
 
 

UPPSATSER: 
Kulturgeografiska institutionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I landhöjningens spår 
En studie i natur och samhällsgeografi i Krok By på ön 

Nagu i den finska skärgården.   
 
 
 
 

Christer Högberg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

Högberg, C. 2016. I landhöjningens spår. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, 
Uppsala universitet.   

I denna uppsats kommer jag att studera landskapet i området Krok By som ligger i sydvästra delen av Nagu i den 
finska skärgården. De element som skapat Finland är att under en omvälvande tid som kallas lopiska orogenesen 
pressades vulkanbågar ihop mot den baltiska skölden och skapade den första berggrunden i östersjölandskapet. 
Därefter slets berggrunden åter isär innan den pressades ihop igen. Vidare kom en kontinent underifrån och 
splittrade Finlands sydspets. Detta är vad vi idag ser som Finlands skärgård. Vid den senaste istiden pressades 
jordskorpan som utgör Finland och norden ner. Vart efter isen smälte pågick en landhöjning som i sin tur kom att 
påverka landskapet. Hur har denna landskapshöjning påverkat landskapet i termer av jordarter, geomorfologi och 
sedimentavlagring? Vilka spår har inlandsisen lämnat i landskapet? Finns det ett samband mellan landhöjningen 
och människors val av att upprätta boplatser och bruksmark? I området Krok By kan man finna flera olika spår 
av inlandsisen i form av rundhällar och räfflor. Vidare finner man tydliga spår av sedimentavlagringar som kan 
kopplas ihop med landhöjningen. Detta i sin tur kan kopplas ihop med människors möjligheter till bosättningar. 
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FÖRORD 
I denna studie skall jag ta med läsaren till mina rötter, närmare bestämt en specifik plats som 
tillhör vår familj på ön Nagu där jag spenderat mina somrar som liten. Nagu ligger i Åbolands 
skärgård i sydvästra Finland mellan Åbo och Åland. I sydvästra Nagu finns ett område som 
heter Krok By. Där har jag otaliga gånger traskat genom skog och mark för att ta mig mellan 
goda fiskeplatser längst sjöarna Käringviken och Krokträsk, eller fyllt begagnade glasslådor 
med blåbär som min mor använde för att laga blåbärspaj. En riktig sommardröm kan man 
säga. På senare tid då intresset för naturgeografi och geologi har vuxit fram har jag fört 
tankarna tillbaka till denna plats för att försöka se landskapet ur ett nytt djupare perspektiv. 
Idén kom till mig då jag fick berättat för mig att min mormor, som är uppvuxen där, berättat 
att hon tycker sig se en plats cirka hundra meter upp i skogen som liknar den nuvarande 
strandkanten nere vid vår stuga. En plats som i naturgeografiska termer eventuellt kan vara en 
tidig strandkant från tiden då Nagu och den finska skärgården reste sig över vattnet på grund 
av landhöjningen. När jag närmare började studera satellitbilder på området upptäckte jag att 
min mormors observation mycket väl kan stämma. 

1. INLEDNING 
I denna studie skall jag behandla det naturgeografiska ämnet i form av dels geologi, närmare 
bestämt hur Finlands jordskorpa byggts upp och bland annat skapat det som nu är Finland. 
Dels Kvartärgeologi, det vill säga läran om landhöjning, inlandsis och postglaciala 
konsekvenser i vårt landskap och i vår jordskorpa, och slutligen studera det 
samhällsgeografiska i form av vilka konsekvenser och möjligheter de postglaciala effekterna 
givit människor att bosatta sig och bruka mark. Jag har i denna studie valt att fokusera på 
området Krok By som ligger på ön Nagu i Finlands sydvästra skärgård. Denna del av Nagu 
heter från början Krok By och är egentligen ett samlingsnamn för hela området. Området i sig 
är senare uppdelat i flera mindre områden vart efter människor började bosätta sig i det som är 
mitt studieområde. Dessa uppdelningar är Djupdal, Appelvik, Koviksnäs, Båthusnäs och 
Näset. Nu mer är det bara agreallandskapet vid Krokträsk södra sida som heter Krok, I 
folkmun kallar man dock hela området runt Krokträsk för Krok, Se figur 1.  För enkelhetens 
skull har jag valt att benämna hela mitt studieområde för Krok By när jag skriver om området 
i helhet.  

Tittar man på kartan som vi ser på figur 1, för större bild se bilaga 1, kan man ana de 
konsekvenser som landhöjningen medfört i mitt studieområde. De två sjöarna Käringviken 
och Krokträsk, som tycks omringa området Krok By, har varsin mynning mot Östersjön som 
vittnar om att det eventuellt har varit ett och samma vatten, vilket i sig bör ha lämnat vissa 
spår i landskapet som vi idag kan se och tolka. Man bör med andra ord kunna hitta tecken och 
formationer i landskapet som kan fastställa landhöjningens konsekvenser, både på landskapet 
i sig och för människors möjligheter för bosättning och jordbruk. Samt att detta är en 
pågående process som kan påverka området än idag. 
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Figur 1. Den stora kartan är en terrängkarta. Inom den röda markeringen ligger mitt studieområde 
Krok By. De gula fälten är bruksmark, de grå fälten är höjder i topografin, de vita fälten är låg 
topografi, och de blå delarna är vatten, vattendrag och sumpmark. Hämtat från finska 
lantmäteriverket (maanmittauslaitos). Den mindre kartan visar Finlands sydvästra del. Den röda 
markeringen visar var mitt studieområde befinner sig. Hämtat från Google Earth. För en större bild 
se bilaga 1. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att jag skall utforska hur den naturliga landskapsutvecklingen som 
följd av den postglaciala landhöjningen vittnar om hur Käringviken, Krokträsk och Östersjön 
en gång i tiden suttit samman och bildat ett helt vattenområde. Vidare ämnar jag studera 
eventuella spår i landskapet som kan sättas i samband med inlandsisens rörelsemönster i Krok 
By. Därefter ämnar jag studera huruvida sedimentavlagringar har ett mönster i landskapet till 
följd av den pågående postglaciala landhöjningen. Vidare ämnar jag studera hur människor 
valt att bosätta sig och anpassa sina bruksmarker utefter de förutsättningar som det 
postglaciala landskapet har skapat. 
 

• Är landskapsformen i Krok By unikt för just Nagus sydvästra del, eller följer denna 
landform ett mönster i ett större perspektiv som kan sättas i samband med skapandet 
av Finland? 

• Vilka tecken i landskapet i form av jordarter, geomorfologi och sedimentavlagringar 
vittnar om hur den postglaciala landhöjningen format landskapet?  

• Vilka spår har inlandsisen lämnat i landskapet? 
• Finns det ett samband mellan landhöjningen och människornas val att bosätta sig i 

Krok By och uppföra bruksmarker? 
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1.2 Avgränsningar 
Landskapet i området är relativt påfrestande då topografin varierar mycket och ofta i 
kombination med mycket vegetation och ojämn mark som är täckt av sly, sten, stubbar och 
våtmark. Detta medförde att jag hade svårt att studera berggrund och jordarter i någon 
närmare studie än det visuella på vissa platser. Dock fick jag en mycket bra översikt av 
området då man kan ta sig upp på höjder i landskapet och på så sätt se topografin i ett större 
perspektiv som är en mycket viktig del i min uppsats. Vidare var jag begränsad av att det på 
vissa platser längs med stränder, framförallt i mitt studieområdes västra sida, var privat mark. 
Vilket medförde att jag inte fick möjlighet att studera dessa områden närmare än på avstånd 
ute i fält. Flera av de hus som låg längs de stränder som skulle komma till nytta i min studie, 
var under min vistelse tomma fritidshus där jag var osäker på vem som var ägaren. På grund 
av denna osäkerhet samt min okunnighet kring regler gällande allemansrätten i Finland valde 
jag att inte studera områden som ligger på privat mark intill dessa hus. Dock kunde jag 
studera dessa platser med hjälp av mina kartor som jag tagit fram, och på så sätt kunna få fram 
en bild till min uppsats.  

1.3 Definitioner 
Följande kommer förklaringar på centrala ord som är nödvändiga för vidare läsning av denna 
uppsats. Dessa har jag valt att beskriva på grund av relevansen i min studie för att läsaren 
skall få en tydligare bild av studien. 

Metamorf är ett grekiskt ord och innebär omvandling. Inom naturgeografin och geologin 
används ordet för att beskriva bergarter som omvandlats från sin ursprungliga 
sammansättning tack vare värme och tryck på olika nivåer i jordskorpan. Dock bara så djupt 
ner i jordskorpan att bergarten fortfarande är en trög massa likt en omformbar lerklump.  
Exempelvis om hård granit som ursprungligen är en magmatisk bergart trycks ner i 
jordskorpan, mjukas upp och pressas ihop med kalksten som ursprungligen är en sedimentär 
bergart blir de båda bergarterna tillsammans en medamorf bergart. Metamorfa bergarter 
kännetecknas av att den blottade berggrunden är randig och olika lager kan urskiljas. Se figur 
2. (Schou Jensen, 2011, s.174).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Detta är en metamorfisk berggrund av bergarten gnejs. Lägg märke till hur tydligt ränderna 
utgör de olika lager av tidigare typ av bergart. Foto av Christer Högberg. 
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Glimmerskiffer är en mörkare bergart som är något mjukare än både gnejsgranit och 

hornbländeskiffer. Ofta hittar man ådror av andra ljusare mineraler i dess sammansättning. 
Hornbländeskiffer är tätare, nästan svart och glansig bergart som ofta glimrar mycket. 

(Schou Jensen, 2011, s.186-189). 
Veckning innebär att kontinentplattor kolliderar och tvingar jordskorpan att pressas upp, 

ner eller båda delarna. Detta skapar berg på höjden och metamorfa bergarter på djupet.  
Erosion innebär oftast att naturliga krafter som vågor, vatten, vind och temperatur 

skillnader bryter ner berggrunden för att jämna ut jordskorpan. 
 Morän är en typ av jordart som består av blandad sten av olika bergarttyper och olika 

storlekar. Denna jordart kommer från berggrunden som inlandsisen har brutit loss och fört 
med sig. Vartefter isen smält har stenar och sediment frigjorts och lagt sig över Landskapet. 

 Rundhäll är en form på en öppen berggrund som slipats och formats av inlandsisens 
rörelser över landskapet. De stenar som sitter fast på isens undersida fungerar på samma sätt 
som sandpapper över ytan. Om inlandsisen rör sig från vänster till höger kommer det att 
skapas en längre rundad yta i berggrunden mot vänster och en tvär avtrubbad yta mot höger 
där sten lossnar och kan föras med isen. Se figur 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Inlandsisen formar en rundhäll. Bild skapad av Christer Högberg. 
 

Räfflor heter även Isräfflor. Dessa uppkommer på berggrunden då isen rört sig över den 
likt Figur 3. Stenarna som sitter fast på undersidan skapar repor och märken i berggrunden. 

Landskap I denna uppsats definieras landskap av de naturgeografiska aspekterna så som 
berggrund, vegetation, och landsformer som skapats av naturliga processer. 

Berggrund och bergart. Berggrund är ett samlingsnamn för hela den hårda 
kristalliserade delen av jordskorpan som även kan vara blottad vid ytan. Berggrunden består 
av en sammansättning av olika bergarter som helhet. En bergart är med andra ord en specifik 
typ av sten, medans flera bergarter som sitter samman utgör en hel berggrund.  

1.4 Disposition 
För att kunna få ett bredare begrepp över landskapet i mitt studieområde och dess former 
vidare i uppsatsen är det viktigt att känna till de geologiska processer som ligger till grund för 
att den del av kontinenten som nu är Finland ser ut som det gör. Vidare är det viktigt att förstå 
varför skärgården har sitt karakteristiska utseende, och slutligen en mer specifik beskrivning 
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av mitt studieområde Krok By, både gällande landskap samt markanvändning. Avslutningsvis 
redovisar jag mina resultat och slutligen för en diskussion kring dessa. 
  

2. BAKGRUND 
För att förstå den finska geologin och landskapet i mitt studieområde har jag valt att nedan 
dela upp stycket i mindre avsnitt som var för sig beskriver processer som slutligen skall 
komma att utgöra Krok By, både naturgeografiskt och samhällsgeografiskt. 

Till min hjälp har jag studerat tidigare forskning i böcker och skrifter som behandlar 
ämnet geologi både världsomfattande och specifikt om Norden för att kunna göra en 
jämförelse och se om det finns skilda teorier angående geologin i framförallt Norden och 
Finland. 

