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HERMAN HEDSTRÖM. Orn hasselns fomtida och nutida 

utbredning i Sverige. 

Under det jag några dagar sommaren 1891 vistades å 

Sollerön i Siljan, påträffade jag hasselnötter på ett ganska stort 

djup i en mosse nära Utanmyra by. Tiden medgaf ej då att 

närmare studera detta förhållande, men jag förvånade mig öfver 

att, oaktadt hassel nu för tiden ej alls växer i dessa trakter , 

derstädes likväl finna fossila nötter af denna lmskväxt. Emel

lertid kom jag under en del af sommaren året derpå äfven att 

vistas i Siljan strakterna, och jag ansåg mig då böra egna 

en dag åt att närmare undersöka denna i hög grad intres

santa Sollerömosse. Det är resultatet af dessa undersökningar, 

som här nedan meddelas. Om likväl dessa undersökningar ej 

befinnas vara så fullständiga och ingående, som man kunnat 

vänta sig, så vill jag till min ursäkt anföra det synnerligen 

ogynsamma väder, som var rådande under mitt korta uppehåll 

på ön, och som i väsentlig mån försvårade och hindrade mitt 

arbete. 

Till professor A. G. NATHORST, som godhetsfullt låtit mig 

begagna riksmuseets postglaciala palreofytologiska samlingar till 

jemförelsematerial vid växtlemningarnes bestämning, fil. kand. 

E. NYMAN, som bestämt de erhållna mossorna, och doktor A. 

Y. GREVILLIUS, som varit mig behjelplig vid en del växters be

stämning, får jag härmed hembära min stora tacksamhet. 
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Be.~krifning öjve1· en mosse nära Utanmyra by på Sollerön. 

N edanstående karta a nger hufvuddragen af Solleröns geolo

giska beskaffenhet. 

Fig. l. 

Karta öfver Sollerön i Siljan . 
Skala l : 100,000. 

Teckenförklaring. 

A = Den undersökta mossen. - - - = Förkastningslinie. X = Ob
se rvationspun kter för granit. K = dito för orthocerkalk. R= dito för (cystide
kalk och) retiolitesskiffer. S = dito för slipsandsten. Y = dito för yngre skiff
rar och kalk. Trianghrne = dito f(;r morängrus och -lera. L= dito för is
hafslera. Massarne äro utlagda ge nom streckning. Ishafsleran är vanligen mer 
eller mindre täckt af elfsand. - (b) efter bergartsbeteckningarne antyder, at t 
bergarten antriiffats vid brnnnsgriifning. 

Hela Solleröns vestra del är i allmänhet mycket sankt be

lägen. Förutom mosstorf och torfdy förekommer härstädes äfven 

elfsand och enstaka liggande, van l igen mycket låga moränåsar 

och -kullar samt här och der äfven svallgrus. 

Den undersökta mossen, på kartan betecknad med A., ligger 

nordvest om en mellan siluren och urberget gående förkastnings-
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Iinie. Den begränsas mot sydost af de mot graniten stödjande 

silurlagren, som tillsamman med denna bilda en ganska tvär och 

väl markerad afsats, och stöter mot nordvest intill en delvis å 

si i psandsten belägen moränås. Mossen har ett alldeles öppet 

läge mot Siljan, hvarifrån den hufvudsakligen ski lj es genom en 

låg strandvall af yngre datum. Mot sydvest fortsätter mossen i 

ett smalt, till största delen utdikadt och uppodladt »kärr», hvari

genom den står i förbindelse med mossen vid B. Längre åt 

söder följdes den ej, men antagligt är, att den äfven står i sam

band med de vester om Gruddbo observerade kärren och mos

sarue och så lunda stort sedt på ett visst afstånd följer för

kastningslinien åt. 

En profil genom mossen visar följande lagerställning. 

Fig. 2. 
so NV 

Lag VI I. Mosstorf. 0. 35 m. 

Lag VI. Öfvergängslag med granlemningnr. 0.10 m. 

Lag V. starkt förmu ltnadt torfl~tger. 1. 35 m. 

Lag I V. Öfvergångslag med liggande tallstammar. 0.40 m . 

Lag Tll. Mosstorf med hasselnötter. 0.40 m . 

Lag Il. Öfvergångslag. 0.10 m . 

La g I. Lacustrin skallera & gytja. 0.90 m + 

Mossen är delvis utdikad och uppodlad, delvis genom torf

tagning utgräfd, hvarför dess nutida vegetation ej kunde stude

ras, under det att dess byggnad i öfrigt tydligt framträder. 

Detta gäller , likväl endast mossens öfre lag, ty mossens botten 
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var fylld med vatten, hvilket gjorde de understa lagen mera 
svåråtkomliga. 

Lagens mägtighet varierar emellertid något å olika ställen . 

.Så befans det öfversta mosstortlaget (för öfrigt geuom utdiknin g 

betydligt hopsjunket) variera från 35 cm till l m. 

En afvägning, företagen med aneroidbarometer, visade att 

mossens öfre yta ligger omkring 3 m öfver Siljan eller (då Sil

jans höjd öfver hafvet är 165 m) 168 m öfver hafvet. ska l

grusets öfre del skulle således ligga vid pass 40 cm öfver Siljans 

vattenstånd. Mossen vid B, som i sin öfre tillgängliga del visar 

samma profil som denna, ligger något högre eller ungefärligen 
4 m öfver S iljan. 

Då jag nu går att lemna en beskrifning öfver de i de olika 

lagen erhållna fossilen, vill jag nämna, att jag vid växtlemnin

garnes utpreparering följt den af dr G. ANDERSSON 1 utarbetade 

metoden. Till slamning bar tagits ett ungefär i midten af hvarje 

lag hemtadt prof aJ omkring l kdrn storlek. Ett undantag här

ifrån gör det ifrån laget III slam made prof vet, h vars kubikinne

håll var något större. En del växtlemningar, såsom kottar, stam

QCh rotdelar, bark och nötter, äro dessutom utplockade vid be

söket på platsen. 

Lag I. Den lacustrina skallemn och -gytjan innehåller, 

utom smärre svårbestämbara växtlemningar, talrika skal af söt 

vattenmollnsker, bland h vilka må anföras: 

Lymnus stagnalis . De största exemplaren visade följande 

mått: 

l. Längd 51 mm; bredd 22 mm; mynningens längd 28 mm. 

2. 54 2ö.5 )) 

Bythinia tentaculata. Miitta exemplar hade följande dimen

s ioner: 

1 GuNNAR ANDERSSON. Om metoden för växtpaleontologiska nndersökni n 
g ar af torfmossar. Geol. Jlören. Förhundl. , n:o 142, bd 14, häft. 2, sid. 169 och 

fö ljande. - G. ANDERSSON. Om sl amni ng af torf. Geol. Fören . }'örhandl., 11 :0 

16, bd 14, hiift. 6. sid. 50\i-508. 
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l. Längd 

2. 

3. )) 

4. 

Valvata cristata. 

Planm·bis, 3 arter. 

14 mm; bredd 

12.5 )) 

12 )) 

11 )) 

Sphcerium och flere arter Pisidia. 

7 

8 mm. 

8 

7 

7 

Förekomsten härstädes af flera af dessa mollusker är ganska 

intressant, men då jag ännu ej afslutat mina undersökningar 

öfver dessa och andra i torfmossar tagna sötvattenmollusker, 

hoppas jag i framtiden bli i tillfälle att kunna närmare redogöra 

härför. 

Lag II. ~(ve1'gångslaget innehåller, jemte flera af de ofvan 

uppräknade molluskerna, äfven talrika växtlemningar, så att det 

egentliga bindemedlet här utgöres af dylika och ej längre af lera 

och gytja. Följande växtlemningar ha erh ållits: 

Amblystegium Richanlsoni. 

Pinus silvest1'is , 3 frö. 

Ccwea: Pseudocype1'us, 5 frukter. 

C:1fpe1'ace-frukter, enstaka. 

Patamageton sp ., 6 frön. 

I1"is Pseudaconts(?), l frö. 

Alnus ,Qhttinosa och incana frukter, sparsamt. 

Betula alba, hängefjäll och ti·ukter, sparsamt. 

Salia:, blad, företrädesvis af mt1'ita-typen. 

Ulrmts rnontana, 4 fru k ter. 

1\~ymphcea alba, 13 frön. 

Anmärkningsvärdi för detta lag är, att frön af Nympluea 

alba och Potarnogeton sp. äro jemförelsevis allmänna, under det 

att frön och frukter af 1lienyanthes och Cypemcee1', som i föl

jande lag bli så allmänna, äro ytterst enstaka eller alldeles 

saknas. 

Lag III. Den derpå följande mos.~tmj'ven, som nästan är 

alldeles oförmultnad, innehåller ymnigt af ofta synnerligen väl 

bibehållna växtlemningar. De mossor, som bilda torfvens huf-
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vud massa, äro Amblystegium Ric!tardsoni och A. sp ., båda våta 

myr- och kärrmussor. Föröfrigt ha erhållits: 

Pinus silve.~t1·is, ett barr, bark och några frön. 

