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Sammanfattning 
 

En studie om De Geer-morän längs med Sveriges västkust 

Josefine Kynde Hämberg  
 

Majoriteten av geomorfologin i Sveriges landskap är produkten av den senaste nedisningen som 

avslutades för ca 8000 år sedan. De Geer-morän är en typ av moränavlagring som härstammar från 

denna nedisning. De Geer-moränavlagringarna har ett omdebatterat bildningssätt samt är landformer 

med en omtvistad innebörd i landskapen världen över. Vad är det som moränavlagringarna åter-speglar? 

Är det avlagringar från svämmande glaciärer, avlagringar formade vid grundstötningslinjen för en 

ryckvis avsmältande glaciär eller kanske avlagringar bildade av sammanpressat material i basala 

sprickor hos en glaciär? Diskussionen om De Geer-moränen har varit långvarig och teorierna är många. 

Här är forskningen inte överens. Det förefaller också att studerad De Geer-morän på olika platser världen 

över inte nödvändigtvis behöver ha haft samma bildningsätt. 

I Sverige förekommer De Geer-morän främst i två områden, längs med kusten i Norrbotten och 

Västerbotten, samt vid den mellansvenska israndzonen. I dessa områden förekommer morän-

avlagringarna som små ryggar i svärmar med några meters höjd. De studier som gjorts i Sverige om De 

Geer-morän har förklarligt nog tenderat att fokusera på dessa två större områden. Men, utöver dessa två 

större områden finns det också ett mycket mindre område beläget längs med Sveriges västkust, ett 

område med samma typ av moränavlagringar. De Geer-moränen här, benämnda Hallands kustmorän, är 

både äldre och färre, dessutom är senaste nedisningens avsmältning i detta område mer ovisst. 

I denna uppsats gjordes ett försök till att övergripligt redogöra för några av de presenterade 

teorierna som föreligger De Geer-moränens bildningssätt. Uppsatsen syftar till att studera och kartera 

De Geer-moränen belägen längs med Sveriges västkust med hjälp av höjddata och sedan jämföra dessa 

avlagringar med den teori som presenteras i bakgrunden för denna uppsats. De Geer-moränen kommer 

även att jämföras med en isavsmältningsrekonstruktion gjord i programmet ICESHEET 1.0, med lokala 

karterade isräfflor i området samt även analyseras utifrån beskrivningarna till SGUs utgivna 

jordartskartor. Förhoppningen var att denna uppsatsen skulle kunna bringa mer klarhet om omfattningen 

och utbredningen av De Geer-moränen längs med Sveriges västkust 

Resultatet som erhölls presenterades bland annat visuellt med framtagna kartbilder. Några av de 

slutsatser som kunde dras utifrån denna studie var att De Geer-moränen längs med Sveriges västkust är 

starkt påverkade av svallning och överlagring av yngre sediment vilket gjorde dem svåra att upptäcka i 

landskapet. Högst troligt är det att förekomsten av De Geer-morän längs med Sveriges västkust är större 

än vad som syns vid dagens marknivå på grund av överlagring, dessutom tyder mycket på att 

avlagringarna fortsätter ut i Kungsbackafjorden och Kattegatt. Det gick för det studerade området att se 

att det fanns ett samband mellan jorddjup och förekomsten av De Geer-morän. Ryggarna var främst 

avlagrade ovanpå drumliner och förekom främst i områden med ett jorddjup på ≥ 5m. Det gick inte att 

dra några slutsatser om De Geer-moränens bildningssätt i området.  
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Abstract 
 

A Study of De Geer Moraine Along the Swedish West Coast  

Josefine Kynde Hämberg 
 

Most of the geomorphology in the Swedish landscape is a product of the last deglaciation that ended 

about 8000 years ago. De Geer moraine is moraine deposits that has debated origins as well as debated 

implications worldwide. What message does the deposits send? What kind of conditions do they reflect? 

Are they perhaps the deposits of surging glaciers, or deposits formed at the grounding lines of melting 

glaciers or perhaps are they squeezed ridges formed in basal crevasses of glaciers? The discussion in 

research worldwide about the origin of these features have been going on for a long time and there is a 

lot of different theories about how the deposits are formed.  

The De Geer moraines in Sweden are mainly located in two larger areas, one of them being along 

the east coast in Norrbotten and Västerbotten, and the other one being a large belt of deposits that are 

located parallel to the big Swedish lake Vänern. The majority of the published articles about De Geer 

moraine in Sweden are therefore understandably about these two larger areas, however there are also a 

much smaller area of De Geer moraine along Sweden’s west coast. These deposits are called Halland’s 

coastal moraines and are not studied to the same extent as the other two areas. 

This bachelor thesis aims to, in a general way, describe some of the different theories there are about 

the formation of these ridges. The purpose of this thesis is to study and map the De Geer moraine along 

the Swedish west coast and compare them to the theory featured in the background of this paper. The 

ridges will then also be studied on the basis of a glacier melting reconstruction in the computer software 

ICESHEET 1.0, of ice striations in the area and lastly on the basis of the descriptions to the quaternary 

maps published by Geological Survey of Sweden. Hopefully, this paper will bring some clarity about 

the De Geer moraine ridges along the Swedish west coast.  

The results from this thesis were presented visually in different types of map sheets. Some of the 

conclusions that could be drawn from this bachelor thesis was that ridges along the Swedish west coast 

were both wave-washed and superimposed by younger sediments which therefore made them hard to 

both map and distinguish. There is a high probability that the occurrence of De Geer moraine is much 

larger in the area than what could be seen at today’s ground level. Also, the distribution of the ridges 

suggested that they continued out in Kattegatt and the Kungsbackafjord. In general, the ridges were 

superimposed on drumlins and there was shown to be a connection between soil depth and the 

occurrence of De Geer moraine, the ridges mainly occurred where the soil depth were ≥ 5 metres.  

Despite of this, no conclusion could be drawn about the formation of the features.  

 

Keywords: De Geer moraine, washboard moraine, glacier melting reconstruction, grounding line, 

basal crevasses 
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1. Inledning  
De Geer-moräner är små subglaciala moränryggsavlagringar i landskapet som ofta förekommer 

tillsammans i svärmar, är 2–5 meter höga, har en varierande bredd och längd, enbart befinner sig 

nedanför högsta kustlinjen och är vinkelrätt orienterade mot isens flödesriktning (Bouvier Gribel 2015). 

Moränavlagringarna är döpta efter den svenske geologen Baron Gerard De Geer (Benn & Evans 2010). 

I litteraturen är det dock en avlagring med många olika namn, på engelska kallas de ibland för 

”washboard moraines” från deras tvättbrädeliknande utseende, detta är dock ett begrepp som också 

emellanåt används för andra landformer vilket således kan skapa en del förvirring (Hoppe 1959). Andra 

förekommande namn i litteraturen på engelska för dessa landformer är också ”cross-body moraines”, 

”minor moraines”, ”transverse eskers” och ”till ridges” (Blake 2000).  

Inte nog med att litteraturen och forskningsvärden har svårt att enas om ett entydigt namn, dessutom 

råder det många olika diskussioner om ursprunget till dessa landformer, om vad de har för innebörd i 

landskapet och hur de bildas. Teorierna är många och nya artiklar publiceras kontinuerligt där olika 

aspekter i de olika teorierna stödjs. Med vetskapen om att majoriteten av Sveriges landskap och dess 

jordarter är produkten av den senaste nedisningen, och främst dess avsmältning (Påsse 1990), är det 

mycket intressant att försöka förstå hur landskapets landformer bildats och vad de återspeglar för typ av 

miljö under senaste nedisningen. Som Todd et al. (2007) skriver i artikeln om deras undersökta område 

i Kanada, att glaciala landformer och avlagringar i landskapet ger bevis om hur isdynamiken från den 

senaste nedisningen har sett ut, lika sant är det för andra postglaciala landskap världen över.  

Sveriges västkust, runt omkring Varberg främst, är ett av de områden där De Geer-morän 

förekommer i Sverige. Området är relativt litet i jämförelse med de övriga två större områdena i Sverige 

som ligger vid i mellansvenska israndszonen och vid Norrbotten samt Västerbotten (SNA 2009: 134–

135). Förhoppningsvis leder denna uppsats till bättre kännedom och kartering av De Geer-moränerna 

längs med västkusten och uppsatsen kan förhoppningsvis bidra med värdefull information om 

avlagringarna, samt om området. Syftet med denna uppsats är att studera och kartera De Geer-morän 

längs med västkusten, jämföra avlagringarna med en isavsmältningsrekonstruktion gjord i ICESHEET 

1.0, med karterade isräfflor i området och med SGUs beskrivningar till jordartskartorna som berör det 

omfattade området. Avlagringarna kommer dessutom att jämföras med den teori om De Geer-morän 

som redogörs för i bakgrunden för att kunna studera om några slutsatser kan dras utifrån den.  

2. Bakgrund 

2.1. De Geer-moränens bildningssätt 
De Geer-moränens föreslagna bildningsätt är inte helt enkelt att någorlunda kortfattat beskriva då det 

råder diskussioner om moränryggarnas ursprung inom forskningen. Det är främst två olika teorier som 

diskuteras. Det är inte helt så enkelt att det förmodligen enbart är en av dessa teorier som stämmer, utan 

sannolikt verkar det som att De Geer-moräner på olika lokaliteter i världen eventuellt kan ha olika 

ursprung. Av denna anledning är det svårt att utesluta ett bildningssätt då inte alla moränryggar kan dras 

över en kam. Jag kommer nedtill att försöka återge de två teorierna på ett övergripligt sätt utan att gå in 

allt för mycket i detaljer då detta fortfarande är en aktuell diskussion inom vetenskapen i allra högsta 

grad, där olika vetenskapliga avhandlingar drar olika slutsatser. Enligt Benn och Evans (2010) är det 

bildningssätt som majoriteten av forskarna stödjer det som först kommer att redogöras för i denna 

uppsats, nämligen bildandet av De Geer-morän vid grundstötningslinjen. 

 

2.1.1. De Geer-morän avlagrad vid grundstötningslinjen 

Förenklat kan den här teorin om De Geer-moränens bildningssätt förklaras med att moränryggarna 

bildas vid en vattenutlöpande glaciärs grundstötningslinje. En glaciär som flödar ut i ett hav eller sjö 

består ofta av en del som vilar på fast berggrund och en del som flyter ovanpå vatten, den delen kallas 

för shelfis. En glaciärs grundstötningslinje definierar gränsen för var en glaciär övergår från att vila på 

berggrund till att flyta ovanpå vatten, se figur 1. De Geer-moräner bildas vid denna grund-stötningslinje 
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under vattenytan och är således ett bevis på var grundstötningslinjer befunnit sig i landskapet. (Bouvier 

Gribel 2015).  

 

 
Figur 1.  Grundstötningslinje och kalvning för vattenutlöpande smältande glacier. 

Moränryggarna markerar platser i landskapet där en ryckvis avsmältning skett hos en vattenutlöpande 

smältande glaciär och de flesta forskare är överens om att avlagringarna visar på var iskanten har 

befunnit sig för en glaciärs avsmältning. Majoriteten av forskarna anser att De Geer-moräner bildas när 

sediment antingen avlagras eller trycks fram, när en vattenutlöpande glaciärer avancerar framåt eller står 

still under en kort period i dess avsmältningsskede. De Geer-moränryggar i landskapet visar alltså den 

plats där en glaciär har avancerat fram eller antingen stått still för en tid (Benn & Evans 2010).  

Det betyder att den teori som utgörs av att De Geer-morän är bildad vid grundstötningslinjen i sig 

egentligen utgörs av två olika subteorier om bildningssättet: 

 Avlagring vid grundstötningslinjen formar De Geer-moränryggar (𝛼) 

 Framåttryckt sediment vid en avancering av isfronten formar De Geer-moränryggar (𝛽) 

Förutom diskussioner om moränryggarnas bildningsätt så råder det också diskussioner om huruvida 

moränavlagringarna är årliga avlagringar eller ej, dvs. om landformena kan antas ha ett relativt 

geokronologiskt värde eller inte.  

Geoffrey Boulton (1986), professor i geologi, visade när han studerade De Geer morän i norra 

Kanada på Baffinön att moränavlagringarna var resultatet av glaciärernas vinteravanceringar. Boultons 

teori var med andra ord att De Geer morän bildas som ett resultat av framåttryckt sediment framför 

isfronten (𝛽). Det var på vintern när glaciärer avancerade framåt och tryckte sediment framför sig som 

de kunde forma moränryggar. Det betydde att De Geer moränen i det studerade området i Kanada kunde 

klassas som årliga moränavlagringar enligt Boulton. De Geer-moränerna fick därmed ett 

geokronologiskt värde eftersom varje moränavlagring kännetecknade en så kallad vinteravancering. I 

studien beskrevs det att på sommaren när ablationen var som störst, när isen retirerade, så utvecklades 

avsättningar framför glaciären av glaciofluviala sediment. Det var på sommaren kalvningen var som 

störst. Det var sedimenten i avsättningarna framför isfronten som kunde tryckas ihop till moränryggar 

på vintern när isen avancerade framåt, när ablationen var som minst, när kalvningen var som minst. 

Processen såg dock olika ut beroende på glaciärernas massbalans enligt Boulton: 

 Negativ massbalans → Isavsmältning. Det krävs att glaciären tillfälligt är stabil för att kunna 

producera ett stort fält framför isen, sen krävs det en kort period av avancering, av positiv 

massbalans, för att kunna deformera sedimenten i avsättningarna till ryggar.  
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 Massbalans 0 → Statisk isfront. Glaciären är stabil, leder till att stora fält producerar framför 

isen. När isen avancerar på vintern kan stora moränryggar bildas.  

