake Mälaren (A. Cleve-Euler, 1 9 1 2; K. Thomasson, 1 949). Södertörn (Teiling, 1916; Kaaret, 1953; 

Puke, 1 949). Katrineholm area (Thunmark, 1 952). Aneboda area (Naumann, 1 9 1 7; Thunmark, 1 945). Lenhavda area 

. ( Thunmark, 1 948). Skåne (Lillieroth, 1950; A. Lundh-Almestrand, 1951 ;  Thunmark, 1 945b). Land within dotted Iine is 

situated above the Late-glacial coast Iine. Short dashes indicate the boundary of the province of Södermanland. See V. 

FIG. 2. Locations for investigation of the Pre-boreal transgression in the Kilsbergen area, on the General map of the 

roires of southern Sweden, scale 1 : 500000, by L. v. Post, Sveriges Geol. Unders., ser. Ba, No. l l , 1 927. Dark-grey: 

mires; light-grey: inland lakes; black circles: si tes investigated; . black Iine: watershed between the Baltic and the 

Atlantic Ocean. 

Fra. 3. Diagram illustrating the coast displacement in Närke and Södermanland, in late Quaternary time, showing likewise 

the altitudes of the exaroined lakes at the time for their isolation from the Baltic basin. 

Schematic diagram. The graph illustrates the displacement of a point on the coast-line as the result of the changes of 

level between Late-glacial and modern time. The exaroined locations have been placed at the graph according to the 

height of their overflow threshold. The position along the abscissa indicates the time for the origin of the lakes in relation 

to the different stages of the Baltic. The indicated main levels have been obtained by joining the highest levels recorded 

during the different oscillations of the coast (the Yoldia- (Pre-boreal) ,  Ancylus-, Mastogloia-, and the complex Littorina

transgressions, etc . ) .  No account has been taken to the possible minimum levels of the shore. The interrupted Iine represents 

the complex Littorina transgression with at least three different peaks (LI, LII, and LIII). Scale of time approximate. 

Coast displacement according to S. Florin ( 1944 and 1950). Baltic stages according to Munthe ( 1 940) and others. Pollen 

zones according to Jessen ( 1 935). 

FIG. 4. Schematic section showing ice-sheet, ice-lake, and "fjord" at the eastern coast of Greenland. 

FIG. 5. Diatom diagram, Grytsjön, parish of Nysund, province of Närke, situated west of the watershed between the 

Baltic and the Atlantic Ocean. Alt.itude 153 m. Highest level of the Yoldia Sea at about 160 m. Stratigraphical sur

vey carried out. on June 14, 1 938 by S. and M.-B. Florin, Diatom-analytical investigation by M.-B. Florin, 1944. 

Special diagram showing the diatom flora between 255-280 cm. "Ordinära småsjöformer och nordligt alpina former'' 

= Common fresh-water diatoms some of which ( marked N) are of northern alpine nature; "Klarsjöformer" = diatoms 

more or less characteristic of the Ancylus Lake; "Svagt halina former" = diatoms of slightly brackish water; "Mer 

halina former" = diatoms of brackish water, and marine species. Frequency values of each species in solid black. 

- From M.-B. Florin, 1944. 

FIG. 6. Diagram showing the succession of the fossil diatom flora of Grytsjön. The total of the diatoms of each 

group in solid black. Special diagram, see Fig. 5. - From M.-B. Florin, 1944. 

Fra. 7. Pollen diagram, Sågstuge Moss (cultivated mire), parish of Stora Malm, Södermanland. Altitude 55 m. Highest 

level of the Littorina Sea at 56 m. 

Stratigraphical survey carried out in 1935 by S. and M.-B. Florin. Pollen and diatom analyses by M.-B. Florin, 

1 938. Note the erossing of the curves for Pinus and Alnus in the lower part of zone VII. For symbols, see Fig. 8 in 

M.-B. Florin, 1957 a. Pollen zones according to Jessen ( 1935). "Isolering" = the isolation horizon at which the brackish 

Clypeus-lagoon stage of the basin changed into the lake stage. "Strandskogszon" = zone of shore forest. T = rational 

border for Tilia. 
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Fm. 8. Pollen diagram, Salsta Moss (cultivated mire), parish of Öja, Södermanland. Altitude 27.5 m. Highest level 

of the Littorina Sea at 61-62 m. 

Stratigraphica.I survey carried out in 1 934 by S. and M.-B. Florin. Pollen and diatom analyses by M.-B .  Florin, 1938. 

Pollen zones according to Jessen ( 1935).  

Marine and brackish sediments up to about 55 cm; lacustrine sediments, gyttja, up to about 20 cm; above this a 

brushwood-peat. Note the erossing of the curves for Pinus and Alnus at the isolation horizon in the lower part of 

zone VIII. 

Fra. 9. Section through Övre Mogetorp Moss, parish of Stora Malm, Södermanland. Altitude 50 m. Highest level of  

the Littorrna Sea at  56 m. Stratigraphical survey carried out by Lennart v .  Post, M.-B.,  and S .  Florin during 

August, 1937. 

Fm. 10. The Södertälje area and its surroundings. Parishes of Turinge, Ytterenhörna, and Södertälje. 

Waters investigated: Långa Acksjön, 67 m, Lilla Acksjön, 59 m, Fågelsjön, 58 m, Bårsjön, 54 m, Malmsjön, 51 m, 

Miaren, 28 m, Måsnaren, 27.5 m, Getasjön, 26 m, Tullan, 20.5 m, Lill-Turingen, 5.9 m, Djupviken, 3.2 _m (the lake east 

of Sundsörsviken) .  Lake Mälaren, 0-0.3 m (Sundsörsviken, Södertäljeviken, and Snäckviken),  and the Baltic (Maren and 

Södertälje Canal). Watershed between Lake Mälaren and the Baltic indicated by short dashes. 

Litteratur 
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