Phragmites communis, stängeldelar och rhizom . 

Care.'r: Pseudocypents, frukter, ytterst allmänna. 

C:vpe1·ace-frukter, ymnigt. Bland dessa märkes 

Sci1pus lacustTis. 

Fotamageton sp., 2 frön . 

A lnus glutinosa, frukter (allmänt) knopptjäll och hanhängen .• 

Alnus incana, 14 frukter. 

B etula alba, hängefjäll och frukter a llmänna. 

Både B. verntcosa och B. odo1·ata finnas representerade 

bla nd dessa. 

Sali,r, blad af au1•ita- och nigricans-typerna. 

Ulmus montana, öfver 20 frukter. 

Co1·ylus A vellana, nötter. Mätta exemplar visa följande 

dimensioner: 

l. Längel 12 mm ; bredel 12.5 mm; tjockl ek 8 mm. 

2. 14.5 10.3 )) )) 10 » 

3. 15 11.5 )) 9 )) 

4. )) 13 13 )) halt'va tjockleken 5 mm. 

5. )) 17 )) 16.3 )) 6 )) 

6. 11:1 15.7 )) 6 

Till formen likna de ScHtiBELERS 1 runda och G. ANDERS-

so~s 2 B, C och D . 

Nymphcea alba, enstaka frön. 

Comantrn palustn, nötter , ganska allmänna. 

Menyantiles tr~(oliata, frön, ytterst allmänna. 

Diverse insektlemningar, bland hvi lka märkes täckvingar af 

Donacia sericea L. (enl. best. af kapten C. GRILL) och ett af Arn

blystegia hopsatt »larvhus>> a f Ph1·yganea . Å en stor del af de i 

1 SCHUBELER, Vi rid nrium norvegicnm, 1886, B. 511. 
2 G. ANDERSSON. Studier öfver torfmossar i söd 1'11 Sk3ne. Bihang t. K. 

Sv. Vet. Akad . Hand!. , bd 15, afd. III , 1889, s. 26, 27. 
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denna mosse tagna Sali:e-bladen förekomma ofta gallbildningar 

och en Discomycet, Rhytisma salicinum (PERs) FR. 

Af stort intresse är detta lag derför, att hasselnötter här

städes torekomma tillsamman med frukter af Ulmus montaua 

och Ca1·e.1: Pseudocyperus. Ingen af dessa växter förefinnes nu 

växande i trakten. Hasselns närmast kände~, växtställen ligga i 

L eksands socken, a lmens i Boda socken och Ca1·e.'C Pseudocype

rus är ej all s anträffad i landskapet. Hvad alm-lemningarne i 

öfrigt beträffa, äro dylika ej förnt funna fossila i våra torfmos

sar. Förutom i detta lag tOrekomma dessa växter, såsom synes 

af beskrifnin gen, äfven delvis i de närmaste öfvergångslagen. 

Lag IV. Det följande öfve?·gångslaget bestå r egentligen 

af tvenne i hvarandra öfvergående underafdelnin gar, nemligen 

ett undre nästan oförmultuadt och ett öfre mera förmultnadt. 

lager. Lngets undre begränsning bildas af li ggande (»udvre l

tede») tallstammar. Den undre afdelningen liknar till sin sam

mansättning föregående lag, inneh åiler sälunda hasse lnötter och 

största de len af de i föregåend e lag uppräknade växtlemningarne, 

men är dessutom synnerligen rik på tall-Jemninga r (bark, barr, etc.) . 

I lagets midt förekommer en skarpt begränsad rand af tall

kottar. U r den öfre afdelningen har, förutom insektlemningar, 
erhållits följ ande växter: 

Lype1·ace-frukter, ymnigt. 

Alnus glutinosa, 5 frukter. 

B etula alba, hängefjäll och frukt er. 
Sali.T, blad. 

Menyantites trifoliata, 17 frön, 1 

samt tvenne mossor, Paludella squarrosa, en kärrmossa, och 

T!tyidium recognitwn, som förekommer både i kärr och å torrare 

ställen. Förekomsten af denna sista tal ar för, att det förut be

fintliga kärret är stadt i uttorkning och på öfvergång till föl
jande torrare stadium. 

1 Att tvenne frukter af Prunils Pad11s äro från detta lag är troligt, men 
derige nom att den dessa tillhörande etiketten fö rkommi t, kan jag ej med be
stämdhet ut tala mig härom. 
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Laget V är ett ganska mägtigt , starkt förrnultnadt to?f

lag, syn nerligen rikt på stammar, qvistar, bark och rc1tdelar 

a f träd, men föröfrigt ytterst fattigt på bestämbara växtlemnin

gar. Härifrån ha erhåll its: 

Pin 1t s silvestris, l frö , bark, stam- och rotdelar. 

Alnus, stam- och rotdelar samt qvistar. 

Betula alba, bark och stamdelar. 

cfr Pvlygonum vivipar-wn, l bulbill. 

Insektlemningar. 

Lag VI. ÖfveTgångsluget är ej skarpt begränsadt från de 

närliggande lagen, utan bildar en öfvergång till dessa och inne

håller sålunda i sin öfre del det följande lagets Amblystegium 

a rt. J dess midt förekomma talrikt kottar och kotte ~jäll af 

Picea e.xcel~a. Förutom dessa och mossorna har jag härifrån ej 

kunnat erhålla några bestämbara växtlemningar. 

Lag VII. Mossens öfverst a lag är en jemförelsevis oför

multnad mosstorf, till hufvudsaklig del uppbygd af Arnblystegiurn 

1·evolvens, en »kärrmossa med t] ä llkarakter». I öfrigt har häri 

från utpreparerats 

Menyantites trifo liata, l frö och 

Equiseturn sp., rhizom. 

A t t på grund af det ofvan anförda berätta denna mosses 

historia, är ej svårt. Det sötvattensbäcken, som utgör mossens 

begyn nelse, har efter hand blifvit torrare och torrare, samt öfver

gått till ett kärr, so m slutligen blifYit i det närmaste uttorkadt 

och på hvilket en trädvegetation utvandrat. Efter att ha varit 

i detta tillstånd en tid bortåt, har mossen återigen öfvergått 

till ett kärr. 
Angående orsaken till det starkt förmultn ade torflaget , 

synes det mig, som sagdt, mycket väl kunna tänkas, att detta 

uppkommit derigenom, att mossen så att säga småningom >>blif

vit utfylld». Svårare är det deremot att förkl ara uppkomsten 

af det öfversta mosstorfl aget, då man på grund af att mossen 

dels ligger så högt öfver, dels lutar mot och ligger a lldeles öppet 

för Siljan, ej gerna kan antaga orsaken till dess uppkomst vara 
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att söka i förändrade ajloppsförhållanden. Den enda tillfreds

ställande förklaringsgrunden härför förefall er mig vara en för

ändring i de klimatologiska förhållaudena. 

Under senare delen af föregående års sommar blef jag i till

fälle att besöka en annan fyndort för fossila. hssselnötter, nem

Iigen vid Valla gård i Färila socken, Helsingland. Nöttema 

hade l1är påträffats i tvenne mindre mossar, af hvilka den ena 

ligger nära invid Valla »Fanjunkaregård», i en åsgrop mellan 

denna och Ljusne elf, den andra i en likadan grop öster om 

gården. Den senare var genom torftagning delvis lätt tillgäng

lig, under det den förra något större mossen visserligen äfven 

var utgräfd, men gropen var vid besöket fylld med vatten och 

derför otillgänglig. Dess ofvan vattenytan synliga del företedd e 

dock till sin byggnad full analogi med den här nedan beskrifna. 

N ö t tern a voro härstädes, på grund af torfiagen s större mägtig

het, tagna å en något djupare nivå (enligt uppgift 2 a 2 ,1/2 m). 

Beskrifn.ing öfver· en liten mosse rJid Valla gå1·d i F'är·ila socken, 

Helsinglan d. 

Denna liila mosse ligger öster om Valla »Fanjunkaregård» i 

en åsgrop i den strax norr om Ljusne elf gående rullstensåsen 

och var före utgräfningen utan egentligt aflopp, på a lla sidor 

omgifven af rullstensgrus och de ofvan detta liggande yngre bild

ningarne, ishafslera och - sand. Mossen var vid besöket på plat

sen till största de len ntgräfd och dess understa del var täckt 

af vatten, hvarför dess underlag endast med stor svårighet kunde 
åtkommas. 

Mossen hvilar å en af »roströr» genomsatt fint lerblandad 

sand utan tydlig skiktning och antagligen uppkommen genom om

lagring af ishafssanden och -leran. -- De få nötter, som jag 

lyckades erhålla in situ, lågo alla vid och något under tallstam

marne, samt syntes tillhöra ScHUBELERS runda form. Ett moss-
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prot, som medfördes hem i oeh för slamning, är likaledes taget 

å denna nivå. Från de öfriga lagen togos inga prof, hvarför 

jag om dessa endast kan säga, hvad som antecknades vid besöket 

på platsen. Profi l: 

Fig. 3. 

