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T J Ä L  P R O B L E M E T S  G R U N D F R Å G O R .
SAMMANFATTNING AY DE VIKTIGASTE RESULTATEN AV PÅGÅENDE UNDERS ÖKNING AK. I.

av
Fil. lic. Gunnar Beskow.

Efter tjälmötet i Luleå den 5—6 oktober 1925 påbörjade Svenska Väginstitutet un
dersökningar i tjälfrågan, för vilket ändamål en särskild delegation tillsattes. Med 
Sveriges geologiska undersökning etablerades samarbete, och undersökningarna ha 
under de senaste två åren till större delen bedrivits från sistnämnda håll, för medel 
som ställts till förfogande från Svenska Väginstitutet oeli under fortsatt samarbete 
med Väginstitutet genom dess tjäldelegation och dess sekreterare. Försöken, ha i stor 
utsträckning utförts vid Statens Provningsanstalt.

Den egentliga publiceringen pågår i Sveriges geologiska undersöknings skriftserie 
*C; då emellertid på grund av tjälfrågans betydelse önskan framförts om ett så 
snabbt framläggande som möjligt av de nämnda resultaten, kommer, med Chefens 
för Geologiska Undersökningen tillstånd, en föregripande sammanfattning att 
publiceras. Här nedan följer det avsnitt, som huvudsakligen omfattar tjälbildningens 
och tjälskjutningens teori.

De läsare, vilka icke ha intresse för en mer teoretisk framställning vill jag 
erinra om det faktum, att ett stort antal uppslag och projekt under de senare 
åren framlagts, vilka genom teoretiskt resonerande sökt finna en lösning på det prak- 
tiskr-ekonomiska tjälproblemet. Dessa projekt ha mestadels härletts ur felaktiga teo
retiska premisser, vilket är lättförståeligt, då systematiskt forskningsarbete över 
hithörande frågor i stor utsträckning saknats. Då jag här framlägger en del resul
tat av den pågående undersökningen på området är det i den förhoppningen, att 
praktiskt orienterade läsare därur möjligen skola kunna hämta uppslag till prak
tiska åtgärder. För att icke i för hög grad inkräkta på utrymmet har jag endast helt 
kortfattat omnämnt eller helt uteslutit större delen av de försök etc. samt de mera 
speciella teoretiska resonemang, på vilka framställningen grundar sig. — I en senare 
uppsats komma de viktigaste praktiska resultaten att behandlas.

Inledning.
De svårigheter, som framför allt i 

Norrland beredas kommunikationer
na genom tjälningen och tjällossning
en, äro som bekant av trefaldig art.

Man har dels den företeelse, som 
allmänt benämnes tjälskjutning, och 
som yttrar sig i markytans höjning 
under tjälningens gång.* Tjälskjut- 
ningen, enl. denna definition, orsakar 
järnvägarna den största svårigheten, 
och utgör för deras del det egentliga 
tjälproblemet; under tiden från vin-

* Höjningen är resultatet av en volym
ökning vid vissa jordarters frysning och 
beror på en ökning av den frysande jord
artens vattenhalt genom uppsugning un
derifrån, varvid vattenöverskottet ingår i 
form av isränder — en omdiskuterad pro
cess, som längre fram skall närmare be
lysas. Höjningen når på tjälskjutande 
mark vanligen 10—30, stundom upp till 
50 cm.

terns början till den sista tjälrestens 
försvinnande på senvåren tvingar den 
oregelbundna höjningen (under tjä
lens nedträngande) och därefter den 
lika oregelbundna sänkningen (under 
tjälens smältande) till upprepade täta 
kilningar av rälsen längs de tjälskju
tande sträckorna, en åtgärd, som årli
gen drager mycket stora belopp i ar
betskostnad. I regel tillgripes succes
sivt i mån av tillgång den ytterst dyr
bara men likväl lönande åtgärden av 
ur grävning till frostfritt djup.

För vägarnas del orsakar själva 
tjälskjutningen (höjningen) olägen
heter egentligen endast vid barvinter 
eller på våren efter snötäckets avsmält
ning från vägbanorna, då därigenom 
de på grund av tjälskjutningen på 
ömse sidor om vägtrummorna över 
trumman uppkomna, tvärgående sän-

Särtryck ur Svenska väg för eningens tidskrift, liäfte 1, årgång 1929.



korna blottas. Att dessa ofta mycket 
djupa gravar över trummorna orsa
ka framför allt motortrafiken all
varliga svårigheter långt innan tjäl
lossningen skridit så långt, att nå
gra egentliga tjällossningssvårigheter 
yppa sig, är för norrländska vägtek- 
nici (och motormän!) ett allbekant 
faktum.

De för vägväsendet allvarligaste 
svårigheterna i samband med tjälen 
äro emellertid som bekant tjälloss
nings svårighet erna, eller m. a. o. de 
svårigheter, som bero på de upptinade 
jordarternas genom vattenöverskott 
starkt nedsatta bärighet.

Vattenöver skottet kan vara ett inre, 
och utgöres då av det vid tjälskjut
ningen tillförda, omedelbart i is över
gående överskottsvattnet, som vid tjäl- 
smältningen övergår i flytande form. 
De värsta tjäl skjutnings ställena bli 
därför även platser för dylika ab
norma vattenhalter hos den upptinade 
jorden; företeelsen ifråga, som vid vä
gar yttrar sig i vägkroppens ytterligt 
lösa konsistens, med åtföljande de
formationer och ofta genombrott av 
bär- och slitlager, går i allmänhet un
der benämningen tjälskott. Tjälskjut- 
ning och tjälskott, enligt denna defini
tion, äro alltså till tid och art skilda 
företeelser men genetiskt och lokalt 
samhöriga; de äro att betrakta som 
olika utvecklingsstadier av en och 
samma sjukdom i vägkroppen.

Vattenöverskottet kan även utgöras 
av ytligt smältvatten (eller regnvat
ten), vilket hindras att nedtränga eller 
avrinna, och som, i synnerhet med 
hjälp av bearbetningen genom trafiken, 
ytterligt starkt nedsätter vägbanornas 
bärighet. Detta är den av ytliga för
hållanden och åtgärder (ytlig dräne
ring, snövallar på vägkanterna etc.), 
samt framför allt av väderleken under 
tjällossningen beroende allmänna tjäl- 
lossnings svårigheten, som uppträder 
över hela landet.

