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Sammanfattning
I vårt C-uppsats arbete i geografi behandlas glacial morfologin i ett område beläget nordöst
om Vänersborg som kallas Vargön - Nordkroken. Vi har gjort en grundläggande kartering av
de glaciala former som uppstått från de senaste istiderna genom fältarbete och relaterad
litteratur och satt det i ett större sammanhang. Vi har utifrån detta också försökt att dra
slutsatser om varför de är hamnat i just detta område.
Inspirationen till att skriva om just detta område har vi fått ifrån den exkursion som vi var på
hösten 2007 med Mats Olvmo (Västra Götalandsturen), från Geovetarcentrum.
För att underlätta fältarbetet har vi använt oss av GPS, kartor, flygbilder, spade, måttband och
en kamera. I fält har vi hittat en rad olika former, det vi har hittat är; rundhällar, isräfflor,
flyttblock, glaciala och postglaciala jordarter. I arbetet har vi beskrivit hur dessa olika former
ser ut, vad de består av, vart i området som de finns och hur de har uppkommit.
Avslutningsvis har vi sammanställt allt i en karta tillsammans med diskussionen.
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Abstract
In our geography essay we distinguish the glacial morphology in an area situated north-east of
the town of Vänersborg called Vargön – Nordkroken. We have through excursions made a
map of the glacial features in the area which we believe have occurred during the latest ice
age and through this exploration and relevant literature we’ve tried to put these
geomorphologic shapes into larger context and managed to reach a possible conclusion about
why they are situated in the above mentioned area.
Our source of inspiration was an excursion made during the late geography semester of 2007
with our teacher Mats Olvmo, Department of Physical Geography (Tour of Västra Götaland).
Support during the investigation consisted of a GPS, maps, satellite pictures, a shovel,
measuring-tape and a camera. During our fieldwork we found many different glacial
landscape shapes; Rouche Moutonné, ice striae, erratic blocks, glacial and postglacial soil.
Within the essay we have explained how these different shapes look like, that they consist of,
where in the investigated area we found them and how they have come to appear on this site.
The last piece of our effort is a map that we have enclosed in the end discussion of our essay.
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Förord
Detta arbete är en 15 högskolepoängs uppsats i Geografi vid Naturgeografiska institutionen,
Göteborgs Universitet. Arbetet har pågått under höstterminen 2008.
Vi vill tacka ett antal personer som har varit oss hjälpsamma: Vår handledare docent Hans
Linderholm vid Naturgeografiska institutionen som har bemött oss med stor tolerans och
förståelse, docent Mats Olvmo vid Naturgeografiska institutionen som förmodligen äger de
bästa faktaupplagen inom glacialmorfologi, doktorand Andreas Milver som bistått oss med
sin kunskap inom geografiska informationssystem på Geovetarcentrum, Per Rexon vid
Lantmäteriet i Vänersborg som ordnade fram gratis kartor, Lennart Strömqvist vid
Vänersborgs kommun som ville träffa oss och gav oss tillgång till Vargöns flygbilder och
Maria Abrahamsson som alltid lånade ut en bra spade på plats i Vargön.
Ett stort TACK till er alla!
Vänersborg 2009-01-07
Andreas Eriksson

Susann Jonsson
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1. Inledning
1.1 Tidigare undersökningar
Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har kartlagt undersökningsområdets geologi,
marktäcke samt har fastställt några få glaciala former som började dokumenteras så tidigt som
1800-talet. Nathorst (A.G) beskrev genom en uppsats geomorfologin på bl.a. Halleberg år
1886. Lindström (A) gjorde en vidare kartanalys år 1887 i sin "Beskrifning till kartbladet
Wenersborg". Dessa två belyste moränen och isräfflorna som främsta tecken från istiden. I
modern tid har SGU även skapat diagram som visar vilken landhöjning och vattennivå som
har varit i området från istiden fram tills nu. En annan instans som har undersökt området är
Länsstyrelsen, Västra Götaland som har skrivit rapporten "Värdebeskrivningar riksintresse för
naturvård" där platser i vårt undersökningsområde finns noterade som speciellt viktiga att
bevara inför framtiden. Så här omnämns platsen i texten:
"Mellan Vargön och Nordkroken finns några korta och låga moränryggar, s.k. De
Geermoräner. Dessa är unika i södra Vänernområdet. När isen försvann var huvuddelen av
platåbergen täckta av vatten. Genom landhöjningen försköts stränderna till allt lägre
liggande nivåer. Vågorna bearbetade talussluttningarna och klapperfält med strandvallar
bildades. Dessa framträder tydligast vid Hallebergs sydostända. Platåbergen är i sin helhet
geovetenskapligt intressanta. Dessutom har vissa brantpartier bedömts ha mycket stort värde.
Norra delen av Hallebergs västsida och det subkambriska peneplanet vid Nordkroken samt
Hallebergs östsida från nordspetsen och runt sydosthörnet till Munkesten har bedömts ha de
största geovetenskapliga värdena" (Riksintresse för naturvård beslut 2000-02-07, Västra
Götaland).
Området är en del av den mellansvenska
israndzonen (se fig.1) som är av ett speciellt
intresse då isens avsmältning avstannade och
iskanten stod stilla under flera sekel; och
därmed bildade stora ändmoräner som idag kan
ses som stora israndsbildningar på olika platser
t.ex. hindens rev i Vänern.
Andra undersökningar har även skett vid olika
Universitet t.ex. av Naturgeografiska
Institutionen på Göteborgs Universitet där
Nordkrokens subkambriska peneplan omnämns
i olika rapporter som t.ex. i ämnet tektonik
(Johansson et al, 1999) och om Fennoskandisk
geomorfologi (Rudberg, 1988). Samt i en
geoinventerings rapport om Halle - och
Hunneberg (Rudberg et al, 1976).

Fig. 1. Inlandsisens avsmältning. (Påsse, T, 2003 s.98)
Fig. 1. Inland ices melting away.
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1.2 Syfte
Genom fältstudier i ett område öster om Vänersborg (som heter Nordkroken och Vargön),
försöka hitta spår efter inlandsisen i landskapet, förklara vart de är situerade samt hur reliefen
ser ut. Vidare förklara hur gamla de är samt söka förstå hur de har uppkommit.

1.3 Frågeställningar
•

Vilka spår finns kvar i naturen efter inlandsisen; är de postglaciala eller glaciala
förekomster?

•

Kan man säga hur gamla formationerna är?

•

Hur har de olika formationerna uppstått?

1.4 Förutsättningar för uppkomsten av en istid
För att en istid ska kunna uppstå krävs globala förändringar av olika slag. Den kanske
viktigaste orsaken till att en istid uppstår är solinstrålningens förändrade effekt som kan
variera på grund av en rad olika faktorer. Främst benämns jordens läge i förhållande till solen,
med det menas jordens omloppsbana (ibland mer rund till elliptisk) samt vinkling mot solens
instrålning (läge på jordaxeln). Solen som sådan kan även ha olika strålningsstyrka, detta kan
påvisas genom studiet av frekvensen och omfattningen av solfläckar. Jordens egna aktiviteter
spelar också en avgörande roll. Hög tektonisk aktivitet ger t.ex. fler vulkanutbrott och utsläpp
av gaser och partiklar (aerosoler) i atmosfären som påverkar solinstrålningen mot jorden, och
det har en avkylande effekt (FN:s klimat panel, IPCC).

