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Karna Lidmar-Bergström

Geografi 
– berggrundens storformer och samhället

Rumsliga analyser och överblick
Geografiämnet har ett speciellt verk-
tyg, kartan. Med hjälp av kartor kan man 
studera olika fenomen i olika skalor. I li-
ten skala får man dessutom en överblick, 
som inget annat ämne ger. Men i dag är 
det specialisering som gäller. Annars får 
forskarna inga pengar. Detta har innebu-
rit att det, som baserades på överblick, kar-
tor i liten skala, är ute inom alla naturve-
tenskaper. Mycken kunskap om Sverige 
har därför försvunnit, men kunskapen är 
betydelsefull för dagens samhälle. Om 
man t.ex. analyserar den rumsliga fördel-
ningen av berggrundens ytformer i liten 
skala (dvs. berggrundens storformer), får 
man en överblick av dagens landskap och 
kunskap om hur det kommit till.

Berggrundens storformer  
– ytor
Sverige är unikt bl.a. eftersom Rudberg 
(Rudberg 1960) en gång gjorde en karta 
med utbredningen av landets stora berg-
grundformer. Han publicerade den i en lä-
robok för geografistudenter men inte i en 
vetenskaplig tidskrift. Den är därför okänd 
för dagens internationella forskarvärld. 
Kartan är tillförlitlig. Rudberg hade gått 
igenom alla topografiska kartblad i hela 
Norden och klassificerat reliefen (muntlig 
information). Han hade följande grupper 

av former i urberget: slätter, sprickdals-
landskap, bergkullterräng, bergkullslätt. 
Efter utbredningskartan gjorde Rudberg 
en tolkningskarta (Rudberg 1970) för At-
las över Sverige, där han relaterade stor-
formerna i urberget till den sedimentära la-
gerföljden. Detta var en helt unik metod, 
okänd för både internationella naturgeo-
grafer och geologer. Ämnet låg mitt emel-
lan naturgeografi och geologi och var tvär-
vetenskapligt, på gott och ont. Speciellt la 
Rudberg ut stora ytor som ett sub (=under)-
kambriskt peneplan.
 Detta tog jag tag i, eftersom det nu fanns 
nya data om både reliefen (digitala höjd-
data) och de Sverige omgivande havs-
bottnarnas geologi (Lidmar-Bergström 
1994, 1995 1996). Med hjälp av 241 digi-
tala höjdprofiler (114 O-V, 127 N-S) och 
geologin, som kunde läggas in på profi-
lerna, kunde jag göra en nykartering. Jag 
fick som geograf en överblick och karte-
rade berggrundens storformer i liten skala 
(Fig. 1 och 2). Jag kunde relatera stor-
formerna i urberget till det sedimentära 
täcket. Profilerna visade speciellt ytornas 
lutning, som man tidigare inte kunnat se. 
Det var både metoden (med profiler och re-
lationen till det sedimentära täcket av ur-
bergets former) och den geografiska över-
blicken i den lilla skalan, som gjorde en ny 
tolkning möjlig. Man kunde se hur ytorna 
förhöll sig till varandra. Det visade sig att 
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Fig. 1. Sydsveriges storformer, karterade som ytor, enligt Atlas över Sverige 1994. För namnen på 
ytorna se Fig. 2 (Lidmar-Bergström 1994).
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Fig. 2. Nordsveriges storformer som ytor enligt Atlas över Svergie 1994 (Lidmar-Bergström 1994).
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Rudbergs slätter i Småland kunde bestå 
av både det subkambriska peneplanet och 
tertiära (tiden före istiderna) slätter med 
restberg. Det var nämligen vinkelskillnad 
mellan dem. Dessutom kunde helt nya ytor 
definieras.