Tjälproblemet kan alltså med avse
ende på de uppträdande fenomenens

orsak och avhjälpande åtgärders ka
raktär uppdelas i två delvis väsensoli- 
ka problem: det speciellt norrländska 
tjälproblemet (tjälskjutning och tjäl- 
skott) samt det allmänna tjälloss
ning sproblemet (vägarnas ytupp- 
mjukning vid tjällossning och snö
smältning) .

I överensstämmelse med det föregå
ende bliva även de avhjälpande åtgär
der, som kunna vidtagas av trefaldig 
art, med avseende på vad som behöver 
uppnås.

1. För järnvägarnas del erfordras 
ett upphävande av skjutningen (eller 
åtminstone en utjämning så att olik- 
formigheterna försvinna).

2. För vägarnas del erfordras en
dast en sådan minskning av skjut
ningen, d. v. s. isanrikningen vid tjäl- 
ningen, att det tillförda vattenöver
skottet ej är stort nog att vid uppti- 
ningen nedsätta vägkroppens bärig
het under det belopp, som vägbanans 
styrka och trafikens tyngd medger.* 
Skjutningen behöver alltså ej alls helt 
upphävas; även är det tillfyllest, om 
endast den övre delen av vägkroppen 
avskäres från isanrikningen.

3. Med avseende å de allmänna tjäl- 
lossningssvårigheterna erfordras spe
ciella åtgärder för förhindrande av 
ansamlingen av fritt vatten på vägba
norna samt lämpligt sammansatt slit- 
och bärlager.

Dessa tre grupper av åtgärder kom
ma att längre fram närmare behand
las, i den mån den förefintliga prak
tiska och teoretiska erfarenheten det 
tillåter. Dessförinnan torde dock en, 
av utrymmesskäl koncentrerad, fram
ställning av tjålprocessernas förlopp 
och betingelstr vtra motiverad.**

* Därtill komma cle tvära svackorna 
Över trummorna, vilkas olägenhet ju upp- 
häves genom utspetsning av isoleringen 
kring trumman.

** Se även d:r S. Johanssons föredrag 
vid Sv. Vägfören:s årssammanträde maj 
1927, ref. i Sv. Vägför. Tidskr. h. 3, 1927.



Fig. 1. Israndig, tjälad mellanlera, Ramvik. Förf. foto, mars 1927.

Tjälbildningens och tjälskjutningens 
teori.

Över frostverkan i mark äro vär
defulla undersökningar publicerade, 
vilka utrymmet dock förbjuder att 
närmare beröra. Till finnen Kokko- 
nens nyligen utkomna arbete, ” Beob- 
aehtungen iiber die Struktur des 
Bodenfrostes” (Acta Forest. Fenn. 
30. Helsingfors 1926) kan hänvisas, 
i synnerhet beträffande den utmärkta 
framställningen av de frusna jord
arternas strukturförhållanden, illu
strerade med förträffliga fotografier.

Med stöd av iakttagelser å frusna 
jordarter (speciellt vägsektioner å tjäl- 
skjutningspunkter) samt geologisk- 
hydrologisk undersökning vid flera 
hundra tjälskottspunkter, på fuktig- 
hetsanalyser från vägkroppar, på tal
rika avvägningar, på laboratorieför- 
sök, samt på det synnerligen värde
fulla erfarenhetsmaterial, som från 
väg- och järnvägstekniskt håll med

aldrig svikande älskvärdhet ställts till 
förfogande, kan följande kortfattade 
framställning anses vara i sak bevi
sad, ehuru som nämnt bevismateria
let här endast kan antydas.

De olika jordarterna (naturligtvis 
i fuktigt tillstånd) frysa på olika sätt, 
beroende på fini eksgraden. Sandjor
dar, t. o. m. grovmo frysa fullkomligt 
homogent. De finare jordslagen där
emot bli vid frysning israndiga, d. v. 
s. hela den tjälade jordarten är ge- 
nomvävd av ett system av rena isrän
der, eller rättare isskikt, vilka i stort 
sett ligga parallellt med markytan 
(mestadels alltså vågrätt), bildande 
ett tillplattat rymdnät. I lodräta snitt
väggar framträda isskikten som rän
der (fig. 1—3),varför den ej fullt rik
tiga benämningen israndning i fort
sättningen för enkelhets skull kom
mer att användas.

Ju finare jordarten är, dess grövre 
och glesare blir i allmänhet isrand



Fig. 2. Israndig, tjälad lerpelare, frysförsök i »halv
stor skala» genom Sv. väginstitutet å Stat. Prov.-an- 
stalts gård. Yid c:a 4L och 46 cm djup tjockare 
isränder bildade vid genom termoelektriska och 
andra mätningar konstaterade relativa stillestånd av 

tjälgränsen (vid högre lufttemperatur).

ningen; hos leror är den gles och 
grov, blir hos renare mjälor allt fi
nare och tätare, hos finmo hårfin (0,1 
mm. tjocka isränder på c:a  1 mm:s 
avstånd), för att hos grovmo ej alls 
uppträda.

Nu är emellertid jorden mellan is
skikten i en tjälad lera ej hårdfrusen 
utan fullt plastisk; så är även i regel 
förhållandet hos en lättlera (m jäla). 
Om stark köld råder, fryser emeller
tid även jorden mellan isskikten hos 
en upptagen bit tjälad lättlera; den 
temperatur, som i allmänhet rått vid 
undersökningarna i fält (— 10° 
— 15° C) har dock icke räckt till att 
fullständigt frysa själva jorden i en 
verklig lera. I en lera fryser alltså 
en del vatten som rena isskikt; resten 
förblir vid måttlig köld ofruset för
delad i jordarten. Amerikanska för

sök* med frysning av lera visar, att 
hos en ” vattenmättad” lera begynner 
frysningen först något under O-punk
ten, att därvid endast en ringa del vat
ten fryser, att vid sjunkande tempe
ratur alltmer vatten fryser, den sista 
resten i vissa fall först vid — 78° C.**

Ett försök verkställt av Svenska 
väginstitutet visar, vid frysning i na
turen av en grov sand (endast hål
lande adsorbtionsvatten, =  7 viktpro
cent), att fryspunkten hos denna gro
va jordart redan var nedsatt till 
—  0,15 å 0,2° C.

Yid motsvarande frysförsök av lätt 
mellanlera från Ramvik befanns 
temperaturen vid tjälgränsen vara i 
medeltal 0,5° C., d. v. s. frysningen 
började först vid denna temperatur. 
Leran var här vattenmättad.