1.5 Uppkomsten & rörelsen i en inlandsis
En glaciär bildas genom att snö packas ihop från år till år. Snökristallerna packas ihop dels
genom sin egen tyngd men även genom smältning och återfrysning. Isen byggs upp i de övre
delarna, där det är överskott på snö. Ismassorna strömmar sedan ut från de centrala delarna till
isens kanter. När tillförseln av snö under vintern är större än avsmältningen under sommaren
så växer glaciären. När ismassan sedan rör på sig så kommer den att repa den underliggande
bergrunden, för att is fronten bär med sig fastfruset bergmaterial i bottenzonen som repar
underlaget. Spåren som uppkommer på den underliggande berggrunden visar på hur isen har
rört sig i området (Lindström & Lundqvist, 2000 s.328f).
När klimatet ändras så att avsmältningen under sommaren är större än snötillförseln under
vintern kommer is fronten att förflytta sig bakåt. Avsmältningen av isen kan ske på en rad
olika sätt. I vatten smälter ofta is- fronten. När isen rör sig framåt så kommer den att ta med
sig lösa avlagringar samt bryta loss och ta med sig bergsfragment direkt ur berggrunden. Det
material som följer med på detta sätt kommer att krossas och kantrullas av isens rörelse och
tyngd. Material transporteras även inom isen och på dess ovansida. Materialet som
transporteras i isen delas ofta in i olika skikt, Mellan dessa skikt kan isen vara helt ren men
även innehålla väldigt mycket material i andra. När isen smälter så kommer material som har
transporteras att avlagras. Enstaka block har transporteras väldigt långa sträckor på detta vis.
En del av det materialet som transporteras vid botten avlagras under isen, som bottenmorän
(Lindström & Lundqvist, 2000 s.329ff).
En inlandsis rör på sig eftersom det uppstår en obalans mellan snötillförseln och
avsmältningen. Isens tryck förflyttas från områden där de är som högst till områden där det är
lägre. Detta innebär att den flyttar sig från området där den är som störst ut mot kanterna där
7

trycket är lägre. Isen kan röra sig på två olika sätt, antingen genom krypning eller där isen
glider fram och omvandlar sitt underlag (Bennet & Glasser, 1996 s.32f)
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2. Glaciala formationer
2.1 Nedisningar
Det finns mycket som tyder på att Skandinavien har varit täckt av landis vid ett flertal gånger
under kvartär tiden, som inleddes för ca 2,5 miljoner år sedan. Det finns spår i landskapet som
bevittnar att isen har varit i rörelse, i form av stora U-dalar, fjordar, moränlandskap, sjöbäcken
och åsar. De stora nedisningarna utvecklade sig tack vare flera klimatförsämringar som
inleddes för ca 15 miljoner år sedan, klimatförsämringarna under kvartärtiden medförde
nedisningar och mellanliggande så kallade interglacialer, vilket är då klimatet tidvis blir
varmare. (Bennet & Glasser, 1996 s.8f).

2.1.2 Elster- och Saaleglacialerna
De äldsta spåren efter en inlandsis härstammar från Elsterglacialen. Den nådde sitt maximum
för ca 270 000 år sedan och sträckte sig ändå ner i södra Polen. Efter Elster- så var
Saaleglacialen nästa stora nedisning, där sträckte sig isen ännu längre söderut i vissa områden
än under Elsterglacialen. Den var som störst för ca 220 000 år sedan (Lundqvist &
Robertsson, 1994, s.121). Spåren efter dessa två gamla glaciationer är begränsade, så därför
vet man väldigt lite om deras utsträckning och rörelsemönster. Förmodligen är det så att dessa
nedisningar nådde betydligt längre söderut än den senaste Weichselglacialen (Bennet &
Glasser, 1996 s.8).

2.1.3 Weichselglacialen
Den senaste istiden, Weichsel, hade flera nedisningar och mellanliggande varmare perioder.
Under de varma perioderna smälte inlandsisarna bort eller minskades till bergsglaciärer i
fjällområdena. Glacialen indelas i tre stadier; Tidig Weichsel, Mellan Weichsel och Sen
Weichsel. Den äldsta fasen av Weichsel, Tidig Weichsel började för ca 117 000 år sedan när
glaciärer växte till sig i fjällkedjan. Mellan Weichsel vet man väldigt lite om, men man tror att
den inleddes för ca 75 000 år sedan och att den hade större utbredning än Tidig Weichsel.
Först under Sen Weichsel som började för ca 25 000 år sedan växte isen och för ca 18 000 år
sedan nådde den sin största utbredning. Man tror till en början att isdelaren hade sin
tyngdpunkt i den skandinaviska fjällkedjan, men att den sedan flyttades österut allteftersom
isen växte. Från denna isdelare rörde sig isen ut mot fronten (Gembert, 1991 s.52f). När isen
var som störst var den belägen i mellersta delarna av Tyskland i söder, och sträckte sig från
Rysslands inland öster till nordsjön i väster. Hela Skandinavien var täckt av is (Punkari, 1996
s.9). Isen började smälta för ca 18 000 år sedan, det tog ca 10 000 år för isen att smälta. När
isen smälte så flyttades isdelarläget från bottenviken västerut mot fjällkedjan (Gembert, 1991
s.53).
Genom landisens tyngd pressar den ned den underliggande jordskorpan. Jordskorpan har som
mest varit nedtryckt 500-800 m. När sedan isen försvinner så strävar jordskorpan att återgå i
sitt naturliga läge. Landet kommer att höja sig, landhöjning. Denna process är väldigt trög och
pågår än idag i större delen av Sverige. När isen smälte blev det väldiga mängder vatten som
medförde stigning av havsytan. Havsnivån steg och medförde stora översvämningar. Dessa
översvämningar är väldigt viktiga ur jordartsynpunkt. Vågor har bearbetat och omlagrat
tidigare avsatta jordarter vilket har gett upphov till ex. ler- och siltjordar (Lundqvist, 1994,
s.125).

2.2 Rundhällar
En rundhäll är en liten långsträckt bergkulle som slipats av inlandsisen i dess rörelseriktning.
Den sida som varit vänd mot irörelsen, stötsidan, är karaktäristiskt flackt rundslipad, medan
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sidan som varit vänd från rörelseriktningen, läsidan, är skrovlig och stupar brant (se fig. 2).
Stötsidan slipades alldeles slät av infrusna stenpartiklar i inlandsisens undersida när den gled
fram. Det kan också ha inträffat att hårdare infrusna stenpartiklar orsakat repor i berggrunden,
s.k. isräfflor (Johnsson, 1956, s.74f).
Läsidan, däremot, kom inte åt att bli slipad. Istället har smältvatten från isen orsakat
frostsprängning och på så sätt vittrat loss stora bergbitar som sedan transporterats bort av isen.
Därför är läsidan skarpkantig och brant (se fig. 2) (Lindström & Lundqvist, 2000, s.330).
I Sverige, som varit helt täckt av inlandsis, är rundhällar vanliga. Orienteringen på rundhällars
stöt- respektive läsidor samt isräfflor avslöjar inlandsisens riktning. I Sverige är således
rundhällars stötsidor riktade ungefär mot norr medan läsidorna är riktade ungefär mot söder.
Rundhällar har enligt Lindström (1998) två bildningsteorier, 1) de bildas av glacial erosion
och påverkas av urbergets struktur, litologiska variationer och olikheter i de glaciala flödet
och termiska förhållanden. 2) vittringshypotesen påstår att rundhällar är pre- glaciala
vittringslämningar modifierade av glacial och glacifluvial erosion.

Isens rörelseriktning

Fig. 2. Rundhäll, typiska glaciala erosionsformer (Johnsson, 1956, s.74).
Fig. 2. Roches Moutonées, typical glacial erosion forms.

