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Inledning 
Forutsattningen for en registrering av periglaciala 
fenomen i Skåne och nordostra Sjalland år mycket 
olika. Skåne har en riklig mångd berggrundsblott-
ningar av urberg, kambrisk sandsten och jura-
sandsten, bergarter som lamnat vackra spår av t ex 
periglacial vindslipning men också i vissa fall av 
nivationsnischer och torbildningar av periglacialt 
ursprung. Sjålland daremot har liksom sydvåstra 
Skåne endast ett fåtal blottningar av kritkalksten, 
vilken bergart inte uppvisar några låmningar av 
sådana foreteelser. 

Men det ar inte bara berggrunden utan åven den 
topografiska miljon vid tiden for deglaciationen, 
som gor att Sjålland inte haft samma forutsatt-
ningar for ett bevarande av fossila periglaciala 
fenomen som Skåne. Vid isavsmåltningen låg den 
skånska landytan betydligt mera nerpressad an 
den sjållåndska och i t ex nordvåstra Skåne befin
ner sig Hogsta Kustlinjen (HK), dvs ishavets hog-
sta strandlinje, på ca 30-60 m hojd over havet, 
medan HK på Sjålland inte når over Littorina-
grånsen (Andersen 1933). 

Det år just dessa ur havet uppstigande landytor, 
på vilka de storsta och rikligaste frostsprickorna 
utvecklats i nordvåstra Skåne (Johnsson 1959, 
Svensson 1975). På fig. 1 visas en iskilsfyllning 
från Munka Ljungby oster om Ångelholm (fig. 2). 
Från dessa grustag vid Munka Ljungby har jag 
tidigare avbildat en iskilsfyllning 5Vi m djup 

(Johnsson 1959, fig. 33). Den vidstråckta gruspla-
tån ligger några meter under HK-nivån. 

Just vid HK och något dårunder utbildades i 
hela våstra Skåne och på Kristianstadslåtten i 
nordostra Skåne glacifluviala deltaytor, som ar 
sårskilt gynnsamma for utbildning av frostspricks-
polygoner. De glacifluviala deltaytorna på Sjål
land ar oftast overtåckta av morån (cf Berthelsen 
1975,1979). Men åven dår grus eller sand går anda 
upp till ytan år iskilsfyllningar sållsynta. 

Undersokningen på nordostra Sjålland har inte 
gett några exempel på iskilsfyllningar, som utgår 
från markytan. Spåren efter vindslipning år sva-
gare ån i Skåne. Endast i intermoråna sediment 
har på ett stalle hittats iskilsfyllningar och en fossil 
markyta med vindslipade stenar. Men aven detta 
negativa resultat får givetvis betraktas som intres-
sant i forhållande till de rikliga forekomsterna i 
Skåne. 

Periglaciala nivationsnischer och torbildningar i 
nordvåstra Skåne 
I den fasta berggrunden har i nordvåstra Skåne 
registrerats periglaciala formelement, som utbil-
dats under mycket långa tidrymder i periglacial 
miljo framforallt fore Weichselnedisningens maxi
mum. Upptåckten att t ex Odensjon på Soderåsen 
år en gammal glaciårnisch år sensationeli (Rapp 
1982 a och b). Men Rapp har också påvisat att det 
forekommer mangder av nivationsnischer på So-
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Fig 1. Iskilsfyllning i grustaget vid Hillarp norr om Munka 
Ljungby. Tumstocken år 1 m lang. Fyllningen år inalles 3,5 m 
djup. Den står fram som en hårdare vågg på grund av den 
starkare vatteninfiltrationen och dårmed en kraftigare mineral-
utfallning. 1 detta grustag har hittats en 5Yi m djup iskilsfylling 
(Johnsson 1959, fig 33). 

Ice-wedge cast in the gravel pit of Hillarp to the north of Munka 
Ljungby. The pocket rule is 1 m. The cast totals 3,5 m in depth. It 
stands out as a harder wall due to a stronger water infiltration 
and in consequense a more pronounced mineral precipitation. In 
this gravel pit a 5!/> m deep ice-wedge cast has been found 
(Johnsson 1959, fig 33). 
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Fig 2. Karta over lokaler. Streckad linje markerar undersokta 
området på nordostra Sjålland. 1. Munka Ljungby. 2. Sved
berga kulle. 3. Glumslov. 4. Svalov. 5. Dale. 6. Bakkevold. 7. 
Fredensborg. 8. Gadevang. 

