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handlag av jä rn . Ett inre kronfodral är sytt av mjukt brunt skinn i ett slags 
matdassé tcknik . Dd bar plant lock, som kan knäppas fast med knappar och 
öglor av skinn, men saknar botten. 

Möjligen har kronasken varit avsedd även för förvaring av hrudbäl tc , 
krage och krans . ,, ., , . , 

Frik Andren 

VITTRING PÅ HÄLLRISTNINGAR 

De förändringar av en Stenyta, som förorsakas av på bergarten verkande 
atmosfiirila agenticr, brukar man kalla vit tr ing. Detta begrepp täcker flera 
kemiska och fysikaliska förlopp, som alla tendera till atl minska berg
artens hållfasthet och i samverkan korrodera densamma. 

Mest iögonenfallande iir ofta den mekaniska vittring som ytterst har sin 
orsak i extrema tempcraturvar ia t ioner . Alla ämnen utvidga sig vid förhöjd 
temperatur , Sker uppvärmningen lokalt i en fast kropp, uppträda starka 
mekaniska påkänningar , då olika delar av kroppen uppvärmas olika starkt 
och därigenom utvidga sig olika mycket. I sten bildas sprickor vid 
starka temperaturski l lnader eller då uppvärmningen upprepas mänga gänger. 
Solvärme ger en ytlig uppvärmning av stenytor, vilket kan resultera i av-
sprängning av stora flak. Karakteristiskt för denna så kallade »solsprängning» 
är att bergarten ofta brister skiktvis i skal som äro konforma med den yttre 
ytan. Ett villkor för en sådan skalbildning är dock att bergarten är mass-
formig, d. v. s. har l ikartad s t ruktur och fysikaliska egenskaper i olika 
dimensioner. Då många bergarter ha cn skiffrig eller stänglig s t ruktur kan 
effekten av solsprängning variera avsevärt. Har uppvärmningen varit mycket 
stark och lokal, t. ex. i närheten av d d , kan resultatet bli s.k. skörbränd sten, 
som blivit genomsatt av talrika sprickor. 

En bergart utgöres av cn sammanvuxen massa av enskilda mincralkorn. 
I gränsytan mellan mincralkornen, den s.k. in tcrgranularytan, kan vatten 
(Utfundera in i bergarten. De flesta bergarter äro därt i l l genomsatta av en 
stor mängd makroskopiskt skönjbara sprickor där vatten kan samlas. Dä 
vattnet fryser, ökas dess volym med omkring 10 %, och det tryck pä om
givningen som isen utövar kan som bekant verka sprängande, varvid s .k. 
t rostsprängning kan inträffa. Särskilt starkt verkar denna effekt under sen
vintern, då dagsmejan ger smältvatten, som varje natt fryser till is. Stenen 
kan dä utsät tas för en h d serie av upprepade påkänningar , tills den slut
ligen brister genom utmat tn ing. Den slutliga bortplockningcn av större eller 
mindre lösa fragment av en vit trande bergart sker genom erosion av vind 
och vatten. 

Kemisk vittring angriper selektivt vissa mineral , varigenom en bergarts 
yta luckras upp eller blir oregelbundet korrodcrad. Den kemiska vittringen 
förorsakas ofta av svaga syror såsom kolsyra och humussyror , vilka ibland 
förekomma i grundvattnet . Genom att vittringen har obegränsad tid till för-
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Fig. 1. Schematiserad detalj profU iiuer trittrlngsförhällanden vid hällrisl-
ninijarnn i Ekenberg, Norrköping. — Scheinalized uerticul section detail 
Illustrating condltion» governing the weathering of the diff carving» at 