Forskare kring ämnet om hur Finland och Norden formades är i stort sätt överens 
gällande hur detta gick till. Det finns inga nämnvärda skillnader i vad som sammanställts om 
detta i text. De möjliga skillnaderna är hur detaljerat det beskrivs, vad författaren vill lyfta 
fram, samt vilken åldersgrupp texten är riktad till. Dock ska man alltid tänka på angående 
denna typ av forskning att det hela tiden är en pågående process som kan komma att ändras 
om nya oväntade forskningsresultat dyker upp. På så vis är denna typ av historieforskning 
alltid en färskvara. Vi kan med relativt enkla metoder datera bergarter och fossiler för att 
bygga upp ett troligt mönster och på så vis vara relativt säkra på den geologiska utvecklingen. 
Men eftersom ingen var där rent fysiskt så kan vi aldrig veta med hundra procent säkerhet vad 
som faktiskt har hänt. Vi kan bara komma fram till hur det bör vara och hur det bör ha gått 
till. Vilket i sig leder till att denna typ av forskning alltid står öppen för fler teorier som kan 
testas för att se hur stor sannorlikhet teorin har att kunna stämma. Det händer med jämna 
mellanrum att geologer hittar nya fynd som gör att den geologiska historien kan komma att 
ändras med flera miljoner år. Ett exempel på detta är att man för cirka en månad sedan kunde 
skriva om att man hittat och daterat hajtänder vid Antarktis, vilket betyder att teorin om 
nedisningen av detta område blir något förändrad från och med nu. (Lundell, 2016).   

2.1 Finland blir till 
Följande kommer en snabbgenomgång av hur den första versionen av Finland bör ha formats. 
Tillsammans med övriga Norden formades Finlands fasta berggrund någonstans på södra 
halvklotet för runt 2800 miljoner år sedan under en process som kallas den lopiska 
orogenesen. I ett geologiskt tidsperspektiv är det under paleoproterozoikum eran. Det hela 
sägs börja med att jordskorpan stelnade och skapade en av de första berggrunderna i 
nuvarande Europa som kom att kallas den baltiska skölden. Denna sköld består av ett tjockt 
lager sammanpressad vulkanisk magma som i ett stelnat tillstånd är hård granit av olika 
karaktär. Skölden kom att byggas på från nordöst i en sydvästlig riktning och var embryot av 
Finland och Norden. (Lundegårdh, 2002, s. 19-33). Under denna period var det våldsamma 
vulkaner som bröt igenom ytan och skapade vulkanbågar längs den sydvästra delen. Man ska 
ha i tanken att den sydvästra delen inte var färdig ”byggd” vilket då gjorde att den låg en 
aning högre upp jämfört med idag. Samt att hela den fasta berggrunden låg i en något 
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annorlunda ordning än vad vi är vana med att se idag. (Lundegårdh, 2002, s. 142). För cirka 
1900 miljoner år sedan startade en ny process som kom att kallas den Svekofenniska alltenativ 
Svekokarelska orogenesen. Under denna process började de vulkanska bågarna att pressas upp 
mot den tidigare granitberggrunden och en stor veckning skapades. (Eklund, 2016). Vidare 
började bergen erodera i snabb takt vilket resulterade i att mängder av sediment spred sig 
längs bottnarna. När sedan den häftiga vulkanism som fortfarande pågick spred sin magma 
över sedimenten stelnade dessa och skapade nya berggrunder som vid ett senare tillfälle skall 
komma att bli metamorfa av typen gnejs. (Lundegårdh, 2002, s. 22). Vidare när Norden och 
Finland rörde sig upp mot ekvatorn och längre norrut med hjälp av de tektoniska plattorna, 
förekom upprepade gånger kollisioner med den nordamerikanska kontinenten. Det vill säga 
Nordamerika pressades in mot norden, slets isär, pressades in igen och åter slets isär från 
norden. I denna process skapades bland annat fjällandskapet i norra delen av Norden, men 
även viss veckning i de södra delarna. 

Idag har man kunnat konstatera att ett flertal superkontinenter bör med stor säkerhet ha 
förekommit. Bland dessa fanns Rodinia som är den tidigaste som man kunnat datera. Den 
varade mellan 1100 och 750 miljoner år sedan under Prekambrium eran. Vidare har man 
kunna datera Pangea som den senaste superkontinenten. Den varade mellan 299 och 255 
miljoner år sedan i den tid vi enligt ett geologiskt tidperspektiv kallar Perm. Det var efter 
Pangeas splittring som de kontinenter vi har idag formades. Anledningen till att man inte 
kunnat datera tidigare superkontinenter är på grund av brist på fossiler som kunnat bekräfta 
vilka delar av jordmassan som hört ihop. Dock är man överens om att det bör funnits ett 
flertal superkontinenter tidigare. (Stutchbury, 2008, s 28, 43). Vilket betyder att det som nu är 
Finland bör ha skapats och formats tack vare någon av de eventuellt tidigare 
superkontinenterna. Då man saknar kunskap om tidigare superkontinenter, kan man inte heller 
veta vilken som specifikt skapade Finland. 

2.2 Den finska skärgårdens struktur 
När vi nu vet hur Finland formades i grunden ska vi fokusera på Finlands sydvästra del. När 
de tidigare nämnda öbågarna pressades mot den baltiska sköldens tidiga delar bildades en 
veckning som skapade metamorfa bergarter i södra Finland. Några miljoner år senare när den 
Svekofenniska orogenesen börjat avta blev det oroligheter i berggrunden igen. De öbågar som 
pressats ihop mot den tidiga baltiska berggrunden började åter dras isär av tektoniken och 
skapade en typ av dalar mellan sig. Man skulle kunna jämföra det med ett dragspel som först 
pressas ihop och sedan dras isär. I dessa dalar samlades diverse sedimentavlagringar från 
bergen som eroderades ner. Något senare för cirka 1840 miljoner år sedan utsattes de syd 
finska delarna återigen för en förändring. Kontinentplattan Sarmatia, som utgör nuvarande 
Ukraina, Vitryssland och en del av Ryssland, kolliderade med Finland söderifrån och 
orsakade enorma påtryckningar i den syd finska berggrunden som i sin tur skapade en 
veckning där berggrunden pressades ihop både på djupet och på höjden. Det är i detta djup 
som de metamorfa berggrunder vi kan se i Åbo skärgård idag skapats. Dock är det de nedre 
delarna av veckningen vi ser idag. De berg som skapades på höjden i detta skede har eroderats 
ner så pass att landet nu är relativt lågt. (Eklund, 2015). Vart efter bergen eroderades ner 
lyftes jordskorpan upp då trycket lättar. Detta för att jordskorpan alltid strävar efter jämnvikt i 
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litosfären. Samlingsnamnet för denna process heter Isostatisk landhöjning och innebär att all 
tyngd ovanpå kontinentplattan som får den att pressas ner, får även kontinentplattan att höja 
sig igen när tyngden sedan lättar. Det vill säga, ju mer material som skalas bort från 
kontinentplattans ovansida, ju mer kommer kontinentplattan höjas, och vise versa. (Schou 
Jensen, 2011, s. 54, 175). 

För 1800 miljoner år sedan i det sista skedet av den Svekofenniska orogenesen började 
berggrunden svalna och stabiliseras något. Under denna period uppkom förkastningszoner 
som kom att förändra den syd finska berggrundens mönster ytterligare. Jordskorpan sprack 
upp och orsakade bland annat häftiga gasläckor som med sin kraft formade två mindre 
cirkulära mönster i skärgården som vi kan se på kartan än idag. (Eklund, 2015). Kort sagt kan 
man säga att den finska skärgården skapades av att berggrunden först pressades ihop, sedan 
drogs den isär, och sedan kolliderade med en kontinent underifrån. Med andra ord var det en 
process som varade i cirka 100 miljoner år som skapade den finska skärgården, inklusive 
Nagu och Krok By.  

Tittar vi på bilaga 2 som är en karta över den Finska skärgården kan man urskilja ett 
relativt strukturerat mönster i berggrunden som skapats under olika skeenden. Exakt vilket 
skeende som skapat vilken struktur kräver en närmare studie. Det man kan säga är dock att 
man kan se hur Finlands sydvästra kust ger en ”söndersmulad” bild. Man kan föreställa sig 
hur Sarmatia kontinentens kraft splittrat Finlands sydkust. Tittar vi bilaga 3 som visar mitt 
studieområde Krok By kan man se hur sänkorna som nu är Käringviken och Krokträsk följer 
samma parallella mönster som vi ser i den finska skärgården. Tittar man på den övre vänstra 
delen av bilden på bilaga 2 kan man även se de två ringarna i berggrunden orsakats av 
gasexplosioner. 

Ett resultat av hela den omvandlande tid då Svekofenniska orogenesen var aktiv är att den 
Finlänska skärgårdens berggrund nästan uteslutande består av olika metamorfa bergarter, 
exempelvis gnejs och granitgnejs i olika skepnader och utformningar, samt glimmerskiffer. 
Ett mönster som man har kunnat urskilja ur denna kaotiska process är att stora delar av 
Östersjöområdet ungefär i höjd med Stockholm och södra Finland består, eller har bestått av 
två lager berggrund. Ett undre lager som består av en hård omvandlad metamorf berggrund, 
samt ett övre lager som består mestadels av en mjukare sedimentär berggrund. Tack vare detta 
har vi i Östersjöregionen en mycket stabil berggrund. På flera delar i bland annat den finska 
skärgården har dock den mjuka sedimentära berggrunden eroderats ner och gjort att den undre 
hårdare berggrunden blottas. (Bauert, Budd, Tuuling, Willman, 2011, s. 9-14). 

    

2.3 Landhöjning och postglaciala jordarter i sydvästra Finland 
När inlandsisens glaciärer drog sig tillbaka i detta område för cirka 10 500 år sedan fick det 
bland annat två geologiska konsekvenser till följd. Den första jag ska ta upp är landhöjningen. 
Landhöjningen är en pågående process som är en konsekvens av att den tunga ismassan 
pressat ner kontinentplattan djupare i jordskorpans mantel. Vartefter isen smälte lättade 
tyngden och kontinentplattan höjs åter upp på grund av en isostatisk process. I många delar i 
världen handlar det om tyngden från tjock berggrund som pressar ner plattan. I Nordens fall 
handlar det i postglacial tid om isens tyngd. Dock är principen densamma. (Schou Jensen, 
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2011, s.54). Takten på landhöjningen i Finlands sydvästra skärgård är mellan fyra till fem 
millimeter per år vilket är samma takt som Upplandsregionen på den svenska sidan. Detta 
innebär teoretiskt att strandlinjen i Finlands sydvästra del förskjuts ut med cirka en halvmeter 
på 100 år. (Gembert, 1996, s.53-58). Dock finns det teorier om att landhöjningen i Norden 
inte längre är en effekt av inlandsisen. Dessa teorier bygger på att det är mycket svårt att veta 
hur mycket av jordskorpan som blev nertryckt under istiden, samt mycket svårt att veta när 
jordskorpan är i sitt ”rätta” läge eftersom rörelserna i jordskorpan ständigt är aktiv. (Gembert, 
1996, s.55).  

Det finns framförallt tre processer som är väsentliga gällande strandförskjutning, även 
kallad landhöjning. Den första är som tidigare nämnt en isostatisk process. Den andra är 
eustatisk process. Vilket innebär att havsnivån varierar under perioder beroende på hur 
mycket av vattnet som är uppbundet i glaciärer (Wilson, 2005). Den tredje processen är 
växthuseffekten, vilket kan kopplas samman med den eustatiska processen. Detta för att en 
konsekvens av växthuseffekten är global uppvärmning, som i sin tur sätter igång en eustatisk 
process då glaciärer smälter och frigör vatten. Eustatisk process syns idag främst i de stora 
världshaven.  

I Norden nådde den eustatiska processen sin topp strax efter att inlandsisen smält bort för 
cirka 5000 år sedan då delar av Norden var täckt av smältvatten. Strax efter att isen hade 
smält bort övergick det helt till den isostatiska processen som än idag lyfter landskapet. 
(Gembert, 1996). 

Tittar vi närmare på Nagu har man enligt Fagerlund (1992) konstaterat att de första av 
Nagus toppar steg över havsytan för cirka 4400 år sedan. Landskapet bestod då av små kobbar 
som var glest utspridda i havet. Ingenting av mitt studieområde var ovan havsytan under 
denna tid. Omkring 200 år e. Kr var strandkanten cirka 10 meter högre än dagens läge. Vilket 
innebar att de mesta av Nagus nuvarande landskap var över havsnivån. Lika så mitt 
studieområde. Dock var Krok By vid den här tiden omringat av Östersjön. (Fagerlund, 1992, s 
10-17). 