Orsaken är givetvis följande:
Framför allt adsorbtionsvattnet 

men även kapillärvattnet i en frysan
de jordart står som ovan framhållits 
under molekylära krafters (spänning
ars) inflytande, vilka nedsätta frys
punkten, m. a. o. det kräves en viss 
överkraft för att rycka vattenmoleky
lerna från detta kraftfält och infoga 
dem i en iskristalls atomgitter. Denna 
överkraft måste vara större, ju star
kare den attraktionskraft är, som fast- 
håller vattenmolekylen. Denna krafts 
styrka beror dels på hur nära intill 
mineralpartikeln vattenmolekylen lig
ger, dels på mineralens art. Gold-

* Public Roads, Juli 1926.
** Vid försök, som förf. utfört för att 

utröna denna fråga har en principiellt 
olika och mycket förenklad metodik an
vänts, i det jordartsprovet med en däri 
införd mycket känslig termometer hastigt 
frusits och därefter långsamt uppvärmts 
under konstanta förhållanden. Ur den 
förändring av temperaturkurvan (upp- 
värmningskurvan), som isens smältning 
orsakar, kan fryspunkts- (eller rättare 
smältpunkts-) nedsättningen för alla vat
tenmängder beräknas. Försöken visa en 
allt lägre smältpunkt ju mindre ( — hårda
re bunden) vattenmängden är, och vidare 
en allmänt ökad nedsättning ju finkorni- 
gare jordarten är.



Fig. 3. Israndning i genom jordskred blottad och för första 
gången tjälad såplera. Is =  mörkgrått och vitt. Halikko, Fin

land. Efter Kokkonen. 1:1.

schmidt* har visat att glim
mer ar tade mineral (glimmer, 
klorit, kaolin o. s. v.) på 
grund av sin struktur sär
skilt starkt fasthålla vatt
net i ett elektriskt kraftfält 
kring varje partikel (härige
nom åstadkommes den plas
tiska egenskapen hos ler
or**). Då de glimmerarta- 
de mineralen förekomma 
allt rikligare ju mindre 
kornstorleken är, bli leror
na** väsentligen bestående 
av dylika mineral. Detta för
klarar ytterligare den med 
ökad finleksgrad hos jord
arten alltmer nedsatta frys
punkten för deras vattenhalt; 
i en och samma lera fryser 
först kapillärvattnet, så det 
yttersta skiktet (alltså det 
svagast bundna) av adsorb- 
tionsvattnet, så nästa, o. s. v.

Antag att en kapillärt mät
tad lera avkyles till under 
O-punkten. Större delen, eller 
allt vatten i själva jord
arten hålles under molekylä
ra spänningar, varför dess 
nedsatta fryspunkt ej är 
nådd. Finnes det emellertid en aldrig 
så hårfin spricka, är i denna vatt
nets fryspunkt högre än i själva 
jordarten, beroende på att de nämn
da molekylära spänningarna i spric
kan är o nästan inga. Vattnet kom
mer alltså att frysa först i spric
kan,*** varvid bildas små, mot spric
kans riktning vinkelräta iskristaller, 
vilka med stor kraft växa och vidga 
densamma.

All erfarenhet talar nu för, att i

* Nordisk Jordbrugsforskning, h. 4—7, 
1926—27, s. 434 o. följ.

** Gäller närmast de skandinaviska 
kvartära lerorna.

*** Se S. Johansson, Agrogeologisk un
dersökning av Ultuna egendom, S. G. 
U. Ser- C., N:r 271 (1916), S. 73—74. 
(Årsbok 1915).

leror isskikten utbildas i dessa f. ö. 
föga märkbara sprickor eller diskonti- 
nuitetsytor. Är en främmande kropp 
innesluten i leran, t. ex. en sten, en 
barkbit, träflisa eller dylikt, utbildas 
alltid isskikt utmed dess ytor, vilka 
just erbjuda diskontinuitetsytor, ytor 
med svagare attraktionskrafter ver
kande å vattnet än inne i jord
arten och dessa isskikt fortsätta ofta 
ut i själva jordarten.*

* Även om dylika diskontinuitetsan- 
lag icke från början förefinnas — som t. ex. 
är fallet hos en aldrig uttorkad s. k. såp
lera — måste likväl en iskristallisation 
begynna sedan en större eller mindre un- 
derkylningsgrad uppnåtts, och från kri- 
stallisationspunkterna utbildas därvid ge
nast sprickytor, i vilka iskristallisationen 
fortsätter. Det måste framhållas, att detta 
senare fall i praktiken endast kan in-



Fig. 4 o. 5. Lerpelare efter rörfrysförsök. Jordart: lätt mellanlera fran Ramvik. I mitten av den ena 
jordpelaren en plåtskiva (fig. 4), i den andra ett 3 cm. kvartssandskikt (fig. 5; det tjocka vita lagret). Man 
ser hur bägge verkat isolerande mot vattennppsugningen; i de båda övre hälfterna har det rörligaste vattnet 
dragits npp mot överdelen, som visar talrika isskikt, medan underdelen saknar dylik. Under isolerings- 
lagren följa åter talrika isränder. Vid fotograferiugstillfället hade den yttersta isen i isskikten hunnit 
smälta, varför isränderna synas som mörka sprickor. Framhävas bör, att rörfrysförsöken först och främst 

omfattade hela lerpelare utan några isoleringslager, vilka (här ej avbildade) lerpelare äro 
de som egentligen åsyftas i artikeln. Lerpelarnas diameter är 3,5 cm.

Från många håll har framhållits, 
att omedelbart under tjälgränsen den 
ofrusna jordarten är märkbart torrare 
än längre ned. Denna uttorkningszon 
under tjälgränsen framträder som en

mer eller mindre tydlig spriekighet 
och framgår dessutom tydligt av de 
flesta serier av fuktighetsanalyser 
från tjälade vägkroppar som utförts. 
Den är icke utbildad, då avsmältning 
underifrån äger rum, utan endast vid 
pågående tjälning, då den skrider 
framför tjälgränsen ned mot djupet.