 Positiv massbalans → Isen avancerar. Även om material trycks framför isen är sannolikheten 

att det ska bevaras låg eftersom det förstörs när isen rör sig över dem.   

I studien av Boulton (1986) rapporterades det att De Geer-moränen i det studerade området fick en 

brantare distal sida och en mindre brant proximal sida. Glaciofluvialt sediment var inte ett ultimatum 

för bildningen av framåttryckta moränryggar men bildningen underlättades om tillgängligheten av 

glacio-fluvialt sediment var stort.  

Todd et al. (2007) stödde resonemanget om att bildandet av subglaciala landformer, så som De Geer-

morän, styrdes av mängden material som fanns tillgängligt vid platsen. I området där det underliggande 

urberget var exponerat bildades subglaciala landformer i mindre utsträckning och de blev mindre till 

storleken, medan områden med god materialtillgänglighet ledde till tydligare, mer välutformade och fler 

subglaciala landformer. En brist på De Geer-morän i landskapet kunde både bero på en dålig 

sedimenttillgänglighet eller en väldigt snabb avsmältning. Mellanrummen mellan De Geer-moränen var 

resultatet av dittransporterat glacialt sediment som antingen kunde härstamma från isens front eller ifrån 

en havsnivåtransgression. 

Blake (2000) sammanställde i en vetenskaplig artikel om De Geer-morän i Norge att det var 

osannolikt att ett stort antal De Geer-moränryggar bildats i basala sprickor i en glaciär, särskilt bakom 

grundstötningslinjen hos en glaciär. Blake redogjorde i sin artikel att utifrån det studerade området i 

Raudvassdalen i Norge hade det setts bevis på att i princip alla De Geer-moräner hade bildats vid 

grundstötningslinjen hos en vattenutlöpande glaciär. Ett bevis på detta var att moränryggarna var 

avlagrade ovanpå glacialt sorterad silt som hade avsatts framför glaciären av lugna smältvattenkanaler. 

När isen senare avancerade fram över det sorterade material som redan var avsatt av smältvatten- 

kanalerna så kunde De Geer-morän avlagras ovanpå detta vid grundstötningslinjen, detta var således ett 

bevis på att glaciären har återavancerat framåt för att bilda ryggarna. Dvs. Blake stödde teorin om att 

De Geer-moränryggar bildades genom att sediment tryckts framåt genom avanceringen av en isfront 

(𝛽). Detta sågs stämma för De Geer-moränen i området. Det fanns också bevis för att material som byggt 

upp De Geer-moränerna var subglacial morän, vilket var ännu ett bevis för att de bildats vid 

grundstötningslinjen. Blake skrev att det var osannolikt att de studerade De Geer-moränerna hade bildats 

bakom grundstötningslinjen. Det berodde också på att möjligheten att material pressats samman i 

sprickor var låg och att de geologiska bevisen på detta var begränsade. I de områden där sådana De 

Geer-moränryggar eventuellt skulle kunna ha bildats var det i stället osannolikt att moränryggarna hade 

bevarats i landskapet eftersom det i sin tur krävde speciella förutsättningar. Slutsatsen blev att det i det 

stora hela var det relativt osannolikt De Geer-moränen hade bildats i basala sprickor enligt Blake. 

Blake (2000) skrev därutöver att processerna som format De Geer-moränen kunde ske årligen men 

att vissa moränryggar troligtvis tagit flera år att bygga upp. Resonemanget var att De Geer-morän som 

bildats under en vinteravancering enbart bestod av morän som avsatts på vintern och som sedan blivit 

överlagrade med sorterat sediment som härstammade från glaciärens smältvattenkanaler på sommaren. 

Det sorterade sedimentet överlagrade då på sommaren den De Geer-moränrygg som låg framför 

isfronten när glaciärens smältvatten rann ut från glaciären. Däremot, de moränryggar som tagit flera år 

att bygga hade istället flera lager av ”vintermorän” och ”sommarsorterat material” om vartannat i 

moränryggen. Blake verkade dock tämligen osäker på sitt påstående och skrev att det också fanns en 

möjlighet att tidigare bildade moränryggar kunde bli förstörda om isen kraftigt återavancerade på 

vintern, det fanns också en sannolikhet att en moränrygg skulle kunna få flera lager av morän och sorterat 

material under bara en enda sommar.  

Möller och Lindén (2005) förklarade i sin artikel att många av alla de artiklar som föreslog att De 

Geer-moränryggar bildas av sammanpressning av material i sprickor saknade sedimentologiska bevis. 

Författarna menade på att det fanns många väldigt svaga bevis för att De Geer-morän bildas av 

sammanpressning av material i basala sprickor. Den kanske mest uppenbara svagheten var huruvida 

utbredning av basala sprickor, som krävs för detta bildningsätt, ens existerade. Möller och Lindén (2005) 

redogjorde också sin skepsis mot den teori som också funnits om att De Geer morän kan ha bildats på 
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grund av seismiskt aktivitet. Den teorin byggde på att områden med kraftig postglacial landhöjning efter 

att isen dragit sig tillbaka var områden med mycket De Geer-morän. Därför har det föreslagits att 

bildandet av De Geer-morän gynnats av områden med hög före detta isostatisk aktivitet. Möller och 

Lindén lyfte fram att denna teori inte kunde förklara varför De Geer-moränryggar förekom mer på 

topografiska sänkor än på topografiska höjder, möjligtvis är den enda slutsats som kunde dras av detta 

var att hög seismisk aktivitet gynnade kalvningen i sådana områden.  

De Geer-moränavlagringarna i Norrbotten som studerats av Möller & Linden (2005) visade på att 

majoriteten var bildade vid grundstötningslinjen i en undervattensmiljö vid avsmältningsskedet för isen. 

Författarna tog i studien fram en 4-fasmodell för bildningen av De Geer-morän i området: 

Fas 1 – Deformerad morän avlagras under isen där bergartsfragment och partiklar i moränen erhåller 

en specifik riktning. Denna avlagrade morän utgör grunden för överlagringen av De Geer morän som 

sedan sker i fas 2.  

Fas 2 – Genom att en kalvning sker vid isfronten så förflyttar sig nu isens grundstötningslinje längre 

bak ut och de områden som förut betecknats som subglaciala områden ligger nu i stället nära iskanten, 

nära grundstötningslinjen. Detta medför att transportprocesserna som huvudsakligen verkat under isen 

i stället börjar bli depositionsprocesser, således har bildningen av De Geer-moränryggarna börjat. 

Fas 3 – Innan nästa kalvning sker så är grundstötningslinjen för tillfället stabil. Under denna period 

så förs sediment kontinuerligt fram från under isen till isfronten vid grundstötningslinjen där de 

deponeras. Sedimenten kan avlagras på två sätt. På den proximala sidan av moränryggen (sidan närmast 

isen) så deponeras deformerad morän, på den distala sidan av moränryggen (sidan bort från isen) 

deponeras sediment från suspension från smältvatten eller från gravitationsdrivet sedimentflöde.  

Fas 4 – När en ny kalvning sker vid isfronten blir området som låg nära iskanten nu en helt lakustrint 

område som ligger framför isen under vattenytan. Det lakustrina området domineras av deposition från 

suspension vilket sker på den proximala sidan av De Geer-moränryggen. Att fint sediment deponeras på 

den proximala sidan gör att den proximala sidan byggs på, blir längre och får en lägre lutning. Att den 

proximala sidan av De Geer-moränryggen består av fina lakustrina sediment är således ett av de bevis 

som visar på att De Geer-moränen avlagras vid isfronten vid grundstötningslinjen och att 

grundstötningslinjen succesivt drar sig tillbaka.  

Hela denna modell byggde på att avsmältningen av isen skedde ryckvis. Om avsmältningen genom 

kalvning var för kontinuerlig så hann inte sediment byggas upp och forma ryggar vid 

grundstötningslinjen. Om avsmältningen i stället skedde mer ryckvis med perioder av stagnation så hann 

däremot en kil av sediment byggas upp vid grundstötningslinjen och det var denna kil som utgjorde 

moränryggen när isen retirerade (Möller & Lindén 2005). Denna teori bygger således på bildande av De 

Geer-moränryggar genom avlagring vid grundstötningslinjen (𝛼). 

I Möller & Lindéns (2005) studie så hittade de enbart det som de beskrev som sommarmorän av 

typen De Geer. En så kallad sommarmoränrygg bildades inte som ett resultat av isens avancering på 

vintern till följd av en minskad ablation genom kalvning, utan genom kalvning och lagring av sediment 

vid grundstötningslinjen. Eftersom en sommarmoränrygg inte trycktes framåt framför isen så såg den 

interna strukturen annorlunda ut jämför med en framåttryckt vintermorän som var skapad av isfrontens 

avancering. Det bör dock poängteras att de i sin studie även skrev att de förväntade sig att så kallade 

vintermoränryggar även förekom i området, de uteslöt inte den möjligen. Det vill säga, de uteslöt inte 

den teori som säger att De Geer-morän bildas genom att sediment trycks ihop till ryggar framför isen, 

den teori som i denna uppsats benämns för (𝛽). 

Genom att studera fördelningen av De Geer-morän i landskapet sågs det också att de förhållanden 

som gynnade bildningen av De Geer-morän inte alltid verkade ha funnits i landskapet. Vissa området 

saknade helt förekomsten av De Geer-morän medan andra områden var betydligt rikare. För 

vattenutlöpande glaciärer, verkade det som att det var kalvningen som var den dominerande processen 

för isens ablation, därefter var det bottensmältning och supraisklippor. Kalvningshastigheten styrdes av 

isflödet mot isfronten, som i sin tur styrdes av isens hastighet. Om isflödet var lika stor som kalvningen 

så erhölls en stabil glaciär, en glaciär som varken avancerade framåt eller retirerade bakåt. För att 

glaciären skulle retirera bakåt, behövdes ablationen i form av kalvning överstiga flödet mot isfronten. 
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Detta verkade vara situationen för många vattenutlöpande glaciärer i området, det föreföll att ju djupare 

vatten som existerade framför glaciären desto snabbare kalvning, samt att saltvatten kalvade snabbare 

än färskvatten. Det ledde till att isfronten kunde bli ojämn om topografin under isen var ojämn. I dalar, 

dvs. området med djupare vatten framför isen, kom glaciären att uppleva mer framstående kalvning 

medan på topografiska höjder där vattendjupet var lägre så blev också kalvningen nedtonad. Dalar i 

landskapet ledde till en ökad isflödeshastighet men även ett ökat sedimentflöde, inte nog med det så var 

också vattendjupet högt i dalar, dessa faktorer tillsammans var gynnsamma för bildningen av De Geer-

morän och ledde till både fler, tydligare och högre morän-ryggar (Möller & Linden 2005).  

I Norrbotten visade det sig också att De Geer-morän i princip var oanträffbart på platser som låg 150 

meter över havet. Denna höjd motsvarade under isens avsmältningen ett vattendjup på 70 meter, och att 

det var detta relativt ”grunda” vattendjupet som hämmade bildningen av De Geer-morän eftersom 

sedimentflödet inte blev tillräckligt stort. Om det inte fanns tillräckligt med material så fanns det således 

ingenting att bygga upp De Geer-moränryggarna med. Inte nog med att sedimentflödet blev mindre på 

topografiska höjder, även isflödeshastigheten minskade, vattendjupet minskade och därav minskade 

också hastigheten av isfrontens kalvning (Möller & Linden 2005).  

 

2.1.2. De Geer-morän sammanpressad i basala sprickor 

Gunnar Hoppe (1959) skrev i en artikel i Geografiska Annaler att alla forskare var överens om att De 

Geer-morän var en landform som bildades parallellt vid isfronten men att dessa moränavlagringar 

troligtvis bildats i basala sprickor i isen och därmed utgjorde de i så fall inte några årliga avlagringar 

som man tidigare antagit, vilket verkade vara fallet för moränavlagringar i mellersta Sverige. När 

undersökningar gjordes för De Geer morän i mellersta Sverige gick det inte att styrka att avlagringarna 

var årliga, snarare sågs det emellertid att flera avlagringar skett under samma år. Den slutsatsen drogs, 

efter att ha studerat isens avsmältningshastighet och sedan jämfört det med antalet De Geer-

moränavlagringar i området, var att det fanns för många moränavlagringar för att matcha 

avsmältningshastigheten för isen i området. Hoppe argumenterade efter sin upptäckt för att majoriteten 

av avlagringarna troligtvis hade bildats under varma snabba avsmältningsperioder i ett klimat med 

säsongsvariationer och att avlagringarna bildats genom att sediment subglacialt sammanpressats och 

avlagras i basala parallella sprickor vid isfronten. Att moränavlagringarna sammanpressades i parallella 

sprickor i isen betydde att landformen inte bildades vid isens grundstötningslinje och inte markerade en 

gräns för isens front eller utgjorde några årliga avlagringar (Hoppe 1959). 

Todd et al. (2007) redogjorde i en uppsats om De Geer-morän att moränryggarna kunde ha bildats 

på två sätt. Först redogjordes det för bildningssättet vid grundstötningslinjen och sen även för bildningen 

av moränryggar till följd av sammanpressning av material i basala sprickor i glaciärer. Detta skedde inte 

vid grundstötningslinjen vid isfronten utan längre bak i glaciären, avlagringarna uppvisade således ofta 

inte samma regelbundenhet gällande avstånd och riktning som de gjorde om de bildades vid 

grundstötningslinjen. Todd et al. (2007) beskrev att om De Geer-morän ska ha bildats genom 

sammanpressning av material i basala sprickor krävdes det speciella förhållanden, inte bara för bildandet 

utan också för bevarandet av landformena genom detta bildningssätt. För bevarandet av De Geer-morän 

som bildats på detta sätt krävdes det att isen inte kunde fortsätta flöda över landformena, den behövde 

smälta på plats. Bevarandet kunde också ske om glaciären med de basala sprickorna lyftes från marken 

genom vattnets flytkraft och därmed inte förstörde landformena. I artikeln redogjordes det för att det 

hittats De Geer-morän bildat på detta sätt i det studerande området för artikeln, i Mainebukten. Dessa 

avlagringar var korta och smala, hade alla olika orientering och saknade ett regelbundet mellanrum.  