Lag lii. Mosstorf. 0 .40 "'· 

J,ag 11. s tarkt fönnultnadt torfl ager. l .oo m. 

- - - - - - - - - -
Öfvergilngslag med liggande t".l_ls_ta_m_m_a_r. ___ _ 

Lag T. JVI osstorf. 0.3.5 m. 

Lerblandad sand. 

Profilen visar, såsom synes, flera likheter med Sollerö

mcssens. 
Laget I består af en nästan alldeles oförmultnad mossto1j, 

hvarest kärrmossorna Amblystegiurn badium(?) och Sphagnum 

sp. bilda hufvudmassan, och som för öfrigt inneh åller väl be

varade växtlemningar, af h vilka följande ha utpreparerats: 

Talrika lemningar af Pinus silvestris (såsom barr, grenar, 

qvistar, kottar, bark, frö, frövingar, if-blommor, a"- skä.rmfjäll). 1 

Phragrnites communis, rhizom. 

Care:.r vesica1'ia, öfver 50 frukter. 

Almts incana(?), 14 frukter. 
B etula alba, frukter, hängefjäll, if-hängen, bark . Sannolikt 

äro både B. ver?'ucosa och B. odm'ata representerade. 

S ali:.r, blad af både mwita- och nig1'icans-typerna. 

Garylus Avellana, nötter. 

llfenyanthes trifoliata, frön, ymnigt . 

Talrika insektlemningar. 
Hassel växer nu för tiden ej alls i dessa trakter. 

1 En del af dessa harr voro beklädda med en Py•·enomycet, Lop hode•·mi11m 

Pinas tr i (SCHRAD) CHEV. De längsta barren mättes och vi sade följande mgtt: 

cl9 mm, 47 mrn , 45 mm, 43 mrn, 40 rnm etc. 
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Öjve1·gångslagets botten bildas härstädes lika ledes af liggande 

tallstammar, och något högre upp förekommer en rand med tall

kottar. 

Laget II består i öfrigt af ett starkt Jörmultnadt torflager, 

rikt på stammar, qvistar, bark och rotdelar af tall, al och björk, 

men utan andra bestämbara växtlemningar. Björknäfvern fram

trädde isynnerhet särdeles tydligt, bi ldande nästan sammanhän

gande hvita skiktränder. 

Laget III är en nästan oförmultnad mosstorf, hvars sam

mansättning jag emellertid ej är i tillfälle a tt kunna redogöra för . 

Rullstensgruset rundt omkring denna åsgrop är till större 

delen beväxt med en Finetum cladinosum-formation . 

Mossens yta ligger omkring 25 m öfver Ljusne elfs medel

vattenstånd (vid färjestället) och således omkring173m öfver hafvet. 

Äfven beträfrande denna mosse synes det mig svårt att kunna 

förklara denna vexling af förmultn ade och nästan alldeles oför

multnade torfiager annat än genom allmänna förändringar i kli

matet, ty härvidlag kan man ej heller t änka på, att dessa vex

lingar skulle ha sin grund i afloppets förändrade beskaffenhet, då 

mossen är bildad i ett fullkomligt instängdt bäcken, hvars dräne

ring endast kunnat förmedlas genom underliggande jordlager 

De här ofvan beskrifna nya fyndorterna för fossi la hRsse l

nötter, som båda äro belägna utanför hasselns nutida utbred

ningsområde, ha föranledt mig att göra en sammanställning af 

t illgängliga uppgifter om hasselns nutida och jo1·ntida förekomst 

vid nm•dg1·1insen .fö1' dess nuvantnde 1äb1·edning i Sve1·ige och 

angränsande lände1·. Den denna uppsats bifogade kartan afser 

att bättre, än hvad en blott och bar beskrifning kan göra, visa 

resultatet af denna sammanställning .. 

Sverige. 

I Ve1·mland förekommer hasseln , enligt LARSSONS flora, 1 

»tem ligen allmän Venerstrakten; allmän genom Nyeds socken; 
1 LARSSON, L . M:. Flora· öfver Vermland och Dal. Andra upp!. Ca rl stud 

1868, sid. 307. 
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Bergslagen flerestädes Pxemplar på Lårhöjden och A borrkärn 

Kroppa socken, Baståsarne vid Y n gen, Rishöjden i Nordmarks 

socken, öster om Torskebäcken; ymnig norr om vVestsjö och vid 

Edebyslätten i Ulleruds socken; i E lfclalen till Kråkåsen, vid 

Jangen i Ekshärad; i F r yksel alen utefter Frykens båda sidor 

ända ti ll L ysvik och Getkärnsklätten, här och der i Gräs marks 

socken, i Fryksände sällsyntare exemplar vid Bråneberget ofvan

för \ Vesta.nvik, vid Wägsjöfors bruk i H vitsands socken och i 

stor mängd vid Ränneberget i Östmarks socken; i G illbergadalen 

och utefter G lafsfjorden allmän ä nda till E da socken; i Nord

marks härad temligen allmän ända till Djurskog i Österva ll skogs 

socken. » 

I Dal är hasse ln 1 allmän »isynnerhet i bergstraktem. 

Om hasselns förekomst i Vestmanland har jag ej kunnat er

hålla några andra uppgifter, än att den är >>allmän i Mälartrak

ten och slättbygden och · förekommer flerestädes i bergslagen.>> 2 

I Dala1'ne finn es hassel 3 >>flerestädes i de nedre socknarne, 

t . ex. Avesta, derofvan sparsam>> . Fyndorter lä ngre norr ut ä ro 

»H edemora, Sätrarne och Thurbo; Säter; Silfbergs socken, Grän 

geshammar; Falun >> ; 3 Gagnef sochn, Kommini stergårelen ;4 Lek

sanels socken, >> Dansarbacken vid Sätra, V estberg och Näsbygge

la ndet». '' I trakterna kring Orsasjön och nordvestra delen af 

Siljan, hvarest jag uppehållit mig närmelsevis två somrar, har 

jag ej kunnat finn a vildt växan de hassel, oaktadt uppmärksam

heten varit riktad härpå. 

1 LARSSON, L. M. lrJora öfver Ve rmland 0ch D"l. Andra uppl. Carl stad 

1868, sid. 307. 
2 W. A. W ALL. V estmanlands flora, innefattande prov in s<'n V estmanlands 

vi lda Phanerogamer och Filices. Stockholm 1852. 
JoH. Env. D:SON lVERUS. Besk ri vning över Västmanlands Phancrogamer 

och 'l'hallogamer. Uvsala 1877. 
3 CONRAD lNDEBE'fOU. Flora Dalekarlica, Dalarnes Faneroga mer och F ili

ces, :Nyköping. P. O. INDEBE'rou's föl'lag 1879, s. 33. 
' E. D:SON IVERUS. N&gm viixtlolmler från Södermanl and, Västmanland , 

D"larne, Upl,.nd och Gotl~ud . Bot. notiser 1875, sid. 13. 
5 C. G. KRÖNINGSWÄRD. F lora D11lecarlica, Lundskapet Dalarnes indigena 

l'haneroga mer ol'h l' licies 1843, sid. 51 . 
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I Uplaud är hasseln allmän. 1 Ifrån den nordligaste delen 

af detta landskap omnämner WrsTRÖM, 2 att den förekommer å 

Dalelfvens stränder emellan SöderforH och E lfkarleön, der den 

växer tillsam man med ek, Vibm·mw1 m. fl. växter. 

Ifrån Gest1·iklancl har HÄGERSTRÖM (i Geo logiska Byråns 

dagböcker öfver praktiskt geologiska umlersökningar i Gefleborgs 

län) antecknat hassel från Hästbo station (sydvest derom) och 

»söder om sjön Tjerfven». För öfrigt har jag angående dess före

komst i detta landskap endast kunnat erhålla uppgift om, att 

den förekommer flerstädes i Gefletrakten, exempelvis vid »Carls

borg, S tenbäck, Jerfsta, Harnäs etc.»3 Att döma af förhållan

dena i kringliggande landskap, torde man väl kunna antaga, att 

hasseln, åtminstone i kusttrakterna, likväl ej är så sällsynt. 