Berggrundens storformer 
– betydelsen av försvunnen 
vittringsmantel (saprolit) för att förstå 
deras uppkomst
Jag och mina medarbetare karterade också 
förekomster av djupvittring (saprolit) i fält 
(vi hade fått läget för många lokaler; i all-
mänhet ser man nämligen ingenting av sa-
proliten), lervittring och grusvittring (Lid-
mar-Bergström et al. 1997). Lervittringen 
innehåller rundade kvartskorn medan grus-
vittringen innehåller kantiga kvartskorn, 
vilket visar att den senare är ung. Sprick-
dalslandskapet i södra Sverige har alltså 
uppstått genom djupvittring av sprickor 
i urberget, men det kan ha uppstått både 
genom grusvittring och genom lervittring 
(här kaolinvittring) av sprickor. 
 Kaolin-(här ler-)vittringen finns alltid i 
anslutning till rester av täckberg från jura 
eller krita. Grusvittring finns i sprickdalar, 
inskurna i det upphöjda subkambriska pe-
neplanet i NÖ Småland. Den släta yta, som 
identifierar det subkambriska peneplanet, 
har däremot ingen grusvittring i kontak-
ten med täckberget. Dagens landskap vi-
sade sig alltså ofta ha ett mycket gammalt 
ursprung. Nyare processer, som glacialero-
sion, har i allmänhet bara satt sin prägel på 
landskapet i detalj. Det är dock detta man 
ser i fält. Naturgeografernas överblick är 
unik. De rumsliga analyserna i liten skala, 
överblicken, gav unika resultat.

Berggrundens storformer  
– ytor och saproliter
De större berggrundsformerna kunde kar-
teras som tillhörande olika ytor. I Sydsve-
rige (Lidmar-Bergström 1988; Lidmar-
Bergström et al. 2017; Fig. 1) finns tre 
stora ytor:

1. Det subkambriska peneplanet (peneplan 
= nästan platt yta). Det är platt, men lu-
tar olika mycket på olika ställen. Det 
är ungefär samma yta som finns under 
vendiska och ordoviciska täckbergarter. 
Det kan kallas för det primära penepla-
net. 

2. Subjurassiska och subkretaceiska etsa-
de ytor (etchytor) är kuperade. De har 
bildats genom en djupgående kaolin-
vittring av sprickor. Efter att vittrings-
materialet eroderats bort fås en kuperad 
relief (både bergkullterräng och sprick-
dalslandskap), som senare ytterligare 
omformats. Dessa, i huvudsak, subme-
sozoiska ytor lutar oftast. 

3. Slätter med restberg i trappsteg. Dessa 
senare ytor är horisontella och deras ne-
dersta trappsteg skär över de lutande 
ytorna. De måste därför vara yngre. Da-
teringar av ytan i Sydvästra Småland vi-
sar på en miocen (tidig sentertiär) ålder 
(Japsen et al. 2016).

Bergkullterräng och 
sprickdalslandskap
Det visade sig alltså att både bergkullter-
rängen och sprickdalslandskapet var bil-
dade genom djupvittring av sprickor, men 
djupvittringen hade gått längre då det 
gällde bergkullterrängen än då det gällde 
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sprickdalslandskapet. Båda landskapsfor-
merna kunde dock ha olika ålder. Berg-
kullterrängen är ursprungligen ofta juras-
sisk eller kretaceisk, men den kan också ha 
uppstått sent, genom en långtgående grus-
vittring i sprickor under pliocen (tiden pre-
cis före istiderna) av det upphöjda sub-
kambriska peneplanet. Detsamma gäller 
sprickdalslandskapet. Typen av landskap 
säger alltså mycket lite om hur gamla de 
stora dragen är.

Branter
Det visade sig också att det i östra Små-
land lutande subkambriska peneplanet i 
allmänhet avslutas i väster av en erosions-
brant ned mot det Sydsmåländska pene-
planet (tertiär slätt med restberg). Det gick 
med överblicken att tydligt skilja mellan 
förkastningsbranter och erosionsbranter. 
Ofta kan man se tydliga förkastningsbran-
ter i relation till det subkambriska penepla-
net. Förkastningarna har gett upphov till 
flera av Mellansveriges mårdar och Söder-
törnshorsten. Förkastningarna i östra Mel-
lansverige går i Ö–V-lig riktning. I Väner-
området kan man se flera låga och svagt 
böjda förkastningsbranter i en ungefärlig 
N–S-lig riktning.