Sharp (1985) redogjorde i en vetenskaplig artikel för att de förutsättningarna som gynnade sprick-

bildning och sammanpressning av material i sprickor var svämmande glaciärer. Svämmande glaciärer 

är glaciärer som inte har en kontinuerlig flödande rörelse utan i stället har omväxlande långa viloperioder 

med korta perioder av mycket snabbt flöde. I viloperioderna rör sig glaciären mycket lite, samlar is och 

tjocknar i ackumulationszonen samtidigt som isen tunnas ut långsamt och gradvis i ablationszonen. I 

korta perioder med mycket snabbt flöde avancerar glaciären väldigt snabbt framåt på kort tid och rör sig 

över stora sträckor (Davies 2000).  
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Sharp (1985) redogjorde att mönstret för sprickbildning och sammanpressningen av material i djupa 

sprickor i svämmande glaciärer ofta skiljde sig markant från de parallella moränmönster som bildades 

nära eller vid glaciärfronter. Det sågs för den studerade glaciären, Eyjabakkajökull, på Island att de 

basala moränryggarna bestod av samma sediment som bottenmoränen under glaciären gjorde, vilket 

gjorde att slutsatsen drogs att de härstammade från samma källa. Det konstaterades att sedimenten inte 

hade härstammat genom att supraglacialt sediment fallit ner i öppna sprickor i isen, sprickor som nått 

hela vägen från toppen av glaciären till marken. Den slutsatsen kunde dras eftersom det 

sedimentursprunget inte var möjligt för bottenmorän, och eftersom bottenmorän och morän-ryggarna 

bestod av samma moräntyp så uteslöts den möjligheten. I stället ansågs det mest trovärdiga vara att 

moränryggarna var uppbyggda av sediment som härstammade från bottenmorän under glaciären. 

Bildningen av moränryggarna förklarades ske i slutet av de snabba korta perioderna med snabbt flödande 

is och i början av vilofaserna när glaciären avstannat. Morän som tidigare snabbt flödat under glaciären 

kunde då tränga upp i sprickor i glaciären när isen avstannade på grund av att det i sprickorna rådde 

lägre atmosfärtryck jämfört med det tryck som rådde mellan sprickorna under glaciären. Trycket under 

glaciärisen var mycket högre på grund av den tunga is som tryckte ovanifrån. Sediment pressades således 

ut i sprickorna (Sharp 1985). 

Sammanpressning av material i basala sprickor är dock inte ett fenomen som bara sker när en 

svämmande glaciär flödar ut i vatten utan det sker också på land, dock så bevaras avlagringarna bättre i 

vatten. Bevarandet av denna typ av avlagringar är bäst när den svämmande glaciären också är en 

tidvattenglaciär, dvs. flödar ut i vatten. Det beror på att vid sådana förhållanden så minskar risken för 

att avlagringarna av svämmande glaciären förstörs av eventuella smältvattenkanaler eller upptining av 

underliggande is framför glaciärfronten som sker ifall moränryggarna avlagrats på land (Ottesen et al. 

2008).   

James et al. (2014) undersökte hur kalvning gick till för Helheimglaciären på Grönland. I artikeln för 

den vattenutlöpande glaciären märktes det att innan en ny kalvning ägde rum så tunnades isen ut bakom 

isfronten, isen bakom isfronten sänktes ner och bildade en sänka vid ytan. Denna nedsänkning av ytan 

berodde på att isen vid bottnen av glaciären hade börjat rotera till följd av vattnets flytkraft under isen. 

Det visade sig att nedåtbuktningar av isytan var karakteristiskt vid grundstötningslinjen för en shelfis, 

att nedåtbuktningar vid isytan var karakteristiskt för det område där glaciären gick från att vila på 

berggrund till att flyta till följd av vattnets flytkraft. Flera dagar innan kalvningen vid isfronten ägde 

rum så började isen vid en basal spricka att rotera till följd av vattnets flytkraft, vilket generade i en 

sänka vid isens yta innan kalvningen till slut ägde rum och ett stort isberg lossnade och välte framåt, dvs 

kalvade. Det sågs i studien att förekomsten av basala sprickor var viktig för avgörandet för var 

någonstans isen kalvade. Basala sprickor var att förvänta sig i områden som upplevde längsgående 

uttöjning och där det rådde lågt basalt effektivt tryck. Hur isen kalvade, dvs vilken typ av kalvning som 

ägde rum, bestämdes också av andra faktorer som flödeshastighet, marklutning och yt- och 

bottensmältning.  

Utifrån tolkning av James et al. (2014) studie så är det bottenmorän i basala sprickor som till följd 

av isens rotation kan bilda ryggformar. När isen succesivt kalvar sig bakåt bildas således ryggformar på 

rad efter varandra, i svärmar. Dessa ryggar består därav av bottenmorän eftersom det är moränen under 

glaciären som trycks ihop till ryggar när isfronten börjar rotera innan en kalvning äger rum.  

En bottenmorän är osorterad och ofta hårt packad. Ovanpå bottenmorän hittas det ofta ytmorän, 

benämns även ablationsmorän, som härstammar från att glaciären smälter och det material som färdats 

i och på isen avlagras ovanpå bottenmorän i landskapet. Ytmorän är mer luftig (Ericsson et al. 1996) 

I en studie av Harper et al. (2010) för Benchglaciären i Alaska upptäcktes det att glaciären hade 

många vattenfyllda basala sprickor. Sprickorna kunde sträcka sig tiotals meter upp i glaciären och 

innehöll stora mängder smältvatten, det sågs att dessa sprickor kunde bildas under normala glaciala 

förhållanden under isen. Sprickorna som var fyllda med vatten nådde inte glaciärens yta och ingick och 

utökade därför glaciärens basala avrinningssystem, de visade sig att de basala sprickorna lagrade mycket 

stora vattenmängder. I artikeln redogjordes det för att basala sprickor hos en glaciär kunde bildas där 

isen upplevde längsgående uttöjning. Sprickorna kunde också bildas där vattentrycket under isen var 
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högt, vid ett vattentryck som var lika stort som den överliggande isen så behövs ingen längsgående 

uttöjning för att basala sprickor skulle kunna bildas på egen hand. I andra fall så ”assisterade” annars 

det underliggande vattentrycket den längsgående uttöjningen för att sprickbildningen vid botten av 

glaciären skulle ske. Tempererade glaciärer var en typ av glaciärform där dessa förhållande uppfylldes. 

För Benchglaciären i studien så upptäcktes många basala vattenfyllda sprickor i områden hos glaciären 

där ytan var hel, utan tecken på sprickbildning.   

Blake (2000) kritiserade i sin egen vetenskapliga artikel, om De Geer-morän i Norge, Harry Zilliacus 

arbete och tre publicerade artiklar på sent 80-talet om att De Geer-morän i Finland skulle ha bildats av 

sammanpressning av material i basala sprickor i isen. Blake angav Zilliacus som en av frontpersonerna 

för detta resonemang och kritiserade och motargumenterade flera av Zilliacus påståenden. Harry 

Zilliacus redogjorde i sina publicerade artiklar att De Geer-morän bildades genom sammanpressning av 

material i basala sprickor skapade i svämmande glaciärer (Möller & Linden 2005). Ett av resonemangen 

i Zilliacus artiklar för att De Geer-moränryggar var bildade av material-sammanpressning i basala 

sprickor var att ryggarnas moränstruktur och sammansättning liknade den lokala moränstrukturen och 

sammansättningen som fanns i området, detta visade således på att ingen sortering av subglacialt vatten 

skett vilket betydde att De Geer-moränen inte avlagrats vid grundstötningslinjen. Detta var ett av de 

resonemang Blake inte ansåg höll för Zilliacus studier då han menade på att de studerade ryggarnas 

morän innehöll mer sand och småsten än den regionala moränen gjorde i området (Blake 2000). En lokal 

morän är en morän som innehåller block och större fragment, inte uppvisar någon vidare slipning samt 

är grovkornig. Det beror på att en lokal morän är en morän som transporterats en väldigt kort sträcka 

och därför har blocken inte hunnit slipas ner av smältvatten eller andra bergartsfragment under transport. 

Eftersom moränen inte hunnit slipats ner är innehållet av finkornigare sediment så som lera, silt och 

sand begränsat. Dessutom så innehåller lokala moräner ofta få bergarter som alla härstammar från 

platsen, till skillnad från en långt transporterad morän som kan innehålla många olika bergarter som har 

plockats upp på vägen (Ericsson et al. 1996). Blake stödde sitt resonemang genom att hänvisa till Matti 

Tikkanens som studerat samma moränryggar som Zilliacus. Tikkanen drog inte samma slutsats som 

Zilliacus, liksom Blake upptäckte Tikkanen att vissa moränryggar innehöll sorterade lager vilket skulle 

ha antytt på att de legat vid isfronten i området Zilliacus baserade sina artiklar på (Blake 2000).  

 

2.2. Igenkänning av De Geer-morän i landskapet 
Figur 2 visar ett exempel på hur De Geer-moränsvärmar kan se ut i landskapet. Bilden visar en skärmbild 

från datorprogrammet Google Earth, lokaliteten är Kvarkens skärgård i Bottenhavet, mer specifikt på 

Björkös nordvästra kustlinje i Finland.  

I landskapet är ofta De Geer-morän överlagrad på Rogenmorän och drumliner (Bouvier Gribel 2015). 

Rogenmoränens utseende liknar De Geer-morän genom att de båda är vinkelrätt orienterade mot isens 

flödesriktning men skiljer sig från varandra genom att Rogenmorän är halvmåneformade med spetsar 

riktade i isens flödesriktning. (Huggett 2017). 
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De Geer-moräners orientering 

kan påverkas av smältvatten-

kanaler och kan få en förvrängd 

riktning i relation till iskanten på 

grund av detta. Det beror på att 

smältvattenkanaler eroderar iskant-

en under sommarsmältningen 

vilket sker i områden som har ett 

klimat med säsongsvariationer. Där 

smältvattenkanalen har sitt utflöde 

vid iskanten blir isfronten U-

formad. På vintern när glaciären 

avancerar bevaras denna form 

(Bouvier Gribel 2015). Således när 

De Geer-morän ska lokaliseras i 

landskapet är det att förvänta sig att 

moränavlagringarna kan ha en helt 

annan riktning vid före-komsten av 

isälvs-material i landskapet.  

Möller & Lindén (2005) redogjorde att i Norrbotten så hittades De Geer-morän främst i dalar och på 

kanter av dalar, moränryggarna var sällan förekommande på topografiska höjder eller nära högsta 

kustlinjen. Teorin till detta ansågs bero på att antingen var moränavlagringarna på topografiska höjder 

mer utsatta för vågerosion vid landhöjningen efter nedisningen, eller att dalar och nedsänkningar 

gynnade bildningen av dessa landformer. Det uppdagades också att moränryggarna ofta inte syntes till 

i mitten av dalar vilket ansågs bero på att de var täckta med sediment eller förstörda av floder och sjöar. 

Detta kunde vara en av förklaringarna till att avstånden mellan vissa ryggar var längre än andra, för att 

en avlagring är gömd under sediment eller också förstörd.  

Todd et al (2007) såg vid en studie med batymetrimätningar i Mainebukten sydöst om Kanada att De 

Geer-moränen på havsbottnen var mycket högre, bredare och längre än vad som syntes vid mätningar 

på grund av att omgivningen runt de ryggformade moränavlagringarna var täckta med glaciomarint 

sediment. Man skiljde därav på de mätvärden man erhöll genom att kalla de för verklig/ begravd data 

och synbar/exponerad data. I deras studie uppdagades det att vissa moränavlagringar i verkligheten var 

fyra gånger högre än den synbara/exponerade höjden på grund av att sorterat glaciomarint sediment i 

form av silt och sand slätade ut ojämnheterna. 

Bouvier Gribel (2015) erhöll i resultatet i sin studie att De Geer morän inte bildas på vattendjup som 

överstiger 300 m. Att Sverige hade både symmetriska och asymmetriska De Geer-moränryggar och att 

längden för ryggarna inte har någonting att göra med vattendjupet eller sedimenttjockleken i området.   

 

2.3. Isräfflor  
Isräfflor är ett resultat av glacial erosion som skapas när stora ismassor rör sig över berghällar. Trots att 

is är ett mjukare material än berggrunden som den flödar över så kan is tillsammans med transporterat 

subglacialt material, i storleksordning block till grus, erodera räfflor i berget parallellt med isens rörelse. 

Denna process kan skapa skåror i berget, så kallade isräfflor. För att material inuti isen ska skåra 

underlaget krävs det att materialet pressas ner mot basskiktet, det sker i tempererad is (Janson & 

Holmlund 2003). 