  När inlandsisen drog sig tillbaka lämnade den kvar ett lager av morän i stora delar av 
Finlands södra områden. Detta gick till på följande vis. I takt med isens avsmältning frigördes 
grus och nerbruten berggrund. Detta sediment fördes sedan ner med smältvattenfloderna som 
rann genom sprickorna i isen som sedan avlagrades efter isens ytterkant. Detta innebär i regel 
att stenar som man kan finna i dessa moränavlagringar inte nödvändigtvis kommer från 
närliggande berggrund. Det kan ha färdats långa sträckor med isen innan det tillslut hamnade 
på en åker i exempelvis Krok By. Detta har då gjort att bottenmorän är södra Finlands 
vanligaste jordart. (Aamio, 2015). Detta beskrevs av Benj Frosterus redan 1922 i en artikel 
om Finlands geologi. Han beskriver hur den berggrund som fanns innan istiden skrapats bort 
och brutits ner till varierad storlek av sediment som sedan förts bort av glaciärens rörelser. 
Detta har lett till en hopblandning av berggrundsmaterial från flera delar av Östersjöregionen 
som sedan spridits över bland annat Finland i form av morän. Vidare har detta medfört att det 
är mycket sällsynt att man i de postglaciala sedimentavlagringarna hittar material från 
närliggande område. Han beskriver vidare att de sällsynta vittringsjordar som kommer från 
närliggande område är en relativt oviktig detalj eftersom det är så pass ovanligt. Den 
huvudsakliga delen av jordmassan i skog och åkermarken kommer nästan uteslutande från 
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postglaciär omlagrat material. (Frosterus, 1922, s. 4-8). Man bör ha i åtanke att denna artikel 
skrevs för närmare 100 år sedan. Vilket betyder att en del fokus har ändrats och en del nya 
perspektiv tillkommit. Jämför man med nyare skrifter, exempelvis av Gembert (1996) och 
Aamio (2015), är det trots detta ungefär samma resultat som Forsterus beskriver. Vilket gör 
att hans artikel är relevant både som historisk kuriosa och som resurs för att än idag beskriva 
postglaciala jordarter och dess uppkomst.   

2.4 Vegetation och landskap i Krok By 
Efter en överblick på terrängkartan och flygfotot från det finska lantmäteriverket, samt 
höjdkartan kan konstateras att Krok By mestadels består av barrskog, vad jag minns från mina 
somrar i området bör det vara en stor variation av blandskog i de lägre delarna av landskapet. 
På kartorna kan man även tyda att det finns relativt stora höjdskillnader i topografin. 
Exempelvis i den nordöstra delen som visar sig vara en av de högsta punkterna av området 
ligger enligt informationen från finska lantmäteriverket på en höjd på cirka 35 meter över 
havet, Se bilaga 4 och figur 4. På de högsta punkterna ser det ut att vara stora ytor med blottad 
berggrund där sediment och jord drivits ner i topografin med hjälp av ursvallningsprocesser 
under en lång tid, se bilaga 5. Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bör den första 
delen i mitt studieområde visat sig över havsytan för cirka 3000 år sedan då landhöjningen 
lyfte Nagu. Vidare tycker jag förstå att det finns en del sänkor i landskapet. Dessa sänkor bör 
enligt fysikens regler vara fuktiga och en samlingsplats för sediment och jordarter, vilket även 
bör bidra till en riklig vegetation då landytan nästan är i nivå med havet samt att vegetation 
söker sig till platser när grundvattnet ligger nära till hands. Dock bör man tänka på att detta 
fortfarande är en pågående process, vilket betyder att landskapet och vegetationen kommer att 
förändras med tiden vartefter landhöjningen lyfter landskapet ytterligare och eventuellt torkar 
ut nuvarande fuktiga sänkor. Något som också är en bidragande faktor till riklig vegetation i 
sänkor är tillgängligheten på mineralrik jord som förts ner med sedimenten från närliggande 
berggrund. (Angelstam, Minell, 1997, s. 10). 

Vidare kunde min mormor berätta att det under hennes uppväxt var mycket sumpmark i 
Krok Bys högra del strax nedanför de tidigare nämnda högsta delar, samt cirka 250 meter 
under mynningen mellan Östersjön och Käringviken. Lika så på den plats som nu är krok bys 
största åker ungefär mitt i området. Vad hon minns var det på denna åker mycket fuktig mark 
och relativt gles skog innan den röjdes upp för att bli åker. Se bilaga 5 

I korthet kan man säga att enligt mina tolkningar av kartor och information har Krok by 
en mycket varierande topografi med viss blottad berggrund samt mycket sumpmark och 
rikligt med blandad vegetation. Vad jag förstår bör berggrunden bestå av en metamorfbergart 
av typen gnejs, gnejsgranit samt glimmerskiffer.  

       

2.5 Människor och markanvändning i Krok by 
Endast några få platser framförallt närmast kusten tycks vara av typen bruksmark. Gällande 
bebyggelse ser man ett liknade mönster. Endast längs med stränderna framförallt på den 
västra sidan finner vi mindre kluster av bebyggelse. I övrigt tycks det inte vara någon större 



10 
 

aktivitet av varken bruksmark eller boende både ur ett historiskt perspektiv eller ur ett 
nutidsperspektiv, vilket gjort det väldigt svårt att ta fram en bra bakrundsteori. Jag har valt att 
återkomma till detta ämne senare i resultatdelen då jag fått fram en klarare bild till följd av 
mina fältstudier.  

3. METOD 
Till min studie har jag valt att använda mig av kvalitativa metoder. Endast någon enstaka 
kvantitativ metod har kommit till användning. Varför jag valt att fokusera något mer på 
kvalitativa metoder är på grund av att det i just den här studien är det mest relevanta för att 
lösa min uppgift och kunna vara flexibel. Jag ämnar i denna studie att titta närmare på det 
visuella det vill säga miljöer, människor och händelser i landskapet i form av egenskaper och 
framträdande drag snarare än att räkna ut längd, bredd, hastighet osv systematiskt detaljerat. 
Dock är viss kvantitativ metod nödvändig för att kunna förstå sambandet i stort gällande 
landhöjning och topografin i stora drag. Repstad (1999) menar att det är i stort sätt omöjligt 
att utföra ett forskningsprojekt utan att ta in kvantitativa metoder i någon form. Resultatet 
skulle bli för diffust och svår begripligt om man skulle göra en renodlad kvalitativ studie. 
(Repstad, 1999, s. 9). Vill man göra en studie gällande naturgeografi måste viss kvantitativ 
metod förekomma för att kunna förstå sambandet mellan olika fenomen. I denna studie då jag 
vill belysa landhöjningen skulle i så fall bli relativt innehållslös om jag inte kan befästa olika 
fenomen till en specifik tidspunk eller höjdnivå inför läsaren. 

3.1 Kartor 
I denna del av min studie har jag använt mig av kvantitativ metod i form av insamling av 
redan befintlig data. (Gustavsson, 2003, s.48). Detta för att jag snabbt skall få en överblick av 
området, samt kunna göra jämförelser med de observationer som görs i landskapet och då 
kunna applicera det i förhållande till den konstaterade landhöjnings takten.  

Till och börja med har jag valt att hämta grundläggande flygbildskartor och en 
terrängkarta över mitt studieområde från det finska lantmäteriverkets webtjänst Kartplatsen. 
Detta för att få en grundläggande överblick över mitt studieområde. På dessa kartor kan man 
se i stora drag vilken typ av vegetation och landskap som jag förväntas möta ute i fältet. Jag 
kan även göra en enkel överblick över hur sjöarna Käringviken och Krokträsk ligger i 
förhållande tillvarandra samt Östersjön. Vidare kan jag planera var jag kan förvänta mig att 
hitta vegetation, öppen berggrund, sänkor och markanvändning i landskapet. Detta tack vare 
höjdmarkeringar och infrastuktur som terrängkartan visar. Se figur 1 och bilaga 1. 

För att få en närmare blick gällande höjder, sänkor och infrastuktur i området har jag 
använt mig av programmet ArcGis. På finska lantmäteriverkets hemsida kan man ladda hem 
filer med terrängdata till ArcGIS. Jag har valt att ladda hem en höjdkarta som visar terrängens 
topografi. Detta för att jag då kan få en grundläggande överblick som kan visa om 
höjdskillnaderna bildar ett mönster i landskapet. Utefter det kan man eventuellt tolka hur 
dagens postglaciala landskapsbild ser ut, exempelvis spår av sedimentavlagringar, rundhällar, 
klippor och sänkor. Vidare har jag valt filer som markerar åkermark, vägar, byggnader och 
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bäckar. Detta har jag gjort för att lättare kunna tolka förhållandet mellan bebyggelse, 
åkermark och höjdskillnader över tid i landskapet.  

För att specifikt kunna räkna ut landhöjningen i mitt studieområde har jag valt att studera 
strandförskjutningskartor över Nagus sydvästra del. Dessa har jag hämtat från Sveriges 
Geologiska Undersöknings (SGU) hemsida. Jag har valt att titta på hur strandlinjen bör ha sett 
ut för 500, 1500 och 3000 år sedan. På dessa kartor kan man utläsa var SGU har konstaterat 
att strandlinjen bör ha varit. När det är till min kännedom kan jag räkna ut i vilken takt landet 
bör höja sig. Exempel: För 3000 år sedan var strandlinjen 13 meter över dagens nivå. Min 
uträkning blir i detta fall 1300 delat på 3000. Resultatet blir att landhöjningen sker i en takt av 
0.4 till 0.5 centimeter per år. (Sveriges Geologiska Undersökning, 2016) Vilket då 
uppskattningsvis är cirka 30 centimeter per generation om man utgår från en människas 
medellivslängd på 80 år. Dock finns ett problem med dessa kartor. Sjöarna Käringviken och 
Krokträsk finns inte utmärkta på kartorna, vilket kan skapa förvirring. Detta medför att man 
endast bör se till den skriftliga informationen från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 
för att få en bra faktamässig uppfattning. Tillsammans med informationen från Sveriges 
Geologiska Undersökning (SGU) har jag tittat min ArcGIS karta har jag kunnat få en 
uppfattning och göra tolkningar utefter det. För ArcGIS karta se bilaga 4.  

Till min samhällsgeografiska del i studien har jag valt att använda mig av historiska 
kartor från år 1961. 1969, 1984, 1986 samt 1991. Detta för att kunna få en tydligare bild över 
människors val av boplatser och markanvändning i samband med de landskapsförhållanden 
som då fanns, samt kunna jämföra det med dagens boplatser och markanvändning. Dock var 
kartorna från år 1986 och 1991 inte kompletta för hela mitt studieområde. Dessa kartor fann 
jag tillgängliga på finska lantmäteriverkets hemsida under rubriken Gamla kartor. 

3.2 Interjuver 
För att få bättre kännedom angående mitt studieområde både gällande naturgeografiskt och 
samhällsgeografiskt perspektiv har jag valt att kontakta min mormor. Detta för att hon är född 
i detta område och tillhör en av de familjer som ägt mycket mark och bott i området längst. 
Till ytterligare hjälp för denna intervju har jag tagit del av information från ett 
släktforskningsprojekt som min mor och min moster har sammanställt sedan tidigare. För att 
få en mer avslappnad, fri och flytande intervju har jag valt en typ av semistrukturerad intervju 
där vi för ett mer öppet samtal snarare än strikta frågor. För att få reda på informationen jag 
vill åt har jag i samtalet inkluderat ledande frågor som man sedan kan prata om tillsammans. 
Fördelen med semistrukturerad intervju var att detta skapade ett bra, avslappnat och personligt 
djup i informationen jag fick. (Repstad, 1999, s. 64). Nackdelen var möjligen att det lätt drev 
iväg utanför ämnet och då tog mycket extra tid. Till vår hjälp att föra samtalet har vi 
tillsammans tittat på gamla bilder, kartor över området och information från 
släktforskningsprojektet. Vidare har jag fått information i form av samtal via internet av en 
person som har god kännedom gällande framförallt det samhällsgeografiska aspekterna i Krok 
By, samt att hon själv bor i närheten av området. Samtalet med henne gick till på följande sätt. 
Jag ställde en fråga i ett internetforum för Nagu om det var någon som ville ställa upp och 
berätta lite om mitt studieområde. Denna person, som jag känner sedan tidigare tog kontakt 
med mig och skrev vad hon visste om tidigare bebyggelse och befolkning i området. Även där 
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blev samtalet mer fri och öppen snarare än strikta frågor. I båda dessa fall har jag valt att 
använda personerna som informatörer snarare respondenter, även om viss respondent 
förekommit. Det vill säga att jag har haft mycket nytta av deras kännedom om området 
framförallt i ett historiskt perspektiv. De har blivit som min förlängda arm bakåt i tiden på ett 
sätt som jag inte har kunnat utföra på egenhand på grund av tidsbrist och tillgänglighet. 
Viktigt är att jag informerat personerna om vad syftet är med intervjun, och vad den skall 
användas till. (Repstad, 1999).  