Sveriges infrastruktur
Viktigt för infrastrukturen är kunskaper 
om hur dagens relief kommit till. Denna 
kunskap finns i allmänhet inte hos dagens 
svenska geologer. Det mesta av den gamla 
kunskapen om Sveriges större berggrunds-
former, som naturgeografer en gång fors-
kade fram, är glömt och den nya kunskap, 
som forskats fram, är inte inne. Kunskapen 

är dessutom unik i världen. Den finns inte 
heller inom något geologiskt ämne. Det är 
överblicken, den rumsliga analysen i li-
ten skala, som geograferna hade, som gett 
kunskapen.
 Speciellt viktigt för infrastrukturen är 
kunskapen om att djupvittring (saprolit) 
finns kvar, även om den för det mesta inte 
syns. Rumsliga analyser av storformer-
nas utbredning ger ofta kunskaper om var 
vi kan förvänta oss rester av djupvittring. 
Glacialerosionen har oftast tagit bort alla 
vittringsrester, så för att hitta dem måste 
man i allmänhet ha fått reda på var de finns 
av någon med mycket god lokalkännedom. 
Kunskaper om möjlig kvarvarande djup-
vittringsmantel (saprolit) i sprickor kan 
vara viktiga för att förstå problem man kan 
träffa på vid arbeten i berget. I allmänhet 
tillfrågas geologerna, men de känner säl-
lan till vad naturgeografer forskat fram. 
Det är annorlunda i Norge (Olesen 2004, 
2007; Olesen och Bjørlykke 2007, Castens 
2011), där man på NGU har projekt om 
vittringsproblemen vid tunnelbyggning.
 Ytorna kan också användas för tolk-
ning av fanerozoisk tektonik, dvs. rörel-
ser i jordskorpan som tillkommit efter ur-
bergets bildning. Urberget i Sverige kan 
vara indelat i block, som kan identifieras 
i relation till det subkambriska peneplanet. 
Geologerna beskriver blocken, men förstår 
inte varför de kan identifiera dem (Tirén 
och Beckholmen 1989, 1992). 
 Eftersom Sveriges kunskaper, om hur 
reliefen tillkommit, är unika, behöver na-
turgeografer, kunniga i detta, i framtiden 
anställas vid Naturvårdsverket och Läns-
styrelser. Geologerna behöver dessutom ta 
till sig kunskap, som bara finns hos natur-
geografer. Naturgeografer kan ofta mer om 
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ytformerna än geologer och har en över-
blick, som geologerna saknar. Kunska-
pen om Sverige är viktig för framtiden. En 
gång i tiden myntades begreppet geodiver-
sitet (Johansson 2000) av en kunnig natur-
geograf, men används inte i dag. 

Geografiämnet behöver förnyas
Då geografiämnet vid universiteten de-
lades på 1950-talet i naturgeografi och 
kulturgeografi försvann de rumsliga ana-
lyserna från naturgeografin. Bristen på 
regionala beskrivningar har också haft 
förödande konsekvenser för geologin och 
andra naturvetenskaper. SGU (Sveriges 
Geologiska Undersökning) har t.ex. över-
givit sin kartering. Geograferna sysslade 
förr mycket med helheter. Det är visserli-
gen svårt, men ack så nödvändigt. I dag är 
den allmänna kunskapen om naturen då-
lig hos samhällsvetare. För att föra kun-
skapen om naturen vidare, har hela geo-
grafiämnet en viktig uppgift. Man behö-
ver utbilda lärare till skolan. Universiteten 
behöver utbilda forskare som analyserar 
utbredningsbilder av naturvetenskapliga 
företeelser. Geografiämnet behöver för-
nyas både för skollärare och doktorander. 
I dag tas både doktorander och stolspro-
fessorer i naturgeografi vid universiteten 
från andra ämnen än naturgeografi. En hel 
del geokunskap om Sverige har försvun-
nit. För vår gemensamma framtid är geo-
grafin med sina rumsliga analyser en vik-
tig faktor.
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