Tempererade glaciärer, också benämnda varma glaciärer, karakteriseras av att majoriteten av isen 

inuti glaciären och vid basskiktet befinner sig vid eller över trycksmältpunkten. Smältpunkten för isen 

blir lägre med ökat djup på grund av att det hydrostatiska trycket i glaciären ökar nedåt. Ju djupare ner 

i glaciärer isen befinner sig desto lägre temperatur krävs för att isen ska smälta, således smälter isen 

inuti och vid bottnen av glaciären vid lägre än 0°C i tempererade glaciärer. Detta är inte fallet för polära 

glaciärer, också benämna kalla glaciärer, vars is inuti glaciären och vid basskikten befinner sig under 

Figur 2. Satellitbild över De Geer-morän utanför Svedjehamn på 

Björkö, Bottenhavet, Finland (Google: Bilder © 2021 

TerraMetrics, Kartdata © 2021) 
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trycksmältpunkten. Till följd av att majoriteten av is i tempererade glaciärer befinner sig över 

trycksmältpunkten så består basskiktet av glaciären utav smältvatten. Glaciärer som har smältvatten vid 

basskiktet kallas för varmbaserade glaciärer och det är dessa basala temperaturförhållanden som spelar 

den avgörande rollen för hur ismassor påverkar berggrunden under sig. Varmbaserade glaciärer glider 

över berggrunden, vilekt benämns som basal glidning, på grund av att vattnet fungerar som smörjmedel 

mellan berggrunden och ismassan (Huggett 2017). 

Anledningen till att material pressas ner mot basskiktet i tempererad is beror på att is hela tiden flödar 

mot basskiktet till följd av den kontinuerliga smältning som sker vid bottnen av glaciären, vilket i sin 

tur beror på geotermal-, friktions- och deformationsvärme. Materialet inuti glaciären är i vägen för denna 

nedåtgående rörelse, men isen rör sig nedåt trots allt på grund av spänningsvariationer från de 

blockerande materialen. Detta sker genom två processer som verkar samtidigt, förstärkt plastiskt 

deformation och regelation. Förstärkt plastisk deformation fungerar bättre för större materialfragment 

(större än någon meter) och beror på spänningsvariationer. När isen stöter på ett hinder för dess rörelse 

ökar spänningen (trycket). Enligt Glenns flödeslag så ökar deformationen för isen åtta gånger när 

spänningen fördubblas. Plastisk deformation innebär således att när is stöter på ett hinder i dess rörelse 

så blir isen mer lättdeformerad som en konsekvens av att spänningen ökar. Regelation å andra sidan 

fungerar i princip enbart för mindre hinder. När spänningen ökar för att ett hinder blockerar isens rörelse 

leder det till att trycksmältpunkten blir lägre vilket i sin tur möjliggör att isen lokalt kan smälta på 

uppströmssidan till följd av den ökade spänningen. Smältvattnet rinner då runt hindret och på 

nedströmssidan minskar trycket igen vilket leder till att vattnet återfryser. För att is ska smälta till vatten 

krävs energi, det frigörs samma mängd energi när vattnet sedan fryser till is igen på nedströmssidan. 

Den latenta energin, den energimängd som krävs för att byta aggregationstillstånd, behöver därför kunna 

transporteras mellan uppströms- och nedströmssidan för att regelationen ska kunna fortskrida. Denna 

transport av latent energi sker ineffektivt i stora berg- och jordartsmaterial, det i sig är anledningen till 

att regelation fungerar effektivt för mindre hinder för isen nedåtgående rörelse men inte har någon 

betydelse för större hinder (Janson & Holmlund 2003). 

Eftersom is i tempererade glaciärer rör sig nedåt på grund av den smältning som sker i basskiktet kan 

slutsatsen dras att det tryck som utövas mot berggrunden beror på hur kraftfull den basala smältningen 

är. När block och stenar har förts ner till gränsen mellan is och berggrund kan de börja skåra berget 

under sig och skapa så kallade isräfflor. Denna process nöter inte bara berggrunden utan också de stenar 

som utför nötningen, stenarna och blocken blir mindre och mindre tills de slutligen blir till stenmjöl som 

sköljs bort med smältvattnet. Bildningen av stenmjöl tar dock inte bort några större fragment från isen 

eftersom det ständigt förs nya block och stenar ner mot basskikten i takt med att de äldre fragmenten 

nöts ner till stenmjöl, glaciären fortsätter därav att erodera sitt underlag (Janson & Holmlund 2003). 

Glaciärer flödar vinkelrätt mot isytans lutning och därmed är isräfflor i landskapet starkt förknippade 

med hur isytans orientering såg ut. Hur isfronten kalvar hos en glaciär avgör hur isen flödar inom 

glaciären, vilken riktning isräfflorna har och också bildningen av De Geer-morän som bildas vinkelrätt 

mot isfronten. På grund av ovanstående klarläggning så påverkar bildandet av kalvningsbukter kraftigt 

isens flöde och därmed och bildandet av både isräfflor och De Geer-morän (Hoppe 1959). 

Polytermala glaciärer kallas de glaciärer som både har tempererad och polär is, sådana glaciärer 

befinner sig ofta i områden som har en tydlig smältsäsong på året. En polytermal glaciär kan vara mer 

åt det polära eller tempererade hållet men typiskt för en polytermal glaciär är att mitten på glaciären som 

är tjock, och ofta befinner sig i ackumulationszonen, är varmbaserad på grund av att den mäktiga isen 

gör att is inuti och vid basskiktet hamnar över trycksmältpunkten. Medan kanterna på glaciärer som ofta 

är tunnare blir kallbaserade eftersom ett lika högt tryck inte genereras så hamnar aldrig isen inuti eller 

vid basskikten ovanför trycksmältpunkten (Janson & Holmlund 2003). 

 

2.4. Varmbaserad is i Sverige 
Med morfologiska bevis på drumliner, De Geer-morän och isräfflor tillsammans med jordarter så som 

glacial lera och sand som finns längs med Sveriges västkust så drar jag slutsatsen att området låg under 

varmbaserad is under Weichsels nedisning.  
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2.5. Senaste nedisningen i Skandinavien och dess avsmältning 
Den senaste nedisningen i norra Europa, 

Weichsel, började för ca 115 000 år sen 

och slutade för ca 10 000 år sedan. 

Weichsel var en av de flera glacialer/ 

nedisningar under den istid som pågick 

under hela epoken Pleistoscen, där de tre 

större nedisningarna hette Elster, Saale 

och Weichsel. Under nedisningen 

Weichsel så existerade flera stadialer 

(kallare perioder när isen avancerar) och 

interstadialer (varmare perioder när isen 

retirerar) om vartannat. För denna uppsats 

så är det den senaste stadialen, också 

kallat för Weichsels huvudfas, som är av 

intresse. Weichsel huvudfas började för ca 

50 000 år sedan. Under isens maximala 

utbredning sträckte sig isen från 

fjällkedjan i norra Sverige till Tyskland 

och Danmark i söder, från västkusten i Norge och in i Ryssland i öster. Resterade områden utanför 

isfronten utgjordes av tundraklimat med ständig permafrost, se figur 3 (SNA 2009).  

Under denna period var havsytan 120 m lägre jämfört med den nutida havsnivån och delar av marken 

i Sverige trycktes ner upp mot 800 m av isens tunga vikt. Inlandsisen centrum låg i Bottenhavet så detta 

område upplevde den kraftigaste landsänkningen. (SNA 2009). Isavsmältningen på västkusten var 

nordöstlig och området har flera långa moränryggar som beror på att isens avsmältning skedde ryckvis 

med perioder av stagnation. Som tidigare nämnt innehöll Weichselnedisningen flera stadialer och 

interstadialer om vartannat. Den kallare period som varade när moränen i Varberg bildades kallas för 

stadialen Äldsta Dryas. Efter den kallare perioden kom en interstadial vid namn Bölling som resulterade 

i att isen snabbt avsmälte och hastigt retirerade tillbaka in i småländska höglandet, innan nästa stadial 

Äldre Dryas inträffade och klimatet återigen blev kallare (Ericsson et al. 1996). 

Liksom för bildningssättet av De Geer-morän så råder det även en debatt om hur avsmältningen för 

södra Sverige såg ut. De tidigare datumen för isens avsmältning i södra Sverige som finns i flertal 

vetenskapliga artiklar och kursböcker blev nyligen reviderade av Lokrantz och Wohlfarth (2001) i deras 

artikel. I studien sågs det att avsmältningens ålder i det tidiga skedet i södra Sverige skedde ca 900 år 

tidigare än vad som förut var estimerat. De Geer-moränen längs med västkusten ligger i det morän-stråk 

som i artikeln benämns för Hallands kustmorän, se figur 4. Detta moränstråk estimerades till att ha 

bildats mellan 18 000 och 16 000 cal B.P. i marin miljö. I artikeln från Lokrantz och Wohlfarth (2001) 

används kalibrerade värden före nutid, där 1950 används som nollpunkt, det kan också benämnas som 

kalenderår. Moränavlagringar i Hallands kustmorän ligger parallellt med kustlinjen, börjar i Kungsbacka 

och fortsätter ner till Hallandsåsen i söder. Efter att Hallands kustmorän bildats avlagras en ny 

moränsträcka 1000 år senare som också härstammar i Göteborgområdet, denna moränsträcka ligger 

emellertid längre in i landet och benämns för Göteborgmorän. Estimerad ålder är mellan 15 400 och 

14 500 cal B.P. Författarnas rekonstruktion påstår sig inte visa sanningen utan är bara ett försök att 

rekonstruera de ungefärliga iskanterna under avsmältningen med den data som finns tillgänglig 

(Lundqvist & Wohlfarth 2001).  

 

Figur 3. Illustrerad rekonstruktion av Weichselisens 

maximala utbredning (SNA 2009:125) 
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Figur 4. Rekonstruerad isavsmältning i södra Sverige med estimerade åldrar för kantlinjer. HCM = Hallands 

coastal moraines (Lundqvist & Wohlfarth 2001:1135) 

 

Under inlandsisens avsmältning i Sverige så var ismassan en aktiv is som avsmälte, det betyder att is 

fortfarande flödade från isens centrum ut mot fronterna. Trots detta retirerade isen på grund av att 

ablationen översteg ackumulationen. De områden som blev isfria täcktes ofta av havsvatten eller 

isdämda sjöar. När isen hade blivit tillräckligt tunn vid isfronten kunde den börja flyta till följd av havets 

flytkraft, på så sätt började kalvningen vid isfronten. Kalvningen var som kraftigast i topografiska sänkor 

och kunde bilda kalvningsbukter (SNA 2009). 

Att Västsveriges kust har flera olika åldrar för isfronterna visar på att inlandsisen inte har haft en 

kontinuerlig avsmältning utan i stället har avancerat och retirerat om vartannat. Det var först senare efter 

stadialen Yngre Dryas som avsmältningen av isen skedde mer kontinuerligt av Sveriges inland, Sverige 

hade då ett varmt klimat (Lokrantz & Sohlenius 2006). 

Åldrarna i figur 4 är skrivna i cal yr B.P och är baserade på kol-14 dateringar i området. Cal yr B.P 

står för kalibrerade ålder före nutid. Om det i en text står angivet enbart X antal år B.P så är det en 

okalibrerad åldersangivelse. Åldersangivelserna i figur 4 är kalibrerade. Det betyder att åldrarna är 

översatta till verklig ålder, till kalenderår, med hjälp av en kalibreringskurva. Att göra det innebär ofta 

många felkällor och är en svår process. Det vanligaste är därav att ange åldersangivelser okalibrerade. 

B.P står för att åldersangivelser utgår från år 1950 (Ericsson et al. 1996). Det börs därför ha i åtanke när 

vidare läsning av denna kandidatuppsats sker att åldersangivelser är baserade på kalibrerade åldrar B.P.  
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2.6. Rekonstruerad isavsmältning i ICESHEET 1.0 
Isrekostruktionen för den senaste nedisningen i Sverige gjordes med programmet ICESHEET 1.0. 

Programmet tar enbart hänsyn till markens topografi och den basala skjuvspänningen till följd av de 

antagandet som gjorts. Basala skjuvspänningen kan estimeras från geologi och geomorfologi i 

landskapet. Till skillnad från många andra program som rekonstruerar glaciärer så behövs inte i det här 

programmet de många andra, ofta komplicerade, parametrarna. Parametrar som vanligtvis tas fram med 

stor osäkerhet. Det beror på att programmet ICESHEET 1.0 antar att glaciären som den rekonstruerar 

befinner sig i stabilt tillstånd och rör sig helt plastiskt. Detta antagande är det som gör att modellen 

förenklas betydligt, samtidigt som det gör den grövre. Detta kan göras trots att isen man vill rekonstruera 

inte behöver tros befunnit sig i stabilt tillstånd, antagandet medför däremot en mycket enklare 

modellering utan komplicerade parametrar som berör klimat och isdynamik (Gowan et al. 2016). 

Isrekonstruktionen med programmet ICESHEET 1.0 gjordes av min handledare för kandidatarbetet, 

Rickard Pettersson.  
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3. Områdesbeskrivning 

Området som studeras i detta självständiga arbete är ett område kring framför allt Varbergs kommun, 

längs med västkusten. Området kan ses i figur 5 nedanför, området är markerat med en röd cirkel. Kartan 

är en del av en större inskannad karta från Sveriges National Atlas (2009), Berg och Jord.  

 

 
Figur 5. Lokalitet för De Geer-morän längs med Sveriges Västkust, beskuren del av en större inskannad kartbild 

tillsammans med kartans teckenförklaring (SNA 2009: 134–135). 

 

Enligt beskrivningen till jordartskartan Varberg NO av Påsse (1990), så har området har flera 

moränryggar som är lokaliserade vinkelrätt mot isens rörelseriktning. Dessa moränryggar bestod i 

området av både isälvsmaterial och morän, i kartan är de karterade efter det dominerande innehållet om 

det utgörs av de båda. Moränryggarna är i allmänhet bildade från en isrörelse från nordost. 

Moränryggarna benämns som israndbildningar i de fall som lera också utgör en komponent i ryggarnas 

uppbyggnad, dessa israndsbildningar benämnds både som ändmoräner och som isälvsavlagringar. 