Location map. The dashed line marks the examinated area on 
north-east Sjalland. 1. Munka Ljungby. 2. Svedberga hill. 
Glumslov. 4. Svalov. 5. Dale. 6. Bakkevold. 7. Fredensborg. 8. 
Gadevang. 

Under glaciala sediment av olika slag forekom
mer i Åstorps stenbrott forutom nivationsnischer 
också några periglaciala torbildningar, av vilka en 
avbildas på fig 3. Dessa år de forstå i sodra Sverige 
av sitt slag, som kan bevisas vara såkert perigla
ciala till sin uppkomst, eftersom de helt omges av 

deråsen. De har bildats av forna snolegor, som 
uppstått genom snodrev. 

I Åstorps Makadamfabriks stenbrott (fig. 2) har 
jag funnit rester av en våldsam frostsprångning, 
som ågt rum fore Weichselnedisningens maxi
mum, eftersom den skett på ytor under en gråblå 
skalforande morån (Morner 1969), som enligt 
Lena Adrielsson (muntligt meddelande) sannolikt 
kan konnekteras med Ålabodarna till (Adrielsson 
1978, 1981) vid Glumslov (fig. 2). Denna morån år 
beslåktad med den i Danmark forekommande s k 
norska morånen. Den forekommer t ex på norra 
Sjålland (Sjorring 1973, Berthelsen 1979, Hou-
mark-Nielsen 1980,1981) och anses inleda Weich-
selnedisningen i denna del av landet. 

Fig 3. Periglacial torbildning i Åstorps stenbrott. Mark resultatet 
av den starka frostsprångningen. Torbildningen år ca 10 m hog. 

Periglacial tor in the stone pit of Åstorp. Notice the result of the 
strong frost erosion. The tor is about 10 m high. 
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Fig 4. Nischer vid hogsta strandlinjen i norra Helsingborg vid 
Tinkarpsbacken soder om Sofiero slott. Strandhaket befinner sig 
på 30-31 m hojd over havet. Nischerna har bildats dels genom 
gelifluktion på grund av frostsprangning i Iiasberggrunden men 
också genom nivation orsakad av snodrift från oster, som bildat 
snolegor i sånkorna. Den djupa nischen långst till hoger har en 
mycket brant bakvagg. Detta brukar vara mycket karaktetistiskt 
for nivationsnischer. Skala 1:1000. 

Niches at the highest shore line in northern Helsingborg at the 
slope of Tinkarp to the south of the castle of Sofiero. The shore 
bank is situated 30-31 m above the sea. The niches have been 
formed partly by gelifluction due to frost erosion in the lias 
bedrock, but also by nivation caused by winds from the east, 
accumulating snow in the depressions. The deep niche furthest 
to the right has a very steep back wall. This is usually very 
characteristic of nivation niches. 

glaciala bildningar. Ovriga torbildningar kan, 
åven om de ser frostsprångda ut, forst ha utbildats 
genom kaolinvittring (Johnsson 1982 a). 

I den markerade strandklinten i Helsingborgs-
trakten utbildad i liasberggrund, den s k landbor
gen, forekommer också nischer (Johnsson 1982 
b). Det visar sig att några av dem bevisligen år 
nivationsnischer (fig. 4) och att några år fyllda 
med nordostmorån. De maste alltså vara aldre 
ån Weichselnedisningens maximum (Johnsson 
1984). Dessa nivationsnischer har också uppstått 
genom våldsamma snodrev, i det hår fallet från 
oster, eftersom de år vanda mot vaster. Detta 
stammer också med den fossila periglaciala vind-

slipningens riktning på de fiesta lokaler i Skåne, 
vilket ska diskuteras senare i denna framstållning. 