I lielsingland växer hassel enligt ·wrsTRÖM 4 flerstädes i den 

siidra del en af landskapet, men »aftager mer och mer mot norr 

och blir redan i Hudiksvall strakten sparsam.» Fyndorter: Söder

hamn; 5 Söderala, Manna; 7 Segerstad, Landa by; 5 E nånger flera 

ställen; 5 Hudiksva.ll; 6 Tun a Smälsk, Hålsta 5 och Ma sta 7 byar 

s~ mt på Wi egor; 5 Hvall på en äng hitom Djupö; 5 Bergsjö vid 

Storsjön; 7 Forssa vid gamla jernvägsstationen, ;; efter Hedsta

berget samt vid Östan å; 7 för ö fri g t spridd efter l<~orssavattnet 
ned till Iggesund. 7 WrsTRÖM anser, 4 att Ljusne el f bildar nord

gränsen för dess utbredning i Sverige. Så är som bekant likväl 

1 K. FR. 'l'HEDENIUS. Flora öfver Uphtnds och Södermanland • l~anei·oga
mer och Bräkenartade växter. Stockkolm 1871, sid. 449. 

2 J. A. Wrs•.rRÖM. Botaniska och geologiska iakttagelser öfver Dalelfvens 
llodomrltde i UplanJ. Akad. Afhandl. Stockh . 1857, sid. 8. 

3 RoB. HARTMAN. Gelletraktens växter med växtställen för de sällsyntare . 
Uppl. 2. Gefte 1863, sid. 26. 

4 J. A. WrsTRÖ~L Provinsen 1-lelsinglands fanerogama vexter och ormbun
kar. Gelle. HJ. l~WERLÖF 1867, sid. 12 

5 J. A. WISTRÖM. Ofvanstltende arbete, sid. 34. 
• J. A. WrsTRÖM. Naturalhistoriska anteckningat· under vandringar i Hudiks

vallstrakteu samt en del af Ljusnednlen inom Helsinglnnd. Skolprogmm. Hudiks
vall 1864, sid. fi. 

7 Enligt bref f'r~n dr J .. \. WISTRÖJ\1. - En uppgift af RuDOLPH!, ntt 
hasseln skulle finnas vid W~lås i Delsbo socken, är enligt dr WrSTRÖMS bref 
osäker . 
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t>j förhållandet, ty hasseln finnes på spridda ställ en äfven i Me

delpad och Ångermanland. 

I Medelpad är hasseln iakttagen å följande ställen: »Stöde 

socken, ungefär 0.2 mil söder om Nedansjö jernvägsstation»; 1 

vid Vattjom (enligt muntligt meddelande af kand. R. SERNAN

DER) och »på mindre än en 1/ 4 mils afstånd frå n Sillre skogs

skola i en brant sluttning å sydsidan af ett berg norr om 

lndalselfven», 2 h varest buskarne »nästan årligen sätta mogna 

niitter. >> 3 

lfi·iin Ånge1·manland anför FRI~TEDT 4 hasseln bland de väx

ter, so m vid Ångermanelfvens utlopp ha sin nordligaste utbred

ning i Sverige och omnämner en fyndort, Löfviksberget i Nora 

socken. ARNELL uppräknar 5 utom denna fyra andra af honom 

kända förekomster, hvilka flytta hasselns nutida nordgräns i 

Sverige ett godt stycke längre åt norr, nemligen Omneberget i 

Nordingrå socken (rikligt), Skuluberget i Vibyggerå socken, Nä

skeberget i Nätra socken och Billaberget i Själevads socken samt 

framh åller, att hasseln härstädes alltid växer vid sydsidan af 

bergsröttern a. 

Norge. 

l Norge är >>Hasselen 6 meget almindelig i sydlige Egne, sjeld

nere jo lamgre man kommer mod Nord, men findes dog vildt

voxende lige til S tegen Prestegjeld i Nordland 67•56' >> , hvarest 

den förekom mer i mi n st ett par hundra ex e m p l ar och under gyn

samma somrar sätter moge n frukt. >>l de sydlige Egne af Lan

det , ialtfald ti l 61 • gaar Hasselen op til en Hoide af 440-502 

m o. h. >> , exe mpelvis till Ringeho i Gudbrandsdalen, Vang i ~al-

1 K. A. 'l'H. SETH. Växtgeografiska bidraf( t ill Medelpads flora. Bot. no

tiser 1877, s . 84. 
2 Hasselbusken i Norrl and . Skogsvännen 1890, s. 27. 
3 TH. ÖRTENBLAD. 'l'ill frågan om skogsträdens nordgräns. Skogsvännen 

1891, s. 52. 
4 R. F. FRISTEDT. Växtgeog rafisk skildrin g af södra Ångermanland. Akad. 

afhandl. Upsala 1857, s. 6, 7 och 30. 
5 H. W. ARNELL. Fossila hasselnötter. Bot. notiser 1889, s. 29. 
" F. C. SCHUBELER. Viridarium Norvegicu m, Nor ges vrextrige. 0hristiania 

1886. Bind. I, s. 509- 518. 
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ders, Tin, Valle i Sretersdalen etc. , 1 »og ved 63° kan den endda 

findes ved en Hoide af 314 m o. h. Lrengre nordover aftager 

Heidegrrensen naturligvis efterhaanden, indtil den Stegen kan 

srettes ved 94 m. >> 

Då ofvanstående uppgifter endast angifva de stora hufvad

dragen af hasselns förekomst i Norge, och då jag ej kunnat er

hå lla några närmare lokaluppgifter. följ er häraf att den å kartan 

utsatta grän slinien för hasselns utbredning härstädes ej är fullt 

exa k t. I stort sed t bör den dock något så när Y ara rik tig. 

Finland. 

I den syd ligaste delen at F'inland och på A land är hasse ln 

allmän men förekommer mera enstaka längre mot norr. De 

längst norrut belägna fyndorterna äro Raumo, Kyrö; Sääksmäki, 
Asikkala, Hiitola. 2 

I R,Yssland har hasse ln sin nordvestligas te gräns i guverne

mentet St. Petersburg vid 60°50', 3 lwarest likvä l under vissa år 

hanblommorna förstöras af kö)d. 4 Häriti·ån går hasselns nord

gräns först litet åt söder till N o vaja Ladoga, derifrån i ungefär 

(ist lig riktning till Ural vid omkring 5r n. br. 5 

I det stora hela sammanfaller hasselns nutida nordgräns i 

Norge, Sverige, Fi11 ifllld och Ryssland med årsisotermen för + 4 o C. 

Sammanfatta vi nu i korth et, hvad som anförts om hasselns 

nutida förekomst vid nordgränsen för dess utbredning, så finn a 

vi , särskildt beträffande S verige, att hasseln härstädes längst mot 

1 En ligt A. BLYTT. No rges flora, s. 411, 412. 
2 Enli~t Herbarium Musei Fennici. E di tio secnnda. I. Plantre Vasculares, 

eur:tnti bus TH. S JELAN, A. Osw. KIHLMAN, HJ. HJEL'I.' . Helsini!;forsia 1889, s. 

129. De enligt sa mm a arbete sid. 36 uppräknade växtprov inserna, i h vilkn has 
seln förekomme1· ii ro Alandia, Aboensis , Ny landia , Karelin anstrulis, Isthmus 

Knre li cus, Satakunta, T.vastia australis, Savonia nustrali s och Karelia ladogensis . 
3 A. E . v. BAER und GR. V. HELMERSEN. Bei lriige zur Kenntnias der 

Russ isellen Reicbea, bd 18. Petersburg 1!;56, p ag. 64. 
4 Bulletin de la societ e imperial e des naturali stes de Moscon 1864, XVJ l , 

pag. 269. 
• SCHUBELER anförda arbete, sid. 509- 518. 

2 
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norr förekommer mer eller mindre enstaka och spridd å stuudom 

långt från hvarandra belägna lokaler, hvilka ofta ligga å syd

sidan af bergsluttningar och äfven i allmänhet äro särdeles gyn

samma för hasselns fortkomst. Dessa förhållanden sammanställda 

med den omständigheten, att hasseln derstä~es i öfrigt ej synes 

trifvas synnerligen väl, så att den exempelvis, å några af de 

nordligast belägna lokaierna, endast »under somrar, fullt gyn

samma för dess fortkomst» kan sätta mogna frukter , 1 talar för, 

att hasseln här torde få anses vara relikt, en sak som, särskildt 

beträffande ett liknande förekomstsätt hos vissa träd och flera 

andra växter, förut flera gånger påpekats t. ex. af ÖRTENBLAD, 2 

BLYTT 3 m. fl . Att så måste vara förhållandet, eller att hasseln 

i forntiden haft en vida allmännare och mera nordlig utbredning, 

derför talar äfven, hvilket flere författare och nu senast prof. 

NATHORST 1 och dr ANDERSSON 4 framhållit, de i dessa trakter 

gjorda. fynden af fossila hasselnötter, hvarför jag nu går att 

redogöra. Härvid kommer jag endast att omn ämna fynd, som 

äro gjorda i Sverige, da dylika ifrån Norge och Finland äro 

ytterst litet kända. 
Vermland. Enligt bref från herr A. NORRING i Ekshärad 

ii ro fossila hasselnötter funna >> i en mosse å Backa hemman i 

Dalby socken af öfre Elfdals härad cirka P /4 mil öster ut från 

nämda hemman vid södra ändan af sjön Breds}ö'm, således be

tydligt norr om hasselns nutida förekomst i detta landskap. 

