
EROSION. I.

ADALEN BILDAS.

Hur sig hdr ut, d2ir vi nu stir, trir drygt 10.300 6r sedan?

Jo, hdr var sjcibotten! Vattenytan stod flera meter 6ver
nuvarande triidtoppar. Inlandsisen brir ha varit borta

frin Blekinge, men uppe i Smflland lflg
snabbt smiiltande isrester kvar.

N?ir det grumliga smriltvattnet diirifrin rann ut i
Baltiska Issjcin (, ett fcirstadium tiil Ostersjcin,) dalade

finkornigt material (ler4 silt och sand) till botten.
Det bildades ett delta, som s6 sminingom fyllde upp

hela Adalen (och fcirresten stora delar av det,
som i dag iir Jamjii.

Deltats dversida kan du se som 6ker och tomtmark
vdster och 6ster om jiirnviigsbron, diir du nu st6r.

Slutet pi deltat, 6t scider, ser du bdst, om du fortsdtter
vdgen vdsterut till Ekedalsvdgen.

Just det! Backen ner mot riksvrigen visar,
hur ett deltaslut kan se ut!

c:a 8.300 f. Kr. upphcirde Baltiska Issjdn att finnas till!
Sjdn fick niimligen ett nyff utlopp 6ver Viistgdta_

slritten och vattenytan sjcink o'raskt" frln 20 meter civer
nuvarande niv6 till niistan Z0 m under.

Med andra ord: deltat, som helt saknade skyddande
v?ixtlighet, skciljdes till stor del i viig av dalens

iar och bzickar, och dagens Adal bildades.



EROSION. II.

(MEANDERBILDNING.)

Ett vattendrag, som rinner fram i en dal med svag lutning,
fir ofta ett slingrande lopp. Det meandrar.

Slingorna blir med tiden allt vidare. Man kan siiga att
vattendraget fcirflyttar sig sjiilvt, det "rcir p6 sig"!

Anledningen dr virvelbildningar i vattnet, och en
fcirutsiittning at, att materialet i dalbottnen Zir

mycket finkornigt.

Det gfrr till si h?ir:

Vattnets strcimhastighet iir stcirst
i ytterkurvorna.

Diir sker diirfrir en ndtning
(=erosion) av strandbrinken,

som grir den allt brantare och

djupare, samtidigt som mate-

rial sjunker till bottenji

innerkurvan.

Avlagring

I
J

Erosion



EROSION. III.

(KORVSJo.)

Meanderslingorna blir
med tiden allt vidare
och vidare. De vdxer
till bfide i sidled och
nerstrcims och meander-
ndset, mellan dem, fir
ofta en piironliknande form.

Vid hdgvatten intriiffar di,
att vattnet tar en genvrig
fr6n en slinga till en annan.

Efter ett antal ir har en ny
fcirbindelse skapats, och en
s.k. korvsj ci avsncirpts.

Har i Adalen syns pi minga stiillen rester av igenslammade korvsjriar,
dvs d?ir vattnet har brutit igenom fr6n en slinga till en annan.

I islingan framfcir dig, har vattnet d6 och d6 tagit en genvzig.

Niir bildas hrir en ny korvsjci?

Det gfir inte att siiga. Det beror bl.a. p6 nederbrirdens storlek
och hur viixtskiktet skyddar underlaget.



EROSION. IV.

(RAVTNCTRKUS.)

Del finkorniga material (silt), som utgcir sidorna
i Adalen, blir vid kraftig nederbdrd civermzittat
pi vatten. Med andra ord det blir kladdigt som
lera och kan da bilda en lig vall, som lfingsamt

rdr sig nerfcir branten. Vi fer en form av erosion,
som kallas jordflytning.

Ett exempel pi jordflytning har vi vdster om oss hdr.
Vi ser en halvcirkelformad insv?ingning i dalsidan.