Fossila periglaciala fenomen i intermoråna 
sediment 
Hansen (1965) omtalar att fynden av iskilsfyll-
ningar oster om den ostjydska randlinjen år ytterst 
få. Berthelsen (1979) nåmner att det i Danmark 
upptåckts ett stigande antal iskilsfyllningar under 
de senaste åren i både extramarginala och morån-
tackta glacifluviala sediment oster om denna is
randlinje. Jag kan inte hår gå in på denna litteratur 
utan bara redogora for forhållandena i Skåne och 
mina egna upptåckter på nordostra Sjålland. 
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Fig 5. Syngenetisk iskilsfyltning i norra grustaget i Dale. Undre 
delen uppvisar insåckade sidolager. Den ovre utgor bara en smal 
fossil isåder, Sammanlagda djupet år ca 5 m. 

Syngenetic icewedge cast in the northern gravel pit of Dale. The 
lower part shows collapsed lateral strata. The upper part repre
sents a narrow fossil ice vein. The total depth is about 5 m. 

En stor mångd iskilsfyllningar finns vid Glums-
lov och på Ven (fig. 2) i de glacifluviala avlagrin-
garna under nordostisens morån, dvs Weichsel-
nedisningens huvudfas i Skåne. Sedimenten vilar 
på den norska morånen, hår som forut nåmnts 
kailad Ålabodarna till. Dessa iskilsfyllningar har 
beskrivits av Johnsson (1956, 1959, 1962,1983 a), 
Rasmussen (1971, 1974), Adrielsson (1978), och 
Adrielsson m fl. (1981). Det har visat sig att vissa 
av dem år ispressade från sydost och dårigenom 
sidoforskjutna mot nordvåst (Johnsson 1983 a). 
Melian nordostmorånen och den s k lågbaltiska 
morånen från den ungbaltiska isens sista framstot 
forekommer också i glacifluviala sediment iskils
fyllningar i våstra Skåne, Johnsson (1958, 1966), 
Gustafsson & Stjernkvist (1965), Lagerlund 
(1978, 1980). 

På nordostra Sjålland har jag på två lokaler 
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upptåckt periglaciala fenomen under nordostmo
rånen. Den ena år de två grustagen vid Dale, SV 
om Bistrup (fig. 2). Ett av dessa grustag har forut 
beskrivits av Rasmussen (1974). I det nordliga 
grustaget fann jag dår redan 1979 en syngenetisk 
iskilsfyllning (fig. 5). Trots att den inte kunnat 
skåras ren av mig syns den emellertid tydligt nog 
på fotot. I denna glacifluviala intermoråna sand 
har alltså skett ett uppehåll i sedimentationen, 
innan den forstå iskilsfyllningen pålagrats av nya 
sediment, i vilka uppstått en ny frostspricka. I 
detta grustag påtråffades också mångder av vind-
slipade block, som hårstammade från den inter
moråna sanden. 

I det sydliga grustaget vid Dale upptåcktes re
sterna av en fossil markyta, som låg ungefår på 
samma nivå som i det norra, ca 12 m under mark-
ytan. Materialet i denna forna markyta utgors till 
stor del av frostsprångda stenar, vilka år tydligt 
vindslipade (fig 6). Vindslipning har tidigare 
också upptåckts i sanden under nordostmorånen 
vid Glumslov (Johnsson 1962, fig 8). Tillsammans 
med alia iskilsfyllningarna på denna nivå i Weich-
selstratigrafin (cf Houmark-Nielsen 1980) betyder 
detta, att det rådde ett strångt arktiskt klimat vid 
huvudisens framryckning, vilket helt teoretiskt 
kunnat forutsåttas. 

Den andra lokalen utgors av grustaget vid Bak-
kevold NV om Plejelt (fig 2). Dår forekommer 
också stark vindslipning på blocken i sanden un
der nordostmorånen. Ågaren har t o m rest upp ett 

Fig 6. Lamningar av fossil myrkyta i sodra grustaget i Dale. 
Många av stenarna ar frostsplittradc och några vindslipade. Det 
diamiktona materialet bildar grytor i den underliggande sanden. 
Djupet år ca 12 m under markytan. 

The remains of a fossil ground surface in the southern gravel pit 
of Dale. Many of the stones are frost splintered and some of 
them wind polished. The diamicton forms pots in the underlying 
sand. The depth is about 12 m beneath the ground surface. 
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Fig 7. Upprest gnejsblock vid grustaget i Bakkevold. Mark de 
vackra vindrafflorna sarskilt nere till hdger. Dår finns också 
tydliga fasettkanter. 