Moränryggar förekommer i området både i svärmar och som individuella ryggar. I detta arbete kommer 

svärmarna att undersökas eftersom de som tidigare nämnts är det som kännetecknar De Geer-morän. I 

beskrivningen av jordartskartan klargörs det att de transversella moränryggarna i landskapet ofta 

återfinns på drumliner, är svallade, lobformade, överlagrade av yngre sediment, har varierande riktning 
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samt är omlagrade. Detta har lett till att moränryggarna i landskapet kan förväntas både vara förvrängda 

och begravda. Anledningen till De Geer-moränernas varierande riktning föreslås eventuellt kunna vara 

att topografin styrt isens rörelse, förekomsten av kalvningsbukter, att moränryggarna faktiskt inte 

återspeglar isens rörelse eller att moränryggarna bildats av olika isrörelser. Det föreslås också att 

området eventuellt har varit utsatt för lokala glaciationer då dateringar som gjorts på material i olika 

moränryggar visat på olika åldrar. Vissa moränryggar visar på bildningsåldrar långt efter att området 

blev isfritt, vilket skulle kunna leda till möjligheten att området varit utsatt för en lokal glaciation efter 

områdets isavsmältning.  

Isräfflor är inte lika vanligt förekommande i alla delar av området, i vissa delar av området finns 

enbart ett mycket fåtal registrerade isräfflor. En möjlig förklaring till det kan vara en kraftig vittring av 

berggrunden, både vittring som kan ha härstammat efter senaste nedisningen eller innan. Om vittringen 

av berggrunden har skett innan senaste nedisningen så blir påverkningen från den senaste glaciala 

erosionen mycket mindre, därav eventuellt en brist på isräfflor. Om vittringen skett efter så förstörs 

istället de isräfflor som finns i landskapet (Påsse 1990).  

Bland de isräfflor som förekommer i området så är variationen stor, riktningen är inte enhetlig utan 

varierar mycket hos isräfflorna. Påsse (1990) skriver, och hänvisar till sina egna tidigare publikationer, 

att de flesta karterade isräfflorna i området varierar mellan 40° och 70°. Generellt har det setts att längre 

norr ut så är isräfflorna mer ostligt orienterande, medan mer söderut så är de mer nordligt orienterade. 

Den slutsats som dragits utifrån det är att i södra delarna av regionen så hade isen under senaste 

nedisningen en mer nordlig riktning, medan isen längre norr ut för området var mer ostlig riktad. Det 

sågs också att rundhällarna i området var slipade från flera olika sidor, i stället för en stötsida som det 

vanligen är, vilket tyder på att isen haft ett flertal olika riktningar i området.  

4. Metod 
För att kunna analysera De Geer-morän längs med Sveriges västkust behövdes aktuell data. Jordartskarta 

1:25 000 – 1:100 000 beställdes i detta syfte från SGU. I datan ingick det både jordartsinformation i 

form av polygoner samt ritade linjeobjekt för avlagringar och landformer i landskapet. Det uppdagades 

dock från dokumentbeskrivningen till jordartskartan att majoriteten av datan i det aktuella området för 

denna uppsats hade anskaffats enbart genom fältkartering till fots. Denna typ av kartering kallades för 

karteringsmetod 4 enligt datans dokumentbeskrivning. Datan hade till följd av detta ett lägesfel på 

mellan 50 – 75 m och hade med andra ord aldrig jämförts med någon höjddata som underlag. SGU 

planerar att med tiden gradvis uppdatera all sin data till karteringsmetod 2 eller 3 för den data som idag 

faller under karteringsmetod 4 och 5. Data med karteringsmetod 2 innebär att SGU har tolkat 

information från fältkartering till fots tillsammans med höjddata med GRID 2+ och bildavtolkning, 

datan får i och med det ett mindre bedömt lägesfel och en större säkerhet (SGU 2014).  

Av denna anledning behövdes det i denna uppsats på egen hand kartera De Geer-morän. Det gjorde 

med hjälp av 3 beställda dataset i programmet QGIS: 

 Jordarter 1:25 000 – 1: 100 000 © SGU 

 Jorddjupsmodell © SGU 

 GSD – höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, användes både som terrängskuggning och som linjär 

färggradient vid kartläggning 

När ett försök till att kartera samtliga De Geer-moränryggar i området gjorts kunde vidare analyser 

utföras. För analyserna valdes ett fåtal områden runt Varbergs kommun ut, det gjordes för att arbetet 

skulle bli av lagom storlek för denna uppsats. Dock så framtogs det även en helhetskarta över de 

karterade De Geer-moränryggarna och en helheltskarta över högsta kustlinjen i området. För de övriga 

analyserna kommer dock de mindre områdena att studeras enbart, inte hela västkustpartiet.  

I denna uppsats analyserades De Geer-moränryggarna runt omkring Varberg längs med västkusten 

i förhållande till: 

 Bakgrundsteori. Det undersöks ifall lokaliteten i denna uppsats överensstämde med den 

information som tagits upp ifrån litteraturen i bakgrunden till denna uppsats. Vad överensstämde 

och vad gjorde inte det?  
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 Beskrivning till jordartskartor. För att kunna jämföra de karterade moränryggarna med 

bakgrundsteorin behövdes i många fall jordartsinformation, det ficks genom att studera 

beskrivningar till de jordartskartor från SGU som föll inom det studerade området i denna 

uppsats. Genom att studera beskrivningarna till jordartskartorna fås information som t.ex. 

lagerföljd och ryggarnas sammansättning, vilket är mycket värdefull information då det inför 

denna uppsats inte utfördes något eget fältarbete. De beskrivningar till jordartskartorna som 

studerades var: Kungsbacka SO, Kungsbacka SV, Varberg SO och Varberg NO.  

 Glaciärrekonstruktion. Det undersöktes ifall De Geer-morän och karterade isräfflor 

överensstämde med den modellerade glaciäravsmältningen ifrån programmet ICESHEET 1.0. 

Modelleringen i ICESHEET 1.0 utfördes av min handledare Rickard Pettersson. De åldrar som 

valdes för att rekonstruera glaciären var 18 000, 17 000, 16 000 och 15 000 år sedan, åldrarna 

baserades på Lokrantzs och Wohlfarths (2001) artikel. Den erhållna datan för alla tidpunkter 

lades sedan in i QGIS för att visualisera hur isen dragit sig tillbaka i Västsveriges kustlandskap. 

Isens utbredning för 18 000 år valdes att inte tas med då utbredningen enligt modelleringen var 

långt ute i Kattegatt och därmed gick det inte att sammanbinda den med De Geer-moränen längs 

med kusten 

 Strykning för De Geer-morän. Det undersöktes ifall strykningen hos De Geer-moränen 

överensstämde med de kvartärgeologiska spåren i landskapet, i detta fall karterade isräfflor, 

samt glaciärrekonstruktionen. Strykningen, moränryggarnas riktning, togs fram med insticks-

programmet Line Direction Histogram. Programmet generade rosdiagram över de moränryggar 

som hade markerats. I rosdiagrammet kunde sedan fördelningen av riktningarna för De Geer-

moränryggarna ses, det riktningsmedelvärde som rådde markerades med rött. Ju starkare röd 

färg desto starkare var trenden. Ju ljusare den röda färgen var desto svagare var trenden. Utifrån 

de resulterande rosdiagrammen som erhölls från De Geer-moränerna mättes strykningen med 

en gradskiva. Den angivna strykningen för ett område blev därför den genomsnittliga 

strykningen för alla De Geer-moräner i det området. För insticksprogrammet som generade 

rosdiagrammen användes 15 intervall och varje cirkel motsvarade 10 % av moränryggarna.  

 Karterade isräfflor. Det undersöktes ifall riktningen på de karterade isräfflorna i landskapet 

överensstämde med strykningen för De Geer-moränerna och glaciärrekonstruktionen. Datan 

både visualiserades, genom att göra blåa streck som följde riktningen, och symboliserades, 

genom att visa ett gradtal för punktdatan, i QGIS. Enligt den skrivna teorin borde isräfflorna i 

landskapet peka mot glaciärens uttunning, vilket ofta utgörs av glaciärernas front. Data över 

isräfflor beställdes ifrån SGU 

 Morfologi. Beskrivning av morfologin gjordes utifrån de valda områdena längs med västkusten.   

 Högsta kustlinje. Enligt litteraturen återfinns De Geer-morän enbart under HK, detta 

undersöktes för området. Data över högsta kustlinjen beställdes ifrån SGU.  

 Jorddjup. Det undersöks ifall jorddjupet i landskapet påverkade förekomsten av De Geer-

morän. Data över jorddjup beställdes ifrån SGU.  
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5. Resultat 

5.1. Översiktskartor och områdeskartor  

 
Figur 6. De Geer-morän längs med Sveriges västkust utifrån jordartskartan, några större städer är utplacerade i 

kartbilden för att enklare kunna lokalisera platsen när kartan avläses. Några utvalda De Geer-morän svärmar är 

inringade för vidare studier, kartbilden illustrerar även den rekonstruerade isavsmältningen från ICESHEET 1.0 

med kalibrerade åldersangivelser. Kartbilden är skapad från Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © SGU, GSD-

ortnamn © Lantmäteriet (2018) och rasterdata från ICESHEET 1.0. 

Kartan i figur 6 visualiserar den data som erhölls från programmet ICESHEET 1.0 tillsammans med de 

karterade De Geer-moränryggar som gjorts utifrån höjddata, jorddjupdata och jordartsdata. Det går att 

avläsa utifrån isrekonstruktionen att glaciären i detta område avancerat fram efter 17 000 år sedan. 

Gränsen för glaciären för 16 000 år sedan ligger framför gränsen för glaciären för 17 000 år sedan i stora 

delar av området. I anslutningen till dessa två gränser i kartan ligger De Geer-moränsvärmarna. Det 

slutsats som eventuellt kan dras utifrån isrekonstruktionen i figur 6 är att isfronten för glaciären i detta 

område antingen avtagit väldigt långsamt, eller att isrekonstruktionen visar på en indikation på att 

glaciärfronten i detta område har haft perioder med avanceringar.  

Kartan i figur 6 visar också utbredningen av De Geer-morän i området. Längre norrut så är ryggarna 

generellt mer nordligt orienterade medan ryggarna längre söderut tenderar att vara mer östligt 

orienterade. Dock, så finns det ryggar med avvikande strykning utspridd över hela området som inte 

följer denna trend. Ryggarnas generella strykning stämmer inte riktigt överens med isrekonstruktionen 

för området.  

Ett flertal nya ryggar är i detta arbete karterade jämfört med de transversella moränryggar som redan 

var karterade i den beställda jordartsdatan från SGU. Det beror på att det i denna kartering användes 

höjddata i kombination med jordartsdata och jorddjupdata, ett arbete som SGU ännu inte gjort själva för 

den data som går att beställa från dem för detta område.  
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Figur 7. Vänstra kartbilden visar var högsta kustlinjen befinner sig i området samt visar att samtliga karterade 

De Geer-moränsvärmar ligger under HK-linjen. Högra kartbilden visar samma område med jordarter som 

bakgrundskarta samt visar att all glacial lera förekommer under HK-linjen. Kartbilden är skapad utifrån från 

Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © SGU, Högsta kustlinje © SGU och GSD-ortnamn © Lantmäteriet (2018).  

Figur 7 visar att alla karterade De Geer-moränsvärmar i området ligger under högsta kustlinjen. Att alla 

De Geer-moränsvärmar ligger under HK-linjen stödjer argumentet om att moränryggarna har bildats vid 

glaciärens grundstötningslinje genom avlagringen eller genom glaciärens avancering framåt. 

Nedanför följer mer ingående studier av varje markerat område från kartbilden i figur 7 samt en tabell 

över sammanställda parametrar för områdena. Åldrarna för glaciärfronterna anges som tidigare nämnt i 

kalibrerad ålder före nutid. 
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Figur 8. Kartan visar fyra olika kartbilder. Kartbild A1 visar karterade De Geer-moränryggar tillsammans med 

isräfflor och rekonstruerad glaciärfront. Kartbild A2 visar enbart höjddata för området. Kartbild A3 visar 

jorddjupsdata överlagrad på höjddata i området tillsammans med karterade De Geer-moränryggar. Kartbild A4 

visar enbart jordartsdata för området. Kartan är skapad utifrån Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © SGU, GSD- 

Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, Jorddjupsmodell © SGU, Isräfflor ©SGU och rasterdata från ICESHEET 1.0. 
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Figur 9. Kartan visar fyra olika kartbilder. Kartbild B1 visar karterade De Geer-moränryggar tillsammans med 

isräfflor och rekonstruerad glaciärfront. Kartbild B2 visar enbart höjddata för området. Kartbild B3 visar 

jorddjupsdata överlagrad på höjddata i området tillsammans med karterade De Geer-moränryggar. Kartbild B4 

visar enbart jordartsdata för området. Kartan är skapad utifrån Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © SGU, GSD- 

Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, Jorddjupsmodell © SGU, Isräfflor ©SGU och rasterdata från ICESHEET 1.0. 
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Figur 10. Kartan visar fyra olika kartbilder. Kartbild C1 visar karterade De Geer-moränryggar tillsammans med 

isräfflor och rekonstruerad glaciärfront. Kartbild C2 visar enbart höjddata för området. Kartbild C3 visar 

jorddjupsdata överlagrad på höjddata i området tillsammans med karterade De Geer-moränryggar. Kartbild C4 

visar enbart jordartsdata för området. Kartan är skapad utifrån Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © SGU, GSD- 

Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, Jorddjupsmodell © SGU, Isräfflor ©SGU och rasterdata från ICESHEET 1.0. 
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Figur 11. Kartan visar fyra olika kartbilder. Kartbild D1 visar karterade De Geer-moränryggar tillsammans med 

isräfflor och rekonstruerad glaciärfront. Kartbild D2 visar enbart höjddata för området. Kartbild D3 visar 

jorddjupsdata överlagrad på höjddata i området tillsammans med karterade De Geer-moränryggar. Kartbild D4 

visar enbart jordartsdata för området. Kartan är skapad utifrån Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © SGU, GSD- 

Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, Jorddjupsmodell © SGU, Isräfflor ©SGU och rasterdata från ICESHEET 1.0. 
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Figur 12. Kartan visar fyra olika kartbilder. Kartbild E1 visar karterade De Geer-moränryggar tillsammans med 

isräfflor och rekonstruerad glaciärfront. Kartbild E2 visar enbart höjddata för området. Kartbild E3 visar 

jorddjupsdata överlagrad på höjddata i området tillsammans med karterade De Geer-moränryggar. Kartbild E4 

visar enbart jordartsdata för området. Kartan är skapad utifrån Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © SGU, GSD- 

Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, Jorddjupsmodell © SGU, Isräfflor ©SGU och rasterdata från ICESHEET 1.0. 
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Figur 13. Kartan visar fyra olika kartbilder. Kartbild F1 visar karterade De Geer-moränryggar tillsammans med 

isräfflor och rekonstruerad glaciärfront. Kartbild F2 visar enbart höjddata för området. Kartbild F3 visar 

jorddjupsdata överlagrad på höjddata i området tillsammans med karterade De Geer-moränryggar. Kartbild F4 

visar enbart jordartsdata för området. Kartan är skapad utifrån Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © SGU, GSD- 

Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, Jorddjupsmodell © SGU, Isräfflor ©SGU och rasterdata från ICESHEET 1.0. 
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5.2. Sammanställda parametrar i tabell 
Tabell 1. Sammanställda parametrar för De Geer-morän utifrån områdeskartorna A-F, motsvarar figur. 8 – 13. 