Den rivre delen iir mycket brant. Dfifran fdrflyttas
viildigt langsamt (,det tar 6ratal,) material till

ravincirkusens nedre, flacka del.

Denna del iir stdrre delen av 6ret si rik pi
fuktighet, att den dr ndrmast omcijlig

att passera river. Prova giirna!



EROSION. V.

"FARASTIGAR".

Starka branter, som bestir av finkornigt material ser ofta
tviirrandiga ut. som en trappa frir jiittar. En sfldan rand
bestdr av en 169 jordvall. De anvdnds ofta av betesdjur

som stigar och kallas diirfcir ofta fiistigar eller ff,rastigar.

Men de orsakas i frirsta hand inte av kreaturstramp. De
iir ett exempel pi jordflytning.

Frir att en sfldan jordvall ska kunna bildas, mlste under-
I aget vara en *t:'jrt#|;#ffi 

f;; ili#"* 
i ngt materiar

Ribborna framftir dig stir pi var sin"f6rastig"



KYRKSTIGEN.

Har du tiinkt pi, hu'v6ra viigar s6g ut fcir hundra 6r sen?
Det enda fordon som fanns, var hastskjutsen. visserrigen

i en miingd olika utfciranden, men dock..

viigarna fick djupa hjulspir och var ofta viildigt kladdiga
att gi pfl. och tillging till h?ist hade bara bonde.]euu riwiga

(bdndernas familjemedlemmar, hantverkare, to{pa.re,
backstugesittare o.s.v.) fick transportera sig tin fots.

Det bodde mycket folk i det vi i dag kallar,,skogen,,.
Ett n.tverk av stigar band sarnman de olika byarna
och boszittningarna. Det tog tid att git,och stigarna

drogs si, att de blev s6 gena som m6jligt.
Idealet var fdrstis figelvdgen!

Till Jiimjd miste man di och d6. Till kyrkan och skolan f6rst6s,
men ocksi fcir art handla (eller siilja iigg t. ex.)

vi stir just nu pi Krikerums kyrkstig. Hiir passerade man ett
stiingsel och viindkorsets stolpe och jiirnbeslag iir de

ursprungliga. vandringsleden sriderut fdljer i stort sett
Kyrkstigen, som nomrt passerar 6n och fortsiitter till

Krikerums by.

Stigen anvdndes som skolvzig av barnen dnnu p6 1950-talet.

Den framvdxande bilismen kriivde biittre vdgar, som ocksi
kunde anvdndas av den stora miingden cyklister.

De manga stigarna hade diinat ut och fick oftast viixa igen.



HUSGRUND.

Redan niir vi rekognoserade fcir vandringsleden, la vi miirke till,
att biickstranden hiir verkade skodd med sten. Fcir det kunde viil

inte vara en helt naturlig bildning?

Dessutom var biickfirans fallhcijd s6dan, att man kunde
misstiinka, att den var liimplig frir n6gon form

av m?insklig anliiggning.

Ett svar fick vi, di vi lyckades rda bort de ndrmasr ogenom-
triingliga sniren pfr backens viistsida. En niistan kvadratisk

husgrund triidde fram ur riset.

Men var det resterna av en kvarn eller efter ett klapphus (=tylifthus)?

En skifteskarta fren 1880-talet visade ett par kvarnar
i biick-systemet norrciver, men ingen hiir.

Av en tillfiillighet fick vi ta del av en karta frin ett skifte,
som eigt rum 1808 - 1810. och diir fanns "var" kvarn markerad!

Ett vanligt sdtt, att utnyttja
strcimmande biickar var, att
anlagga en skvaltkvarn, d. v.s.
en kvarn med ett liggande
skovelhjul.

Det iir rimligt att fro, att det
iiven i detta fallet, har varit
friga om en sidan kvarn.

Vattenffiil+

Norr om kvarngrunden finns resterna av en v6g, som leder ner till
kvarnen. Kantstenarna ligger prydligt upptravade efter varandra.