2.3 Isräfflor
När isen har dragit fram genom ett landskap har den tagit med sig mängder utav sediment och
när den glider över sprucket berg mjuknar isen och allt från stora block till minsta sandkorn
innesluts. Detta beror på vattnet som isen har inunder sig rinner ner i sprickor i berggrunden
och när dessa fryser till is expanderar sprickorna ytterligare och gör att stenbitar lossnar och
lyfts upp i isen. När dessa mindre sediment och större stenar, som man brukar kalla
bottenfrusen morän hamnar mellan isen och underlaget skapar dessa även olika mönster i
berggrunden. Så när man ser grunda och långa parallella streck på stenhällar och flacka ytor
utav sten kan man misstänka att det är så kallade isräfflor som har bildats av en inlandsis
(Bennet, Glasser, 1996 s.109ff). Genom dem kan man se vilken rörelseriktning den senaste
inlandsisen hade och i Sverige indikerar de huvudsakligen en nordvästlig riktning (Fredén,
1994 s.128). Dessa isräfflor är då högst troligtvis från den senaste nedisningen, kallad
Senweichel då den antas ha suddat ut majoriteten av alla andra äldre glaciala erosionsformer
för att ersätta dem med sina egna.
Isräfflorna är därmed en glacial erosionsform som också kan hjälpa till med att avslöja den
dåvarande isens mäktighet. Är räfflorna avlänkande tyder detta på att isen har varit mer
följsam topografins skillnader men om de är raka i sin utformning betyder det att isen har
varit styvare i sin form (Johnsson 1956, s. 41).
Andra små glaciala erosionsformer:
•

Skärbrott (se fig. 3), som är halvmåne liknade huggmärken som kan vara placerade på
rad efter varandra och kan troligtvis vara orsakade av samma sten som har hakat sig
fast i flera steg uppför t.ex. en stenhäll.
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•

Skärtråg (se fig. 3), som är små njurformade och avgränsade skålar i stenhällar.

•

Korsande räfflor, som är isräfflor men med något olika riktning så de korsar varandras
streck.

•

Parabelriss (se fig. 3), som är tunna små avrundade hack på rad efter varandra.

•

Triangelbrott, som är ett triangelformat brott i stenhällar.

•

Glacialrännor, där en glacifluvial erosion skapat en ränna tvärs över ytan. De skapas
när smältvatten med hög hastighet bildar virvlar.

Fig 3.a. Skärtråg, b. Skärbrott, c. Parabelriss, d. Musselbrott (Johnsson, 1956).

2.4 Ändmorän
Glaciärer utgör ett system där material transporteras. Utanför isfronten kan glaciärerna bygga
upp moränvallar som är pararella med isfronten. Om fronten står stilla en längre tid utbildas
en ändmorän, för att den inre irörelsen kan mata fram material och på så sätt bygga upp en
vall, en ändmorän. Om glaciärfronten ligger stilla under en längre tid så kommer en större
ändmorän att bildas (Lindström & Lundqvist, 2000, s.339).
Kullarna som finns på många platser i Mellansverige är ändmoräner som bildades när
isavsmältningen för cirka tio tusen år sedan avstannade, det är ett exempel på en
ändmoränbildning i Sverige i form av de mellansvenska ändmoränerna. Dessa bildades i
samband med ett större stillestånd i inlandsisens tillbakadragande under yngre Dryas (91008300 år sedan), som varade i ungefär 800 år, drog sig iskanten knappt tillbaka alls.
Tidvis växte isen till och då sköt den mo, sand, stenar och block framför sig och bildade
vallar, s.k. ändmoräner. Denna israndszon sträcker sig genom Sverige, Finnland och Norge
(Lindström & Lundqvist, 2000, s.399ff).

2.5 De Geermorän
De Geer-moräner är nära besläktade med ändmoräner. De bildas i bottensprickor som gick
parallellt med iskanten, under vattenytan. De Geer-moräner förekommer ofta i grupper på
flacka områden. Morän typen förekommer allmänt i Sverige i områden under den högsta
kustlinjen (Lindström & Lundqvist, 2000, s.339).

2.6 Flyttblock
Flyttblock eller så kallade erratiska stenar är stenbumlingar som har flyttats av ett istäcke. På
grund av trycket på berggrunden och isens rörelse tillsammans med sediment inunder orsakar
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friktionen värmeutveckling som gör att isen delvis smälter vid botten. Smältvatten rinner ner i
berggrundssprickor och orsakar frostsprängning och mekanisk vittring när vattnet där åter
fryser till is igen. Block och stenar bryts loss och lyfts upp av den underliggande isens
expansion och följer med rörelsen inuti inlandsisen. På så sätt blir stenarna flyttblock som
senare avsätts på ett helt annat ställe än var de togs upp från början, ibland reser de hundratals
mil från sin ursprungliga källa. Dessa stenar känns ofta igen på sin malplacering i landskapet,
ibland med helt annorlunda mineralsammansättning än de stenar och berg som finns i den
lokala miljön. De kan finnas i alla storlekar och former men släpps loss oftast i isens
tillbakagång eller slutskede.

2.7 Jordarter
Huvuddelen av Sveriges jordarter bildades under den senaste nedisningen och tiden därefter.
Jordart eller jord är någonting löst som ligger ovanpå jordens yta, där växtligheten är eller kan
vara rotad i. Man kan dela in jorden i två olika huvudgrupper beroende på indelning efter
bildningssätt och bildningsmiljön, dessa huvudgrupper är glaciala - och postglaciala jordarter.
De glaciala jordarterna kommer ifrån inlandsisen eller dess smältvatten. Hit hör morän, isälvsoch sjösediment samt i havet avsatt glaciallera. De övriga jordarterna är postglaciala och har
bildats utan inlandsisens påverkan (Lindström & Lundqvist, 2000, s.358f).

2.7.1 Morän
Morän är den vanligaste jordarten i Sverige och täcker ca 75 % av landets yta. Det är en
jordart som kan bestå av alla kornstorlekar, från lerpartiklar till stora block (Freden, SNA,
1994, s.105).
När inlandsisen drog fram över Sverige plockade den dels upp och tog med sig gamla
jordlager, men den bröt också loss nytt material från berggrunden. Under transporten inuti och
under den enorma isen krossades och maldes allt detta. Den blandning av olika kornstorlekar
som uppstod smälte fram och avsattes som ett täcke över landskapet då isen drog sig tillbaka
(Lindström & Lundqvist, 2000, s.335f).
Hur stora de största stenblocken i en morän är beror till stor del på vilken bergart den
huvudsakligen består av, transportsträckan och eventuell inblandning av äldre sediment. Vissa
bergarter, som t ex kalksten och skiffer, är mjuka och maldes lätt sönder när de
transporterades med isen. Andra bergarter, som granit, är hårdare. En morän som mest består
av hårda bergarter innehåller därför flera större block. I stort sett kommer de block som man
hittar i en morän från berggrunden närmast norr om området (Freden, SNA, 1994, s.105).

2.7.2 Lera
När inlandsisar och andra glaciärer försvann så transporterades glacial lera till sjö- eller havs
bottnar. Dessa leror byggdes upp av partiklar som transporterats ut i vattnet av de stora isälvar
som mynnade ut vid iskanten. Närmast isälvsmynningen finner man oftast grövre sediment så
som block, sten, grus och sand, längre ifrån mynningen så finns oftast mo, mjäla och lera.
Lera har en väldigt liten kornstorlek så därför kan lerpartiklarna transporteras längre än de
grövre sedimenten ifrån isälvsmynningen (Lindström & Lundqvist, 2000, s.358ff).
Den glaciala leran är i östra Sverige uppbyggd av horisontella mörka och ljusa lager. Under
ett år avsattes ett ljust sommarlager och ett mörkt vinterlager. Ett ljust och ett mörkt lager
brukar tillsammans kallas ett varv. Den varviga glacialleran på östkusten innehåller kalk som
transporterats av smältvattnet från ett område med kalksten beläget i Bottenhavet. På
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västkusten saknar glacialleran varv eftersom den avsatts i saltvatten vilket inte ger
förutsättning för bildandet av varv (Freden, 1994, s.107).