Denna uttorkningszon under tjäl
gränsen är ofta utomordentligt iögo
nenfallande. Åtminstone på hög- 
— senvintern, då tjäldjupet är stort, är

träffa, där på grund av grävning eller dy
likt tjälen för första gången nedtränger i 
såplera- Även i detta fall förefinnes, så 
snart frysningen börjat, ett system av 
sprickor, som ständigt flyttar sig nedåt — 
de isfyllda sprickorna i den tjälade delen 
fortsätta nedåt i den s. k- uttorkningiszo
nens sprickor.



Fig. 6 Schematisk framställning av lodrätt snitt genom tjälskjutande lera under pågående tjälning 
(Fig. A), a =  tjälad del, med tnnnare och tjockare isränder (de senare vertikalstreckade), b =  »uttork- 
ningszonen», med sprickor Fig B visar fuktighetskurvan för samma snitt, med överensstämmande djup. 
Ytan mellan den streckade och heldragna kurvan över tjälgränsen anger den under tjälningen tillförda 
vattenmängden; motsvarande lilla yta under tjälgränsen anger uttorkningsbeloppet inom uttorkningszonen. 

Bilden är konstruerad på grundval av fältobservationer och talrika serier fuktighets- 
analyser, och förutsätter alldeles likformig jordartssammansättning.

den städse mycket smal (c :a  3— 7 
cm ); i andra fall är bredden mer be
tydande. Noggranna studier ha vi
sat, att ofta de understa isränderna

i den tjälade jordarten nedåt fort
sätta i de tomma sprickor, som utmär
ka torrzonen (fig. 7). Likväl måste 
det framhållas, att denna endast in



Fig. 7. Schematiskt lodrätt snitt genom området på ömse sidor om tjälgränsen i mellanlera. Sprick
systemet är isfyllt till en viss nivå — tjälgränsen (den streckade linjen), där iskristallerna upphöra, och 
de tomma (eller rättare luftfyllda) sprickorna fortsätta nedåt i »torrzonen». Under fortsatt tjälning nybil
das is allt längre ned i sprickorna, vilka även ständigt vidgas och nybildas nedåt. På så sätt skrider hela 

systemet nedåt genom leran. Hos grövre (»lättare») jordarter är företeelsen väsentligt otydligare.

nebär en relativt ringa uttorknings- 
grad, högst ett par viktsprocent vatten 
mindre än den kapillärt mättade jord
arten under uttorkningszonen. Stund
om kan den endast otydligt eller icke 
alls iakttagas.

Av fuktighetsanalyserna framgår 
vidare, att vattenhalten i den tjälade 
jordarten är väsentligt mycket större 
än även i den kapillärt fullt mättade, 
ofrusna jorden; vid upptining av ett 
prov av israndad, tjälad jordart* er- 
hålles även rikligt fritt vatten, som på 
intet sätt kan upptagas av den plas
tiska jordmassan; vid kringrörning 
övergår provet till en välling. En be
tydlig ökning av vattenhalten i den 
förut vattenmättade jordarten* sker 
alltså vid dess tjälning i naturligt 
läge, vilken åstadkommer en volym
ökning, d. v. s. en höjning av mark
ytan. Att vattnet tillförts underifrån 
har länge antagits, ehuru delade me
ningar rått om sättet för dess upp
transport. För att pröva den teori, 
som utarbetats redan på grundval av 
fältobservationerna, och som helt an
sluter sig till de av d :r S. Johansson 
redan på ett tidigt stadium framförda

* Fortfarande från tjälskjutande ter
räng.

åsikterna,** utfördes följande frys
försök:

I korkisolerade, lodrätt stående 
glasrör av 3,5 cm diam. packades 
samma jordart (en mellanlera från 
Ramvik) och fick frysa uppifrån vid 
en temperatur av 6—8° C. Yissa rör 
voro med nederändan neddoppade i en 
vattenbehållare (alltså obruten kapil
lär förbindelse), andra upplyfta en
dast en cm över denna vattenyta 
(bruten kapillär-, men fri gaskommu
nikation). Av de senare var ett rör 
fyllt med torr lera; samtliga övriga 
lerpelare voro kapillärt vattenfyllda.

Fullkomligt samma strukturer som 
vid naturligt tjälad jordart erhölls 
(fig. 4—5 ); vidare visade de i förbin
delse med vattenytan stående pelarna 
en avsevärd ökning av såväl vikt som 
höjd (alltså volym ), de något över 
vattenytan lyfta däremot ingen vikt
ökning, och en knappt märkbar för
längning.

Kapillär förbindelse mellan den fry 
sande jordarten och en fri grundvat
tenyta är alltså nödvändig för dess 
vattenökning vid frysning. liknande

** Se den i föregående not citerade av
handlingen samt vidare protokollet från 
tjälmötet i Luleå 5—6 okt. 1925. (Sv. 
Vägförenrs Tidskr., häfte 1, 1926).



försök med olika jordarter ha verk
ställts, alla bestyrkande fältiaktta
gelserna.

Det i en jordart vid frysningens 
början ingående vattnet orsakar en 
endast ytterligt obetydlig volymök
ning (skjutning)*; de stora höjnings- 
belopp, som fastställts, kunna endast 
förklaras genom tillförsel av vatten 
underifrån under frysningens gång; 
denna tillförsel sker kapillärt, och 
kräver obruten kapillär förbindelse 
med en fri grundvattenyta.**

För förklaringen av det mekaniska 
förloppet vid denna vattentillförsel är 
uttorkningszonen under tjälytan av 
stor vikt (fig. 7). Fältiakttagelser 
och frysförsöken i rör visa, att isen, 
som fig. visar, successivt fyller de öpp
na sprickorna i torrzonen (som oav
brutet nybildas under den nedträng
ande tjälytan). Man kunde tänka sig, 
att i denna torrzons sprickor vatten
transporten kunde ske i gasform, en
ligt kalla väggens lag; dock visar 
gjorda beräkningar, att diffusionshas- 
tigheten vid här rådande tryckskill
nader iör  vattenångans partialtryck 
icke når mer än högst tusendelen av 
det belopp, som erfordras, för att 
diffusion enbart skulle kunna för
klara transporten; lokala små kon- 
vektionsströmningar, orsakade av 
temperaturskillnaden, ge knappast 
högre värde.