Ekenberg, Norrköping, 

fogande kan även ämnen som uppträda i mycket läg koncentration medverka. 
Sälunda lösa sig koldioxid, kväveoxider och svavlets oxider i regnvattnet 
till respektive kolsyra, salpetersyra, och svavelsyra, vilka angripa mänga 
bergartabildande mineral . I närheten av städer och industr iområden iir luften 
i särskilt hög grad bemängd med dessa sura oxider som cn följd av den 
allt intensivare förbränningen av fossila bränslen för uppvärmning och 
energiproduktion. En bergarts motståndskraft mot kemisk vit tr ing är be
roende av bergartens mineralogiska sammansät tn ing. Mineralet kalctt, som 

ingår i kalksten och i vissa sandstenar samt som inslag i några metamorfa 
bergarter, är lättlösligt i svaga syror, vilket medför, att nämnda bergarter 
äro särskilt känsliga för kemisk vit tr ing. 

I några fall ha r det vari t Böjl igt atl få närmevärden på hur snabbt 
vittringen sker på häl l r is tningar . 

Pä hål l r is tningarna vid Po t t um i Tanums socken, Bohuslän, kan man 
sålunda observera, att den av inlandsisen g ladals l ipade ytan iir obetydligt 
vittrad där den legat blottad. D d lägst liggande partiet av de ristade häl larna 
har efter r i s tn ingst i l l fä l ld blivit täckta av humusblandad lera. Kör några 
år sedan befriades även detta bäl lpar t i från jord, och det visade sig då, att 
bergartens yta på det tidigare jordtäckta området till flera mill imeters 
djup korrodcrals genom kemisk vit tr ing. Bergarten utgöres av en rödlätt , 
meddkornig granit , vars fältspat synes ha påverkats av markens kolsyra 
och humussyror . I detta fall är r istningen tydligen bäst skyddad, när den 
ristade hällens yta ligger blottad. 

På andra håll råder däremot ett rakt motsat t förhållande beträffande 
vittring i olika miljöer. Häl l r is tningarna vid Ekenbcrg nära Norrköping 
ligga i cn grå, finkornig, muskovitr ik gnejs, som har en stupning av om
kring 60". Här och var observeras håligheter efter uvlossnade part ier av 
bergarten. Avsprängningarna äro av oregelbunden form med varierande djup 
och ha cn volym av storleksordningen från någon kubikcenlimetcr till flera 
kubikdecimeter. Dessa skador kunna ej säkert dateras, men ha troligen upp-
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Fig. 2. Mikrofotogrnfi au slipsnitt från vlttrlngigta vid Ekenberg, Norrköping. 
Det mörka skiktet som delvis läcker bergartens yta, synes vara lerartade 
mineral, anhopade genom pottglacial kemisk vittring pu den blottade sten-
ytnn. 80 ggr först. — .1 mlcroscopic photograph of Ute polithed thin section 
from a weatbercd rock surface, at Ekenberg, Norrköping, l h e durk strntum 
which partially overlies the face of the rock appears to be nn argillaceous 
mineral, accuinulated as a resnll of post-gladal cheinicul weulhering of the 

exposed slone surface. Magnified 80 lime::. 

s tåt t tämligen sent, dä de visa cn tydligt friskare yta än den ristade hål ly tan 
runt omkring. Även denna i huvudsak ostörda hiillyla, som bar bibehåll i t 
en rundad form, har dock förlorat sin Ursprungliga glacialslipadc yta. En 
sådan ytlig vittring av storleksordningen 1 mm i sen postglacial t id torde 
vara resultat av cn samverkan mellan kemisk vittring och erosion genom 
vind och vatten. Bergarten bar tydligen särskilt dålig motståndskraft mot 
mekanisk vit tr ing, vilket är cn följd av dess s t ruktur och mineralogiska sam
mansät tn ing . Denna slutsats bestyrkes av iakttagelsen, at t berghällens 
glacialslipadc yta bar bevarats där den skyddals mot frost- och solsprängning 
av ett tun t lager jord. Då hål lområdet har ett tor r t och soligt läge, ä r 
ytvat tnet i jorden väl luftat och har ej verkat korrodcrandc. 