2.7.3 Klapper/Sand
Det stora trycket från inlandsisen gjorde att jordskorpan pressades ner. Stora delar av Sverige
var därför efter istiden nedtryckt under den tidens havsyta. Den nivå som vattnet nådde då det
stod som högst brukar kallas den högsta kustlinjen (HK). Nivån för denna kustlinje varierar i
landet. Terrängen under HK utsattes i varierande grad för vågornas svallning allt eftersom
landet steg ur havet. I själva svallzonen sköljdes de finare partiklarna bort ur de glaciala
sedimenten som morän och isälvssediment. Det grövsta materialet blev kvar som
strandavlagringar av grovt grus, sten samt klapper. Det något finare gruset samt sand fördes ut
strax utanför stranden och avsattes där. På grunt vatten bildade sanden ofta olika typer av
bankar och revlar (Lindström & Lundqvist, 2000, s.359).
Terrängen under högsta kustlinjen utsattes för vågornas svallning allteftersom landet steg ur
havet. I vissa terränglägen omlagrades de ytliga jordlagren genom svallningen och de finare
fraktionerna sköljdes ur. Det ursköljda materialet avlagrades vid och utanför stränderna som
klapper, svallgrus och svallsand, med i princip avtagande kornstorlek utåt från den forntida
stranden (Lindström & Lundqvist, 2000, s.359). Klapper, det grövsta svallsedimentet, utgörs
av sten och block som frisköljts, avrundats och anhopats i de för vågorna mest utsatta lägena
(Freden, 1994, s.108). Ett resultat av landhöjningen är att finkorniga svallsediment avsatta på
djupare vatten ofta täcks av grövre sediment avsatta i grundare vatten (Lindström &
Lundqvist, 2000, s.359).

2.8 Flygsand
När en inlandsis har lämnat ett område är marken bar och oskyddad. Detta gör den mycket
känslig för erosion. Isälvsediment som är glacifluviala sediment bildar isälvsdeltan som är
avsatta av det rinnande vattnet från isen. Ett isälvsdelta som börjar sticka upp över vattenytan
i ett sådant smältområde hinner inte bli bevuxet innan det utsätts för vädrets krafter, fallvindar
från t.ex. en kvarvarande is på nordlig breddgrad bidrar därför till en kraftig vinderosion från
norr. Materialet som följer med vinden bildar bågformiga flygsandsdyner där den konkava
sidan oftast är riktad mot vinden. Sedimenten är mycket välsorterad sand eller grovmo
(Lindström et al, 2000 s.364).
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3. Områdesbeskrivning

Vänersborg
N

Undersökningsområdet är beläget i
Vänersborgs kommun Fältarbetet har
skett i Nordkroken (Lat: 58,385534.
Long: 12,412623) och Vargön (Lat:
58.3559906. Long: 12,3906040) (se
fig.4), ca 5 km öster om staden
Vänersborg. Området ligger västerut
vid kanten av platåberget Halleberg.
Undersökningen har genomförts på ett
område på ca 7.5 km². De vanligaste
jordarterna i området är lera och finmo,
morän finns det gott om i områdets
östra delar (2 & 4). Stora delar av
marken är påverkad i form av
bebyggelse, jordbruks – och betesmark
(se Fig.4).

1

2

Nordkroken

3

N

4

Vargön

Fig. 4. Undersökningsområde och zonindelning. Området har delats in i fyra zoner, vilka det kommer hänvisas
till då speciella delar av undersökningsområdet uppmärksammas. Zonindelningen är inte avhängig
undersökningsområdets faktiska utseende, utan har som enda syfte att underlätta hänvisningar till olika platser.
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Kommunen i Vänersborg 2009-01-07.
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Fig. 4. Reserach area and zones. The area has been divided into four different zones, to which it will be referred to when specified parts of
the research area is being noticed. The division of the area has been done in purpose to make references to different locations easier, and
make no attempt to follow any natural boundaries in the environment.

3.1 Berggrunden
Sveriges urberg är en del av den baltiska skölden där bergrunden har uppkommit genom flera
bergskedjebildningar under prekambrium för ca 1900-900 miljoner år sedan. Den
prekambriska berggrunden sträcker sig långt upp i norra Sverige. Den baltiska skölden delas
in i olika områden där Vänersborg (Nordkroken och Vargön) tillhör det sydvästskandinaviska
området. Detta område består huvudsakligen av ortognejser vars bildning skett genom
intrusion(innebär delvis att magma tränger in i bergrunden samt bildandet av den magmatiska
bergartskropp som uppkommer av förloppet) av djupbergarterna granit, granodiorit och
tonalit. En del av berggrunden består av omvandlande sedimentära - och vulkaniska bergarter
som veckats och omvandlats på olika djup i jordskorpan (Lundqvist & Bygghammar, 1998,
s.20). Magman som bestod av granitiskt innehåll har genom intrusion trängt sig upp i sprickor
under bergskedjebildningen. Bergrunden utsattes för ett väldigt stort tryck och upphettning, så
därför blev både yt- och djupbergarterna mer eller mindre veckade och gnejsiga. Det är därför
man säger att urberget i sydvästra Sverige kallats ”den sydvästsvenska gnejsregionen”
(Eliasson et al, 2003, s.91).
Västgötaslätten och Dalboslätten utgör tillsammans den mest utbreda landskapstypen i Västra
Götaland. Dessa stora slätter kännetecknas av att de är väldigt platta, urbergskullar finns det
dock i området men de överstiger sällan 20 m i höjd. Extremt flacka berggrundsytor återfinns
i närheten av platåbergen vid Kinnekulle, Halleberg och Hunneberg. Dessa stora slätter
bildades under sen proterozoisk tid (750-580 miljoner år sedan) och de består av rötterna i en
gammal bergskedja, som efter många miljoner år av vittring och erosion nästan utplånats. En
sådan nederoderad yta kallas för peneplan (Johansson, 2003, s.96).
Under kambrisk tid (542-510 miljoner år sedan) så steg havsytan och större delen av västra
Götaland täcktes av vatten. Sediment lagrades på berggrunden och bildade så småningom
sedimentära bergarter. Denna process fortgick under ca 50 miljoner år och man tror att
sedimentationen blev ett par kilometer tjock. Urberget fick ett skydd mot erosion och vittring,
av den sedimentära berggrunden som la sig ovanpå. Den sedimentära berggrunden försvann
troligen någon gång under tertiär (66-2,6 miljoner år sedan) (Johansson, 2003, s.96). Eftersom
det vanligtvis har varit kambriska lager som har vilat på urberget, så brukar man därför
namnge peneplanet för de subkambriska peneplanet (Lindström & Lundqvist, 2000, s.230).