DGM i tabellen står för De Geer-morän.  

 

 

A B C D E F 

Jordarter som bygger 

upp DGM  

 

 

Sandig 

morän & 

svallsed. 

Svallsed + 

lite sandig 

morän 

Sandig 

morän & lite 

svallsed, 

Sandig 

morän, 

svallsed. & 

isälvssed., 

glacial lera 

 

Svallsed., 

lera + lite 

postgl. 

finsand 

Svallsed., 

sandig 

morän, lera, 

postgl. sand 

& finsand 

Jordarter emellan 

DGM  

Glacial lera, 

postgl. sand, 

svallsed. 

Postgl. sand, 

glacial lera, 

svallsed. 

Postgl. sand 

& finsand, 

glacial lera, 

svallsed. 

Glacial lera, 

svallsed. 

postgl. sand 

Svallsed., 

postglacial 

sand, lera, 

glacial lera 

- / / - 

+ flygsand & 

postgl. silt 

Jorddjup 

Vid DGM 

 

Mestadels 

> 15 m 

Förekommer 

dock > 3m 

Mestadels 

 > 20 m 

Förekommer 

dock > 5-7 m 

Mestadels 

> 7 – 10 m 

0 m och 

uppåt 

Mestadels  

> 5 m 

> 5 m 

Mellanrum 

i regel 

150 – 400 m 160 – 400 m 110 – 250 m 50 – 270 m 60 – 100 m  60 – 1000m 

Genomsnittlig strykning 

för DGM 

 

114° 115° 125° 115° 139° 151° 

Riktning för glaciärfront 

16 000 år sedan 

 

155° 154° 130° & 154 ° 154° 154° 154° 

Riktning för glaciärfront 

17 000 år sedan 

 

155° 154° 164° & 154° 154° Ingen 

närliggande 

glaciärfront 

Ingen 

närliggande 

glaciärfront 

Förväntade riktning för 

DGM utifrån 

glaciärfront 

 

155° 154° 130° - 164° 154° 154° 154° 

Isräfflors riktning 

 

 

25° - 80° 30° - 60° 45° - 80° 15° - 60 ° Inga 

närliggande 

isräfflor 

40° - 75° 

Förväntade riktning för 

DGM utifrån isräfflor 

 

115° - 170° 120° - 150° 135° - 170 ° 105° - 150° -  130° - 165° 

Förväntad riktning för 

isräfflor utifrån 

glaciärfront 

 

65° 64° 40° - 74° 64° 64° 64° 

Källa: jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © SGU, Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, Jorddjupsmodell © SGU, 

Isräfflor ©SGU och rasterdata från ICESHEET 1.0 

 

5.3. Områdesbeskrivningar och återgivning av beskrivningar till jordartskator 

5.3.1. Område A 

Moränryggarna i område A, vid Onsala, sträcker sig ner till vattenbrynet i öst, likaså sträcker sig de 

moränryggar i område B ner till vattenbrynet i väst. I figur 8 syns det att område A och B ligger intill 

varandra och båda uppvisar De Geer-morän på sidorna av Kungsbackafjorden som ligger mellan dem, 

Kungsbackafjorden är således den bukt som ligger mellan område A och B. Utifrån placeringen av De 

Geer-morän är det därav mycket troligt att det förekommer De Geer-morän på havsbottnen i 

Kungsbackafjorden. Det kunde dock inte undersökas vidare i denna uppsats då det under arbetet för 

uppsatsen inte gick att få tag på djupdata för västkusten, det beror i sin tur på att den djupdatan är 

sekretesskyddad och har väldigt lång handläggningstid. Det finns också en möjlighet att det förekommer 

De Geer-morän i lerområdet väst om det undersöka området, se figur 8. Jorddjupet varierar mellan 3-10 

m vilket kan täcka eventuella ryggformade avlagringar.   
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Ryggarna är konkavt formade mot isens rörelseriktning, men stämmer inte överens med 

isrekonstruktionen för området, utifrån den bör de haft en brantare strykning än vad de hade. Isräfflorna 

i området stämmer i olika grad in på isrekonstruktionen, vissa stämmer bra in och andra avviker mycket 

på grund av att isräfflorna själva varierar mycket. De Geer-moränen följer riktningen på de närmaste 

isräfflorna intill sig väl. Ryggarna längre väst ut har mycket brantare strykning än vad ryggarna längre 

norr ut har. Avlagringarna ligger inte lika tätt intill varandra som jämfört med andra områden. Det är 

stor variation i längd och bredd. De Geer-moränerna är avlagrade ovanpå en drumlin, samtliga 

avlagringar befinner sig under högsta kustlinjen. 

Adrielsson och Klingberg (1989) samt Påsse (1988) skriver att De Geer-moränen i område A, är 

avlagrad ovanpå en drumlin och tillhör Hallands kustmoräner. Moränen är sandig-moig. I två av de 

schakt tagna där, båda runt omkring Onsala som ligger mitt på drumlinen, var moränen lerig, luftig med 

inslag av sand- och molinser. I ett annat schakt nordväst om Onsala hade moränen inslag av 

isälvssediment, sand och mo. Samt var veckad med sandlager. Den överlagrade moränen var hårt packad 

bottenmorän, den underlagrade moränen var liksom det andra schaktet luftig med inslag av sand- och 

molinser. Vid en riktningsanalys av den veckade sanden sågs det att trycket hade kommit nordost/ost 

ifrån. Ytan av drumlinen var svallad, därav uppvisade ytan större block. I området fanns en spekulation 

om att svallsedimenten överlagrade isälvssediment vid området Onsala. I de små parallella ryggformade 

avlagringarna vid norra sidan av drumlinen visade sig moränen från ett shackt vara hårt homogent 

packad, med skiffrighet vid ytan.  

 

5.3.2. Område B 

De Geer-moränen i område B, vid Ölmanäs, liknar morfologiskt avlagringarna i område A när det gäller 

fördelning, utseende och mellanrum. Även i detta område är ryggarna konkavt formade, lika så är 

ryggarna i norr mer täta och enhetliga. I område B är De Geer-moränerna avlagrade ovanpå en drumlin. 

Även i detta område gäller det att De Geer-moränryggarna stämmer mer överens med riktningen hos 

isräfflorna än vad de gör för isrekonstruktionens glaciärfront. Inte heller stämmer isräfflorna riktning 

överens med den rekonstruerade glaciärfronten.  

Utifrån jorddjupet i området finns det en möjlighet att De Geer-morän ligger avlagrad under den 

postglaciala leran i öst i området. Jorddjupet vid leran är ca mellan 15 – 30 m vilket möjliggör 

överlagringar av moränryggar så att de inte syns vid markytan. Söder om det stora postglaciala 

lerområdet finns ett mindre. Detta lerområde ser ut att kapa av en moränrygg i mitten, moränryggen 

uppkommer på båda sidorna om leran i en sydöstlig riktning. Även här är jorddjupet tjockt. Samtliga 

moränryggar befinner sig under högsta kustlinjen.  

Påsse (1986 och 1988) skriver att De Geer-moränen i område B tillhör Hallands kustmoräner, är 

avlagrade ovanpå en drumlin och att området har ryggar som helt består av svallgrus och ryggar som 

består av både morän och svallgrus. Det är svårt att skilja dem åt då ändmoränerna täckts av tjocka lager 

svallgrus. Väldigt tjocka lager morän förekommer i området, upp mot 40 m. Moränen är lerig-moig, 

med få ledblock. Ledblock är större block som en kan visa härstammar någon annanstans ifrån, med 

avvikande bergarter. Det förekommer ganska rikligt med flinta i moränen. De Geer-moränerna har 

bildats genom att ryggavlagringar har tryckts ihop ovanpå drumlinytan när glaciärfronten har kalvat vid 

avsmältningen, således har De Geer-moränerna bildats på redan tidigare avsatta avlagringar, se figur 14. 

Kalvningen vid avsmältningen skedde oregelbundet och därför har De Geer-moränen inte ett 

geokronologiskt värde. Isens avsmältning för detta område var i genomsnitt ungefär 100 m per år. 
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Figur 14. Två illustrationer som visar profilen för lagerföljden för område B från Beskrivning till Jordartskartan 

Kungsbacka SO utgiven av SGU. Kolumnerna i vänstra bilden illustrerar de tre seismiska jorddjups-

bestämningar som gjordes på 80-talet i området, mätningarna tolkades på så sätt att moränmäktigheten i området 

var omkring 40 m (Påsse 1986:37-38 © SGU). 

5.3.3. Område C 

De Geer-moränen i område C, vid Värö, har till skillnad från de tidigare två studerade områdena mer 

täta och enhetliga ryggar. Avlagringarna liknar varandra mer till utseendet när det gäller strykning, 

längd, mellanrum och morfologi. Ryggarna är relativt raka med vissa undantag. Nästan samtliga ryggar 

ligger under högsta kustlinjen ovanpå en drumlin i landskapet. Även i detta område ser det ut som att 

det finns moränryggar som är övertäckta av sediment. Utifrån jordartskartan i figur 10 ser det ut som att 

glacial lera bryter av ett flertal moränryggar. I området så är jorddjupet tjockt både vid den glaciala lera 

och vid den postglaciala finlera i västra och södra delen av kartbilden, möjligheten finns därav att flera 

avlagringar är övertäckta under den postglaciala leran på flertal ställen. I områdets nedre högra hörn ser 

det ut som att De Geer-moränryggar är avkapade av floden Viskan som rinner där, samt överlagrade 

eller förstörda av svämsediment i området.  

Till skillnad från tidigare studerade områden så följer strykningen på De Geer-moränen i detta 

område bättre isrekonstruktionens glaciärfront, de följer också isräfflornas riktning någorlunda. Bristen 

på isräfflor i området gör det lite svårt att avgöra. I området så förefaller det också att isräfflorna följer 

den rekonstruerade glaciärfronten bättre än vad tidigare områden gjort.  

Påsse (1986 och 1988) skriver att De Geer-moränen vid område C tillhör Hallands kustmoräner och 

har en lagerföljd som består av upp mot 70 cm mo, sen 70-150 cm morän och till sist 150 till över 300 

cm skiktat isälvsgrus. Således är alltså isälvsgrus överlagrad av morän och sen även mo. Nordväst om 

området, vid norra kanten av den glaciala leran, är lagerföljden först svallgrus, sen skiktat lera med 

rundade stenar, isälvssediment, bottenmorän och till sist isälvssediment igen. Områdets jordarter är 

alltså överlagrade ovanpå isälvssediment. Område C liknar område B genom att även här har De Geer-

moränerna bildats genom att ryggavlagringar har tryckts ihop ovanpå en drumlin vid glaciärfronten, 

således har De Geer-moränerna bildats på redan tidigare avsatta avlagringar. Moränen är lerig moig, 

med få ledblock. Det förekommer ganska rikligt med flinta. Kalvningen vid avsmältningen skedde 

oregelbundet och därför har De Geer-moränen inte ett geokronologiskt värde. Isens avsmältning var i 

genomsnitt ungefär 100 m per år. 

 

5.3.4. Område D 

I detta område, vid Grimeton, liksom i område C är moränryggarna täta och mer enhetliga. De har 

liknande strykning som de närliggande avlagringarna, det samma gäller också för morfologin. I 

nordvästra delen av jordartskartan i figur 11 är avlagringarna tydligt konkavt formade, de övriga 

avlagringarna i området är även svagt konkavt formade men inte lika tydligt. De Geer-moränernas 

strykning stämmer överens med de isräfflor som är karterade i området, isräfflorna och De Geer-
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moränen stämmer dock inte överens med de rekonstruerande glaciärfronterna i området. Samtliga 

avlagringar ligger under högsta kustlinjen.   

I området syns avlagringarna på östra sidan av området ovanpå en drumlin, men det går inte att 

utesluta att de inte förekommer i topografiska sänkor också. Det finns antydningar liksom hos tidigare 

studerade områden på att De Geer-moräner i området är överlagrade. Flertalet av avlagringarna fortsätter 

ut i det område som enligt jordartskartan i figur 11 idag är täckt av gyttja, glacial lera och postglacial 

sand och -finsand. Stora delar av jorddjupet i detta område är mellan 7-10 m vilket är mer än tillräckligt 

för att jämna ut markytan där ryggformade avlagringar förekommer.  