 

3.3 Släktforskningsprojektet 
Släktforskningsprojektet i sig inkluderar även information angående människor utanför vår 
specifika släkt. Det vill säga, det inkluderar även människor som bor eller har bott i området 
Krok By genom historien fram till nu. Detta projekt startades av min mor och min moster för 
cirka 15 år sedan och är fortfarande en pågående process i syfte av att dokumentera släktband 
i vår släkt. Vidare har detta projekt skapat ett nätverk längre och längre ut från vår släkt, och 
ut i kringliggande länder. Släktforskningsprojektet har de valt att behålla endast som ett 
familjedokument. Det vill säga, det finns inte publicerad för allmänheten. Informationen till 
projektet kommer uteslutande från kommunionsböcker och kyrkoböcker från respektive 
församling där släktband dyker upp. Informationen som jag valt till denna studie kommer 
uteslutande från Nagus kommunionsböcker och Nagu kyrkoböcker.  Jag har dock valt att till 
min studie bara titta på människors rörelsemönster i området snarare än att gå djupare på vilka 
som specifikt bor eller ha bott där med personers namn och så vidare. Detta för att personlig 
information om specifika personer saknar relevans i min studie. Fördelar med att ha detta 
projekt till hands har varit att man kan konstatera olika rörelsemönster i området i form av 
vem som föddes var, samt var denna person dog. På detta sätt kan man dra en linje över hur 
denna person förflyttat sig. Nackdelen var att man vet att vissa personer funnits i området tack 
vare mormors kännedom och diverse köpekontrakt, men man har inte kunnat bekräfta var den 
personen är född osv. Vilket då lämnar ett tomrum av osäkerhet.  

   

3.4 Fältarbete 
Mitt val av studieområde är en plats där jag på förhand hade vissa familjebundna kunskaper 
och vissa grundläggande förkunskaper om själva landskapet. området omfattar en storlek på 
cirka 1,5 x 1 km.  

I min studie kommer jag att samla in mycket information direkt ute i naturen. Detta för att 
det i en naturgeografisk studie är viktigt att man kan vara på plats i det landskapet man 
studerar. Vilket innebär att man bör observera och få in alla intryck direkt för att få ett mer 
realistisk och djupare studieresultat. (Repstad, 1999, s.11).  

Fältarbetet kommer att utföras mellan 2016-05-01 till 2016-05-14 då jag kommer befinna 
mig i Nagu. Under denna tid skall jag systematiskt utforska de platser i området Krok By som 
kan lämna relevant information till min studie. När jag är ute i fält kommer jag lägga störst 
fokus på det naturgeografiska. Det vill säga landskapsformationer, viss 
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landskapsklassificering och sambandet mellan bruksmark och de naturliga förutsättningarna. 
Jag kommer dock inte vara ute i fält alla dagar som ovan nämnda. De dagar jag varit ute 
kommer jag benämna Fältdag 1, Fältdag 2 och så vidare. Till min hjälp har jag skrivit ut 
kartan från finska lantmäteriverket och höjdkartan som jag gjort i ArcGIS. Vidare har jag 
använt mig av programmet google maps som jag har i min telefon för att bestämma en 
riktning på rundhällar och räfflor. Detta gick till på följande sätt. Jag lade telefonen i samma 
riktning som räfflorna och rundhällarnas tvärsida för att sedan studera åt vilket håll pilen på 
den elektroniska kartan pekade. På detta sätt fann jag möjligheten att studera om pilen visade 
samma riktning på olika observationspunkter i mitt studieområde. 

För att läsaren skall få en bättre bild av vilka dagar som jag studerade de specifika 
platserna har jag valt att sammanställa en bild, se figur 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 5. Detta är en sammanställning av vilka platser jag undersökte på respektive dag. Inom den 
röda markeringen var dag 1. Den gula markeringen dag 2. Den gröna dag 3. Den blå dag 4 och den 
svarta dag 5. Bild skapad av Christer Högberg. Kartan är hämtad från finska lantmäteriverket. 
(maanmittauslaitos).  

 
Fältdag 1 började jag med att systematiskt studera området mellan Käringviken och 

Krokträsk. Där studerade jag först marken, noterade dess relativa fuktighet, eventuell 
sedimenttransport, utformning, samt vegetation och fuktighet i förhållande till höjdskillnader 
på den östra sidan om bäcken. Därefter gjorde jag samma sak på den andra sidan bäcken. 
Vidare studerade jag vattensamlingen vid bäckens södra mynning på samma sätt som jag 
tidigare gjort längs bäcken. Där efter gick jag in i landskapet och studerade berggrunden vid 
Näset fram till krokträsk östra del som pekar mot Käringviken. Där observerade jag spår av 
inlandsisen i berggrunden i form av rundhällar och räfflor som jag fotograferade och 
bestämde riktning på. 
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Vidare följde jag Krokträsk norra sida och gick mot mynningen som riktar sig från 
krokträsk till östersjöns del Djupkroken. Längs denna väg observerade jag berggrund, 
vegetation, höjdförhållanden, räfflor och rundhällar, samt tog fotografier likt tidigare. Även 
längs denna väg kunde jag bestämma en riktning på räfflorna från inlandsisen i berggrunden 
där den var blottad. Framme vid mynningen gick jag för att observera dels höjdförhållande, 
berggrund och vegetationen, dels det som på Finska lantmäteriverkets karta ser ut att vara 
våtmark. På denna del gick jag genom och observerade landskapet, likt ovannämnda, 
systematiskt till dess att jag kom fram till Djupkroken. 

Fältdag 2 började jag med att observera höjdförhållanden, vegetation och berggrund vid 
mynningen mellan Östersjön och Käringviken. Vid berggrunden som utgör Östersjöns 
strandkant valde jag att tolka en riktning med google maps på de räfflor som finns på 
berghällen. Vidare gick jag längs med bäcken mot Käringviken och observerade landskapet 
och höjdförhållanden för att tolka hur sediment rört sig och format landskapet kring bäcken. 
På grund av privata tomter kunde jag inte gå längs Käringvikens sydvästra del. Jag tog mig då 
till traktorvägen som leder upp mot den stora åkern för att studera huruvida min teori om en 
före detta avrinning från åkern kan stämma. Detta gjorde jag genom att studera kanterna, dess 
utformning och höjdförhållanden runt traktorvägen. Vidare tog jag mig genom skogen vid 
åkerns norra sida för att sedan åter gå ner mot Käringviken när de privata tomterna upphörde. 
I samband med detta observerade jag landskapet i form av höjdförhållanden, vegetation, 
berggrund och eventuell sedimenttransport. Jag fotograferade och utförde stickprov för att se 
om spåren av inlandsisen i berggrunden var åt samma riktning som tidigare. Efter att jag gått 
en bit längs Käringviken valde jag att studera bäcken som kunde ses på finska 
lantmäteriverkets karta. Detta gjorde jag genom att följa den, studera höjdförhållanden, 
bäckens riktning och ursvallning runt den samt fotografera. Vidare tog jag mig till den högsta 
punkten på Krok Bys nordöstra del för att studera den del av landskapet som först var över 
vatten ytan i samband med landhöjningen. Väl där studerade jag berggrunden, erosion och 
vegetation genom att strategiskt börja från toppen för att sedan ta mig ner nivå för nivå genom 
att följa landskapet runt. Jag observerade den blottade berggrunden för att se om man kan 
hitta spår av inlandsisen. 

 
Fältdag 3. Dagen började jag med att ta mig till det upphöjda landskapet nordöst från 

Näset. Där observerade jag berggrunden, höjdförhållanden, vegetation och erosion, samt 
fotograferade och tolkade en riktning av räfflor och rundhällar som finns i berggrunden. 
Vidare tog jag mig västerut till den bäck som anknyter till en åker som finns på finska 
lantmäteriverkets karta. Därefter utforskade jag det låga landskapet norr om den lilla åkern. 
Detta gjorde jag genom att observera höjdförhållanden, berggrund och vilken riktning 
eventuell sedimenttransport tagit. Jag fotograferade och följde de närliggande berghällarna i 
en nordlig riktning. Jag observerade även berggrunden för att finna eventuella spår av 
inlandsisen. Vidare tog jag mig över och runt den höjda berggrunden nordväst om den lilla 
åkern för att studera denna på samma sätt som tidigare nämnts. Detta ledde mig till den stora 
åkerns östra sida. 

Fältdag 4. Denna dag valde jag att ha min utgångspunkt cirka 250 meter söder om den 
stora åkern i mitten. Detta för att sedan ta mig genom landskapet för att utforska hela området 
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innanför den södra före detta mynningen mellan Krokträsk och Östersjön, Båthusnäs, 
Koviksnäs upp till den norra mynningen mellan Östersjön och Käringviken. Under mina 
observationer lade jag extra mycket fokus på att utforska höjdförhållander och möjliga spår 
där sediment har eller kan ledas ner genom landskapet. Detta gjordes enklast dels genom att ta 
mig upp på höjder för att där kunna få en tydlig blick över stora områden i landskapet, dels 
genom att följa linjer med riklig vegetation som leder ner i landskapet i skåror mellan den 
blottade berggrunden. Detta för att se vart denna transport av sediment bör ha hamnat. Jag har 
inom detta område även observerat berggrunden för att hitta eventuella spår av inlandsisen, 
samt tolka vilken typ av bergart, och tecken på erosion. 

Fältdag 5. Detta var den sista dagen som jag var ute i landskapet i mitt studieområde. 
Denna dag observerade jag landskapet i områdena Båthusnäs och Koviknäs. Detta gjorde jag 
på samma sätt som fältdag 4. Det vill säga att jag observerade höjdförhållanden i landskapet, 
samt se var möjliga sedimenttransporter kan tänkas finnas genom att följa linjer av vegetation 
ner i landskapet mellan den öppna berggrunden. Även här observerade jag typ av berggrund, 
rundhällar, räfflor, samt spår av erosion. Här gavs även möjlighet att studera en kustlinje på 
Båthusnäs norra sida. På denna kustlinje studerade utöver det ovannämnda, hur vågor 
transporterat material som format kustlinjens utseende. 

4. RESULTAT 
I följande del har jag valt att dela upp resultatet i tematisk ordning. Detta för att tydliggöra de 
olika komponenterna som utgör naturgeografin i Krok By. Jag har gjort ett antal 
observationspunker för varje tema för sig som jag kommer att beskriva. Vidare tar jag upp 
vad som utgör de samhällsgeografiska och människors rörelsemönster och jordbruk i området.  

4.1 Berggrund och dess formation. 
I berggrundlandskapet i Krok By kan man finna många olika faktorer som vittnar om ett 
landskap som blivit utsatt för flera av naturens krafter. Man kan finna rikligt med spår från 
inlandsisen i form av rundhällar och räfflor. Man kan urskilja fält med flera typer av 
berggrund med olika grad av hårdhet som står kvar som uppstickande kullar. Lika så dess 
motsats, där mjuk berggrund eroderats bort och format dalgångar. Man finner tydliga spår av 
den omvandlade process som skapat den karakaristiska berggrund vi ser i skärgården, samt 
spår som vittnar om den ständigt pågående landhöjningen. Sammantaget är det ett relativt 
komplext landskap som format Krok By. Nedan kommer jag gå in mer specifikt på var sak för 
sig. För en tydlig topografikarta med höjdmodell se bilaga 4. 