3.2 Spår av inlandsisen
I undersökningsområdet finns det tydliga tecken på att landskapet har påverkats och formats
av nedisningar. Spår som rundhällar, jordmån, ändmorän, flyttblock och isräfflor finns i
området.
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4. Metodik
4.1 Kartstudier
I början av vårt arbete tittade vi på kartor på Internet via sökmotorerna hitta.se, eniro.se samt
via Internetbaserade programmet Google Earth som tillhandahåller satellitbilder från NASA.
Sen tog vi kontakt med Lantmäteriet och Vänersborgs kommun som vi också besökte. Där
fick vi aktuella kartor och flygbilder direkt i handen. SGU (svenska geologiska
undersökningar) gav oss tillgång till flera karttjänster via Internet, dessa använde vi för att få
fram geologisk information om området. Vi studerade alla dessa kartor noggrant innan vi gav
oss ut i fält. Vi tittade främst efter former vi misstänkte kunde vara glaciala när vi studerade
kartorna och vi försökte komma fram till några bestämda punkter eller platser som verkade
relevanta att besöka. Vi hade dock redan bestämt en utgångspunkt i Nordkroken som vi
tidigare gjort exkursion till med GVC (Geovetarcentrum) under Mats Olvmos ledning.

4.2 Litteraturstudier
Genom våra lokala bibliotek och skolbibliotek, Vänersborgs Bibliotek, Högskolan Västs
Bibliotek och Geovetarcentrums bibliotek sökte vi böcker med nyckelorden: Vargön;
Nordkroken; glaciala former; istiden; isräfflor; geologi och geomorfologi. Vi delade upp oss
och sökte igenom biblioteken var för sig och tittade igenom Geografi hyllorna efter relevant
litteratur, vi hittade tillslut en hel del böcker, uppsatser och avhandlingar. På GVC lånade vi
några av de bästa böckerna inom glacialmorfologi av Mats Olvmo.

4.3 Fältarbete
Vi åkte ut till det valda området 12 gånger och tog oss runt till fots på plats. Som hjälpmedel
hade vi med oss kartor, flygbilder, GPS (från GVC), digital kamera, måttband,
anteckningsblock och ibland även en spade som vi lånade på plats i Vargön. När vi hittade en
landskapsform som vi ansåg vara av glacial eller postglacial betydelse tog vi ut positionen och
antecknade vad vi hade sett. Vid isräfflor och rundhällar tog vi även ut väderstrecken via
GPS. Vi grävde också sammanlagt 8 gropar i speciellt intressanta områden som vi valde
utifrån underlagstyp t.ex. vid plötslig topografisk höjning, sanddyner, tallskog, troliga
moränsamlingar och på platser där vi misstänkte lerjordar eller torv.

4.4 Behandling av data
På grund av den stora mängden former i landskapet så utformade vi vissa avgränsningar innan
vi började samla in data. Nedslagspunkterna utvaldes på ett sådant sätt att de skulle vara
tydliga i landskapet samt att vi båda skulle vara överrens om att det troligen rörde sig om en
glacial form i landskapet och inget annat.
•

Ett flyttblock skulle vara minst en meter bred.

•

Isräfflorna skulle vara tydliga.

•

En grävd grop skulle grävas minst en meter djup (om vi inte stötte emot det
subkambriska peneplanet).

•

Vid minsta misstanke om större påverkan av mänsklig hand blev platsen irrelevant.

•

Positionering med GPS skulle endast användas till att fastställa nedslagspunkter med
glaciala former eller platser där vi hade grävt gropar.

•

Vi uteslöt former som troligen kunde vara ett resultat av annan vittringstyp.
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•

Vi skulle betrakta allt med kritiskt öga och diskutera alternativa scenarion.

4.5 Felkällor
Vår begränsade kunskapsnivå kan vara en trolig felkälla under detta arbete. Vi kan ha kommit
fram till fel slutsatser ute i fält och dragit felaktiga paralleller mellan det vi har läst i
litteraturen och det vi har sett i verkligheten. Dock bör man tillägga att mycket av det som står
i litteraturen ibland också är gissningar men förhoppningsvis kvalificerade sådana. Det är
svårt att veta om en landskapsform är ett reslutat av något som hände för tusentals år sedan
eller om det är senare tids vittrings- och erosionskrafter som ligger bakom. I början av arbetet
uppstod också en mekanisk felkälla då vi först använde oss av en privat GPS ute i fält som
hade en felaktig kompassinställning. Bostadsområden och vägarna har gjort så att många
former är delvis dolda och extra svåra att upptäcka. Flyttblocken kan ha påverkats och flyttats
av människan.
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5. Resultat
5.1 Område 1
Område 1 (se fig.5) ligger vid nordväst i vårt undersökningsområde och kännetecknas av stora
ytor jordbruksmark i söder, en del utspridd skogsmark i de centrala delarna samt en del
mindre bebyggelse i form av sommarstugor, avskilda bostadshus och allmänna vägar.
Området gränsar till Vänern i norr och nästan hela vattenlinjens område består av kalt urberg.

Tabell 1. Visar på olika spår från istiden i
område 1, som även finns utmärkta i Fig. 5.
Table 1. Show different mark from ice age in territory 1,
wich also shows in fig.5.

1

Isräfflor
Flygsand

7

Rundhäll

2

Isräfflor

8

Rundhäll

3

Isräfflor

9

Rundhäll
Isräfflor

4

Rundhäll

10 Rundhäll

5

Rundhäll

11 Grävd Grop

6

Grävd Grop,
Lera

Fig. 5. Område 1. Copyright S. Jonsson 2008.
Fig. 5. Zone 1.

Fig. 6. Peneplan med Nordostliga isräfflor (område 1 punkt 2). Foto S. Jonsson 2008.
Fig.6. Peneplan with icestriae fron NO. Picture S. Jonsson 2008.
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Isräfflorna i detta område är flera meter långa (se fig.6) vid strandkanten och de fortsätter
även under vattenytan i nordöstlig riktning (punkt 2,3). Mellanrummet som är mellan
vattenlinjen och marktäcket (ca 1-10 meter beroende på vattenståndet i Vänern) består av
flackt urberg med isräfflor och sprickor efter angrepp av glacial erosion, postglacial erosion
och hydrologisk vittring. Vid punkter med isräfflor finns minimalt- till inget marktäcke alls
och starka vindar är vanliga. Mossdragsuddes räfflor (punkt 1) har ett tunt täcke med flygsand
men detta förhållande förändras nog beroende mycket av väder- och vindförhållanden. Även
dessa har en tydlig diagonal från nordöst till sydväst (längst ut på udden kan man skönja fler
slättberg under vattnet och dessa misstänker vi inhyser ännu fler räfflor).

Fig. 7. Sanddyn (område 1 punkt 1). Foto A. Eriksson 2008.
Fig. 7. Sand-hill. Picture A. Eriksson 2008.

Flygsanden i området finns i vikar t.ex. Uddeviken (punkt 3) och den är mycket finkorning
och ljus till färgen(se fig.7). Flygsand bildar dyner. De består av mycket väl sorterad
mellansand och grovmo i varierande mängder (se fig.7). I nära anslutning till sanden växer tall
men dock även en viss mängd lövskog som t.ex. al och björk, men då oftast uppblandad med
fuktigare jordmåner (punkt 1).
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Fig. 8. Rundhäll. Bilden visar den 20 meter långa rundhällen(område 1 punkt 10). Foto A. Eriksson 2008.
Fig.8. Roche Moutonné. The picture shows the 20 m long roche moutonné. Picture A. Eriksson 2008.