A boulder of gneiss raised on the edge at the gravel pit of 
Bakkevold. Notice the beautiful wind grooves down to the right. 
At this place are also marked facet rims. 

av blocken som en minnessten (fig 7). Det ar ett 
mycket vackert vindslipat gnejsblock, som tyvårr 
fått den vindslipade sidan vand mot norr, så att 
man har svart att se den i motljus. Detta block år 
så exklusivt att det borde naturskyddas. 

I den glacifluviala sedimenten mellan nordost-
moråncn och den ungbaltiska moråncn har jag 
inte på något stalle på nordbstra Sjålland funnit 
iskilsfyllningar, bara antydningar till sådana. 
Dessa avlagringar år i allmånhet tunna. Ibland 
saknas den overstå ungbaltiska morånen. Som ti
digare nåmnts finns några få iskilsfyllningar i detta 
stratigrafiska låge i våstra Skåne och de forekom
mer tydligen också på vissa stållen oster om den 
bstjydska israndlinjen i Danmark enligt Berthel
sen (1979). 

Iskilsfyllningar i marknivån 
Skillnaden i forekomst av iskilsfyllningar i Skåne 
och på Sjålland år som tidigare nåmnts mycket 
stor, vilket framgår av foljande tabell: Iskilsfyll
ningar i marknivån. Endast 1 anges åven om flera 
skulle finnas i samma grustag. 

Undersbkta Forekomst 
grustag av iskils-

fyllning 

Skåne (1954-1983) 162 53 
Sjålland (1961-1962) 60 1 
Nordbstra Sjålland 

(1982-1983) 22 0 

Skillnaden år alltså mycket stor. Den kan knap-
past fbrklaras av att Sjålland till stora delar utgbrs 
av backland. Åven i det sydvåstskånska backlan
det forekommer rikligt med iskilsfyllningar. An-
dra skillnader såsom bristen på glacifluviala del-
taytor och landytor, som hbjt sig upp ur havet 
efter deglaciationen, har jag tidigare påpekat. Om 
det kan ha varit skillnader i klimatmiljbn ska dis
kuteres i samband med den periglaciala vindslip-
ningen. 

Periglacial vindslipning i markytan 
Det var Mattsson (1957) som forst beskrev peri
glacial vindslipning i Skåne. Han fann att ostliga 
vindar dominerat vid slipningstillfållena, men att 
det undantagsvis fbrekommit våstlig vindblåstring 
bl a vid Fjålkinge backe på Kristianstadsslåtten. 
Han ville hånfbradennaslipningtill Allerbdtiden, 
då han menade att våstlig vind fbrekommit. Man 
kan dårvid anmårka att då borde fler lokaler fore
komma med våstlig slipning. Dessutom borde 
denna vindblåstring under Allcrodtid ha skett 
genom flygsand, men vindpoleringen på Fjålkinge 
backe syns vara åstadkommen av iskristaller. 

Redan Nathorst (1885) hade vid geologisk kar
tering i mellersta Skåne fbrvånats over att Hoor-
sandstenen var vackert vindslipad vid många loka
ler men att flygsand inte forekom i hela området. 
Senare observationer av vindslipning i Skåne 
(Johnsson 1979, 1982 a) har styrkt uppfattningen 
att en stor del av vindblåstringen dårstådes maste 
ha skett genom iskristaller. Det har också fram-
kommit att det upptråder spår efter en aldre våst
lig slipning i trakten av Lund-Dalby (Johnsson 
1979) vid ett tillfålle, då landisen just smalte bort 
från området och hojderna hade frilagts. Sydvåst-
lig vindslipning har också iakttagits på jordfasta 
block i trakten nordost om Svalov (fig 2) i våstra 
Skåne (Johnsson 1983 b). 