»Nötterna lågo cirka 1.5 m djupt i mossen , nästan nere på grus

bottnen .» I samma lager, som nötterna lågo, funnos äfven ej 

1 A. G. NATHORST. Om nf1gra till riksmuseets växtpaleontologiska afdel

delning inkomna torfmossefynd. K. V. A. Förh. Öfversigten 1892, sid. 434. 
2 TH. ÖRTENBLAD. Till frllgan om skogsträdens nordgräns. Skogsviinnen 

1891, n:o 4. 
Samme författare. Om almens, lindens och alens nordgräns . Skogsviinnen 

1891, n:o 1. 
3 A. BLYTT. Fors0g til en 'l'heori om Indvandringen af Norges l<' lora un-

der vexlende regnfnld e og t0rre 'l'ider. Nyt Mu;!:. for Naturvidensk. Bd 21, 1876, 

sid . 308-309. 
4 G. ANDERSSON. Om de växtgeografiska och viixtpaleontolugiskn stöden för 

antagandet af klimatväxlingar u n der kvartärtiden. Geol. Fören. l<'örh. , n:o 146, 
bd 14, häft. 6, sid. 514, 515. 
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synnerligen grofva stammar af hassel · med väl bibehå llen bark. 

Laget ofvan nötterna utgjordes af dyjord. Den profil , som Juan 

på grund af dessa allt för fi·agmentariska uppgifter erhåller, skulle 

således bli följande: 

}' ig. 4. 

>Dyjord> . 1.5 111. 

Hasselnötter. 

>Grus>. 

Dalarne. Förutom i den af mig här ofvan beskrifna SIJ/lerö

mossen äro fossila hasselnötter i detta landskap kända från 

Svärdsjö socken vid stranden af Ågsj ön, h vilken förek omst a f 

prof. NATHORST 1 omnämts. Lagerföljden och nötternas läge är 

obekant. Båda dessa fyndorter ligga norr om hasselns nutida 

utbredningsområde i dessa trakter. 

Gestriklan d. Torsåke1'S socken , »fossil hasseh (enligt 

HÄGERSTRÖM Geol. Byråns dagböcker). Närmare uppgift er 

saknas. 

I »R esa genom Umeå lappmarker>> har ZETTERSTEDT 2 med

delat en uppgift om, »att vid utdikningen af en myra nära Wi

fors bruk på fl era famnars djup(?) i jorden» påträffats »ett lager 

af sjövass (Arundo), och ännu ett djupare af lwsselnötle1·, som 

lågo hela, men alldeles svartnade.» H an tillägger, att »resultatet 

af det funn a nötlagret utgör ett problem, hvilket är så mycket 

svårare att lösa, som ingen enda hasselbuske numera lärer finnas 

i trakten, och man sk ulle förmoda , att denna egentligare söderns 

växtart ännu mindre trifvits här i det fordom hårdare klimatet». 

Detta är den ä ldsta kända uppgiften om förekomsten af fossila 

hasselnötter h·ån dessa trakter. 

1 Anförda arbete sid. 435, 436. 
2 J . W. ZETTERS'rEDT, Resa genom Umeå lappmarker i Vesterbottens liin, 

förrättad år 1832. Örebro 1833, sid . 26 och 27. 
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Helsingland. H assela socken är aJ gammalt bekant för 

förekomsten af fo ssila hasselnötter, hvilka äfven skola ha gifvit 

»socknen sitt namn». WrsTRÖM anför 1 »såsom något märkligt 

i afseende på vexlande skogsvegetation >> , »att på botten i skogs

myrar, 3 a 4 a lnar(?) djupt, (på vidt ski lda ställen) inom Hassela 

socken i norra H elsingland påträffas hasselnötter, oaktadt hassel 

för närvarande ej växer i denna socken och sällsynt förekommer 

i de närgränsande». - statsgeologen dr F. SVENONIUS 2 har 

sedermera (år 1885) funnit hasselnötter i »en torfmosse mellan 

Hassela kyrka och Franshammars bruk på ungefär en meters 

djup i torfven». Enligt meddelande af dr SvENONIUS förekomma 

nötterna der så talrikt, »att de kunna skyfflas». Han har äfven 

funnit fossila nötter »i en myr i närheten a f Mörtsjöåns utflöde, 

7 5 fot öfver densam nJa». 3 

I Färila socken äro fossila hasselnötter funn a på två ställen, 

nemligen vid Valla, hvi lken förekomst här ofvan beskrifvits, och 

vid Gå1·dsjökölus fäbodar. Å detta sistnämnda ställe ligga nöt

terna (enligt bref från dr WISTRÖM) »cirk a 2 fot under jord

ytan» på lerbotten , »med öfverliggande torfmosslager». En profil 

derifrån skulle på grund häraf bli följ a nde: 

J<' ig. 5. 
------------------------

~ rro rfmosselager , . 0 .65 "'· 

Hasselnötter. 

>Lera >. 

De båda sista mossarne ligga långt utom hasselns 11utida 

utbredningsområde. 

1 J. A. WISTRÖM. Provinsen Helsinglands Fanerogama vexter och ormbun
kar. Afhandl. Gefl e 1867, sid. 12, no ten. 

2 A. G. NATHORST. Anförda arbete, sid. 435. 
3 I samhand med dessa uppgifter frKu Hasseln. socken, må nämnas, att man 

(enligt. bref från dr J. A. WrsTRÖM) vid gästgifvareghden derstädes försökt plan
tera hassel , men att >den ej vill gll bra >. 
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I Medelpad ä ro fossila hasselnötter ~tnträtfade norr om 1n

dalselfven l »ej långt från Sillre sko,q sskola» i en myr öster om 

den derstädes belägna fyndorten för nu lefvand e hassel. Mossens 

lagerföljd är obekant, likaledes det djup, på hvilket nötterna funnas . 

J<::: nligt bref från dr H. MUNTHE, ä ro hasse lnötter a f honom 

antecknade från en mosse på Alnlins norra del , belägen »i en 

sänka i berget ofvanför Stafsätt gård omkring 80 m öfver haf

vet .» Nötterna , som anträffats af skolläraren herr J. SöDERBERG, 

förekomma på »2 alnars djup» i ett öfver »l m mägtigt myll

och torfartadt lager», som hvilar på »ett par dm brunaktig torf», 

hvilken i sin ordnin g öfverlagrar »marint grus från Litorinatiden.» 

En profil härifrån skulle således gestalta sig på följande sätt. 

Fig. 6. 

>Myll· och torf:trtadt lager> . öfver l m. 

Hasselnötter. 

>Brunakl.ig torf>. 0.20 11!. 

Marint grus med Li torina. 

Ångermanland. ARNELLS 2 fyndställe för fossila hassel

nötter i Näs by, Säb1·å socken, har sedermera besökts a·f kand. 

R. SERNANDER. Enligt h vad han meddelat, 3 består den mosse 

(»Timm erm ossen»), i hvilken nötterna funnas, af v id pass 2 m 

mägtig torf, som hvilar på en »teils aus Lehm , teils aus Sand» 

bestående aflagrin g. I torfvens midt finn es ett stubblager med 

stubbar a f Pinus silvest1·is, A lnus incana, Betula odorata och 

Cm·ylus, och omkring samt något öfver dessa ligga hasselnötterna . 

s tubblagret och hasse llemningarne anser han tillhöra den subbo

real a tiden och den underliggande torfven den atlantiska. Den 

växtformation, som bildar mossens nutida vegetation, är Fine-

1 TH. ÖRTENBLAD. Till fr ågan om skogsträdens nordgräns. Skop;svännen 
1891, n:o 4, s. 52. 

2 H. W. ARNELL. .Fossila hasselnötter. Botaniska noti ser 1889, sid . 29. 
3 R. SERNANDER. Die Einwanderung der l<' ich te in Skandinavien. F.nglers 

Bot. J ahrbiicher, bd 15, 1892, s. 62. 
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tum sphagnosurn, i midten öfvergående till en Sphagneta. Mos

sen ligger nära den postglaciala gränsen. Profil : 

Fig. 7. 

1 m. 

stubblager med hasselnötter . 

1 "'· 

----···-----------------
Lera och sand . 

Slutligen ha.r prof. N ATHORST 1 beskrifvit ett fynd af fossila 

nötter från en skärning vid »Åskammen, Ås by, Själevads sockem. 

