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::l tt, då världen åter kommit i de ef
te!"längtade fredsg;ängorna, bli va rik
t ad betydligt, därigenom att flygaTe un
~ler sin kMll;p föl' sina och an,dras Li,v 
Ert sig att allt mera sä-kert befara de 
11ögre rymderna, varigenom nog såda
na väderleU~skartor kunna :komma att 
l)liv,a uPlPrättade jfumväl rör de högre 
l uftlagren, - på samma sätt l{iommer 
i:Lå nog ä'ven den " lilla meteorologien", 
den s'om behandlar vä-derleks,förutsäg
ningår eftelr naturtecken eNer eljes 
efter ortliga ohser,vat10'ller, att bliva 
b etydligt riktad, nämligen med eda-

renheter fr an sistnämllda sI aget ob
servatuoner för J)edömningar av väd
Tet för följande dag vid f.ronterna, 
där man varit särslkilt be'roende av 
regn, dimma, vind, e11er klar sikt 
m. m. Det är den rama nödVländig
heten, som framtvingat d€ största 
framstegen, jämväl på meteorol,olgiens 
område. .o0h med vetenska'plig för
Idaring av de vunna erfarenheterna, 
med hän'syn j,ällllV,äl till ortliga säl'
egenheter, göras även på detta om
råde landvinningar. 

Sektion III. fasta jordskorpans fysik. 

AXEL HAMBERG: Iakttagelser 
:{iver sjöisens rörelser på sjön Sommen 
i februari och mars 1918. 

Bildningen av rä[,ar, som ju föru.t
s ätta en viss rörelse hos sjöisen, är 
ett föl' den svenska lantbefoNmingen 
uekant fenomen och omtabs redan av 

OlaUJs M.agl1lUs. Ett annat hitJlörande 
fenomen, s'om varit fö,remM föl' ame
!'ikanska och svenska geologers in
tresse, är iskantens ulPlPskruvning mot 
land, enär den förorrs,akar utbildning 
av strandvaUar och tel'l'asshak. En 
förklaring till istäckets utvidgning 

if.' ig. 1. Öyerskjlltning av sjöis pR stranden av Som men mellan BI ;'\yik och Liljeholmen . 
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lä.mnades av G. K. Gilbert: Vid sam
mandragning genom avkylning UJPPstå 
sprickor i istäcket, vilka fyllas .med 
vatten, som fryser. När isen därlpå 
uppvä'rrJ;Hls, utvidgas den. E. R. Buck
ley har gjort mycket intressanta stu
<lier öv,er strandv,allar och istäckets 
förhållanden på några sjöar i WisClou
son. Iss'kjutna ,vallar ha i Sverige 
studera,ts av J. P. Gustafsson. Från 
N ord tyskland föreligga liknande iakt
tagel,ser av G. Braun. 

Under en san<atori8iVistelse vid sjön 
SOmID1en vintern 1917-18 foretog sig 
föredraganden under slutet av feibr. 
och första hälften av mar,s 1918 stJu
<lier över isens' rö'relsefenomen på 
nämnda sjö. Bland annat gjordes e,f
ter anbringande aiV ett märke på isen 
och tvenne fixprunkter ,på land verk
liga mlätningar över isens rörelse. 

Det viktigaste a:esulta:tet aiV dem 
sammanställes i nedanstående t,abell: 

Lufttemp. 

Datum 
Min. 

I 
Max. 

, Febr. 28 - 4 + 2 
Mars 1 - 8 - 1 

» 2 - 9 ° » 3 - 12 - 1 
» 4 - 6 - 4 . » 5 - 1 + 3 
» 6 - 4 + 4 
» 7 - 4 + 3 
» 8 - 9 + 2 
» 9 - 8 + 7 
» 10 - 7 + 7 
» 11 -~ 2 + 2 
» 12 ° + 4 

I' 
» 13 - 1 + 3 
» 14 - 2 + 3 

I » 15 - 4 + 5 

:1 
» 16 - 5 + 6 
» I 17 - 7 _L 7 I 

Under dessa 17 dagar vandrade så
lunda observationspunkten 40,7 cm. 
mot stranden och nästan häHten så 
myek:et parallelt med den samma. 
Rörelsehastigheten mot 1and öiVerens
stämmer ungef,är med vad man enligt 
Gilbert:s teori och med ledning av de 
observera,de minimrum- och maximum
temperaturerna i luften kan beräkna 
för ett istäcke av den bredd Sommen 
har vid ifrågav,arande plats, eller 
omkr. 1/2 km. 

Verkningarne 'av isens utvidgning 
voro storartade; ö'verallt utmed str'än
derna sköt isen 'Upp, där sjön var bre~ 
das t i 2 m. höga UJPpåtriktade kan
ter. Endast sällan uplpträ,dide veck ä
isen f,ramför s,t1'länderna. Egentliga 
vallar observerades end,ast i strand
bildningar, hestående av lösa växt
lämningar, troligen var isens mäktig
het (30 cm.) för liten för 'att rå på 
de t,äm1igen fasta moränbildninga'rne. 

Avst"nd Isrörelse Summa rörelse 
från ismär-

ket till mot cm. 
närmaste stranden 
strand· 

I cm/dygn 
Vinkelrätt I Parallelt 

märke mot strand med strand 
1l1. 

7,502 

7,495 0,35 0,7 

7,456 2,0 4,6 

7,440 0,8 6,2 
7,417 2,3 8,5 
7,310 10,7 , 19,2 
7,230 8,0 27,2 11,0 
7,177 5,3 32,5 16,0 
7,156 2,1 34,6 
7,157 -,0,1 34,5 

I 
7 ,165 
7,103 6,2 40,7 21,8 
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Fig 2. Östra delen av l':'ik tdirs öI'er "ikelt 
vid Romanäs. 

I en isometrisk sjö a v regelbuIl'den 
enkel f,orm torde isens l'örelse kunna.. 
hänföras till ett centrum. Men en så 
komplicerad sjö som .sommen hal' fler e ' 
rÖl'elsecentr·a. I gränsen mellan dem 
s'ker rörelsen från båda hållen och. 
resulterar i en antiklinal, som sedel'~ 
mera övergår ien krosszon av kom~ 
plicerad karaktä-r, fig . 2, Detta ä-l' d e 
fö,r vintertrafiken så hinder,liga rå
karne, som fö'retr·ä-desvis ulPpträda vill 
uddar, 110lmar, mynningen av vikaI
och böjningar av vattendraget, fig, 3 .. 
Råkarna upptr,äda .ejalltid på s'amma
platser olika år. RåIlmr och is,skjut
ningar är,o Ipå de svens'ka in6jöaTne
under snöfatltiga och kalla vintrar ett 
·storartat naturfenomen. som väl kan 
fört j äna ett omnämnande i den veten
skapliga litteraturen. 

Fig. 3. Karia öI'er norrh,istra delen al' SOIll ~ 
men, angivande läget a" I'"kar (linjen meJ 
tvärstl'eck) samt några 111äl'kligal'e springor" 

(enkla linj er) i mars 1\,J] 8. 
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