Påsse (1990) beskriver att vid ett schakt vid De Geer-moränen ovanpå drumlinen var lagerföljden 

först 29 m morän, sen 1 m sandig grus, 8 m lera och till sist 17 m mo. Moränen är i områdets västra och 

nordvästra del moränlera, annars så förekommer det sandig-moig morän i området. De Geer-moränen 

består antingen helt av morän eller av både morän och isälvssediment, de är ofta överlagrade av andra 

sediment och har ofta även blivit svallade så deras form återspeglar inte alltid det ursprungliga utseendet 

hos landformena. Sydväst om området finns det ryggar som helt och hållet har bildats av 

strandprocesser. I västra delen av det undersökta området där De Geer-morän finns karterad har en del 

undersökningar gjorts, där har det lett till spekulationer om att krönen för många av moränryggarna är 

övertäckta av lera. Liksom på många andra ställen så är De Geer-moränen överlagrad av yngre sediment 

vilket gör dem svåra att upptäcka.  

 

5.3.5. Område E 

Område E vid Sotared, samt området runt omkring område E, är det område i studien som visar på det 

mest karakteristiska utseendet för De Geer-morän. Ryggarna har den högsta riktningstrenden för hela 

studien samt har det minsta mellanrummet mellan avlagringarna. Ryggarna har en brantare strykning än 

vad tidigare områden har haft. Området skulle kunna klassas som lite av ett praktexempel. Ryggarna är 

nästan perfekt raka och ligger under högsta kustlinjen. Det fanns inga isräfflor karterade i området så 

det har inte kunnat göras någon jämförelse mellan strykningen och isräfflornas riktning. Ryggarna 

stämmer mycket väl överens med den rekonstruerade glaciärfronten.  

Till skillnad från tidigare studerade områden är nästan samtliga ryggarna betecknade med 

svallsediment enligt jordartskartan i figur 12. Tidigare studerade områden har enbart haft inslag av 

svallsediment.  

Påsse (1988) skriver att De Geer-moränen i detta område skulle kunna ha ett geokronologiskt värde 

och förklarar att med ryggarnas mellanrum så visar de i så fall en avsmältningshastighet på 65 m per år 

för området. De tros ha bildats genom att material tryckts ihop till ryggar vid isfronten.  

 

5.3.6. Område F 

Område F uppvisar stor variation i ryggarnas morfologi, täthet och riktning. Vissa är helt raka medan 

andra är konvext formerade och sneda. De Geer-moränen skiljer sig markant från övriga områden. I 

område F förekommer mycket långa avlagringar, upp mot 7 km långa, med varierande riktning och som 

är uppbyggda av svallsediment. Dessa mycket långa ryggar har ett mellanrum på ungefär 800 m – 1 km. 

Det ansågs svårt att avgöra ifall dessa avlagringar kunde klassificeras som De Geer-moränryggar, de 

ligger i anslutning till de övriga De Geer-moränryggarna men de har en markant annorlunda morfologi.  

De övriga mer karakteristiska De Geer-moräner till utseendet är korta, tättliggande och med stor 

variation på riktning i området. Vissa ryggar är helt raka medan andra är starkt konvexa. Det råder också 

stor variation i det material som är karterat enligt jordartskartan i figur 13 för De Geer-moränerna. Precis 

som i område E uppvisar område F en brantare strykning än de andra områdena gör. Samtliga ryggar 

ligger under högsta kustlinjen.  

Återigen anses det troligt att många De Geer-moränryggar är överlagrade, på flertal ställen i området 

ser det ut som att delar av ryggar är begravda under sediment, som att avlagringarna fortsätter ut på båda 

håll från en begraven del. Jorddjupet varierar i regel mellan 10 – 15 m i området vilket möjliggör att 

avlagringar är begrava.  
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Det finns få isräfflor i området, de isräfflor som finns karterade uppvisar inte en enhetlig riktning. 

De Geer-moränernas strykning faller dock inom spannet för vad som kan förväntas utifrån isräfflorna. 

Område F är dessutom det område där De Geer-moränens strykning passar bäst in på is-

rekonstruktionens glaciärfront. Vissa av de karterade isräfflorna stämmer överens med den 

rekonstruerade glaciärfronten.  

Påsse (1988) skriver att de långsträckta ryggarna i området tillhör Hallands Kustmoräner och 

markerar läget för isens front. Ryggarna kan bestå helt av morän eller av både morän och isälvssediment. 

Vissa av ryggarna saknar krön, deras utsträckning kan dock spåras i landskapet ändå på grund av deras 

grusinnehåll. Även i detta område tros det att ryggarna har överlagrats och omlagrats i landskapet, till 

den grad att de inte längre är synbara. Det finns i området också strandvallskomplex som morfologiskt 

är mycket svåra att urskilja från moränryggar. Dessa strandvallskomplex tros vara överlagrade ovanpå 

avlagrad morän under. Det finns få schakt i området, troligtvis på grund av den höga vattennivån 

svåriggör utgrävningar, vilket gör att lagerföljden i området inte är väl kartlagd. Således är det svårt att 

veta vad ryggarna består av. Av de fåtal utgrävning som finns i området har det redogjords för morän, 

isälvssediment, grus och lera. Isälvsavlagringen vid områdets högra övre hörn är över 18 meter tjock.  

På grund av att det är svårt att skilja strandvallskomplex från moränryggar rent morfologisk, är 

sannolikheten stor att strandvallskomplex felaktigt karterats som De Geer-morän i denna uppsats.  

6. Diskussion 

6.1. Utvärdering av isavsmältningsrekonstruktionen i ICESHEET 1.0 
Isavsmältningsrekonstruktionen uppvisade för vissa av områdena en riktning för glaciärfronten som 

stämde överens med strykningen för De Geer-moränen, medan den för en majoritet av områdena inte 

gjorde det. De Geer-moränen hade i landskapet för det undersökta området en mer horisontell strykning 

i norr vilket indikerar på en glaciärfront som avancerade fram mer norrifrån, medan De Geer-moränen 

i södra delen av området uppvisade en mer vågrät strykning vilket således indikerade att glaciärfronten 

avancerade fram mer österifrån. Denna iakttagelse stämde inte överens med isavsmältnings-

rekonstruktionen. Eftersom isräfflorna i landskapet till stor del stämde överens med De Geer-moränens 

strykning så var de inte heller förenliga med isrekonstruktionen.  

En intressant del av isrekonstruktionen var dock att den visade att glaciärfronten för 16 000 år sedan 

låg före den för 17 000 år sedan på flera ställen i det studerade området. Dessa jämna glaciärfronter, 

trots 1000 år emellan, skulle möjligtvis kunna antyda på en stagnant isfront under perioden, en väldigt 

långsamt avsmältande isfront eller en isfront med återkommande avanceringar och retireringar. Att De 

Geer-moränen ligger i förbindelse till dessa två glaciärfronter är mycket intressant.  

För att kunna analysera hur väl kompatibel isavsmältningsrekonstruktionen i ICESHEET 1.0 är med 

de kvartärgeologiska spåren i landskapet hade det varit intressant att köra modelleringen för ännu fler 

åldrar inom spannet 18 000 år sedan till 15 000 år sedan.  

 

6.2. Jämförelse av De Geer-morän med karterade isräfflor 
Data för karterade isräfflorna beställdes ifrån SGU, datan uppvisade många olika riktningar för de 

karterade isräfflorna i området, se bilaga 1. Majoriteten av isräfflorna visar en tydlig riktning från 

nordöst till sydväst vilket stämmer överens med den riktning som majoriteten av De Geer-moränerna 

har, samt vad isrekonstruktionen illustrerade, se figur 6. Dock så uppvisar även isräfflorna utöver detta 

nästan alla andra riktningar för området också, allt från nordväst till helt vertikalt. Det som är 

förbluffande med dessa karterade isräfflor är att de är belägna intill isräfflor som har en nordvästlig 

riktning, som majoriteten av alla isräfflor. Isräfflorna med en avvikande riktning från majoriteten är 

extra framträdande på öarna i skärgården. Jag vill påstå att denna rikliga variation hos isräfflorna inte 

återspeglas hos De Geer-moränen, trots att De Geer-moränen i området har varierande strykning så har 

de inte en så pass avvikande strykning som matchar det isräfflorna uppvisar.  

Påsse (1990) skriver efter att ha studerat området runt Varberg att det skulle kunna ha funnits en 

möjlighet till lokala glaciären i området, det föreslår han efter att ha undersökt en avlagring vid Tofta 
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som inte visade på den förväntade åldern när den daterades. Ryggen hade således bildats efter att isen 

avsmält för området. Påsse föreslår då att vissa av ändmoränerna i området kan ha bildats av lokala 

glaciärer. Detta går inte att utesluta när man studerar isräfflornas riktningar.  

Område E och F i studien uppvisar väldigt få karterade isräfflorna så där är det svårt att jämföra dem 

med De Geer-moränens strykning. Avsaknaden av isräfflor skulle kunna bero på att sediment har 

skyddat urberget under så att berget inte skårats när isen rör sig över det.  

 

6.3. De Geer-morän i Kattegatt och Kungsbackafjorden 
Det hade varit mycket intressant att undersöka om De Geer-moränryggarna fortsatte ut på havsbottnen 

i viken mellan Onsala och Åsa och även runt omkring öarna nordväst om Varberg i skärgården. Utifrån 

höjddatan på 2m GRID från SGU är det mycket som tyder på det. Enligt Påsses (1990) beskrivning till 

jordartskartan framgår det att det ligger 6 parallella moränryggar mellan de två stora öarna som går att 

se i figur 6, vilka kallas för Getterön och Balgön. Dessa 6 parallella moränryggar har studerats utifrån 

höjdkurvor i havet. Påsse beskriver också att dessa moränryggar fortsätter söderut och ingår i Hallands 

kustmorän. Den beskrivningen stämmer överens med figur 4 av Lundqvist och Wohlfarth (2001). I figur 

4 kan man se att det västerliggande stråket i Hallands Kustmorän i sin norra del fortsätter ut i havet. I 

jordartskartan, som karterades under ledning av Påsse och släpptes 1989, kan man se höjdkurvor i havet 

och urskilja 6 moränryggar, se bilaga 2.  

Som tidigare nämnt i resultatet för område A så tyder moränryggarna på att de fortsätter ner i 

Kungsbackafjorden. Tyvärr finns det inga höjdkurvor i fjorden för varken jordartskartorna Kungsbacka 

SV eller Kungsbacka SO från SGU som stödjer detta. Det går däremot inte att utesluta. Av tidigare 

angivna sekretesskäl kunde inte detta undersökas vidare i denna uppsats. 

 

6.4. De Geer-morän i analys med bakgrundsteorin  

6.4.1. Kartering, överlagring, svallning och geomorfologi 

Ryggformade avlagringar var svåra att upptäcka i de studerade områdena vilket enligt beskrivningarna 

till jordartskartorna berodde på att ryggarna både var överlagrade och svallade, vilket i sin tur berodde 

på att de låg under högsta kustlinjen. Flankerna täcks av svallsediment vilket gör att krönerna blir svåra 

att se i landskapet. Utöver det är de ofta överlagrade med nya avlagrade postglaciala sediment. Inte 

heller är det lätt att rent morfologisk uppfatta om ryggavlagringarna bestod av morän och svallsediment 

eller enbart av svallsediment som det i beskrivningarna till jordartskartor klargjordes att många 

ryggavlagringar gjorde. Dessutom så täcktes kustområdet av flera strandvallskomplex som morfologiskt 

också är svåra att skilja på (Adrielsson & Klingberg 1989: Påsse 1986: Påsse 1990: Påsse 1988). Detta 

gör att många ryggavlagringar högst troligt felaktigt är karterade som De Geer-morän i de framtagna 

figurerna i denna uppsats. För att med säkerhet kunna kartera ryggavlagringarna i området som De Geer-

morän behöver naturligtvis fältarbete utföras. Något som inte gjordes för detta arbete.  

Möller och Lindén (2005) redogjorde att förekomsten av De Geer-morän var mindre i mitten av dalar 

och topografiska sänkor på grund av att de ofta var överlagrade eller förstörda av sjöar och vattendrag. 

Det kunde konstateras att en stor mängd av De Geer-moränryggarna längs med västkusten var 

överlagrade av glacial lera, svallsediment och postglacial sand och finsand i dalar, samt sågs det 

tendenser till att ryggavlaringar var förstörda eller överlagrade av svämsediment.  

Bouvier Gribel (2015) skriver att De Geer-morän ofta är avlagrad ovanpå drumliner och att där 

smältvattenkanaler strömmar ut från isfronten kan De Geer-morän få en förvrängd riktning vilket beror 

på att smältvattnet eroderade isfronten för glaciären. För det studerade området i denna studie sågs det 

att många De Geer-moränryggar var överlagrade på drumliner. Däremot har inte en förvrängning av De 

Geer-morän setts i förhållande till isälvsmaterial som härstammat från smältvattenkanaler. Även om 

flera De Geer-moränsvärmar sågs ha en förvrängd riktning så har slutsatsen om att det beror på 

närliggande dåtida smältvattenkanaler inte kunnat dras.  

Möller och Lindén (2005) skriver i sin studie om Norrbotten att dalar i landskapet kan vara 

gynnsamma miljöer för De Geer-morän på grund av att isfronten kalvar snabbare vid ett högre 
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vattendjup, att det råder ett större sedimentflöde och på grund av den snabbare isflödeshastigheten som 

råder där. Alternativt skrivs det också att de topografiska höjderna i landskapet blir utsatta för mer 

intensiv svallning vid havsnivåförändringar vilket gör att ryggarna inte bevaras där i samma 

utsträckning. Denna slutsats har jag inte kunnat dra för det studerade området i denna uppsats. Snarare 

har De Geer-moränsvärmar varit avlagrade ovanpå drumliner i landskapet, dvs. topografiska höjder. 