Fyndorten, som är den nordligast kända, ligger ej långt ifrån 

hasselns nutida nordgräns i Sverige (Billaberget). Hänvisande 

till den af honom lem nade beskrifningen, vi ll jag endast nämna 

att hasse lnötterna ä ro funna i botten af ett torfiager pa 1. 5 a. 2 

m djup under jordyta n och h vilande på ett lager, bildadt af hvit

mossa. Mossen s underlag utgöres af gytja med lemningar af tall, 

al, björk, Plwagmites etc. U r ett prof af torfven från l m djup 

under jordytan, som »delvis hade ntseende af en starkt förmult

nad skogsbotten», ä r bland andra växtlemningar funnet ett barr 

af Picea ea:celsa. H vad som finn es ofvan detta lag är ej bekant, 

l a nalogi med de af mig beskrifna mossam e skulle man när

mast tänka på, att äfv en här förefunnes ett jemförelsevis oför

multnadt mosstorfl ager. E n profil härifrån visa.r sålunda, hvad 

mossen i ötrigt beträffar och att döma af den lemnade beskrif

ningen, en synnerligen påfallande likhet med den från Sollerö

mossen. Den t ager sig nemligen ut på följande sätt. 

1 A. G. NATHORST Om .ullgrn till riksmuseets viixtpal eoutologiskn afdel 

ning inkom na torfmossefynd. Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh . 18\!2, 11:0 9, s. 429 

-435. 
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Fi~. 8. 

l "'· 

Turf (med barr af g1·an). 

0.5 "' · 
Torf med hasselnötter. 

, H vitn1osselager ». 0.4 11.0.5 "' 

Gytj a. 

På grund af doktor A. G. H öGBOMs tillmötesgående, ä r jag 

€mellertid satt. i tillfälle att kunna komplettera denna af prof. 

NATHORS'r lenmad e beskrifning, derigenom att han till mitt för

fogand e ställt en af hono1n likaledes vid »Åskammem upprättad 

profil , enli gt hvilk en mossen!" undre lag till å ldern blir närmare 

bestä mda. 

l . 
2. 

. , 
v. 
4. 

Fig. 9. 

> Hhdt packad bottemno1·än >. 

>Finhvarfvi g grR Norrlands·ishafslm·a> , som f\erHtädes är synnerligen vackert 
veckad . 
>Ett svallg•·us·artadt l ager af högst 0 .3"' mägtighet >. 
>Gul , sk iktad sand, ll.t s idorna öfvergll.ende i en sand ig gr!l [e,.a (lermjuna)>, 
som ymni gt (>klumpvis >) innehll.ller Mytilus och Teltina. 

5. > Torfdy, med björkturf och enstaka stubbar>. Den underliggande leran ii r 
>närmast torf,·en gytjearta d>. 

Sam manställ es denna profil med dt:>n, som erhå lles af prof. 

NATHORSTS beskrifning, så framgår, att det hasselnötförande laget 

till tiden blifvit bildadt strax eller något efter Lito1·iua-hafvets 

utbredning i denn a trakt. LitM·ina-hafvets bildningar, leran 

med Mytilus och Tellina, kommer nemligen så lunda att direkt 

öfverlagras a f »gy tjam och »hvitmosselaget», som kunna anses 

vara bildade vid den tid , då detta haf var stadt på åter

gång. 
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Mossens yta ligger, enligt prof. ~Al'HORSTS uppgift , »ungefär 

39 rn öfver hafv et». HöGBOM har, genom barometerafvägning, 

erhållit ett något mindre mått, eller omkring 157 m. 

A tt de båda profilerna äro från samma lokal är otv ifvel

aktigt. 

Såsom synes a f ofv anstående framstä llning känner man gan

ska många fynd af fossila hasselnötter från turfmossar i norra 

Sverige. A f dessa äro flera (öfver 6 stycken) brläg na utom g1·än

sen för hasse lns nutida utbredningsområde. Äfven om man ej 

full ständigt känner a lla nordliga förekomster för nu lefvande ha s

sel, så talar detta förhållande a lldeles otvetydigt för, att hasse ln 

i postglacial tid haft en vida nordligare ut bredn ing, och att tilt 

följd deraf klimatet vid denna tid varit betydligt milda re än nu

tide ns. Särdeles upplysande i detta fall ä r hasse lnöttern as före

komst i Sollerö-m ossen ti llsamman med lemningar a f de nu i 

dessa. trakter ej växande, i a llmänhet mera syd liga växt ern a Ca-

1·e,1: Pseudocyperu.~ och Ulrnus montana. 

Anmärkningsvärdt är vidare, att hasseln ötterna i dessa torf

mossar alltid, så vidt man kan döma af de ofta a llt för frag

menta riska uppgift erna härom, synas vara bundna vid en be

stämd nivå, under det att de ej ä ro funna i ofvan denna befint

liga torfiager. 1 Sålunda finnas de i de ment fullständiga pro

filerna antingen i botten af ett starkt fö rmultn adt torfiager (e ller 

stubblager) (jemf. profi lerna från Åskammen, A ln ö och Säbrå) 

eller också i det underliggande mos-storfiaget (jemf. profi lerna. 

från Sollerön och Valla). Öfriga profiler (från Bredsjön och 

Gårdsjököln) äro a llt för ofull ständiga , men förhållandena synas

der vara fullt analoga. Detta visar, att det hasselnötförande 

laget i dessa trakters turfmossa r eller tiden för ett m il dare kli

mat härstädes ur geo logisk synpunkt är ganska vä l begränsad. 

1 Möj ligheten att finrHt nötter i dessa är natu rl igtvis ej utesluten. - Vid 

Säbrå synes sålunda, att döuH\ af }Jrofilen, hasseln ha qvadefvat pil platsen en 

uågot längre tid. 
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Dessa lager kunn a derför stort sedt anses till tiden vara eqvi-
valenta. 

För att. nä rmarf' angifva tidpunkten för detta mildare klimat 

äro tvenne mossar särdeles upplysande, nemligen mossarne vid 

Åskammen och på Alnön. I båda dessa ligger der. hasselnöt

förande laget skiljt från underligga nde Lito?·ina-hafsbildningar 

genom ett mosstorflager, hvars understa del i den förra mossen 

genom ett gytjelager öfvergår i dessa. Den förra mossens höjd 

öfver hafvet ä r, enligt NATHORSTS uppgift, un gi'J fär 39 m, den 

senares »omkring 80 m .» Hasse lnötterna skulle således ha in-

, bäddats i mossen vid den tid, som infaller närmast efter {,itorina

hafvets utbredning i dessa trakter. Under denna tid får man 

väl anse, att gytjan och mosstorflaget, på gränsen mot hvilket 

nötterna finnas, ha blifvit bildade. Då i Sollerö- och Valla

mossarne, som Jigga mera sydligt, nöttema förekomma äfven i 

detta (mott'varande) mosstorflager, så ledes något djupare, så kan 

man säga, att tiden fö? · detta mildare klimat infaller med tiden vid 

och närmast efter L itorina-hafvets maximiutbredrdng. Huruvida 

detta mildare klimat äfven varit rådande nä1·mast före Lito?·ina

sänkningens maximum, derför ega vi ännu inga atgörande bevis, 1 

men må nga omständigheter synes tala för, att sydligare växter 

redan då varit stadda på vandring norrut och förekommit norr 

om sin nuvarande utbredning. 

Det torde äfven vara på sin plats, att här yttra några ord 

om den tid, då hasseln invandrat till den ska ndinaviska halfön . 

- Hvad J.Vorge vidkommer, så anför BLYTT 2 sig hafva funni t 

hassel och ek (i de myrar, som ha tre stubblag) endast i de 

1 G. ANDERSSON an; er sltlunda (jemf. han s nppsats >Om dc växtgeografiska 

och riixtpnleontologiskn stöde n för alltagandet af klimatvexlingar under kvart ii r

t iden >. GeoL Fören. Förhand!., n:r 146, bd 14, häft. 6, sid. 519): >att den 

varmaste perioden i Skandinaviens klimat i s tort sedt sammanfaller med tiden 

för den postghwialn sänkningen >, men han anför ej något om eller lemnar nll.gra 

bevis för, att klimatet under hela (eller under nRgon del af) denna sänkning varit 
milda,•e än nutidens. 

2 
AXEL BLYTT. Om de fytogeografiska og fytopalreontologiske grunde for 

at. antnge klimatvexl inge t· under kvnrtrertiden. Christhu1ia Vid . Selsk. Forh. 1893, 
n:r 5, sid . 19. 
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två öfre stubblagren, men aldrig i det ä ldsta, »hvorimod .furen 

gik ned i det te; » det vill säga, att de äldsta fynden af hassel i 

Norge, med användande af hans terminologi, skulle tillhöra den 

» tJOrea la tiden» (eller möjligen senare delen af den »subarktiska»), 

och, om man använder SERNANDERs mera fixerade begrepp med 

dessa tern;er (jemför nedan), skulle denna t id infalla mellan An

cylus- och Litorina-depressionerna. Att hassel funnits i Norge 

vid denna tid, derför talar äfven HELLANDS1 undersökn ingar vid 

Hardanger-fjorden . . 
I SL'e1·ige äro t v å fynd gjorda, i Bräknamossen och i kalk-

tuffen vid Benestad i Skåne, som om de vore riktigt tolkade, 

sku ll e tala för, att hasseln inkommit i vår flora betydligt tidi

gare. G. ANDERsSON säger sålunda 2 om det förra fyndet, att 

det >> till fullo bevisar, att hasseln invandrat ungefär samtidigt 

med, eller omedelbart efter furen », och tillägger, att »vid Bene

stad är förhållandet a lldeles detsamma», hasseln »uppträder med 

furen ». 