Processen måste i stället förklaras 
på följande sätt: I en spricka vid tjäl
gränsen i en finkornig jordart, i vil
ken is håller på att kristallisera, vila 
iskristallerna med sina ändar mot 
jordartens sprickytor. Iskristallernas 
plana ändytor äro mycket stora i för
hållande till jordartens partikelstor
lek, och jordytorna äro icke i detalj 
plana utan uppvisa även mycket små 
ojämnheter, av partiklarnas storleks
ordning. Mellan iskristallens plana 
yta och den oregelbundet formade vat
tenhinna, som bekläder den fasta jord
artens yta, förefinnes alltså små tom
rum, av mikroskopisk storleksord
ning (fig. 8). Mellan vattenhinna 
och isyta råder praktiskt taget ingen 
temperaturskillnad, men temperatu
ren är ju (vid tjälgränsen) under 0° 
C. Under 0° C förefinnes en ång- 
trycksskillnad mellan (underkylt) 
vatten och is även vid samma tempera
tur, en skillnad, som växer med ökat 
minusgradtal. På grund av den oer
hört korta distansen erhålles en syn
nerligen stor tryckskillnad (stort 
spänningsfall) per längdenhet, varför 
diffusionshastigheten blir mycket

* För leran från Ramvik utgjorde vo
lymökningen, lielt verksam i en riktning, 
e :a  0,7 mm pr dm pelarhöjd (tjäldjup). 
Denna ökning motsvarar utvidgningen 
vid frysning av 7 vol.-% vatten i leran
— ett värde, som väl stämmer med 
israndningens mängd i den över 
”grundvattenytan” lyfta lerpelaren. Det 
belopp som höjningarna kunna nå utan 
vattentillförsel underifrån blir c:a 1, högst 
2 cm vid normalt tjäldjup i norrländska 
vägar (1—1,5 m). Förutsättningen är 
därvid att jordarten är kapillärt mättad
— är den relativt torr, blir skjutningen 
ingen alls.

** Redan 1914 publicerade S. Johans
son ett försök, som visar tillströmningen 
till den frysande delen från underliggan
de jord (uttorkningen), samt att uttork- 
ningen är störst närmast under tjälytan. 
(Die Festigkeit der Bodenarten etc.; S- 
G. U. Ser. C. N:r 256 (1914; Årsbok 
1913), S- 94), varvid vattentransporten 
förklaras genom en kapillär tillströmning 
till kristallisationscentra. I Ultunaav- 
handlingen (L. c.) fullföljer han tanke
gången, vilken med en del tillägg återfin
nes i hans anföranden vid tjäldiskussions- 
mötet i Luleå. (L. c.). Det bör fram
hållas, att om t. ex- en pelare av fuktig 
lera börjar frysa från ena ändan, sker 
en vattentillströmning från de övriga de
larna; men om den icke står i förbindelse 
med fritt vatten, ersättes icke det från 
torrzonen bortströmmande vattnet; en lo
kal isanrikning sker i den först frusna 
delen, vilken isanrikning blir allt svagare 
ju mer som fryser (emedan överskotts- 
vattenförrådet börjar uttömmas); någon 
ökning av totala vattenhalten sker givet
vis ej, och den lokala utvidgningen av 
den isanrikade delen kompenseras till 
största delen av en motsvarande krymp
ning av den uttorkade — som även förf:s 
frysförsök visa. Någon nämnvärd to
tal volymökning sker ej i detta fall, 
d. v. s. ej heller någon tjälskjutning.



h O.Ö05 mm
Fig. 8. Schematisk bild av kontakten mellan en iskristall i en isfylld spricka nära tjälgränsen och jordarten. 
Jordpartiklarna äro beklädda med ett tunt vattenskikt 'adsorbtionsvatten', och porerna mellan dessa 
vattenklädda partiklar äro även fyllda med vatten (kapitlärvatten; horisontal-streckat) — någon skarp gräns 
mellan dessa båda vattenslag finne* dock icke, och är icke heller utritad. ] poröppningarna synas de inbuktade 
vatteuytorna fmeniskerna), vilka sträva att räta ut sig, och på så sätt åstadkomma en sugkraft ( =  kapillär- 
kraften), vilKen suger upp vatten underitrån. Inom de luftfyllda »halvporerna» närmast intill isytan sker 
vattentransporten i gasform (genom diffusion av vattenånga enligt »kalla väggens lag») — möjligen även 
genom »krypning» av adsorbtionsvattenliinnorna till beröringspunkterna mot isytan — Skalan är givetvis 

godtycklig; med den här valda skalan blir jordarten en fiumjäla. För enkelhetens 
skull är jordarten även framställd som helt ensorterad.

stor.* Vattnet på jordytan avdunstar 
alltså och kondenseras mot isytorna 
(enligt ”kalla väggens” la g ) ; därvid 
sker en uttorkning av jordartens yta. 
Denna uttorkning kan icke nå 
mer än till en viss gräns, emedan 
redan vid begynnande uttorkning 
vattenångans tryck i jordarten börjar 
sjunka under det för det fria vattnet 
gällande;** gränsvärdet är den (mes
tadels ringa) uttorkningsgrad, där 
ångtrycket är =  isens ångtryck; —

* Vid temperaturen — 0,5° C är ång- 
trycksskillnaden vatten : is =  4,414— 3,395 
=  0,019 mm kvicksilver. Om avståndet sät
tes till 0,001 mm blir den per dygn och 
cm2 yta genom diffusion transporterade 
maximala ångmängden (v) i cm3 reduce
rad till 0° och 760 mm kvicksilver:

0.2 • 86400 • 0.019 
760 • O.ooT 

v — 482 cm3
Uttryckt i gram blir detta — — —  • 432

1000
=  0,350 gr., vilket motsvarar ett isskikt 
av 3,9 mm tjock'ek per dygn, eller under 
fyra månaders tjälning (120 dagar) 47 
cm.

** Först avdunstar det av molekylära 
attraktionskrafter obundna eller svagast

uttorkningsgraden kan alltså bli 
större ju lägre temperaturen vid tjäl
gränsen är.