For bvrigt dominerar den ostliga vindslipningen 
fullståndigt i hela Skåne (Johnsson 1979, 1982a, 
1983b). Den tyeks huvudsakligen ha skett genom 
iskristaller. Denna vindriktning har hårskat over 
HK och i hbgsta strandlinjen, alltså vid tiden 
omedelbart efter deglaciationen, med inbrott av 
vind från våstkvadranten sommartid med slipning 
genom strandsand (Johnsson 1983b). På Fjålkinge 
backe år t ex endast sjålva toppen slipad, medan 
berggrunden långre ner år orord. Detta tyder på 
att mediet inte varit flygsand. Frusen sno har tåekt 
bergknallen och endast på toppen har vindstyr-
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Fig 8. Vindshpad kambrisk sandsten i den sodra kyrkogårdsmu-
ren till det norra kyrkogårdsområdet i Hillerod. Slipningen syns 
tydligast på vånstra sidan av blocker 

A wind eroded Cambrian sandstone in the southern cemetery 
wall of the northern cemetery area of Hillerod. The erosion is 
most distinct on the left side of the boulder. 

korna varit tillråckliga for att avlågsna den. Lik-
nande vindslipning har skett på Listerlandet i Ble
kinge t ex på Listershuvud och dår år också bara 
sjålva toppen vindpolerad (Johnsson 1982c). 
Iskristallerna maste hår ha kommit från Baltiska 
issjons vinteris, ty blocken i strandlinjerna på 
lågre nivå år inte slipade. Något landområde oster 
om toppen, som kunnat ge upphov till flygsand 
existerar inte, ty nuvarande ostersjostrand ligger 
bara några hundra meter från toppen. 

På nordostra Sjålland har jag inte haft mojlighet 
att vare sig datera eller riktningsbeståmma vind-
slipningen, dårfor att jag inte funnit någon sådan 
på jordfasta block. Dåremot står det helt klart att 
slipningen år mycket svagare ån i Skåne. Någon 
såker metod att måta frekvens och intensitet av 
vindblåstring på block existerar knappast. Det år 
omojligt att råkna observerade block på många 
blockrika lokaler, når det ibland som t ex vid 
kyrkogården och vid en stenmur i Helsingor kan 
rora sig om tusentalet block. Inget av dessa fore-
tedde någon vindslipning. 

Bra lokaler for studier av vindslipning på block 
både i Skåne och Danmark år kyrkogårdsmurar. I 
Danmark anvånder man dverhuvudtaget mycket 
mer natursten både offentligt och privat och den 
studerade blockmångden på nordostra Sjålland 
har dårfor varit storre ån motsvarande landyta i 
Skåne. Trots detta har observationerna på Sjål
land av tydligt slipade block varit få. En lokal med 
ganska många vindslipade block år emeliertid 
norra infartsvågen till Fredensborgs slott (fig 2). 

Fig 9. Vindslipat gnejsblock med markerade vindråfflor. Kyrko-
gårdsmuren vid kyrkan i Gadevang. 

A wind eroded boulder of gneiss with distinct wind grooves. The 
cemetery wall at the church of Gadevang. 

Om man studerar intensiteten av slipningen på 
block av samma sorts bergarter kan man få en viss 
objektiv uppfattning om slipningsgraden. I trak-
ten av Lund-Dalby år t ex kambriska sandstens-
block liksom sjålva sandstensberggrunden mycket 
mer intensivt slipade ån motsvarande block på 
nordostra Sjålland. Åven skillnaden i slipningsin-
tensiteten på urbergsblock år tydlig. På fig 8 och 9 
demonstreras den mest intensiva vindslipning jag 
funnit på nordostra Sjålland. Det år fråga om ett 
block av kambrisk sandsten i kyrkogårdsmuren i 
Hillerod och ett av gnejs i samma murverk vid 
Gadevang (fig 2). Skillnaden i intensitet i jåmfo-
relse med skånska block år uppenbar (fig 10 och 
11). Subjektivt uppskattar jag vindslipade block i 
Skåne ca 4-5 ganger talrikare ån på nordostra 
Sjålland. Vid Lerberget norr om Helsingborg lig
ger t ex något tusental block utmed stranden, vilka 
håmtats från åkrarna osterut for att utgdra strand-
skydd. Bortåt ett 30-tal av dessa block foreter 
tydliga vindslipningsmårken. 

Konklusioner betråffande den periglaciala 
klimatmiljon 
Två så nårliggande omraden som nordostra Sjål
land och Skåne har synbarligen haft olika perigla
ciala klimat- och vådermiljoer. Vindslipningen på 
Sjålland har av Jacobsen (1984) vid en lokal tol-
kats som uppkommen under Aldre Dryaskrono-
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Fig 10. Vindslipat block av jotnisk sandsten, s k Dalasandstcn, 
på Svedberga kullc, norr om Helsingborg. Vindråfflorna ar myc-
ket markerade och djupa. Den jotniska sandstenen år kvartsitisk 
liksom den kambriska men betydligt aldre. Lågg mårke till hål-
vittringen på nedre vanstra delen av blocket. Sådan år mycket 
vanlig i periglacial miljo. 