Till en böt:jan kan jag ej underlåta att med BLYTT 3 fram

hålla, att det är ytterst olämpligt och framkallar stor oreda, att 

använda de olika mossarnes, respektive kalktuffernas, aJ vissa 

karaktärsväxter bildade vegetationsföljd vid parallelisering af 

deras lager eller såsom en geo logisk indelning. Om så ledes tvenne 

mossars vegetationsföljd är asp, tall och ek, så anser ANDERSSON 

de dessa växter förande lagren samtidiga och hänför dem till 

»aspens, furens och ekens nivåer». En sådan vegetationsföljd kan 

mycket väl ha bi ldats i två mossa r vid olika tider . Det är der

för iöga sannolikt, att t. ex. alla de af ANDERSSON till »furen s 

nivå» räknade lagren verkligen äro af samma å lder. 4 De enda 

grunderna, som äro fullt användbara för en geologisk indelning 

l A. HELLAND. Om en stigning af Landej ved Hardn.ngerfjorden i en 

geologisk san·deles uret· Tid. Geol. Fören. Förhandl. Bd II, 3r 1874, sid. 120 
- 125. 

2 G. ANDERSSON. Studier öfvet· torfruassar i södra Skåne. Bih. t. K. SL 
Vet. Akad. Hand!. 1889, bd 15, afd. liT, n:o 3, s. 29. 

3 AXEL BLY'rT. Anfö rda arbete sid. 16- 19. 
4 ANDERSSON synes numera i pt·iucip hu. öfvergifvit en sildan indelnings

gru nd. 



(315) 27 

och parallelisering af mossarn~s aflagringar, ä ro de, som äro fo

tade på de påvisade nivå- och allmänna klimatförändringarne. 

Om kalktuffen vid Benestad meddelar prof. NATHORST, 1 att 

hasseln är »föga yngre» än tallen, och »till ett något yngre lagen> 

för han hårdved ( Cvrnus sanguinea). I det följande (an f. ar

bete s. 9) säger sanune författare: »att en dr. l af de tallförand e 

lagren måste hafva afsatt sig relativt sent, synes äfven angifvas 

af sådana arter som hårdved ( Co1·nus sanguinea )» 111. fl. Äfven 

hasseln synes mig derför mycket väl kunna anses vara af yngre 

datum, bvarför dess förekomst här, i motsats mot hvad ANDERs

SON framh å llit, ej bevisar något. om dE-ss tidigare invandring till 

Sverige. Prof. NATHORST anmärker också, >>att man ej utan 

vidare kan påst å, att hela furulagret härstädes motsvarar de dan ·· 

ska torf111ossarnes furuperiod. >> 

Hvad fyndet i Bräknamossen vidkommer, så förefaller det 

mig mycket tänkbart, att den hasselnötförande »furunivån >> äfven 

här är från senare tid, än ANDERSSON sökt göra troligt. En pro

fil2 derifrån har följande utseende. 

F'ig. 10. 