Rundhällar hittar man i sydost, inom ett uppodlat område samt i nordost. Inom det
uppodlade området ser man plättar på åkern som inte är nyttjade, de består av rundhällar.
Rundhällarna kan vara allt från 5 m upp till 20 meter långa i område 1(se fig.8) (punkt 4, 5,7,
8, 9, 10). De ligger i en nordostlig riktning på åkrarna och man kan skymta spår av isräfflor på
vissa hällar. Utseendemässigt har rundhällarna en väldigt fin och rund stötsida som isen har
slipat och rundat(se fig.8), läsidan är brant och ojämn pga. frost sprängning.
Glacial lera finner man i de nordliga och mellersta delarna i området (punkt 6). Området
består av stora ytor med glacial lera som är blå/svart till färgen. Landet var en del av Vänern
för inte så länge sedan, därför finns det gott om glacial lera i regionen. Där glacial leran
utbreder sig finns tätskog som mestadels består av tall och gran och marken är täckt av
växtlighet.
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5.2 Område 2
Område 2 (se fig.9) ligger vid nordöst i vårt
undersökningsområde och kännetecknas av ett
tätt bostadsområde i nordöst, stora ytor jordbruksoch betesmark i söder. Gränsen till Vänern i norr
har ett omfattande kalt urbergsområde (vid
lågvatten) och sandstrand.

Fig. 9. Område 2. Copyright S. Jonsson 2008.
Fig. 9. Zone 2.

Tabell 2. Visar på olika spår från istiden i område 2, som även finns utmärkta i Fig. 9.
Table 2. Show different mark from ice age in territory 2, wich also shows in fig.9.

1

Rundhäll

7

Grävd Grop m. Sand

13

Isräfflor

2

Glacial lera

8

Grävd Grop

14

Rundhäll

3

Flyttblock

9

Rundhäll

15

Flyttblock

4

Rundhäll

10

Isräfflor

16

Morän, De Geer
Morän

5

Rundhäll

11

Flygsand

17

Flyttblock

6

Isräfflor, Skärbrott

12

Flyttblock

18

Klapper
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Fig. 10. Skärbrott (område 2 punkt 6). GPS ligger i en nordlig riktning. Foto S. Jonsson 2008.
Fig.10. Skred quarry. The GPS point in a North direction. Picture S. Jonsson 2008.

Isräfflorna (punkt 6, 10) sträcker ut sig över ett enormt område där det subkambriska
peneplanet saknar vegetation. Samtliga har en nordöstlig riktning och fortsätter under
vattennivån ut i Vänern. Urberget är hårt angripet av olika vittringsprocesser men med rätt
solinstrålningsvinkel (tidig morgonsol) ser man tydligt räfflornas utbredning. På vissa platser
har stenar och båtar dock flyttats och orsakat andra streck men isräfflorna är dominerande. De
flesta har bara några millimeters bredd och djup men ett fåtal visar upp en bredd på flera
centimeter. Längden på räfflorna är ofta flera tiotals meter (och därför svåruppmätta för oss
med måttband). Räfflor som dyker upp bortanför strandlinjen (punkt 13) har kommit fram i
villaområdets trädgårdar och dessa är mycket svaga men med tydlig nordöstlig riktning.
Skärbrott (punkt 6), som är halvmåne liknade huggmärken som kan vara placerade på rad
efter varandra och kan troligtvis vara orsakade av samma sten som har hakat sig fast i flera
steg uppför t.ex. en stenhäll (se fig.10).
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Fig.11. Moränlandskap (Område 2 punkt 16). Foto A. Eriksson 2008.
Fig.11. Morainelandscape. Picture A. Eriksson 2008

Morän finns i de ostliga delarna av området (punkt 16). Morän jordarna breder ut sig på ett
stort område ca 35 % av totala ytan. Moränen som är i trakten är en del av de mellansvenska
ändmoränerna. Utseendemässigt består jordarten av alltifrån stora kantiga block/stenar till
lerpartiklar (se fig.11). Vegetationen består av barrskog och gräs (se fig.11). De Geer Morän
(punkt 16) finns i området och de är en väldigt kort och låg moränrygg som finns i landskapet,
den är unik i södra Vänernområdet.
Flygsandsfälten sträcker ut sig längs Vänerns bakre strand (punkt 7, 11) och de bildar fossila
sanddyner med tillhörande tallskog. Sanden är mycket finkorning, ljus och löst packad. Under
tallarnas rötter har vinden blåst undan en del sand och där finner man lösa fragment av
sandsten och grå granit med vita ränder. Sanddynerna bildar former i landskapet som
påminner om halvmånar med den konkava sidan vänd mot norr.
Rundhällarna framstår som små rundade öar i landskapet, både vid stranden och längre upp
på land (punkter 1,4,5,9,14). Stötsidan ligger i nordöstlig till nordlig riktning och storlekarna
varierar från ett fåtal meter till tiotals meter. Innåt land ligger det ofta lagda stenar på toppen
då jordbrukare ska kunna se dem i åkern. De bestod av granit med olika gnejsighet, vissa med
rikligt marmorerade röda mönster, andra mer grå och vissa med tydlig ögongranit.
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Fig. 12. Klappersten (område 2 punkt 18). Foto A. Eriksson 2008.
Fig. 12. Rubble- stones. Picture A. Eriksson 2008.

Klapperstenen (punkt 18) var otydlig och dold av massor utav rasmassor (talus) och skog.
Den bildar dock ett tydligt extra ”hyllplan” intill Hallebergs lodräta vägg och bredde ut sig ca
100-150 meter i sidled och med något mer rundade stenar än på andra platser (se fig. 12).
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Fig. 13. Flyttblock (område 4 punkt 3). Foto A. Eriksson 2008.
Fig. 13. Erattic block. Picture A. Eriksson 2008.

Flyttblock hittade vi två tydliga exemplar av i området. Det ena låg i det nordvästra hörnet
och det andra låg i mitten av område 2 (punkt3, 15). Storleken på dessa block är 4 m
respektive 6 m bred (se fig.13) och består av bergarten granit. Dessa block har ingen specifik
form utan de kan vara av olika utseende eftersom de lämnats på olika ställen av isen utan
påverkan på ex. form och funktion (se fig.13).
Sandsten finner man i urberg peneplanets sprickor eller klyftor (punkt 6) samt i sanddynerna,
ofta fastkilade i tallskogens rotsystem (punkt 11). Den är ljus och hårt sammansatt.
Glacial lera finns på den västra sidan (punkt 2). Den här ytan består till viss del av tall- och
granskog, men den största delen upptas av odlad mark. Färgen på leran är blå/svart.
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5.3 Område 3
Område 3 (se fig.14) ligger i sydväst i
vårt undersökningsområde och korsas på
diagonalen av Göta älv som rinner från
nordväst till sydost. Väster om älven
finns skogsområden och öster om älven
finns industri- och bebyggelse. I norr
finner man skogsmark samt importerade
grushögar som används av industrin i
området.
Tabell 3. Visar på olika spår från istiden i
område 3, som även finns utmärkta i Fig. 14.
Table 3. Show different mark from ice age in territory 3,
wich also shows in fig.14.

Fig. 14. Område 3. Copyright S. Jonsson 2008.
Fig. 14. Zone 3.

1

Rundhäll

5

Isräfflor

2

Isräfflor

6

Isräfflor

3

Rundhäll

7

Dödisgrop

4

Grävd Grop,
Lera,
Isräfflor

8

Rundhäll

Rundhällar i området hittade vi rundhällar med en längd av 10 meter och den största
uppmätte hela 30 meter (punkt 1, 3, 8). Vi såg totalt tre stycken tydliga rundhällar i området
med dess karakteristiska stöt- samt läsida med spår av isräfflor i nordostlig riktning. Bergarten
som rundhällarna består av är ortognejser.
Isräfflor i detta område dyker ofta upp i samband med byggnation av olika slag då området
kännetecknas av pågående industriell- och infrastruktur utbyggnad. Det är vid vägar, den
genomkorsande järnvägen (punkt 7) samt vid jordbruk (punkt 2) som peneplanet har frilagts
och kommit i ljuset. Räfflorna återfinns också på rundhällarna i området (punkt 6). Räfflorna
har en nordöstlig riktning och består av tunna och grunda urgröpningar i stenen som här oftast
är av ådrad granitisk bergart.
Dödisgrop finns i centrala Vargön (punkt 7). Inklämd liten sjö i området mellan några högre
åsar med branta sidor ner i gropen. Mycket lerig botten och i sydöst om den finns ett litet
sankmarks område.
Glacial lera finns i ett litet område i nordost består av glacial lera (punkt 4). Utseende och
vegetationsmässigt är samma som i område 1 och 2.
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5.4 Område 4
Område 4 (se fig.15) ligger till sydost och består till stor del av bebyggelse och infrastruktur
(ca 80 %). Jordbruksmark finner man längst i söder och Hallebergs bergrygg sträcker ut sig i
nordost i området.