Krok by består mestadels av metamorf berggrund och kan till en början verka väldigt 
kaotiskt då det på många platser kan vara svårt att bestämma vilken typ av berggrund som 
finns och var man finner gränserna mellan berggrundstyperna. Efter att jag studerat och 
analyserat berggrunden och dess formationer i landskapet har jag kunnat tyda ett mönster i 
Krok Bys berggrund. En av de vanligaste berggrundstyperna tycks vara den hårda bergarten 
gnejsgranit. Gnejsgranit är en mycket hård bergart som består av olika typer omvandlad 
granit. Den har med andra ord samma sammansättning av mineraler som granit har, skillnaden 
är att den omvandlade gnejsgraniten är randig istället för prickig, se figur 2. Denna typ av 
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berggrund kunde jag observera vid Krok Bys nordöstra del som är en av områdets högsta 
punkter, och därmed en av de platser som först var ovan vattenytan tack vare landhöjningen. 
Denna plats har jag valt som observationsområde 1, se figur 6. Det som jag observerade där 
var att det finns stora öppna ytor med blottad berggrund som har en rundad och avlång 
karaktär med en svag sluttning mot väster, och en mer trubbig klippigare karaktär mot öst och 
sydöst, se figur 7 och 8. Man kan observera spår av vittring då vissa av de runda delarna var 
spruckna och såg avkapade ut, samt att stenar som fallit bort samlats nedanför, se figur 9. 
Vidare kan man även följa streck av nermald granit som samlats i fickor på berggrunden, se 
figur 10. Därefter fann jag två klippkanter med likartade sprickor både på 
observationspunktens sydvästra sida med klippkanten mot väst, samt vid 
observationspunktens nordöstra sida med klippkanten i nordöstlig riktning, se figur 11 och 12. 
Detta tyckts tyda på att vatten under lång tid har eroderat kanterna till en rundad form då 
dessa med stor sannorlikhet var omringat av havet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Inom den röda markeringen var observationsområde 1. Detta är en av Krok Bys högsta punkter på den 
nordöstra sidan. Berggrunden tycks vara av typen gnejsgranit och är rundad både åt väster och öster. Dock av 
en brantare karaktär mestadels åt öst. Men på observationspunktens södra del även mot väst.  Bild skapad av 
Christer Högberg. Kartans information är hämtad från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos). 
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Figur 7. Detta är vid mitten av observationsområde 1 på en av de högsta punkterna i Krok Bys 
nordöstra del. Man kan här se den öppna, något sluttande avlånga berggrunden som pekar i västlig 
riktning. Sjön som syns i horisonten är Käringvikens bortre del. Foto av Christer Högberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Här ser man den mer trubbiga sidan av berggrunden på observationsområde 1 vid Krok Bys 
höga nordöstra del. Den trubbiga sidan var oftast riktat i östlig och sydöstlig riktning. Foto av 
Christer Högberg.  
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Figur 9. Spår av vittring där berggrunden någon gång i tiden spruckit och block har flyttat sig något. 
Detta är i en sydöstlig riktning. Foto av Christer Högberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. På den stora bilden ser vi hur berggrund vittrats ner till grus som tillfälligt samlats i fickor 
på berggrunden. Den lilla bilden visar kornstorleken och karaktären av gruset, vilket var av typen 
granit. Detta var i sydvästlig riktning. Foto av Christer Högberg.   
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Figur 11. En klippkant med sprickor på den södra delen av observationsområde 1. Klippan hade sin 
kant i västlig riktning. Foto av Christer Högberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Klippkant vid den nordöstra delen av observationsområdet 1. Kanten var i riktning mot 
nordöst. Observera det liknande spricksystem som klippkanten på figur 11. Nere i det vänstra hörnet 
på bilden ser man var nivån på var Käringviken befinner sig i dagens läge. Foto av Christer Högberg.  

 

Vidare finner man rikligt med bergarten skiffer som tycks vara av typen glimmerskiffer och 
hornbländeskiffer. Dessa typer av bergart är sediment som omvandlats och kristalliserats till 
en bergart. Denna skiffriga typ av bergart finns framförallt i Krok Bys södra del längs med 
Krokträsk. Vid observationsområde 2, se figur 13, var berggrundlandskapet liknande som vid 
tidigare observationsområde. Det vill säga att det var en längre svagt sluttande karaktär mot 
väst, och en mer trubbig och klippig karaktär åt öst. De två stora skillnaderna här är att det 
först och främst var en annan typ av bergart som utgjorde berggrunden, samt att man tydligt 
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kan se räfflor från inlandsisen i väldigt stor utsträckning, se figur 14. Här finner man även att 
det endast var trubbiga sidor mot öst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Inom den röda markeringen var observationsområde 2. På denna plats var det en 
berggrund av skiffer med tydliga räfflor från inlandsisen. Bild skapad av Christer Högberg. Kartans 
information är hämtad från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos).  
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Figur 14. Detta tolkar jag som isräfflor. Detta för att ränderna var fördjupningar i berggrunden som 
sträcker sig i längs med rundhällarna och hade sin riktning mot den trubbiga sidan. Detta var ett 
återkommande mönster på alla platser där jag fann dessa. Dock finns möjligheten att räfflorna kan ha 
modifierats något av postglacial vittring. Räfflorna sträcker sig i östlig riktning på skifferberggrunden 
vid observationsområde 2. Foto av Christer Högberg. 

Den tredje bergarten är olika typer av gnejs. Det var denna bergart som gjorde att 
berggrunden från början verkade kaotisk. Detta för att den kunde skådas i olika former både 
på oväntade och väntade platser. Gnejs är en ofta hård metamorf bergart som kan ha olika 
sammansättningar av mineral beroende på var och vilka mineraler som fanns i omgivningen 
där den bildats. Gnejs bildas i varmare delar nere i jordskorpan på grund av veckning av 
bergskedjor, och kan se relativt olika ut. Gemensamt är dock att det är en randig bergart där 
olika lager kan urskiljas. Se figur 2. (Schou Jensen, 2011, s.186).  

Vid observationsområde 3, se figur 15, var gnejs påtagligt. Berggrundlandskapet här var 
liknande som tidigare observationspunkter. Det vill säga en avlång lutande karaktär mot väst. 
Dock fanns inga tydliga trubbiga sidor mot öst. Här var det istället ett mer avlångt rundat 
berggrundlandskap där det tycktes vara en avlång lutande karaktär även mot öst. Det som 
skilde sig åt här var att avigsidorna följer samma mönster som strandkanterna vid Krokträsk, 
samt med en tydligare lutning mot söder. Detta tyder på att denna observationspunkt ligger i 
en berggrundspringa parallellt med Krokträsk och Käringviken. Den avlånga karaktär som 
man hittar i berggrundens utformning här tycks bero på att det under väldigt lång tid varit en 
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sammankoppling mellan Östersjön och Krokträsk där vatten transporterats likt en bäck. 
Berggrunden bestod av Gnejs i varierad form. Det var svårt att bestämma något tydligt 
mönster gällande vilken av bergarterna som förväntades kunna ses var. Se figur 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Inom den röda markeringen är observationsområde 3. Här var Berggrundslandskapet mer 
avlångt i samma mönster som sjön Krokträsk och Käringviken. Berggrunden bestod av varierad typ av 
gnejs. Bild skapad av Christer Högberg. Kartans information hämtad från finska lantmäteriverket 
(maanmittauslaitos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Detta är en blottad berggrund av typen gnejs i den varierade berggrunden vid 
observationsområde 3. Foto av Christer Högberg.  
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Vid observationsområde 4, se figur 17, var jag åter på en av Krok Bys högsta punkter. Denna 
punkt är områdets till ytan största högsta punkt. Denna observationspunkt ligger i ett 
gränsland mellan de två tydliga berggrundstyperna. Det vill säga att den del som är högst var 
av den hårda typen gnejsgranit, allternativt gnejs. Strax under den högsta delen på södra sidan 
övergår berggrunden mer och mer till berggrund av typen skiffer. Karaktären i 
berggrundlandskapet här var av liknande karaktär som vid tidigare observationspunkter det 
vill säga med en avlång, rundad och lutande berggrund åt väster, samt en mer trubbig och 
brantare sida mot öst, se figur 18. Den stora skillnaden här är att det finns spår av en kraftig 
erosion åt söder där stora mängder sten har samlats under den kantiga klippan, se figur 19. 
Detta kan vara tecken på de eroderade krafter som de öppna havet har orsakat berggrunden då 
detta var en av de första punkterna som var ovan vattenytan på grund av landhöjningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Inom den röda markeringen är observationsområde 4. Detta är det största högsta punkt 
området som man hittar i Krok By. Bild skapad Christer Högberg. Kartans information är hämtad 
från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos).   
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Figur 18. Detta är en häll vid observationsområde 4. Den något trubbiga delen är riktat mot öst. På 
bilden kan man se hur landskapet har en avlång karaktär åt väst, men i etapper finner man en mer 
avtrubbad karaktär mot öst. Detta är en typisk landskapsbild över Krok By. Foto av Christer Högberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. En mindre klippkant vid observationsområdets södra del. Denna klippkant är riktad mot 
sydöst. Här kan man se hur stenar på grund av inlandsisens eroderande kraft lossnat och samlats i 
högar längs klippkanten. Se figur 3 för rundhäll. Foto av Christer Högberg. 

Vid observationsområde 5, se figur 20, bröts mönstret något i jämförelse med övrig berggrund 
i Krok By. Denna plats har jag valt som mitt sista observationsområde gällande berggrunden. 
Berggrunden på denna plats saknade delvis den avlånga lutande karaktär åt väst som kan 
observeras vid tidigare observationsområden. Den avlånga lutande berggrunden har vid denna 
plats brutits tvärt och hade som följd en klippkant mot norr med ett större antal stenar 
liggandes nedanför. Därefter planades marken ut igen mot Käringviken.  Man kan likna det 
vid ett hack i berglandskapet, se figur 21 och 22. Detta fenomen tycks bero på att vatten har 
haft en så pass stor kraft att spetsen vid den dåvarande udden kapats av, vilket har skapat en 
postglaciär förkastningsbrant.  
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Figur 20. Inom den röda markeringen är observationsområde 5. Längst ut på denna spets är 
berggrunden avkapad och tydliga klippkanter syns. Bild skapad av Christer Högberg. Kartans 
information är hämtad från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Klippkanten vid spetsen på observationsområde 5. Kanten är riktad mot norr. Foto av 
Christer Högberg. 
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Figur 22. Till höger i bild ser man klippkanten. Observera de nerfallna stenar som ligger uppradade 
ut från kanten. Dessa har troligt vid brutits loss från klippan och lagt sig i högar under den. Bilden är 
tagen i nordöstlig riktning. Foto Christer Högberg. 

 

Vidare kan man finna spår i berggrunden som vittnar om vilken riktning inlandsisen rört sig i 
området. Detta på grund av de många rundhällarna som har sin branta trubbiga sida mot en 
östlig riktning i kombination med de tydliga räfflorna i berggrunden som kan skådas på ett 
flertal platser framför allt i Krok Bys södra delar, men även på vissa platser längs 
strandkanten på Krok Bys norra del. Min tolkning av mönstret som rundhällarna och räfflorna 
tillsammans visar, tyder på att inlandsisen har rört sig över berggrunden i en riktning mot öst, 
vilket stämmer väl överens med isrörelsens riktningar som man har kunnat fastställa genom 
att studera isräfflor i Norden. (Gembert, 1996, s. 51-55). se figur 23 för en sammanställning 
av punkter där jag observerat isens rörelsemönster i form av rundhällar och räfflor. 
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Figur 23. Detta är en sammanställning av de punkter där jag med hjälp av rundhällar, räfflor och gps 
kunde fastställa inlandisens rörelseriktning. Pilarna visar vilken riktning isen har rört sig. Enligt mina 
observationer har inlandisen rört sig åt öster över landskapet i Krok By. Bild skapad av Christer 
Högberg. Kartans höjdinformation är hämtad från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos). 

 

Sammanfattningsvis gällande berggrunden kan man se att topografin som berggrunden format 
i Krok By är av väldigt ojämn karaktär. Över hela mitt Studieområde är det till synes en 
komplext böljande sammansättning av runhällar, klippor och sten. Det finns mycket få plana 
ytor och man kan tydlig urskilja mellanrum av varierande storlek som kan liknas vid gångar 
mellan hällar och klippor. Flera platser vittnar om den pågående landhöjningen då många 
hällar och klippor både uppe i landskapet och nere längs dagens strandkant har rundade 
kanter, vilket tyder på att det någon gång i tiden förekommit någon form av vattentransport 
mot dem. De mönster i berggrunden som jag har kunnat urskilja är att den norra delen av 
Krok By tycks bestå av gnejsgranit och eventuellt granit, och den södra delen tycks bestå av 
skiffrar. Ett område från mitten och väster ut var betydligt mer svårbedömt då skiftet mellan 
bergarter var mer oregelbundet. Klart är dock att den delen dominerades av mer varierad 
gnejs, men inslag av skiffer förekommer. Se figur 24.  
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Figur 24. Detta är den uppdelning av berggrunden som jag kunnat tolka. Inom den röda markeringen 
tycks granitgnejs och eventuellt granit vara den dominanta bergarten. Inom den gula markeringen 
tycks skiffrar vara den dominanta bergarten. Övriga delar av mitt studieområde var mer svårbedömt, 
men tycks bestå av en mer blandad karaktär av olika typer av gnejs, dock med vissa inslag av skiffrar. 
Kartan är skapad av Christer Högberg. Kartans höjdinformation är hämtad från finska 
lantmäteriverket (maanmittauslaitos). 