Till den uttorkande ytan sker emel
lertid en utjämnande vattentillström
ning från närmast underliggande la
ger, som därvid uttorkas, ehuru något 
mindre, till detta från nästa, o. s. v., 
d. v. s. torrzonen utbildas. Om den 
kapillära transporthastigheten vore 
tillräckligt stor, skulle aldrig torrzo
nen uppstå, utan det vatten, som från 
ytan avdunstade, skulle genast ersät
tas av motsvarande tillströmmad vat
tenkvantitet. Processens hastighet 
skulle i så fall helt regleras av diffu- 
sionen. Emellertid är kapillära stig- 
hastigheten i vanliga fall betydligt 
mindre än den maximala diffusions- 
hastigheten; det vatten, som avdunstar, 
hinner alltså icke ersättas, varför ut- 
torkningen kommer till stånd; genom 
uttorkningen minskas ångtrycksskill-

bundna vattnet (kapillärvattnet och det 
yttersta av adsorbtionsvattnet, o. s. v.) 
det kvarvarande vattnet är allt hårdare 
bundet, d. v s. dess ångtryck minskas, ju 
längre uttorkningen drivs.



len och därmed diffusionshastighe- 
, som ovan är framhållet, till dess 

n båda hastigheterna bli lika (alltså
, jämnvikt ifråga om rörelsen, ett 

.ontinuitetstillstånd, inträtt).
Den reglerande, det hela begrän

sande hastigheten är kapillära stig- 
hastigheten; efter denna anpassa sig 
de båda andra. Den oerhörda bety
delse, som jordarternas kapillära 
stigkraft och avståndet till grundvat
tenytan får för tjälskjutningsproces- 
sen är därmed uppenbar.

Den egentliga drivkraften är alltså 
den kapillära stigkraften, men denna 
måste bringas i verksamhet, aktiveras, 
genom uttorkningen på grund av kon- 
densation*. Diffusions-kondensations-

* Ingenjör Pöpkes uppfattning av tjäl- 
ningsförloppet (se denna tidskrift samt 
Teknisk Tidskrift) bygger på det anta
gandet, att vattenupptransporten under 
tjälningen, skulle helt och hållet eller över 
långa sträckor ske genom transport i 
gasform och kondensation enligt kalla 
väggens lag. Att detta är absolut omöj
ligt framgår redan av det faktum att, 
beträffande de tjälskjutande jordarna, 
jorden under tjällagret städse är ka
pillärt mättad, d. v. s. står full av 
vatten; genom ett vattenfyllt system kan 
givetvis ingen diffusion av vattenånga 
ske! Vore ingenjör Pöpkes uppfattning 
riktig, skulle t. ex. grov sand eller grus 
vara tjälskjutande, då ju dessa jord
arters porer stå luftfyllda nästan ända 
ned till grundvattenytan. De å sid. 20 
nämnda frysförsöken visade ju även att 
då den kapillära förbindelsen bröts av 
ett smalt luftlager skedde ingen vatten
transport. Dessutom kan den största möj
liga hastigheten av transporten i gasform 
(diffusionen) lätt beräknas; den blir så för
svinnande liten, att även om en diffusion 
genom jordarten, kunde ske (vilket ju icke 
är fallet), skulle den icke kunna åstad
komma mer än en betydelselös bråkdel 
(en tusendel till tiotusendel) av de 
faktiskt konstaterade isanrikningsbelop- 
pen.

Att det av ingenjör Pöpke föreslagna 
täta skiktet verkar isolerande mot vatten
upptransporten är självklart och obestrid
ligt; däremot kan det givetvis icke på nå
got sätt hindra tjälens nedträngande. Det 
”täta skiktet” ur praktisk synpunkt kom
mer att beröras i en följande uppsats, i 
samband med övriga brukliga eller före
slagna åtgärder mot tjälskjutningen.

processen är kvantitativt av oerhört 
ringa mått, och omfattar vägsträckor 
av väl ungefär Vioo mm och mindre, 
men dess kvalitativa betydelse är desto 
större, emedan den är nödvändig för 
att få det hela i gång. Kapillärkraften 
beror ju  på kr ökningen av gränsytan 
mellan vatten och luft (den s. k. me- 
nisken) i jordartsporerna, och ford
rar alltså en viss, om än till ett aldrig 
t$å ytligt skikt eller till själva ytan be
gränsad luftfyllnad av porerna, d. v. s. 
uttorkning, för att bli verksam.

Kapillärkraften kan även sägas 
aktiveras i större eller mindre ut
sträckning, beroende på uttorknings- 
graden; uttorkningsgraden å sin sida 
beror på diffusionen till isytorna; 
denna å sin sida beror på tryckskill
naden vatten : is vid den temperatur, 
som härskar vid tjälgränsen, vilken 
senare beror på vattnets fryspunkts* 
nedsättning i jordarten, som slutligen 
är en funktion av jordartens finleks- 
grad. Detta synes vara en osökt för
klaring till, att de grövre jordarterna 
icke äro tjälskjutande, även i de fall, 
där deras kapillära stighöjd är till
räcklig*: kapillära stigkraften kan 
aldrig aktiveras.**

* Begränsningen uppåt på kornstor
leksskalan av de tjälskjutande jordarna 
kan därjämte förklaras därav, att de gröv
re jordarna sakna förmåga av kontrak- 
tion (sammandragning) vid uttorkning, 
d. v. s. några torksprickor kunna ej ut
bildas.

** Ovanstående förklaring skiljer sig 
från S. Johanssons förklaring i de cite
rade arbetena egentligen endast i det av
seendet, att den förutsätter en (ehuru som 
nämnt i mikroskopisk skala skeende) 
destillationsprocess som aktiverande or
sak (vilken möjlighet J. antyder i tjäl- 
diskussionsinläggen), samt däruti, att 
den mer går in på detaljerna, d. v. s. 
varför en ”vattentillströmning till kri- 
stallisationscentra” sker — en sådan äger 
ju t. ex. icke rum i sand! Rätt intres
sant är det sakförhållande, att vid rör- 
frysningarna de grövsta tjälskjutande 
jordarna (finmo), vilka vid frysning i 
terrängen bevisligen äro tjälskjutande, 
icke visat någon vattenuppsugning (isan
rikning), ej heller israndning annat än en



Den drivande kraften är alltså ka
pillära stigkraften eller rättare den 
” omättade” kapillära stigkraften, d. v. 
s. jordartens kapillära stigkraft mi
nus pelarhöjden (höjden från grund
vattenytan till tjälgränsen).