Ytterligare vi t t r ing genom frostsprängning måste såvitt möjligt för
hindras . I första hand bör större fördjupningar i häl larna fyllas u t med cn 
blandning av lika delar sand oeh torvjord, som absorberar och avdunstar 
fuktighet samt genom mekanisk och termisk isolering minskar isbildningens 
skadeverkningar. 

Tyvärr finns det små möjligheter att genom til lförande av nägot mirakel
medel minska skadorna genom vittring. Skadorna skulle endast förvärras 
om bergartens naturl iga sammanhål ln ing och permcabili tct för vatten pa 
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d t konstlat sätt förändras. Den enda utvägen är att studera och t i l lämpa 
de möjligheter till jus ter ing av förhållandena som exemplifieras i na turen . 
Eör att ge en så ömtålig bergart som den ovannämnda häl l r is tningsytan i 
Ekenberg bästa möjliga skydd borde man täcka d d blottade berget med ett 
tunt lager jord — en åtgärd som dock för närvarande kan förefalla alltför 
drast isk. 

De anförda två exemplen visa, att förhål landena från fall till fall kunna 
variera högst avsevärt. Endast genom en undersökning av bergart och lokala 
vit tr ingsförhållanden kan slutsatser dragas för bästa möjliga skydd mot 
vit tr ing på en häl l r is tning. 

Arne Strömberg 

EN CIRKUMPOLÄR K O N F E R E N S 

Den 19—21 maj 1958 hade etnografiska avdelningen vid Nationalmuseet i 
Köpenhamn inbjudit d t antal elnografer, arkeologer och antropologer från 
Nordamerika, Sovjetunionen och Norden för diskussion av sådana företeelser, 
som är gemensamma för de arktiska och angränsande områden av Europa, 
Asien och Amerika. Sådana överläggningar har länge ansetts önskvärda, 
och den nu hållna fär närmast anses vara förverkligandet av d t förslag, 
som Knud Kasmussen framlade på 1930-talet. De mycket livliga diskussio
nerna fördes lill en början i anslutning lill cn serie föredrag, som behandlade 
de cirkumpolära problemen översiktligt med utgångspunkt i tur och ordning 
från Grönland, Kanada, Alaska, Sibirien och Nordeuropa. 

Ett ur nordisk synpunkt särskilt Intressant bidrag var A. P. Okladnikovs 
redogörelser för resultaten av undersökningar i ös t ra Sibirien. Han menar 
sig nämligen diir kunna iakttaga bl. a. inslag, som närmast låter sig jämföra 
med företeelser i Nordskandinavien. Frågan torde vara värd att begrundas 
närmare. Avstånden iir i varje fall inget avgörande hinder — därav fick 
man ett starkt intryck genom vad deltagarna i övrigt kunde redovisa av 
långväga kontakter i dessa nordliga områden. 

Mötet beslöt att uttala sig för önskvärdheten av intensifierat studium av 
kontakter mellan Skandinavien och de sovjetiska områdena under yngre sten
ålder och bronsålder. Della var en av många punkter i en resolution, som 
skulle dels tillställas berörda instanser i deltagarnas länder, dels underställas 
det permanenta r å d d för de internationella kongresserna för antropologiska 
och etnologiska vetenskaper. Förslagens huvudpunkter gällde upprät tande 
— inom ramen för nämnda kongress — av cn internationell kommitté för 
antropologiskt, arkeologiskt och etnologiskt studium av de arktiska områ
dena. Nationella kommittéer skulle bildas i Kanada, Danmark, Finland, 
Norge, Sovjetunionen, Sverige och U. S. A. Särskilt skulle man söka orga
nisera fortsatla internationella möten samt utge publikationer. Som elt an
geläget syfte nämndes att söka ås tadkomma större enhetlighet i terminologi 
oeh kronologiska system inom de berörda områdena. Della var elt önskemål, 
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