Tabell 4. Visar på olika spår från istiden i
område 4, som även finns utmärkta i Fig. 15.
Table 4. Show different mark from ice age in territory 4,
wich also shows in fig.15.

1

Flyttblock

7

Rundhäll

2

Flyttblock
Morän

8

Flyttblock

3

Flyttblock

9

Grävd Grop,
Glacial Lera

4

Flyttblock

10

Rund Häll

5

Flyttblock

11

Rundhäll
Grävd Grop

6

Rundhäll
Klapper

12

Isräfflor

Fig. 15. Område 4. Copyright S. Jonsson 2008.
Fig. 15. Zone 4.

Isräfflor finner man i sydost (punkt 12). Räfflorna är tydliga och varierar i storlek från 1 till 3
meter och de ligger i en nordöstlig riktning. De ligger på det subkambriska peneplanet och där
förekommer ingen växtlighet för att det endast är urberg utan något jordtäcke över.
Rundhällar hittade vi fyra i område 4. De var inte lika tydliga i form som observerades i
övriga områden (1-3). Dessa rundhällar var 4-7 meter långa och består av ortognejser. De
fanns i punkt 6, 7, 10, 11.
Morän som är en ackumulation av större mängder stenfraktioner sträcker sig ut från berget
med en tydlig topografisk skillnad som framkommer mitt i bostadsområdet. En markant backe
nerför mot norr vid punkt 2 och en brant backe nedför mot söder vid punkt 8. Platsen upplevs
som flack ovanpå och har en mycket mjukare sluttning mot sydväst. Gräver man (vid punkt 2)
så stöter man bara på stenar av blandad storlek och form.
Glacial Lera finner man i ost i området (punkt 9). Efter att ha grävt en grop så såg vi att
jordarten var glacial lera. Utseende och vegetationsmässigt är samma som i område 1, 2 och
3.
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Fig. 16. Flyttblock (Område 4 punkt 5). Foto S. Jonsson 2008.
Fig. 16. Erattic block. Picture S. Jonsson 2008.