Formeln för kapillär stigning är 
(per ytenhet):

_
1 • m

Den upptransporterade vattenmäng
den Q är alltså direkt proportionell

ytterligt svag sådan längst npp i röret. 
Orsaken synes vara den, att antingen pe- 
larhöjden varit för låg (vid ifrågavarande 
kornstorlek når kapillära stighastigheten 
vid ringa pelarhöjd mycket stora belopp), 
så att den kapillära tillförselmöjligheten 
varit så stor, att någon torrzon aldrig 
liunnit utbildas, eller också att på grund 
av jordartens täta inpackning i ett glas
rör den för destillationsprocessen erfor
derliga obetydliga luftkvantiteten icke 
kunnat intränga längre än till det översta 
partiet. (Hos de finare jordarterna är 
krympningen så stor, att luft kunnat in
tränga genom bildade springor längs väg
garna; dessutom är där (is)-spricksyste
met mer sammanhängande, och kan leda 
luft från ytan). Ett av finmoproven visade 
ena gången det frös en något kraftigare 
israndning, och en ringa viktökning (= z  
vattenuppsugning), förmodligen beroende 
på olikheter i packningen.

Vilken än den exakta förklaringen till 
ovanstående är, är det otvetydigt, att isan
rikningen (vattenuppsugningen) icke kan 
förklaras endast som en kapillär vatten
tillströmning till kristallisationscentra, 
utan att processen måste äga ett betydligt 
mer komplicerat förlopp.

* Formeln förutsätter att på en ka- 
pillärt mättad jordpelare vilar ett kapillärt 
tomt jordskikt med full anslutning; blir 
icke anslutningen hel, eller är icke den 
”kapillära uttorkningen” fullständig, blir 
vattentransporten mindre än formeln an
giver. Så är förhållandet vid torrzonen 
under tjälgränsen, särskilt beträffande de 
grövre jordarterna- För olika pelarhöjd 
vid en viss jordart gäller emellertid 
formeln, endast att en reducerande faktor, 
c, måste införas. Den fullständiga for
meln för upptransporten till tjälgränsen 
blir alltså

Q =  c • f r " 1) • !L 
1 • m

där faktorn c varierar mellan 1 och 0 och 
är mindre ju grövre jordarten är.

mot kapillära stighöjden (k) minus 
pelarhöjden (1) samt tiden (h ), om
vänt proportionell mot pelarhöjden 
och jordartens specifika motstånd 
(m )**. Förutsättningen för att nå
gon vatten transport alls skall ske är 
alltså att avståndet till grundvatten
ytan icke överstiger kapillära stighöj
den hos ifrågavarande jordart. Be
träffande alla finare jordarter uppfyl- 
les emellertid nästan alltid i vårt land 
detta villkor, men även där pelarhöj
den är mindre än kapillära stighöj
den, minskas ju kraften med pelarhöj- 
dens belopp.

Av formeln framgår, vilken oerhörd 
betydelse pelarhöjden, d. v. s. avstån
det till grundvattenytan spelar för 
vattenupptransporten, d. v. s. vatten- 
( is-) anrikningen vid tjälning =  tjäl
skjutningen, i det att med ökad pelar
höjd motståndet ökas och den verk
samma kraften minskas. De synner
ligen talrika fältiakttagelserna be
kräfta fullkomligt denna uppfattning. 
I de allra flesta fall är på tjälskotts- 
punkterna det tjälfarliga jordartstäc- 
ket mycket tunt (0,4—1,5 m) och 
vilar på vattengen omsläpplig grövre 
jordart (grovmo, -sand, -grus eller 
grövre morän). Terrängförhållande
na hava samtidigt varit sådana, att 
vid starkare nederbörd och ringa av
dunstning (alltså i regel senhösten 
— förvintern) grundvattenströmmar 
med största sannolikhet framgå ge
nom nämnda permeabla lager.

Även vid ett stort antal borrningar 
under sommaren har vid uppnåendet 
av den grövre jordarten fritt grund
vatten framkommit, detta trots att 
skillnaden melan hög- och låggrund- 
vattenstånd i starkt lutande, lättge- 
nomsläppliga terränger är utomor
dentligt stort.

** Motståndet, m, erhålles som inver
terade värdet av permeabiliteten (genom- 
släppligheten), vilken beräknas i volyms
enhet vatten per tidsenhet samt ytenhet 
och längdenhet hos pelaren. Motsvaran
de enheter måste användas vid formelns 
övriga värden.



I vissa fall är den grövre jordarten 
ersatt av relativt styv lera på ringa 
djup, m. a. o. en jordart, som på grund 
av sin permanenta sprickighet kan fö 
ra rikligt grundvatten. I dylika fall 
ar i regel grundvattenvariationen med 
årstiden mindre.

Tjälskottens kända vanlighet i skär
ningar beror på att här vägen förts 
närmare ned mot grundvattenytan, 
vilken mer eller mindre troget följer 
markytans konfiguration (särskilt 
gäller detta lerterränger). Fältarbe
tena hava givit flerfaldiga utomordent
ligt talande exempel på detta faktum. 
Man kan t. ex. se, huru på en väg över 
ett större, svagt buktande ler-mjälfält 
tjälskotten endast uppträda i skär
ningarna samt i varje skärning troget 
motsvarande skärningens längd och 
med sin värsta del i centrum. 
Detta är den vanliga orsaken till 
skärningarnas olägenhet; därtill kan 
komma, att man i skärningen når 
ner till en sämre jordart, liksom även 
motsatsen i flera fall förekommer, var
vid i det senare fallet försämringen 
genom grundvattennärheten kompen
seras.

Enligt den givna formeln är vatten- 
transporthastigheten vid viss jord
art och pelarhöjd konstant, d. v. s. 
den upptransp or terade vattenkvantite
ten är direkt proportionell mot tiden. 
Under frysningens gång kan tjälgrän
sen förflyttas hastigare eller långsam
mare nedåt, d. v. s. den vattenmängd, 
som hinner upptransporteras på viss 
tid kan fördela sig på tjockare eller 
tunnare jordskikt. Tjälgränsen kan 
t. o. m. stå stilla, i de fall då värxne- 
avförseln vid jordytan (eller ” köld- 
tillförseln” ) är =  värmetillförseln 
underifrån +  det frysande vattnets 
kristallisationsvärme. Vid ett par rör- 
frysförsök hölls vattenbehållaren på 
konstant temperatur, varigenom till 
slut ett jämviktsläge erhölls, med 
tjälgränsen stillastående på viss nivå 
i röret. På denna höjd bildades då

tätt liggande extra tjocka isskikt; vid 
ökning av den yttre kölden sänktes 
tjälgränsen, nya tjocka skikt bilda
des på den nya jämviktsnivån, och de 
första tjockare skikten stodo kvar, 
markerande ett tidigare stillestånd för 
tjälgränsen.*

I en tjälad vägkropp ses ofta extra 
tjocka is skikt eller nivåer, där krafti
ga isskikt ligga jämförelsevis tätt; 
dylika nivåer markera tidigare stille
stånd resp. långsamt nedträngande 
av tjälgränsen. Tjälens struktur 
registrerar alltså väderleks- och snö
förhållanden på markytan under tjäl- 
ningsperioden.