 

Vid närmare analys av landskapet kan man finna ett mönster i berggrunden som tyder på att 
berggrunden i helhet har en svagt lutande riktning mot nordväst. Detta på grund av att den 
dominerande riktningen av runhällarna hade sin långa något nedåtlutande sida i västlig och 
nordvästlig riktning, samt sin högre trubbiga sida i östlig och sydöstlig riktning. Vilket i sig 
betyder att den sydöstra sidan har en dominans av högre punkter. Jag tolkar det som att 
inlandsisen är en stor faktor till hur lutningen i landskapet ser ut i dag. Dock kan inte uteslutas 
att viss lutning är på grund av berggrundens egen struktur. Tittar man på höjdmodellkartan på 
bilaga 4 kan man se att de högre delarna i landskapet ligger i Krok Bys syd och sydöstra delar. 
Vidare ser man att det finns ett mönster i nordvästlig riktning likt de rundhällar som 
dominerar landskapet. Vilket är ett typiskt postglacialt landskap där inlandsis format 
berggrunden. 
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4.2 Vatten, Våtmark, Vegetation 
I Krok by är de huvudsakliga vattenområdena Käringviken, Krokträsk och Östersjön, samt två 
bäckar som binder ihop dessa tre vattenområden. Den ena bäcken finner man mellan 
Krokträsk och Käringviken. Den andra bäcken finner man mellan Käringviken och Östersjön. 
Dessa bäckar rinner stegvis i riktning från Krokträsk ut i Östersjön via Käringviken. Vid 
närmare beskrivning av mina observationspunkter skall jag gå in djupare på hur detta hänger 
ihop. Därefter finner vi ett flertal områden mitt i landskapet där våtmark och mindre bäckar 
förekommer. Vidare kan man följa ett mönster i området Krok by angående hur vegetationen 
ser ut i samband med tillgången på vatten. 

Observationsområde 6 är vid Krok Bys sydvästra del mellan Östersjön och Krokträsk, se 
figur 25. Vid detta område berättade mormor att man på grund av mindre vegetation kunde stå 
på mitten och se båda sjöarna när hon var liten. Det var med andra ord ett mer öppet landskap 
på den tiden. Vilket innebär det inte fanns något vatten mellan de båda sjöarna under hennes 
uppväxt. Detta område tolkar jag som det första område av två som bröt vattentillförsen från 
Östesjön till Krokträsk och Käringviken. Krokträsk sidan av detta område är ett relativt platt 
landskap där man tydligt kan finna våtmark som sträcker sig en bit från strandkanten in i 
terrängen i riktning mot Östersjön, se figur 26. Cirka hundra meter in i landskapet upphörde 
våtmarken och blev mer av typen fast mark. Vegetationen i detta område bestod av blandskog 
och ett lager av tjockare humus. Där våtmarken var fuktigast och mest ostabil kan man finna 
ungträd främst av typen björk. På den sidan som är mot Östersjön var det ett mer öppet 
landskap där högre hällar gick ända ner i vattnet. Vegetationen på denna sida bestod av humus 
och blandskog där barrträd var något mer etablerad. På de öppna berghällarna växer lav och 
mossa. I skarvarna mellan hällarna var lagret av vegetation tjockare, vilket tyder på konstant 
tillförsel av fukt, se figur 37. Vid denna observationspunkt finns inte någon bäck eller dylikt 
som sammanbinder de båda sjöarna. Vidare betraktas krokträsk som en sötvattensjö. Vilket 
kan bekräftas av min egen erfarenhet som liten då jag druckit vatten direkt från skön. Att 
Krokträsk är en sötvattensjö kan ses som en direkt konsekvens av landhöjningen då denna sjö 
var den första i området att skäras av från Östersjöns införsel av saltvatten. Krokträsk har med 
andra ord haft längst tid på dig att bli utblandat med det söta regnvattnet. 
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Figur 25. Inom den röda markeringen är observationspunkt 6. Detta område tycks vara det område 
som först skar av Östersjön från Krokträsk. Bild skapad av Christer Högberg. Kartans information är 
hämtad från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 26. På bilden ser man sumpmark mellan Krokträsk och Östersjön. Vegetationen vid denna 
bestod av unga björkar som växer i ett lager av mycket fuktigt mark och gräs.  
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Figur 27. Hällar i riktning mot Östersjön.  Här kan man se hur mellanrummet mellan hällarna har en 
tjockare vegetation, samt att barrskog är tydligast etablerad. Vidare kan man se mossan och laven 
som växer på den öppna berggrunden. Foto av Christer Högberg. 
 
Vidare vid observationsområde 7, se figur 28, som jag valt att lägga i området mellan 
Krokträsk och Käringviken finner man först en bäck som rinner i nordlig riktning till en 
mindre och rund vattensansamling som har en diameter på cirka 30 X 30 meter, se figur 29. I 
bäcken finner man en liten fors som vittnar om att nivåskillnaden mellan Krokträsk och den 
runda vattenansamlingen är cirka 1,5 till 2 meter, se figur 30. Vattnet förs sedan vidare norrut 
genom ett platt träsklandskap för att slutligen rinna ut i Käringviken, se figur 31. Detta 
betyder att Käringviken ligger något lägre i landskapet än Krokträsk, vilket i sin tur betyder 
att vattentillförsen mellan de båda sjöarna går enbart i en norrgående riktning. Med andra ord 
är det vattnet från Krokträsk som fyller på Käringviken. Längs den västra kanten kan man se 
ett lätt sluttande landskap ner mot våtmarken. På motsatt sida finner man berghällar med en 
brantare kant som är rundad mot våtmarken. Detta tyder på att berghällen blivit utsatt för 
vatten i rörelse under lång tid. Mormor berättade att man absolut inte kunde gå över här under 
hennes uppväxt. Man var tvungen att gå på den ena sidan eller den andra för att ta sig över. 
Med andra ord var det mycket vatten i detta område vid den tiden. 

Vegetationen i vid denna observationspunkt är våtmark med ett lager av gräs och mossa. i 
själva våtmarken är det glest med träd, vissa bladträd har etablerats på det något upphöjda 
kullarna. Längs med den västra sidan om våtmarken är det övervägande etablerad barrskog 
och ett lager av humus längs marken, Se figur 32.  
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Figur 28. Inom den röda markeringen är observationspunkt 7. Här finner man en tydlig sammanlänk 
mellan Krokträsk och Käringviken. Bild skapad av Christer Högberg. Kartans information är hämtad 
från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos).  
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Figur 29. En liten vattenansamling mellan Krokträsk och Käringviken som har en diameter på cirka 
30 X 30 meter. Denna vattensamling låg i en något lägre nivå än Krokträsk och mynnade sedan ut i en 
våtmark som kunde sammankopplas med Käringviken. På höger sida om berghällen som syns i mitten 
av bilden är forsen som man ser på figur 31. Bilden är tagen i sydlig riktning. Foto av Christer 
Högberg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 30. På bilden ser vi forsen som är i anslutning till bäcken mellan Krokträsk och den runda 
vattenansamlingen. Nivå skillnaden mellan de båda är cirka 1,5 till 2 meter. Foto av Christer 
Högberg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Figur 31. Våtmark mellan Krokträsk och Käringviken. Vegetationen består av gräs och träd. Dock 
växer träden relativt glest. Endast på vissa platser har de etablerat sig bra. I det vänstra hörnet av 
bilden ser man en öppen bäck som leder bort till Käringviken. Bilden är tagen i riktning mot norr. 
Foto av Christer Högberg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 32. På bilden ser man den etablerade barrskogen och ett lager av mossa och humus längs 
våtmarkens västra del. Bilden är tagen i östlig riktning. Foto av Christer Högberg. 
 
Vidare har jag valt att ha observationsområde 8 vid området mellan Käringviken och 
Östersjön, se figur 33. På denna plats finner man ytterligare en bäck. Vilket betyder att det än 
finns en sammanbindning mellan Östersjön och Käringviken. På sidan mot Östersjön finns en 
liten fors som vittnar att nivåskillnaden mellan Käringviken och Östersjön är cirka 30 
centimeter, se figur 34. Mormor berättade för mig att det ofta forsade mycket vatten här under 
hennes uppväxt. Så pass mycket att hon kunde fånga fisk med bara händerna hela sommaren. 
Idag är vattennivån betydligt lägre, endast på våren och hösten kan det finnas vatten här. På 
sommaren är det inte ovanligt att det är tort under bron där vattnet brukar rinna. Detta ser jag 
som en direkt konsekvens av den pågående landhöjningen. Längre in mot Käringviken är det 
viss våtmark längs bäckens kanter. Man kan se att bäcken lämnat spår längs med kanterna 
som nu är relativt torra, se figur 35. Vegetationen där består av blandskog och mossa. Vid 
utloppet på Käringvikens sida är det långgrunt med ett djup på cirka 30 centimeter. Denna 
långgrunda botten sträcker sig cirka hundra meter ut i vattnet. Detta kan man lätt se då det är 
ett stort tätt växande fält av vass längs hela stranden och en bit ut i vattnet, se figur 36. I övrig 
består vegetationen av blandskog på ett lager av humus. Vattnet i Käringviken betraktas som 
halvsött. Det är bara av mild grad som man känner av att det är något salt. 
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Figur 33. Inom den röda markeringen är observationsområde 8. Området här består av en bäck som 
binder samman Östersjön med Käringviken delar av åtet. På sommaren är det ofta tort vid Östersjöns 
sida. Bild skapad av Christer Högberg. Kartans information är hämtad från finska lantmäteriverket 
(maanmittauslaitos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 34. Vattenförbindningen vid Östersjöns sida. Det är i denna som mormor brukade fånga fisk 
som liten. Idag rinner det oftast bara vatten här på våren och hösten. På sommaren är den ofta torr. 
Bilden är tagen i västlig riktning. Foto av Christer Högberg. 
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Figur 35. På bilden ser man den Östliga sidan om bäcken mellan Käringviken och Östersjön. Tittar 
man på kanterna kan man enkelt föreställa sig hur bred bäcken en gång varit. Foto av Christer 
Högberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 36. På bilden ser man det stora område av vass som växer i Käringvikens utlopp mot Östersjön. 
Bilden är tagen i riktning mot norr. Foto av Christer Högberg. 
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Observationsområde 9 är vid ett lägre område på Krok Bys nordöstra del, se figur 37. På 
denna plats kan man följa en smal bäck som sträcker sig upp i landskapet. Vid tiden då jag 
gjorde observationen kunde man ana lite vatten som rann i den. Man kan tydligt längs 
kanterna se att det är en bäck som har varit betydligt mer aktiv. Detta på grund av den V-form 
som landskapet uppvisar längs med bäcken, se figur 38. Jag tolkar det som att denna bäck bör 
vara mer aktiv tidigt på våren då snösmältning pågår. Berghällarna vid sidorna om bäcken 
hade en brant rundad sida i västlig riktning mot bäcken. Vilket tyder på att det bör varit en 
betydligt starkare vattentransport här någon gång i tiden. Bäcken rinner med stor sannolikhet 
ner i landskapet i en nordvästlig riktning mot Käringviken. Vegetationen vid denna 
observationspunkt är av tät blandskog. Vegetationen på marken bestod av mossa och humus. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 37. Inom den röda markeringen är observationsområde 9. Längs hela denna sänka finns en 
smal bäck som rinner ner mot Käringviken i en nordvästlig riktning. Kartans information är hämtad 
från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos).  
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Figur 38. På bilden ser vi bäcken som rinner ner i landskapet mot Käringviken. Observera den V-form 
som den skapat i landskapet. Vidare kan man se hur kanterna har en sluttande riktning mot bäcken 
som gör det lätt att förstå hur stor bäcken en gång varit. Bilden är tagen mot sydöst. Foto av Christer 
Högberg. 
 
 Vidare har jag valt att ha observationsområde 10 i mitten av Krok By där en stor åker finns, 
se figur 39. Detta är den största plana yta som finns i Krok by inom mitt studieområde. Cirka 
hälften av denna yta är idag bruksmark. Den andra hälften består av våtmark där tät blandskog 
var etablerad. Vegetationen på marken bestod av mossa och humus. Man kan även finna en 
liten bäck i observationspunktens västra del. Den plana ytan är omringad av berghällar som 
har en lutande vinkel i riktning mot den. På områdets sydvästra sida är det branta klippor där 
jag fann gångar mellan klipporna som var fuktiga och riktade sig mot den plana ytan. Jag 
tolkar det som att regn och smältvatten transporteras denna väg, som i sin tur gör att marken i 
den platta ytan är sumpmark. 