Flyttblock fanns på flera ställen i område 4 men vi avgränsade oss genom att bara ta de allra
tydligaste och största blocken i området (punkt 1,2,3,4,5,8). De som låg i anslutning till skog
hade mycket mossa och lavar. De som låg på annan öppen mark hade mycket liten till
obefintlig mängd mossa och lavar (se fig.11). Bergarterna i stenbumlingarna var vanligen av
granitisk gnejs men i olika skiftningar från ljusgrått till mera rött eller svart. Vissa med diorit
inslag. Tre av stenarna (punkt 4,5,8) var av en mycket mörk bergart där mineralkornen inte
gick att urskilja (kan vara Diabas) (se fig.16).
Klapperstenen är här svår att urskilja från all talus (punkt 6) men den bildar ett ganska
utspritt område på ca 70 kvadrat meter med rundade stenar i storleks ordningen 10-25 cm.
Skapade av granit och gnejs.
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6. Diskussion
6.1 Allmän
Topografin nedanför Halleberg kännetecknas av ganska flata ytor med vissa bäckfåror med
anslutande flackt urberg och det är bergrunden som styr utseendet på de glaciala formerna i
området. Underlagets förutsättningar ger alltså den grundläggande parametern för hur isen
kan ha rört sig i området, i vårt fall då i nordöstlig riktning(se fig.17). Området är generellt
moränrikt speciellt i de centrala delarna (se fig.17) men trots det finns det områden helt
frilagda från sten och grus. Den relativt rika förekomsten av ändmorän i de centrala delarna
kan dölja fler glaciala spår så som t.ex. rundhällar och isräfflor som nu är helt dolda under
moränens osorterade stenmassor. Dessutom är det troligt att området också är skyddat av ett
sandstenslager som ligger under moränen men på urberget, det är en kvarleva från kambriums
tidsperiod. Detta förklarar givetvis också varför vi inte hittade några rundhällar eller isräfflor
vid ändmoränens utsträckning (se fig.17).
Landformbildningen i vårt totala undersökningsområde har varit under stort inflytande av
kvartärtidens temperaturväxlingar. Vi har utifrån vår litteraturstudie insett att det exakta
antalet istider är omstritt men att den hänvisar till minst tre stycken som har haft en direkt
effekt på Skandinavien. Den senaste perioden av sträng kyla (glacialperiod) kallades för
Weichel-istiden och den inleddes för ca 100 000 år sedan men siffran kan vara tiotusentals år
högre eller lägre beroende på svårigheterna med att uppskatta en exakt ålder på
inledningsfasen. Skandinaviens dåvarande fjällkedja (nuvarande Skanderna) hade glaciärer
som växte sig allt större och större och förenades därmed till ett sammansatt istäcke som
inneslöt enorma mängder lösbrutet material. Hela Skandinavien blev avhyvlat och blästrat av
en ca fyra kilometer tjock is, som hade detta lösa sten- och jordmaterial både i och under sig.
Effekten av en sådant våldsamt skeende tar sig en mängd olika terrängformer i landskapet. I
vårt undersökningsområde åstadkom isens framryckning en skrapning som lämnade marken
avskalad och full av streck (isräfflor) (se fig.17) från de stenar som isen hade inunder sig.
Man kan tydligt se hur isen tvingats över stenhällar som har blivit avrundade av den enorma
"hyveln" (isen) som dragit sig fram över dem och lämnat kvar rundhällar (se fig. 17) med en
(is-)stöt sida och en läsida där isen har plockat ännu mera material i sin framfart. Större stenar
som isen haft med sig har hakat sig fast i urberget och lämnat skärbrott och andra stenar har
skrapat sig djupa och långa parallella fåror i sydvästlig riktning. Vid en närmare analys av
områdets glaciala former ser vi t.ex. att rundhällarna förekommer väster om ändmoränen, det
tror vi beror på berget Halleberg som har haft en skyddande effekt på urberget då inlandsisen
gled över landskapet. Dessa glaciala erosionsformer har under årens lopp också varit under
konstant påverkan av vittring men är ändå så tydliga i sina terrängformer att någon annan
orsak till dess skapelse blir svår att finna.
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Fig. 17. Undersökningsområde, zonindelning och teckenförklaring. Copyright S.
Jonsson 2009.
Fig. 17. Reserach area, zones and legend.
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Man kan enligt litteraturen med större säkerhet fastställa en ålder för isens slutskede eftersom
spåren fortfarande finns kvar efter slutfasen (till skillnad från inledningsfasen), och tiden för
isens bortgång anses ligga på mellan ca 9000- 10 000 år i Skandinavien. Den allmänna synen
på tillbakadragandet eller retireringen av isen är som en ungefärlig tillbakaspolning av dess
utbredning. Dock var majoriteten av Sveriges yta fortfarande täckt av is när vårt
undersökningsområde började påverkas av avsmältningen och det är under den här fasen
(senglacial tid) som allt tidigare sönderbrutet och medfört material får den gemensamma
benämningen morän. Moränen (se fig. 17) i vårt område kommer ifrån när inlandsisen
passerade med sin långsamt smältande kropp som tappade enorma mängder sten i olika
ackumulerings konstellationer. Ändmoränen (se fig. 17) mitt i vårt undersökta område påvisar
att isen antagligen stod stilla under flera år precis på den här platsen och De Geer moränen (se
fig. 17) berättar att iskanten hade stora parallella sprickor precis bakom. Några större block
som numera ligger helt öppet i terrängen har antagligen varit inneslutna i isen under en längre
period och har under avsmältningen hamnat både i närheten och i ändmoränen (om vi hade
haft lite mer tid och kunskap i ämnet skulle vi undersökt om vi kunde komma fram till
stenarnas geografiska ursprung också men det fick vi tyvärr stryka för att hålla deadline).
Viktigt att tillägga här är att andra ändmoräner finns både i nordlig riktning
(Dalslandsmoränen) och i sydlig riktning (Trollhättemoränen) och att området i sin helhet
tillhör den så kallade mellansvenska ändmoränen eller israndszonen som uppkom för ca
12000 år sedan då isens avsmältning plötsligt avstannade under ett par hundra år och även
ryckte framåt stundtals (och denna israndszon går omkring den 58:e breddgraden tvärs över
Sverige).
När isen fortsatte retirera orsakade den en stor mängd smältvatten som har passerat genom
vårt område och det kan förklara varför ändmoränen blivit avgränsad som en ensam spillra av
sitt ursprungliga utseende. Rinnande vatten har liksom isen en stor förmåga att föra med sig
stora mängder löst material och det kan kanske också förklara varför flyttblocken och
rundhällarna (se fig. 17) fortfarande ligger framme i dagen. Det rinnande vattnet formade
smältvattensälvar som gav upphov till djupa fåror vars hydrologiska kraft bearbetade
landskapet ytterligare. I fårorna ackumulerades finmalet moränmaterial i form av glacial lera
och finmo och i slutet på varje isälv skapades isälvsdeltan. Vi misstänkte inledningsvis att vårt
område kunde vara just ett isälvsdelta men eftersom moränen i vårt område var så osorterad
och bestod av så kantiga stenar (samt att Svenska geologiska undersökningar ansåg att det var
en ändmorän) så ströks den teorin. Mer troligt blev det dock att de fossila sanddynerna (se fig.
17) med flygsand kunde härleda från ett isälvsdelta någonstans mellan vårt
undersökningsområde och isen i norr (utanför vårt undersökningsområde). För när isen
fortfarande låg tjock bakom smältvattnet i norrland orsakade den en dominerande nordlig
vindriktning som förde med sig sanden söderut, denna teori kan vi försvara utifrån dynernas
konkava utformning som var uteslutande nordlig.
Under den här senglacialen utgjorde kanske Göta Älvs inlopp ursprungligen en isälv som
tillslut översvämmades helt av smältvatten när isen drog sig tillbaka och därmed täcktes hela
området med vatten ända intill de två bergen (Halleberg och Hunneberg). En biflod måste ha
passerat mellan bergen då man ännu kan hitta rester av isälvssediment där. För ca 11500 år
sedan blir i alla fall hela Västra Götaland isfritt. Man kan nästan inte föreställa sig mängden
vatten som en smältande inlandsis medför men om man tittar på vattennivåernas historia och
utbredning kan man finna belägg för stora sötvattensjöar efter isen, detta kan vi också själva
bevisa genom fynd av varvig lera från vårt område samt att vi funnit geografiskt rundade
områden med sankmark och torv som tar lång tid att bildas. Vi har även funnit platser med en
postglacial högsta kustlinje med klappersten (se fig. 17) som påvisar svallning av vatten långt
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ifrån nuvarande vattenståndsnivåer. Givetvis är detta också ett resultat av pågående
landhöjning för när isen bitvis försvann lämnades marken fri från det ofantliga tryck som
fanns tidigare och området höjdes med nästan 5 cm per år (jämfört med det totala nedtryck på
ca 400 meter som isen i vårt område orsakat, enligt SNA – Västra Götaland).
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7. Slutsatser
Vi har under vårt karteringsarbete med efterföljande analys kommit fram till följande svar på
våra frågeställningar:
Rundhällar och isräfflor är de äldsta formerna i vårt område. De är mellan 18000- 25000 år
gamla. De bildades då Sen Weichsel gled över området och skrapade, formade och repade
berggrunden. Denna process pågick under några tusen år när inlandsisens omfattning växte
över land.
När Weichsel inlandsisen drog sig tillbaka och började smälta så bildades andra former i vårt
område. Morän, sand och lera är jordarter som har bildats då isen glider över landskapet och
slipar bort material från bergrund och stenar. Dessa jordarter avsattes i området då den väldiga
isen började smälta. De är antingen direkt kopplade till isen och då kallas de glaciala jordarter
där ingår morän och glaciallera, är de inte kopplade till enbart isen så kallas de postglaciala
jordarter och där ingår sand och postglaciallera som har formats i vårt område med hjälp av
vågornas påverkan vid landhöjningen. Flyttblocken i vårt område har lämnats av Isen. När
den smälte så lämnade den av stora stenbumlingar lite här och var i naturen. Moränen, sanden,
leran och flyttblocken är ca 10400- 11800 år gamla i vårt område.
Klappersten har vi funnit i vårt område och de är en postglacial form där vågorna har format
stenarna runda. I vårt område består klapperstenen av rundade stenar och mindre block som
har samlats i långa rader längs med berget Halleberg. Flygsand hittar man i de nordöstliga
delarna i vårt område, de är också en postglacial form. Flygsanden har bildat väldiga
sanddyner även där i de nordostliga delarna av området. Dynerna har bildats genom att sanden
har transporterats från stranden upp mot land när det har blåst nordliga vindar. Det har blivit
högre från år till år. Området har varit skyddat från andra vindar från bl.a. Halleberg, så därför
har dynerna bildats när det har blåst nordliga vindar, Vänern ligger i nordlig riktning utanför
och den skyddar inte mot vindar, snarare tvärtom. Klapperstenen och flygsanden är ca 830010000 år gamla i vårt område.

7.1 Sammanfattning av slutsatser
•

Glaciala former – Rundhällar, glaciallera, isälvssediment, isräfflor, morän, de geer
morän och flyttblock. Glacifluviala/Postglaciala former – Klapper, postglacial lera
och flygsandsdyner.

•

Runhällar och isräfflor är mellan ca 18000- 25000 år gamla i vårt område då sen
Weichsel passerade. Moränen, sand, lera och flyttblocken är ca 10400- 11800 år
gamla. Klapper och flygsanden är ca 8300- 10000 år gamla.

•

Rundhällar och isräfflor har bildats då isen gled över landskapet och slipade respektive
repade bergrunden. Moränen i området har bildats då isen drog sig tillbaka samt att
den stod still, då bildades vallar som kallas för ändmorän, De Geer Moränen bildades
också när isen stod stilla men de bildades i sprickor som gick parallellt med iskanten
under vattenytan. När isen smälte så släppte den av stora stenar i form av flyttblock.
Lera och sand är avsättningar från isen då den gled fram över bergrunden och slipade
loss partiklar som sedan ackumulerats till lera och sand. Klapper har främst bildats av
vågornas svallning likaså den postglaciala leran. Isälvssediment är material som har
transporterats, sorteras och avsatts av smältvatten från inlandsisen.
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