* Av mycket stort intresse var ett av 
Väginstitutets frysförsök i ”halvstor ska
la” å Statens Provningsanstalts gård an
der vintern 1927—28. En cylindrisk ler
kropp (lätt mellanlera från tjälskjutande 
terräng vid Ramvik, Ångermanland) av 40 
cm diam. och 80 cm höjd försågs med 
på olika djup inlagda termoelement samt 
isolerades väl på sidorna. Nedtill vilade 
lerkroppen på en sandbädd i en vatten- 
fylld behållare, till vilken genom en trä
ränna nytt vatten kunde tillföras.

Den naturliga frysningen uppifrån på
gick därefter under flera veckors tid. Föl
jande observationer gjordes: Temperatur- 
avläsningar å termoelementen, direkt mät
ning av tjäldjupet genom borrning med 
smal borr och sondering samt avvägning 
av överytans höjd. Härur erhölls tempe
raturfördelningen och temperaturföränd
ringen i provkroppen, tjälens nedträng- 
ningshastighet, tpmperaturen vid tjälgrän
sen, samt tjälskjutningsbeloppet (höj
ningen) med avseende på tiden, — tjäl- 
skjutningshastigheten vid olika tillfällen. 
Slutligen genomsågades provkroppen och 
uppmättes samt fotograferades. Det vi
sade sig, att höjningen fortskred med en
i stort konstant hastighet, oberoende av 
temperaturen och tjälens nedträngnings- 
hastighet, så länge någon köldtillförsel 
till tjälytan ägde rum (mot slutet var 
genomsnittshastigheten större, beroende 
på minskat avstånd till ” grundvatten
ytan” ). Isfördelningen i provkroppen 
visade motsvarande fiörhållande: i övre 
delen, där tjälen trängt hastigt ned, var 
ishalten ringa, men växte i stort sett ned
åt. Där tjälgränsen enligt, observationer 
en längre tid stått stilla eller sänkt sig 
mycket långsamt, uppträdde en särskilt 
tjock isrand eller lågo isränderna myc
ket tätt (se fig. 2).



Vidare är att märka: Under för
vintern 1927 inträffade mycket stark, 
ihållande kyla och föga snö, varför 
tjälningshastigheten blev stor. Yid 
Eamvik, där en av Yäginstitutets tjäl- 
observationspunkter är belägen, var 
tjäldjupet 14 november 1927 30 cm; 
därav omfattande 25 cm den av mel- 
lanlera bestående vägkroppen. Samma 
vägkropp genomskars föregående vin
ter och visade då tjocka isband även 
högt upp (fig. 1 ); tjälningshastig- 
heten hade då på hösten varit ringa. 
Nu visade den tjälade övre delen av 
vägkroppen ytterst sparsam isrand
ning, ofantligt mycket svagare än 
samma lager året förut, helt naturligt 
beroende på den stora tjälningshastig- 
heten. Vid hastig tjälning blir vatten
anrikningen i den tjälade jorden 
ringa.

Av ovanstående framgår de vikti
gaste orsakerna till den stora betydel
se väderleksförhållandena före och 
under tjälningen samt sådana åtgär
der som t. ex. snöplogning erhålla för 
vägarnas t jälf örhållanden: riklig ne
derbörd orsakar högt grundvatten
stånd och därmed stor isanrikning; 
hastigt förlöpande tjälning (genom ti
dig och hård snöplogning eller stark 
frost vid barmark) åstadkommer 
ringa isanrikning i vägbanan och 
vägkroppens översta delar (vilka 
betyda mest för stabiliteten vid 
tjällossningen), men å andra sidan 
blir tjäldjupet större, och tjälytan 
kommer närmare grundvattenytan, 
vilket bör orsaka större total tjäl- 
skjutning och förlänga tjällossnings- 
tiden. En del praktiska frågor inom 
denna ytterst betydelsefulla men 
komplicerade problemgrupp äro be
rörda i en tidigare uppsats,* och nå

* Om snöplogningens betydelse för 
vägarnas tjälförhållanden. Sv. Yägför
on :s Tidskrift 1928, H. 1.

gra andra skola sedermera behand
las.

Tidigare har framhållits, att vat
tenupptransporten till torr zonen blir 
mindre än formeln för den maximala 
kapillära stighastigheten anger, bero
ende på den ofullständiga aktivering
en av kapillärkraften. Aktiverings- 
graden beror på uttorkningsgraden 
samt möjligheten att bilda isränder 
(kontraktionsgraden o, s. v.), och den
na blir med växande kornstorlek allt 
mindre; ungefär vid gränsen mellan 
finmo och grovmo upphör tjälskjut- 
ningen. Detta innebär, att den koeffi
cient c, som ingår i formeln för vatten
upptransporten till tjälgränsen, för 
växande kornstorlek blir allt mindre 
och slutligen får värdet 0. Av de båda 
kornstorleksgränserna för de tjäl- 
skjutande jordarterna beror alltså den 
övre på att den nämnda koefficien
ten går mot 0, den undre på att med 
växande finleksgrad genomsläpplighe- 
ten avtager mycket hastigare än kapil
lära stighöjden växer, så att produkten 
kapillär stighöjd X  genomsläpplig- 
het hastigt minskas vid fallande korn
storlek, och för styvare mellanlera re
dan är så ringa, att ingen upptrans
port kan ske (d. v. s.. jordarten är 
så tät och svårgenomsläpplig, att den 
är praktiskt taget ogenomsläpplig).

De tjälskjutande jordarterna ligga 
inom gränserna finmo — mellanlera; 
att dessa jordarter (åtminstone finmo 
— lättare mellanlera) samtidigt äro 
de, som visa de egendomliga hållfast- 
hetsförhållandena vid vattenmättning, 
som kunna benämnas jäslereegenska- 
per, är ett sammanträffande, som är 
ödesdigert och orsak till att tjälskjut- 
ningarna (höjningar vid frysning) 
senare så lätt bliva ” tjälskott”  (ge
nombrott och deformation av vägba
nan) .

Gernandta Boktryckeri A.-B , Stockholm 1929.