Vidare vid den plana ytans östra del fann jag flera gångar mellan hällarna där ett tjockare 
lager av vegetation i form av humus och blandskog återfanns. Dessa gångar leder neråt i en 
riktning direkt mot den plana ytan, se figur 40. Med mina observationer kunde jag bekräfta att 
vatten rinner till åkern från den omringande högre topografin. Detta för att det samlats fukt i 
urdikningarna runt åkern, se figur 41. 
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Figur 39. Inom den röda markeringen är observationsområde 10. Detta är mitt studieområdes största 
plana yta. På hälften av denna yta ligger en åker. Bild skapad av Christer Högberg. Kartans 
information är hämtad från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 40. På bilden ser vi ett mellanrum mellan två hällar som är fylld med ett tjockt lager av humus 
och har etablerad blandskog. Detta mellanrum sluttar något i riktning mot åkern. Bilden är tagen i en 
västlig riktning. Foto av Christer Högberg. 
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Figur 41. På bilden ser vi en urdikning på åkern östra sida. På flera ställen i dessa samlas vatten som 
runnit från de högre delarna i topografin. 
 
Runt om i hela Krok By finns det mindre platser med våtmark och gångar mellan berghällar 
fyllda med fukt, humus och blandskog. Vegetationen överlag är dominerat barrskog på de 
högre mindre fuktiga ytorna, samt blandskog i de fuktigare sänkorna. På den öppna 
berggrunden växer mossa, lav och barrträd av olika slag. Detta kan man tydligt i Krok Bys 
nordöstra del där landetskapet har en av sina högsta punkter. I övrigt är Krok By täckt av 
humus och mossa.   

Sammanfattningsvis gällande vatten och våtmark är att det i stora drag är vattnen från 
Krokträsk som transporteras ner till Käringviken som i sin tur transporterar sitt vatten ut i 
Östersjön. Vidare kan man konstatera att det lutande landskapet mot väst delvis skapar en 
vattentransport mot den stora plana ytan i mitten av Krok By.  
 



41 
 

4.3 Jordarter och sedimentavlagring 
På ett flertal platser runt om i Krok By har jag kunnat tolka hur sediment bör ha transporterats 
och avlagrats under de senaste 3000 åren. Det finns framför allt två stora och två mindre 
platser som jag anser vara den primära sedimenttransport som givit störst avtryck i dagens 
landskapsbild. Den första stora platsen som är observationsområde 11 är den plats som man 
kan se på höjdkartan, se figur 42 nedan. Bergklipporna längs med denna plats är rundade på 
ett sätt som tyder på att en vattentransport bör förekommit där under en längre period. Vidare 
ser man att landskapet har en konkav form som innebär att det bör varit någon form av 
ursvallning i detta område, se figur 43. Marken i den vänstra skåran är delvis fuktig likt 
våtmark. Här finner man även ett lager av ytlig morän som samlats med en stor variation på 
stenar från olika bergarter. I den högra skåran finner vi den tidigare nämnda bäcken på figur 
41. Tack vare riktningen som vattnet har i bäcken kan man föreställa sig att den eroderat ner 
kanterna och fört sediment ner i landskapet mot Käringviken. Vid detta observationsområde 
är den dominerande sedimenttransporten i en nordvästlig riktning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42. De röda pilarna visar den dominanta riktningen av sedimenttransport vid 
observationsområde 11. Bild skapad av Christer Högberg. Kartans höjdinformation är hämtad från 
finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos). 
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Figur 43. På bilden ser man den konkava form som ursvallning kan ge. Till höger i bild ser man de 
avrundade klipporna. Bilden är tagen i sydöstlig riktning. Foto av Christer Högberg. 

Vidare är den andra stora platsen för sedimenttransport observationsområde 12. Vid detta 
observationsområde fann jag en brytningspunkt i landskapet. Detta på grund av att viss 
sedimenttransport tycks transporteras i en sydlig riktning. Men den dominerande 
sedimenttransporten tycks vara åt nordväst, se figur 44. På den nordvästra sidan var 
landskapet tydligt mer ursvallat. Om man står på en höjd på denna plats kan man föreställa sig 
de strandprocesser som förekommit då vattnet någon gång i tiden skapat en slags flod som 
runnit ner mot den närliggande åkern, se figur 45. Min tolkning är att det går från öppet vatten 
och sedan smalnar av vartefter landskapet höjer sig. Samtidigt förekommer det en eroderande 
effekt där vattnet svallat ur landskapet. Enligt mina observationer är det sediment från denna 
ursvallning som lagt sig som en bördig jord på den nuvarande bruksmarken nedanför. 
Jordarten i den ursvallade dalen var svår att bedöma då det förekommer viss våtmark. Det jag 
kunde observera var morän.  
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Figur 44. De röda pilarna visar den dominanta riktningen av sedimenttransport vid 
observationsområde 12. Bild skapad av Christer Högberg. Kartans höjdinformation är hämtad från 
finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 45. På bilden ser man ursvallningar på varsin sida om klippan. Pilarna visar den dominanta 
sedimenttransporten som leder ner mot ett område med bruksmark. Bilden är tagen i östlig riktning. 
Foto av Christer Högberg. 

 

Den första av de två mindre områdena med tydlig sedimenttransport är den tidigare nämnda 
åker mitt i Krok By. Denna plats är min observationsområde 13, se figur 46. Här kan man se 
rännor från olika håll mellan hällarna där vatten och sediment transporteras från den höga 
topografin ner till den nuvarande åkern. Denna plana yta som nu delvis är åker tycks därför 
vara en samlingsplats för sediment och fukt. Vidare kan man se en eventuell vatten och 
sedimenttransport som leder vidare från åkerns nordvästra sida ner i landskapet mot 
Käringviken, se figur 50. Av det man kunde se längs åkerns kanter är jordarten vid denna 
observationspunkt morän. På åkern var det svårbedömt eftersom en omvandling av jorden har 
förekommit under den tid då den tjänat som jordbruk.   
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Figur 46. Observationspunkt 13. De röda pilarna visar i vilken riktning jag har observerat 
sedimenttransport mot den plana ytan. Den svarta pilen visar var det tycks förekomma en vidare 
transport från den plana ytan ner mot Käringviken. Bild skapad av Christer Högberg. Kartans 
höjdinformation är hämtad från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos).  
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Figur 47. På bilden ser man den eventuella avrinningen med sedimenttransport från åkern ner mot 
Käringviken. Idag är det en enkel traktorväg, men av kanterna att döma finns det möjlighet att detta 
varit en form av avrinning från åkern innan det blev en traktorväg. Detta för att det är en viss naturlig 
lutning ner i landskapet. Bilden är tagen i nordlig riktning mot Käringviken. Foto av Christer 
Högberg. 

  

Vidare utgör den andra mindre platsen för sedimenttransport observationsområde 14, se figur 
48. Vid denna plats finner man höga hällar med kraftiga sprickzoner i berggrunden där vatten 
samlats och vegetationen är påtaglig. Lutningen av dessa sprickzoner är i västlig riktning mot 
den åker som finns nedanför. Detta innebär att även här har åkern fyllts på med bördigt 
sediment och vatten från den högre topografin, se figur 49. Jordarten i detta område var ett 
lager av blandad morän i skogsmarkerna. 
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Figur 48. Observationsområde 15. Pilarna visar den dominanta riktningen för sedimenttransport. Bild 
skapad av Christer Högberg. Kartans höjdinformation är hämtad från finska lantmäteriverket 
(maanmittauslaitos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 49. På bilden ser man en av flera sprickzoner i berggrunden som leder vatten och sediment ner i 
landskapet mot åkern som ligger nedanför. 

Sammanfattningsvis kan man urskilja ett mönster gällande sedimenttransporten i Krok by. 
Från den högre topografin har sediment transporterats ner i de låglänta delarna i landskapet 
huvudsakligen i en västlig och nordvästlig riktning vilket gjort att det finns vissa plana ytor 
längs med de västliga stränderna i landskapet. Dock förekommer det även sedimenttransport i 
en sydlig eller sydöstlig riktning. Framför allt längs krokträsk. Man kan urskilja en brytlinje 
där vattentransport och sediment tycks gå åt varsitt håll. Vidare tycks det stora platta 
landskapet i mitten vara en uppsamlingspunkt för sediment och vatten. Man ska även ta in den 
sedimenttransport som förekommer i bäckarna mellan Krokträsk och Käringviken i bilden för 
att få en klarhet i hur sedimenttasporten och sedimentavlagringarna ser ut. Se figur 50 för en 
sammanfattande bild över hur sedimenttrasporten tycks se eller har sett ut. Gällande jordarter 
domineras Krok by av en stenig terräng och ett lager av relativt ytlig morän som kan skådas 
på många platser runt om i landskapet. En väldigt typisk landskapsbild är sten som ligger i 
sluttningar strax efter trubbiga klippkanter, se figur 51. 
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Figur 50. Bilden visar en sammanställning av sedimenttransporter. Pilarna visar vilken riktning 
transporten har eller har haft. Det gröna fältet markerar den kamlinje (brytpunkt) där spår av 
sedimenttransporten går åt vartdera hållet. Bild skapad av Christer Högberg. Kartans 
höjdinformation är hämtad från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos). 
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Figur 51. På bilden ser man ett typiskt stenigt landskap i Krok By. I sluttningar ligger det sten av 
varierad storlek. Bilden är tagen i sydlig riktning. Foto av Christer Högberg. 

4.4 Människor och markanvändning. 
Innan man delade upp Krok By benämndes hela området som Krok. Vilket gjort det väldigt 
svårt att kunna datera när själva studieområdet blev befolkat och använt som bruksmark.  

Krok är från början en gammal jordbruksby som ligger precis nedan om sjön Krokträsk. 
Man antar först och främst att Krok socken bör ha bebyggds under 1200- talet. (Fagerlund. 
1992, s. 22). Vidare har man kunnat datera mänsklig aktivitet i samband med tidig 
dokumentation gällande skattesystem till 1500- talet. (Aminoff-Winberg. 2001, s. 16). 
Närmare än så kan vi inte komma mitt specifika studieområde fören början på 1900- talet. 
Vad jag förstår och har kunnat datera med hjälp av tidigare nämnda släktforskningsprojekt är 
att ett par familjemedlemmar från Krok tagit sig över sjön och kan bekräftas varit bosatta i 
området Näset runt 1915. Det är första gången som någon del i mitt studieområde nämns 
närmare.  

Vidare blev den första delen av den runda åkern vid Appelvik uppköpt 1930 från en 
torparkvinna som bodde där. Enligt kontraktet fick man marken billigare om den tidigare 
ägaren fick bo kvar i en del av huset samt fick en liten del mark att odla på. Hon tros ha bott 
där sedan 1910. Vilket betyder att den första delen av åkern började brukas mellan 1910 och 
1929. Vad mormor minns bör även Koviks östra sida som heter Djupdal ha börjat bli befolkat 
runt 1930. I samband med detta uppfördes bruksmarkerna i detta område. Vidare runt 1935 
köptes norra delen av Appelviks åker upp och gjordes om till bruksmark av samma person 
som köpt den första delen. Den slutliga delen bakom bostadshuset, det vi ser som en smal 
strimma ut från den egentliga åkern, blev bruksmark runt 1945. Vid detta läge var Appelviks 
åkern fullbordat till vad vi ser idag. Dock är den nu en arrenderad åker. Några år senare 1960-
1961 var mormor med och tittade på när hennes bror och far omvandlade den stora åkern på 
mitten av mitt studieområde till en bruksåker. Hon berättade att de kämpade hårt med att 
hugga ner träd och gräva bort stubbar från den glesa skog som dominerade denna plats vid 
denna tid. 

Den åkern som man ser nordväst om Näset är idag mer eller mindre igenväxt och brukas 
inte längre. I anslutning till denna åker fann jag ett platt träsklandskap med ett tydligt nätverk 
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av urdikningar som nu var fyllda med vatten. På det platta landskapet växer det jämnhöga 
tallar i en regelbunden ordning. Vilket vittnar om att dessa är planterade när åkern togs ur 
bruk. När denna åker var aktiv går inte att säga då den inte finns markerad på någon av de 
gamla kartorna från 1961 och framåt.       

