EROSION.I.
ADALEN BILDAS.
Hur sig hdr ut, d2irvi nu stir, trir drygt 10.3006r sedan?
Jo, hdr var sjcibotten! Vattenytan stod flera meter 6ver

nuvarandetriidtoppar.Inlandsisenbrir ha varit borta
frin Blekinge, men uppe i Smfllandlflg
snabbtsmiiltandeisresterkvar.
N?irdet grumliga smriltvattnetdiirifrin rann ut i
Baltiska Issjcin(, ett fcirstadiumtiil Ostersjcin,)dalade
finkornigt material (ler4 silt och sand)till botten.
Det bildadesett delta, som s6 sminingom fyllde upp
hela Adalen (och fcirrestenstoradelar av det,
som i dag iir Jamjii.
Deltats dversidakan du se som 6ker och tomtmark
vdsteroch 6ster om jiirnviigsbron, diir du nu st6r.
Slutet pi deltat, 6t scider,ser du bdst,om du fortsdtter
vdgen vdsteruttill Ekedalsvdgen.
Just det! Backenner mot riksvrigenvisar,
hur ett deltaslutkan se ut!
c:a 8.300f. Kr. upphcirdeBaltiskaIssjdn att finnas till!
Sjdn fick niimligen ett nyff utlopp 6ver Viistgdta_
slrittenoch vattenytansjcinko'raskt"frln 20 meter civer
nuvarandeniv6 till niistanZ0 m under.
Med andra ord: deltat, som helt saknadeskyddande
v?ixtlighet,skciljdestill stor del i viig av dalens
iar och bzickar,och dagensAdal bildades.

EROSION.II.
(MEANDERBILDNING.)
Ett vattendrag,somrinner fram i en dal medsvaglutning,
fir ofta ett slingrandelopp. Det meandrar.
Slingornablir medtidenallt vidare.Man kan siigaatt
vattendraget
fcirflyttarsig sjiilvt, det "rcirp6 sig"!
Anledningendr virvelbildningari vattnet,och en
fcirutsiittningat, att materialeti dalbottnenZir
mycketfinkornigt.
Det gfrrtill si h?ir:
Vattnetsstrcimhastighetiir stcirst
i ytterkurvorna.
Diir sker diirfrir en ndtning
(=erosion) av strandbrinken,
som grir den allt brantareoch

I

djupare, samtidigt som material sjunkertill bottenji

J

innerkurvan.
Avlagring

Erosion

EROSION.III.
(KORVSJo.)
Meanderslingornablir
med tiden allt vidare
och vidare.De vdxer
till bfide i sidled och
nerstrcimsoch meanderndset,mellan dem, fir
ofta en piironliknande form.

Vid hdgvattenintriiffar di,
att vattnettar en genvrig
fr6n en slinga till en annan.
Efter ett antal ir har en ny
fcirbindelseskapats, och en
s.k. korvsjci avsncirpts.

Har i Adalen syns pi minga stiillen resterav igenslammadekorvsjriar,
dvs d?irvattnet har brutit igenom fr6n en slinga till en annan.
I islingan framfcir dig, har vattnetd6 och d6 tagit en genvzig.
Niir bildas hrir en ny korvsjci?
Det gfir inte att siiga.Det beror bl.a. p6 nederbrirdensstorlek
och hur viixtskiktet skyddar underlaget.

EROSION.IV.
(RAVTNCTRKUS.)

Del finkorniga material (silt), som utgcirsidorna
i Adalen, blir vid kraftig nederbdrdcivermzittat
pi vatten. Med andraord 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 kallasjordflytning.
Ett exempelpi jordflytning har vi vdsterom oss hdr.
Vi ser en halvcirkelformadinsv?ingningi dalsidan.
Den rivre delen iir mycket brant. Dfifran fdrflyttas
viildigt langsamt (,det tar 6ratal,)material till
ravincirkusensnedre,flacka del.
Denna del iir stdrre delen av 6ret si rik pi
fuktighet, att den dr ndrmastomcijlig
att passerariver. Prova giirna!

EROSION.V.
"FARASTIGAR".
Starkabranter,sombestiravfinkornigtmaterialserofta
tviirrandiga ut. som en trappa frir jiittar. En sfldanrand
bestdrav en 169jordvall. De anvdndsofta av betesdjur
som stigar och kallas diirfcir ofta fiistigar eller ff,rastigar.
Men de orsakasi frirsta hand inte av kreaturstramp. De
iir ett exempelpi jordflytning.
Frir att en sfldanjordvall ska kunna bildas, mlste under-

Iaget
vara
en*t:'jrt#|;#ffi

f;;ili#"*

ingtmateriar

Ribborna framftir dig stir pi var sin"f6rastig"

KYRKSTIGEN.
Har du tiinkt pi, hu'v6ra viigar s6g ut fcir hundra
6r sen?
Det endafordon 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?isthadebara bonde.]euu
riwiga
(bdndernasfamiljemedlemmar,hantverkare,
to{pa.re,
backstugesittareo.s.v.)fick transporterasig tin fots.
Det bodde mycket folk i det vi i dag kallar,,skogen,,.
Ett n.tverk av stigar band sarnmande olika byarna
och boszittningarna.Det tog tid att git,och stigarna
drogs si, att de blev s6 genasom 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 passerademan
ett
stiingseloch viindkorsetsstolpeoch jiirnbeslag iir de
ursprungliga.vandringsledensriderutfdljer i stort sett
Kyrkstigen, som nomrt passerar6n och fortsiitter till
Krikerums by.
Stigenanvdndessom skolvzigav barnen dnnu p6 1950-talet.
Den framvdxandebilismen kriivde biittre vdgar,som ocksi
kunde anvdndasav den storamiingden cyklister.
De mangastigarnahade diinat ut och fick oftast viixa igen.

HUSGRUND.
Redanniir vi rekognoseradefcir vandringsleden,la vi miirke till,
att biickstrandenhiir verkade skodd med sten. Fcir det kunde viil
inte vara en helt naturlig bildning?
Dessutomvar biickfirans fallhcijd s6dan,att man kunde
misstiinka,att den var liimplig frir n6gon form
av m?inskliganliiggning.
Ett svar fick vi, di vi lyckadesrda bort de ndrmasrogenomtriingliga sniren pfr backensviistsida.En niistan kvadratisk
husgrund triidde fram ur riset.
Men var det resternaav en kvarn eller efter ett klapphus (=tylifthus)?
En skifteskartafren 1880-taletvisadeett par kvarnar
i biick-systemetnorrciver,men ingen hiir.
Av en tillfiillighet fick vi ta del av en karta frin ett skifte,
som eigtrum 1808- 1810.och diir fanns "var" kvarn markerad!

Ett vanligt sdtt, att utnyttja
strcimmandebiickar var, att
anlaggaen skvaltkvarn, d.v.s.
en kvarn med ett liggande
skovelhjul.

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

Norr om kvarngrundenfinnsresternaaven v6g,som lederner till
kvarnen.Kantstenarna
liggerprydligt upptravade
efter varandra.