6 Tor f (>ekens ni vll> ). ? m. 

~~~-----: _____________ T_o_rf_d_Y· ____ _ 0.21> "' · 

@ )4 Sand. 0.25 1/!. 

:.)3--------------,I~, ----- --------------------., l orfdv med hasselnötter. omkr. 0.50 111. 
~o J 

2 Gytjig och sandhaltig lera. 0.50 m. 

1 >Glacial sötvattenslem>. 

Laget 2 innehKller en >stor mängd f rön af Potamogeton, blad af Popul!ts 
lrem!tla och Betit la od01·ata, men ej ringaste spår af furen; .~ innebåller bland 
annat kottar af Pinus szlvestris, nötter af C01·ylus Ave/lana, Betula odo1·ata etc. ; 
4 hRller talrika lemningur af Pinus stlvestris, C01·ylus Ave/lana. blad af Sa/ices 
m. m.; n•· 5 har bland annat H hållits Co,.nus sanguinea; 6 innehåller stammar 
af ek, bjöd( och furu m. m. 

1 A. G. NATHORST. Föredrag i botanik vid K. Vet. Akad. högtidsdag den 
31 mars 1887, s. 8. 

2 J emf. ANDERSSONS strax förut cit. arbete, s. 23-26. 
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Sä länge emellertid den underliggande »glaciala sötvattens

leran» och deu mE'lla nli ggande sanden ej till å ldern blifvit be

stä mda, kan ma n ej yttra sig om lagrens sannolik a å lder. Detta 

fynd ka n sålunda för närvarande ej anses (allraminst »till fnllo ») 

bevisa något om ti de n för hasseln s invandring till Sverige. 1 

Öfriga svenska fynd , särskildt SERNANDERS i samband med 

nivåförändringarne å Gotland gjorda undersöknin gar, 2 tala sam

stäm migt för, att hasseln inkommit i vår flora vid den tid, so m 

infaller mellan Ancylus- och Litm·ina-dep1·essionerna, och denna 

torde således fö1' nä1·varande, så vidt ma n kan döma af hittill s 

kända fakta, få anses vara den tidpunkt, vid hvilken hasseln in 

kom i den slcrmdinaviska haljö11s flora. 

Geno111 mina undersökningar äro silJ unda nya paleonto lo

giska bevis lem nade för exist ensen af ett mildare klimat under 

postglacial tid i S kandin avien. P å växtgeografiska grunder ha 

förut, so m bekant, fiE're författare, t. ex. ARESCHOUG 3 och BLYTT, 

a ntagit ett såda nt. En de l djurgeografiska och djurpaleontolo

giska förhållanden, hvartill jag framdeles hoppas fä återkomma, 

synas gå i sa mma riktning. 

Tiden för detta mildare (och möjligen fukti gare) klimat har 

vidare blifvit närmare bestämd. 

Härigenom synes sålund a ett uppslag vara gi fvet till ett sätt 

att, oberoende af förutbefintliga teorier, kunn a i stort sedt till 

tiden eqvivalera la ndbildningarnas aflagrin gar såväl inbördes som i 

förhållande till hafsbi ldn ingarne. Flera förhå ll anden ifrå n öfriga 

trakter af Sverige t ala ne ri1ligen för, att man äfven derstädes i 

1 Att denna mosses lag t ill aJderu blifvit oriktigt tolkade, derför tal ar äfveu, 

at t STEENSTRUP, hvad Danmark vidkommer, (enl. meddelande till BLYTT, tmf. 

a1·bete sid 17) aldrig hittill s >har fundet spor af hasse l, lind eller andre kuld

skj rere lavtrreer > i !ng fr!l. n sin (STEENSTRUPS) fmnperiod . 
2 Enligt ett fö redmg af honom i Mineralogisk-Geologiska sällskapet vid 

Stockholms Högsk ola den 10 ma rs 1893. 
3 F. W. C. ARESCHOUG. Bidrag t ill den Skand inaviska Vr.gotationens Hi

stora. Lunds Uni vers itets årsskri ft 1866. 
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torfmossarne skall kunna pav1sa växter, som fordra ett mil
dare klimat, än hvad som nu å de respektive ställena är rå

dande. 1 

Men mina undersökningar synas äfven ge stöd åt ett annat 

förhållande. BLY'l'T 2 har, som bekant, sökt förklara eri del 

fakta inom den nutida skandinaviska, specielt norska, växtgeo

grafin genom att antaga, att de respektive växterna invandrat 

under och till siD utbredning och förekomst i allmänhet varit 

beroende af på hvarandra följande vexlingar i klimatet af kon

tinentala (torra) och insulära (våta) perioder. Deras nutida ut

bredning sku lle så ledes vara slutresu ltatet. af deras förhållande 

till dessa klimatvexlingar. 

Han har trott sig finna ett stöd för dessa antagna klimat

vrxlingar i förekornsten af vexlande stubb- och torfiager i mos

same. Antalet af dessa vexlande stubb- och torfiager har han 

funnit bli stöne ju högrr upp, i förhällande till hafsytan, man 

kommer, och orsaken härtill skulle ligga deri, att de dessa lager 

åstadkommande torra och våta perioderna vex lat »meden s Lan

det steg» i postglacial tid. Någon ingående undersökning a f 

dessa. lagers förh å ll ande till n i våförändringame i a Il män het, synes 

ha n ej ha gjort.. För betecknande af de respektive lagen har 

han infört en terminologi, som är al lmänt bekant . 

l saJuoda förekommer redan i skönliteratnren nppgifteJ' oro, att eklemuin
gur pRträffats i mossar, belägna i trakter, hvarest ek nu ej växer. Äfven i den 
vetenskapliga literaturen iiro flera dylika fakta offentliggjorda och flera exempel 
skulle kunna andrngas. Innan emellertid noggrannare profiler och närm are un
dersökningar nngllende dessa fakta äro gjorda, sll är det för tidigt att kunna yttra 

s ig derom. Jag hoppas emellertid kunn a bli i tillfälle att fil literkomma härtill. 
Jemför för öfrigt: G. ANDERSSON, >Om de växtgeografiska och växtpaleontologi
ska stöden för anta;tandet af klimatvcxlingar noder kvartärtiden >. Geol. Fören. 
Förhand!., n:o 146, bd 14, häft. 6, sid. 511-518. 

H. VON PosT. Fynd af fossil svamp. Bot. not. 1865, s. 82. 
E. W. 0LBERS oeh C. J. LINDEBERG. Om Bohusläns torfmossar. Göteb. 

och Bohus!. Hush[•llningssällskaps Handl. 1864. Bil. I, sid. 55-56 m. fl . ar
bl'ten. 

2 
A. BLYTi'. l<' ors0g til en Them·i om lodvandringen af Norges }'lora under 

vexlendc regnfulde og t0rre Tider. Nyt Mag. f. Natnrvidenskabcrne 1876, s. 279 
och följ. 
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SERNANDER 1 har sedermera närmare fixerat begreppet af de 

BLYTT'ska termerna, derigenom att han satt dessa i samband 

med de af DE GEER och andra påvisade nivåförändringarne. Det 

BLYTT'ska skemat kommer derigenom att taga sig ut på följande 

sätt: 

Subatlantiskt torfiager (Insul. period). 

Suhborea lt stubblager (Kont. period). 

Atlantiskt torfiager (Ins. period). - Maximum af LitO?'i1Ja

sänkningen. 

Borealt stubblager (Kont. period). 

Subarktiskt torfiager (Ins. period). - Maximum af Ancylus

sänkningen. 2 

Subarktiskt stubblager (Kont. period). 

. . Maximum af senglaciala sänkn. 
Torf med Populus etc. } 

Lera med arkt1ska vaxter 

Att förekomsten af dessa vexlande torf- och stubblager i 

mossarne, såso m SERNANDER gjort. sättes i ett närmare samband 

med nivå förändringarna, anser jag vara ett synnerligen lyckligt 

grepp, ty derigenom belyses .den BLYTT'ska teorien från en synpunkt 

af stor vigt för dess förklaring. Att den olika fördelningen mellan 

haf och land, som varit rådande under de, särskildt hvad Sve

rige beträffar, mera kända Iandsänkningarne och de dessa åtskil

jande höjningarne, hvars storlek vi likväl ännu ej känna, måste 

ha haft ett stort inflyt ande på klimatets beskaffenhet är otvifvel

aktigt. Det återstår att visa, om verkligen dessa olika lager i 

mossarne (och kalktufferna) troget återspegla dylika allmän nR 

klimatvexlingar, ell er om de blott haft sin orsak och betingelse 

i mera lokala förhållanden, ty a.tt en dylik vex ling kan bero på 

afloppets förändrade beskaffenhet m. m. är af många författare 

förut framh ållet. Vid mossandersökningar är det derför af vigt 

1 RUTGER SERNANDER. Om de upliindska torfmossarnes b_vJ:(gnad. Bot. not. 

1892, sid. 10. 
RUTGER SERNANDER. Die Einwauderung der Fichte in Skandinav ien. Eng-

Iet· ' s bot. Jahrbiichern. Bd 15, h . 1, 1892, s. 62. 
2 Huruvida >Ancyl .. s-sänkningen > är en vet·klig depression eller endnst 

en mera lokal uppdämning torde ännu ff, anses som en öppen fr~ga. 
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att mera, än hittills ofta varit förhållandet, studera förmultnings

graden i mossames olika lager, i dessa möjligen förekon1maride 

ler- och sandaflagringar, bestämma deras höjd öfver hafvet och 

i allmänhet göra iakttagelser öfver härmed i samband stående 

frågor. 

Enligt BLYT'l'S hypotes och SERNANDERS mera fixerade be

tydelse af de BLYTT'ska termerna, skulle således m'aximum af 

Litarina-depressionen infalla under den fuktiga atlantiska perio

den och en torfmosse bildad efter denna tid, skulle så ledes i sin 

lagerföljd uppvisa dels afslutningen af denna fuktiga period, dels 

den derpå följande torra subboreala, dels slutligen den fuktiga 

subatlantiska perioden. Om vi nu anse, att de hasselnötförande 

lagen i de här omnämda torfmossarne t i Il å ldern äro något så 

när likvärdiga, och att tiden för nötternas inbäddning är rätt 

bestämd, så synes mossam es lagerföljd (åtminstone vid de mera 

fullständigt beskrifna mossarne) vara sådan, som teorin fordrar. 

Vi ha nemligen underst ett mosstorflager, representerande slutet 

af den fuktiga tiden för Litorina-hafvets tillbakagång, ett stubb

lager eller starkt förmultnadt torflager, represen terande den torra 

subboreala tiden, och slutligen ett jemförelsevis oförmultnadt 

mosstortlager (jemf. profilerna från Sollerön, Valla och Säbrå), 

representerande den subatlantiska, insulära epoken. Hvad siir

skildt beträffar de af mig undersökta mossarne, så synes mig 

den der förekommande vexellagringen ej heller, såsom ofvan an 

förts, kunna tolkas på annat sätt än genom allmänna klimat

förändringar. Tiden för ett mildare klimat i Sverige kan derför, 

med användande af de BLYTT'ska termerna, sägas infalla under 

se nare delen af den atlantiska och början af, eller fortvarit under, 

den subboreala tiden. 

Lagerföljden i de af mig här beskrifna mossame synes så

lunda tala för riktigheten af (särskildt) den senare delen af BLYTTS 

teori eller den subboreala tidens existens, hvilkeu blifvit starkt 

ifrågasatt af bland andra HULT. 1 

1 R. HULT. Mossiloran i trakterna mella11 Aavasaksa och Pallustunturit. 
Acta Soc. pro Fauna et l<' lora Fennica. T. TJI, n:r l, 1886, s. 68. 
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S lutligen må, såsom bidrag till den under diskussion stående 

frågan om granens invandring till Skandinavien, påpekas, att i 

tvenne af de här ofvan omnämda mossarne (Åskammens och 

solleröns mossar) äro granlemningar funna i lager, som visa, att 

granen funnits i trakten åtminstone under den subborelda tiden. 

(Stockholms Högskola i april 1893.) 

Förklaring till tatlan 29. 

Karta öfve1' hasselns utbredning och förekomst 
sande länder. 

Sverige och angrän-

Det prickade omr&det betecknar, att hasseln der är allmiin. 
e Betecknar enstaka förekomstorter och långt framskjutna utposter för nu 

lefvande hassel. -1. Stegen Prestegjeld; 2. Valle i Sretersdalen, 3. Tin; 4. Vang 
i Valders; 5. Ringeho i Gudbrand•dalen; 6. Ränne berget, Vermland ; 7. Vägsjöfors 
bruk; 8. Krf,kåsen; 9. Bråneberget ; 10. Ulle~uds •:n; 11. Rishöjden ; 12. Bast 
åsarne vid Yngen; 13. Hedern ora; 14. Säter ; 15. Grängesbammar ; 16. Gagnef s:n; 
17. Leksand, Näsbyggelnndet ; 18. Vestberg ; 19. Falun; 20. Hiistbo station; 

1 
2\. 

Sjön 'l'jerfvcn : 1 22. Segerstad ; 23. Söderah ; 24. Söderhamn ; 25. Enånger ; 26. 
l<'orssavattnet: 27 . Hudiksvall och Tunn; 28. Bergsjö ; 29. Hvall(?); 30. Stöde, 
Nedansjö; 31. Vattjorn ; 32. Sillre; 33. Löfviksberget ; 34. Omneberget; 35. Skulu
berget; 36. Näskeberget; 37. Billaberget; 38. Raumo, Kyrö; 39. Siiiiksmiiki ; 

40. Asikkala; 41. Hiitola. 
- Betecknar gräns för hasselns nutida utbredning. 
+ Nordliga fyndorter för fossil hassel. - l. Bredsjön, Verm!Rnd; 2. Sol

\e rön, Dalarne ; 3. Ågsjön, Dalarne ; 4. Tor;åker; s:n, Gestrikland; 5. W i fors bruk, 
Gestrikland ; 6. Gårdsj ököln, Helsingland ; 7 . Valla mosse, Hel si ngland; 

1 
8. Ha;

sela s:n, Helsingland ; 9. Aln ön, Medelpad; 10. Sillre, Medelpad ; 
1 

11. '!'i romer

mossen, Siibrå, Ångermanland ; 12. Ås kammen, Ångermanland. 
1 

1 Vid omritning af kartun hafva tecknen för dessa fyndorl:er kommit n&got 

ftt sidan. 