Vidare har ”Lena” berättat att man inte hittat några speciella tecken på att det funnits 
tidigare mänsklig aktivitet. Väldigt få fynd har gjorts trots att hon många gånger rört sig i 
skog och mark i området och även grävt i olika delar av marken tillsammans med sina bröder 
och föräldrar i samband med husbyggen och så vidare. Hon jämför då med ett annat ställe i 
den närliggande staden Pargas där man vet att människor haft aktiviteter sedan minst 500 år 
tillbaka i tiden. Där är bilden helt annorlunda både i jord och i landskap. Vidare menar hon att 
det inte verkar troligt att människor haft aktivitet i Krok By tidigare århundraden än vad jag 
kunnat konstatera. Helt säker kan man dock inte vara, men marken och landskapet vittnar inte 
på någon tidigare aktivitet. (”Lena” 2016).  

Idag arrenderas åkrarna ut troligtvis för vallodling till andra bönder utanför Krok By. Den 
markanvändning som pågår idag är i stort sätt endast skogsavverkning. Detta kunde man se på 
många platser i Krok by under mina dagar i fält. Vidare består Krok By av både åretrutboende 
och fritidshus. Dock är turism ovanligt förekommande. De som har fritidshus här har oftast 
någon personlig anknytning till området sedan tidigare.   

För en sammanställning över hur människor befolkade Krok by, se figur 52. På en karta 
där höjdskillnader visualiseras i kombination med markanvändningen kan man se hur 
människor valt att upprätta byggnader och bruksmark endast i de låga delarna av landskapet. 
Se figur 53.  
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Figur 52. En sammanställning av hur människor började befolka och bruka marken i Krok By. Pilen 
visar var man flyttade över från Krok till Näset. Kartan är hämtad från finska lantmäteriverket. 
(maanmittauslaitos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 53. Höjdmodell med utmärkta vägar (Röda linjer), bruksmark (Ljusrosa fält), bebyggelse (Gröna punkter) 
och bäckar (Ljusgröna linjer). Varje grön prick markerar mindre kluster om 1-4 byggnader. Värdet visar meter 
över havet. Bild skapad av Christer Högberg. Information hämtat från finska lantmäteriverket 
(maanmittauslaitos). 

5. DISKUSSION 

5.1 Krok By ur ett geologiskt perspektiv 
När man tittar på det geologiska mönstret gällande berggrunden i Krok By kan man se hur det 
följer samma mönster som är vanligt förekommande i den finska skärgården. Tittar man 
exempelvis på den parallella linje som Krokträsk och Käringviken ligger i så är det ett 
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återkommande inslag på flera håll. Lika så den metamorfa berggrund som Krok By är 
uppbyggd på. Den är av samma typ som skärgården i övrigt. Man kan utan tvekan konstatera 
att Nagus sydvästra del endast är ett litet stickprov som uppvisar samma geologiska 
egenskaper och mönster som övriga delar i den finska skärgården. Vilket gör denna plats till 
ett utmärkt studieområde för forskning gällande södra Finlands geologi. 

Det första som ligger till grund för den nuvarande landskapsformen i Krok By är 
inlandsisens påverkan på landskapet. Dels är hela Krok Bys berggrund mer eller mindre 
utformat av rundade hällar och klippor där den avlånga till synes mjuka sidan nästan 
uteslutande pekar åt samma håll i västlig riktning och den trubbiga och klippiga kanten pekar 
mot öst, dels kan man på flertal platser hitta räfflor i berggrunden som sträcker sig i samma 
riktning som runhällarna. Med den informationen i åtanke kan man relativt tydligt föreställa 
sig hur inlandsisen svept över landskapet och format dess karakteristiska utseende. Huruvida 
det enbart är inlandsisens åverkan som format landskapet eller om strukturen på berggrunden 
var liknade detta redan innan är svårt att säga. Klart är dock att inlandsisen satt stora avtryck i 
Krok Bys landskapsbild. 

 Vidare kommer jag presentera ett scenario som jag tror överensstämmer med hur 
landhöjningen har påverkat landskapet. Hur vida detta är ett scenario som faktiskt har hänt är 
svårt att bekräfta då ingen människa var där och kunnat se det. Men de tecken som kan ses i 
landskapet tyder på att det är ett troligt scenario. Man måste ha i åtanke att forskning kring 
denna typ av historisk kvartärgeologi endast baseras på vad vi kan se idag och vad som kan 
komma att förändras vart efter nya upptäckter presenteras. Det kan även förekomma viss 
differens mellan starka källor. Exempelvis att det finns en differens mellan höjddata från 
finska lantmäteriet och landhöjningstakten som bland annat Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU), Fagerlund (1992) och Gembert (1996) beskriver. Enligt Fagerlund 
(1992), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Gembert (1996) var Krok By först 
över vattenytan för cirka 3000 år sedan, samt att landhöjningstakten är 0,4 till 0,5 cm per år. 
Med den landhöjningstakten bör i så fall det första av Krok By varit över vattenytan för cirka 
7000 år sedan, om den högsta punkten är cirka 35 meter. Varför denna differens mellan två 
starka källor förekommer kräver en djupare undersökning för att reda ut. 

Mitt scenario: När inlandsisen avlägsnat sig har vi en landhöjning som satt sina spår i 
landskapet. Gällande denna landhöjning kan man se klara tecken på hur Krok By förändrats i 
takt med den rådande landhöjningen. Berggrunden på de högsta punkterna i Krok By vittnar 
om glacial abrasion som sedan blivit utsatt för vågenergi från de hav som omringade dessa 
platser för cirka 3000 år sedan. Man kan finna tydliga tecken på detta i form av rundade och 
spruckna klippor åt flera vädersträck och på flera nivåer i landskapet. Man kan finna lösa 
stenar av varierad storlek som kan ha spruckit och lossnat från berggrunden intill, allternativt 
förts dit av havsströmmar och vågor. 

Vidare vartefter landskapet höjer sig skapas floder och avrinningar i olika storlek mellan 
berggrundens toppar och sprickor. Dessa vattentransporter förde med sig sediment ner i 
landskapet och samtidigt formade dalar vartefter vattnet gröpt ur landskapet. Detta sediment 
hamnar längre och längre ner i landskapet i takt med att landet höjer sig. På grund av att de 
högsta delarna i Krok by ligger som en rygg längs områdets södra och östra sida, har den 
mesta sedimenttransporten varit i nordvästlig riktning. Vilket resulterat i de plana ytorna längs 
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med stränderna framförallt åt väster och nordväst. Gällande den stora plana ytan mitt i Krok 
By, som delvis är åker, är min teori att denna plats kan vara en bred och lång sänka, som 
under en tid när strandkanten var något under den nivå i landskapet som denna sänka finns, 
kan ha varit en plats där mycket vatten har samlats. Vilket i sin tur kan betyda att det varit en 
mindre sjö någon gång i tiden, men som nu blivit igenväxt vartefter landhöjningen gjort att 
vattnet har flyttats längre ner i landskapet. Möjligen att ett utlopp öppnat sig och då skapat en 
bäck som fört vattnet och sediment vidare till det lägre landskapet. 

Gällande landhöjningen vid sjöarna Krokträsk och Käringviken är min teori att Krokträsk 
var den sjö som först skars av från Östersjön. Vilket betyder att den inte länge fick någon 
vattentillförsel av saltvatten från väst. Vidare när landskapet höjdes ytterligare uppstod en 
nivåskillnad mellan Krokträsk och Käringviken. Detta gjorde att även vattentillförseln från 
Käringviken avstannade. Den enda vattentillförseln som Krokträsk nu fick är i form av 
regnvatten både direkt ner i sjön och via avrinningar från den högre topografin. Vidare I detta 
läge hade Käringviken fortfarande en stor koppling till Östersjön från väst. Vilket innebär att 
saltvatten kunde tillföras till Käringviken. Vartefter landet höjdes ytterligare skapades en liten 
nivåskillnad mellan Käringviken och Östersjön. Detta gjorde att det var mer saltvatten som 
transporterades ut från Käringviken än vad som fördes in.  

Kort sagt kan man säga att situationen idag är som en vattentrappa då Krokträsk fylls på 
av regnvatten både uppifrån och nerifrån grundvattnet. vattnet från Krokträsk fyller i sin tur 
på Käringviken, och vattnet från Käringviken rinner ut i Östersjön. Därav är vattnet i 
Krokträsk helt sött, vattnet i Käringviken benämner jag som halvsött, och vattnet i Östersjön 
benämner jag som salt. Med andra ord är Krokträsk en sötvattensjö eftersom den har haft mest 
tid på sig att bli utspädd. Denna teori innebär att Käringviken står näst på tur att bli en 
sötvattensjö i takt med att landhöjningen skär av vattentillförsen från östersjön helt. 

 

5.2 Geologiska förutsättningar för boende och bruk. 
Gällande människors rörelsemönster i området har jag fått fram att människor började bosätta 
sig i Krok By omkring år 1900. Detta anser jag är en fullt rimlig tidpunkt för de första 
bosättningarna. Detta på grund av att det är ett otroligt ogästvänligt landskap att uppföra 
boende på under den tiden, eftersom man generellt sätt var beroende av att ha tillgång till 
åkermark i anslutning till sitt boende. I området innanför sjöarna Krokträsk och Käringviken 
är landskapet så pass stenigt och kulligt att det helt enkelt inte fanns möjlighet att upprätta 
någon bruksmark, samt att det skulle ta för mycket tid och kraft att göra i ordning de få 
mindre plana ytor som fanns. Vilket då gjorde att människor valde bort detta område eftersom 
det inte var värt besväret då man fick ut så lite av så mycket jobb. Möjligen kan det vara så att 
de ytor längs stränderna som idag är bosatta och som brukas kan ha varit för fuktiga och svåra 
att bygga på när de precis uppenbarat sig ovanför vattenytan. 

Tittar man på placeringen av bebyggelse och bruksmark idag kan man tyda ett mönster 
som skapat dessa förutsättningar. Detta mönster har att göra med hur sedimentavlagringarna 
ser ut i området. De plana ytor som är i bruk ligger i samband med samlat sediment. Detta kan 
man se då åkern och bebyggelsen vid Appelvik ligger i direkt anslutning till en plats där 
sediment har samlats. Lika så den stora åkern i mitten av Krok By. Till den tycks sediment 
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och vatten transporterats under lång tid. Samma sak gällande åkern vid Koviksnäs och 
Båthusnäs. Denna åker ligger på en plats där sediment lagt sig och planat ut landskapet. Med 
andra ord är platserna för bördig sedimentavlagring direkt kopplat till åkermark och boende i 
Krok By, framförallt under 1900-talet då tillgången av bruksmark var en mycket viktig 
förutsättning för överlevnad. Vart efter landet höjt sig har de gett människor förutsättningar 
att komma åt de plana bördiga ytorna. Idag när detta inte är lika livsviktig för enskild familj 
kan man se att byggnader uppförts även på den steniga berggrunden längs stränderna. Detta 
kan även kopplas till att man idag har mycket bättre förutsättningar gällande kunskap och 
teknik att kunna bygga på väldigt klippiga berggrunder som gör att det är värt besväret 
jämfört med förr.  
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Bilaga 1: Karta över mitt studieområde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den stora kartan är en terrängkarta. Inom den röda markeringen ligger mitt studieområde Krok By. De gula 
fälten är bruksmark, de grå fälten är höjder i topografin, de vita fälten är låg topografi, och de blå delarna är 
vatten, vattendrag och sumpmark. Hämtat från finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos). Den mindre kartan 
visar Finlands sydvästra del. Den röda markeringen visar var mitt studieområde befinner sig. Hämtat från 
Google Earth. 
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Bilaga 2: översiktskarta över den finska skärgården. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. En höjdmodell över Finlands skärgård. Lägg märke till de bågformade linjerna som i går 
längs med udden och återfinns över hela skärgården. Vidare kan man se de två hålen på varsin sida 
om den kraftiga sprickan på bildens övre vänstra del, se pilarna. Karta hämtad från Finska 
lantmäteriverket. (maanmittauslaitos). 
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Bilaga 3: Berggrundens uppspruckna struktur runt Krok By 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. Flygbild över Nagu. Inom den röda markeringen finner vi Krok By. Lägg märke till hur 
sjöarna Kärringviken (den övre) och Krok träsk (den undre) följer samma parallella sprickmönster 
som berggrunden runt om. Karta hämtad från Google earth 2016-04-28. 

 

 

 

 
 
 
 
Bilaga 4: Höjdmodell över Krok By 
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Bilaga 4. Höjdmodell som visar skillnaden i topografi i området Krok by. Skapad i ArcGIS av Christer 
Högberg. Information hämtad från Finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos). 
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Bilaga 5: Flygbild över Krok By 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5. Inom den röda markeringen kan man se blottad berggrund på en av de högsta punkterna i 
mitt studieområde. Inom den gula markeringen finns de sumpområden som mormor minns. Flygbilden 
är hämtad från Finska lantmäteriverket (maanmittauslaitos). 
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