Dock bör det poängteras att det fanns flertal ställen i landskapet som antydde att De Geer-moräner i 

dalar var överlagrade av sediment, vilket också styrkes av beskrivningarna till jordartskartorna 

(Adrielsson & Klingberg 1989: Påsse 1986: Påsse 1990: Påsse 1988). Detta gjorde att det var svårt att 

avgöra utbredningen av De Geer-morän i dalarna för detta arbete. En möjlig föreslagen förklaring till 

att De Geer-morän främst hittades på topografiska höjder i området för denna studie skulle kunna vara 

att på topografiska höjder så minskade vattendjupet framför isen vilket minskade kalvnings-hastigheten. 

Om kalvningshastigheten var för snabb i dalarna i landskapet så blev den möjligtvis lagom på de 

topografiska höjderna i stället, vilket gjorde att sediment hann byggas upp vid grundstötningslinjen och 

sedan avlagras.   

 

6.4.2. Jorddjup & sedimenttillgänglighet 

I Boultons (1986) studie i Kanada klargjordes det att för De Geer-moränen uppvisades en brantare distal 

sida och en mindre brant proximal sida på grund av att ryggavlagringarna bedömdes vara bildade av 

framåttryckt sediment vid glaciärfronten (𝛽). Boultons teori var att bildningen av dessa avlagringar 

underlättades i områden där tillgången av glaciofluvialt sediment var stort och att ryggarna var resultatet 

av isfrontens vinteravancering, därför antogs ryggarna ha ett geokronologiskt värde i landskapet.  

För det studerade området i denna studie var de jordarter som kunde studeras i jordartskartorna ofta 

överlagrade ovanpå isälvssediment. Isälvssediment är synonymt med glaciofluvialt sediment. Enligt det 

resultat som presenteras i denna studie sågs det att isälvssedimentens tjocklek i landskapet på sina ställen 

var massivt, och utifrån de lagerföljder som presenterades för flertal områden sågs det att 

isälvssedimenten var överlagrade av morän, lera, sand och mo. Drumlinerna som De Geer-morän var 

avlagrad ovanpå var själva överlagrade ovanpå isälvssediment (Adrielsson & Klingberg 1989: Påsse 

1986: Påsse 1990: Påsse 1988). Det är dock viktigt att komma ihåg att jordartskartorna som 

presenterades för områdena i figur 8 – 13 enbart visar ytskiktet och inte de komplicerade lager av olika 

jordarter under. För område B troddes det inte att ryggarna hade ett geokronologiskt värde medan 

möjligheten fanns för område E (Påsse 1988). Det gick för det studerade området utifrån höjddatan, 

jordartsdata eller jorddjupsdata inte att se om avlagringarna hade en brantare distal sida och en mindre 

brant proximal sida, framför allt inte när de många ryggarna visade sig vara överlagrade och svallade, 

deras ursprungliga geomorfologi var därav inte bevarad. Däremot så vill jag påstå att en av slutsatserna 

som kan dras för det studerade området längs västkusten är att De Geer-morän finns i större utsträckning 

för de områden där jorddjupet var tjockt. I regel var jorddjupet vid De Geer-moränavlagringar ≥ 5m. 

Vid många av de välutvecklade De Geer-moränsvärmarna var dock jorddjupet betydligt tjockare än så 

eftersom ryggarna var avlagrade ovanpå drumliner. Denna slutsats om jorddjupet längs med västkusten 

och förekomsten av De Geer-morän stämmer således in på det Boulton (1986) skrev om i Kanada.  

Ett undantag från denna trend är dock De Geer-moränområdet sydväst om drumlinen i område D 

som ligger på en topografisk höjd, se figur 11. Enligt jordartskartan är jorddjupet där 0 – 3 m. 

Möjligheten finns dock att höjden blivit utsatt för kraftigare svallning och därför blivit av med en del av 

sitt ursprungliga jorddjup, runt omkring området ligger svallsediment och postglacial sand och finsand 

som skulle kunna stryka det argumentet. Dessa avlagringar täcker högst troligt äldre avlagringar i 

landskapet 

 

6.4.3. Typ av sediment mellan De Geer-moränryggar 

Todd et al. (2007) som också stödjer resonemanget om att god sedimenttillgänglighet underlättar De 

Geer-moränbildningen skriver också att områden med god sedimenttillgänglighet leder till mer 

utformade, fler och större De Geer-moränryggar jämfört med områden med dålig sediment-
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tillgänglighet. De skriver också att mellanrummet mellan ryggarna består av glacialt sediment eller av 

sediment som härstammar från en havsnivåtransgression, dvs höjning av havsnivån. För det studerade 

området i denna uppsats stämmer detta in för områdena mellan ryggarna. Områdena mellan ryggarna 

där de inte är överlagrade av postglacial sand och finsand bestod av glacial lera eller av svallsediment 

som härstammat från en höjning och sänkning av havsnivån under den postglacial tiden. Postglacial lera 

är en produkt som härstammar ifrån att morän svallas, det mest finkorniga sedimentet sköljs då bort och 

avlagras som postglacial lera, kvar på ursprungsområdet blir då svallgrus (Ericsson et al. 1996). Detta 

är väldigt karakteristiskt för området längs med västkusten som studerats i denna studie. Det är svårt att 

avgöra om de ryggar som är belägna ovanpå ett stort jorddjup är mer utformade och större i jämförelse 

med de som är belägna ovanpå ett mindre jorddjup i området, på grund av den kraftiga svallning och 

överlagring i området har jag inte kunnat säkerställa detta.  

 

6.4.4. Bildning av De Geer-moränryggar vid grundstötningslinjen 

Blake (2000) skriver i sin studie om De Geer-morän i Norge att ett bevis för att De Geer-morän är 

avlagrad vid grundstötningslinjen är att De Geer-moränen är överlagrad ovanpå glacial silt. Glacial silt 

är en jordart som är avlagrad framför isen i lugnt smältvatten. Att De Geer-moränen är avlagrad på 

glacialt silt är således ett bevis för att isfronten har avancerat framåt igen och därmed bildat ryggarna. 

Det beror på att Blake beskriver att isälvarna avlagrar isälvssediment på somrarna och på vintern sker 

en avancering över dessa avlagringar. Glacial silt är en form av isälvsavlagring. Silt och lera tillhör de 

distala isälvssedimenten, medan isälvsgrus tillhör de proximala isälvssedimenten (Ericsson et al. 1996). 

För flertal områden i denna uppsats förklaras det i beskrivningar till jordartskartorna att jordarter och 

drumliner är avlagrade ovanpå isälvssediment, detta vet man både från schakt och från seismiska 

mätningar i området. Huruvida isälvssedimenten är i fraktionen silt för dessa områden framgår inte alltid 

(Adrielsson & Klingberg 1989: Påsse 1986: Påsse 1990: Påsse 1988). För område D är dock så fallet, 

där har lagerföljden konstaterats från ett schakt och det visade sig att grundlagret utgjordes av 17 m mo 

och ovanpå det 8 m lera (Påsse 1990). Mo är en fraktion som nuförtiden benämns för silt och sand 

beroende på hur finkornig mon är, finkornig mo benämns silt och grovkornig mo benämns numera sand 

(Ericsson et al. 1996). Även i område F har schakt grävts som redogör att grundlagret är lera, vilket är 

fraktionen under silt (Påsse 1988). Det är således mycket möjligt att Blakes resonemang gäller för 

områdena i studien, och stödjer således teorin om att ryggarna är bildade av att sediment tryckts ihop 

vid grundstötningslinjen när isfronten avancerat (𝛽). Blakes förklaring om att isälvssediment avlagras 

på sommaren hittar jag inte stöd för någon annans stans i litteraturen, isälvsavlaringar sker årets alla 

årstider.  

 

6.4.5. Bildning av De Geer-moränryggar i basala sprickor 

Efter genomgång av alla beskrivningar till jordartskartor (Adrielsson & Klingberg 1989: Påsse 1986: 

Påsse 1990: Påsse 1988) går det att konstatera att moränen i området oftast är sandig-moig men 

emellanåt också lerig-moig, det förekommer även moränleror. Det finns en del ledblock i form av flinta 

i moränen som tros härstamma söder ifrån. Det finns ingen information om hur runda och slipade de 

större blocken i moränen är, men moränerna anges vara normalblockiga. Utifrån den informationen som 

finns tillgänglig så verkar moränen vara ganska långt transporterad, både med hänsyn till flintan som 

förekommer i moränen med också till den höga ler- och silthalten i delar av den. Det framgår att moränen 

för delar av området i denna uppsats består av 98 % urberg, men vilken typ av bergart det rör sig om 

framgår inte.  

Ett av argumenten för att De Geer-morän bildats genom sammanpressning i basala sprickor under en 

glaciär är att ryggarna består av lokal morän (Blake 2000). En lokal morän är en morän som har oslipade 

grövre stenar och block, är grovkornig, har lågt innehåll av finkornigt sediment och består av bergarter 

som härstammar från området. Detta tillsammans är bevis på att moränen inte har transporterats en 

längre sträcka. Jag finner inga bevis för att moränen för det studerade området i denna uppsats är en 

lokal morän, snarare tvärtom, vilket således motsätter sig teorin om att De Geer-moränen är bildad i 



32 
 

basala sprickor under glaciären. Dock har jag inte hittat någon information om i vilken grad de större 

block i moränen är slipade eller vilken bergartstyp blocken i moränen består av, vilket gör det svårt att 

med säkerhet säga att det inte rör sig om en lokal morän. 

Jag har under arbetets gång inte hittat några bevis eller antydningar i landskapet, eller i 

beskrivningarna till jordartskartorna, på att området i denna uppsats skulle ha varit täckt av svämmande 

glaciärer under senaste nedisningen. Som Sharp (1985) har redogjort för så har basala sprickor visat sig 

vara förekommande för svämmande glaciärer.  

Enligt den teorin som redogjordes i bakgrundsteorin av James et al. (2014) bör De Geer-moränen 

vara uppbyggda av bottenmorän om de är bildade i basala sprickor under glaciären. För område A 

beskrev Adrielsson & Klingberg (1989) att det förekom hårt packat bottenmorän ovanpå drumlinen, 

moränen under var luftig och sandig-moig. Detta kan dock inte på egen hand användas som bevis för att 

ryggarna är bildade i basala sprickor, men möjligheten finns. Förutom det har ingen vidare information 

hittats som tyder på att ryggarna i de studerade områdena består av hårt packad osorterad bottenmorän, 

snarare har det setts att moränen är sandig-moig eller lerig, vilket inte styrker argumentet för att ryggarna 

är bildade i basala sprickor.  

7. Slutsats 
 Isavsmältningsrekonstruktionen i ICESHEET 1.0 stämde inte överens med de kvartär-

geologiska spåren i landskapet i form av De Geer-morän och karterade isräfflor.  

 De Geer-moränryggarna påvisade en mycket stark riktningstrend inom varje område. 

 Sannolikheten att De Geer-morän i området fortsätter ut i Kungsbackafjorden och Kattegatt är 

stor.  

 Det finns sannolikt ett stort antal De Geer-morän längs med västkusten som inte syntes och som 

inte är karterade på grund av överlagring och svallning, samt med tanke på att de troligtvis löper 

ut i Kattegatt och Kungsbackafjorden.  

 Det upptäcktes ett samband mellan förekomsten av De Geer-morän och jorddjup i området. På 

områden med tunt sedimentlager var ryggarna inte lika vanligt förekommande, ryggarna 

förekommer mer frekvent i områden med stora jorddjup. 

 En majoritet av De Geer-moränryggarna längs med västkusten var svallade och överlagrade av 

glacial lera, postglacial sand och -finsand samt svallsediment. Dessa faktorer tillsammans gjorde 

det svårt att upptäcka och märka ut De Geer-moränen i området i denna uppsats.  

 Det var vanligt förekommande att De Geer-morän i området var överlagrad på drumliner vilka 

i sin tur ofta var överlagrade ovanpå isälvssediment.  

 Det gick inte att avgöra om De Geer-moränen i området hade ett geokronologiskt värde.  

 De Geer-morän påträffades främst i områden där jorddjupet var ≥ 5m, många utvecklade De 

Geer-moränsvärmar hade dock betydligt tjockare jorddjup än så då de låg avlagrade ovanpå 

drumliner.  

 Det fanns utifrån bevis i landskapet både möjligheter till att De Geer-moränen är bildad vid 

grundstötningslinjen och i basala sprickor. Att dra några slutsatser om bildningssättet har därför 

inte kunnat göras i denna uppsats.  

 Författarna till beskrivningarna till jordartskartorna från SGU som använts i detta arbete stödjer 

teorin om att ryggavlagringarna är bildade av att sediment tryckts fram vid grundstötningslinjen 

när glaciären avancerat framåt.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Kartan visar karterade isräfflor längs med västkusten. Samtliga isräfflor visar inte gradtalet i siffror. 

Kartsymbolen för isräfflorna följer isräfflornas riktning. Kartbild skapar utifrån Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 

©SGU och Isräfflor © SGU. 
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Bilaga 2. Beskuren del på Jordartskartan 5B Varberg NO © SGU (1989) i skala 1: 50 000. De svarta linjerna är 

på egen hand ritade ovanpå kartan och illustrerar ett förslag på var de 6 moränryggarna skulle kunna befinna sig 

utifrån höjdkurvorna i jordartskartan. Siffrorna i havet är vattendjup i meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