A wind eroded boulder of jotnian sandstone, so-called Dale-
carlian sandstone, on Svedberga hill to the north of Helsingborg. 
The wind grooves are very marked and deep. The jotnian sand
stone is quartizitic like the Cambrian sandstone but much older. 
Notice the hole weathering on the lower left part of the boulder. 
This phenomenon is very common in a periglacial environment. 

zonen. I Skåne år det enligt min mening ånnu så 
lange ombjligt att såkert beståmma, vilka perigla-
ciala fenomen i form av fossila frostsprickor och 
vindslipning, som eventuellt utbildats under 
Aldre Dryas och Yngre Dryas. Både iskilsfyllnin-
gar och vindslipning forekommer i Skåne på låga 

Fig 11. Vindslipat granitblock vid Kåvlingevågen i Lund. Vind
erosionen har tagit bort en avsevård del av blockets overyta och 
åstadkommit skarpa fasettkanter. 

A wind eroded boulder of granite at the Kåvlinge road in Lund. 
The wind erosion has taken away a great part of the surface of 
the boulder and has made sharp facet rims. 

nivåer under HK strax ovanfor Littorinagrånsen, 
men jag anser att strandlinjediagrammen for 
nordvåstra Skåne ar mycket osåkra (Morner 1969) 
och att dårfor en tidsbeståmming av de olika nivå
erna inte ånnu går att gbra. Jag har inte studerat 
dessa lågre nivåer i Skåne så noga och jag har inte 
på dessa landytor kunnat beståmma vare sig den 
slipande vindens riktning eller om mediet varit 
iskristaller eller flygsand. Man får beakta att dessa 
lågre nivåer år uppodlade jordbruksområden med 
ofta sandig jord i markytan. 

Från sodra Halland har Svensson (1972, 1980, 
1981) beskrivit sådan vindaktivitet. Det år att 
mårka att han på lågre nivåer iakttagit slipning 
med flygsand från en våstlig riktning. Man maste 
dock komma ihåg att flygsandsdriften i en perigla
cial miljo endast kan ske på sommaren och slip
ning genom iskristaller endast på vintern. Vid den 
hogsta strandlinjen i Helsingborgstrakten kan 
man t ex iaktta vindslipning genom strandsand 
från en nordvåstlig riktning, medan den domine-
rande vindblåstringen långre inåt land huvudsakli-
gen skett från oster genom iskristaller (Johnsson 
1983b). I Skåne år nåmligen flygsand, som kan 
fbrknippas med Åldsta Dryas, mycket sållsynt. 

Eftersom jag inte funnit någon flygsand eller 
flygmo i någon skårning på nordostra Sjålland 
utgår jag preliminårt ifrån att åven dår vindslip-
ningen huvudsaklingen skett genom iskristaller 
och att den huvudsakligen liksom i Skåne skett 
under Åldsta Dryas. Skåne har tydligen haft ett 
kallarc och blåsigare klimat an Sjålland under 
denna tid under deglaciationen och troligen också 
haft en sparsammare vegetation. Iskilsfyllningar 
och vindslipning under Aldre och Yngre Dryas 
foreståller jag mig endast har skett på vegetations-
fria ytor som ur havet uppstigande landområden 
och mistor i vegetationen t ex på stenåldersboplat-
ser. Att vegetationen har ett avgorande inflytande 
på utbildningen av t ex frostsprickor och vindslip
ning år omvittnat från nuvarande arktiska miljoer. 

Svårigheten att rekonstruere den periglaciala 
vindslipningens natur beror mycket på att inga 
laboratorieundersokningar gjorts av slipning 
genom iskristaller. Naturen sjålv har i arktiska 
trakter bevisat att sådan slipning kan ske (t ex 
Teichert 1939, 1948). Det har också nåmnts i den 
svenska tidskriften Ny Teknik nr 13, 1982, att ett 
foretag i Los Angeles i USA utfor blåstring med 
iskulor i stallet for med sand. Men vi vet ånnu inte 
vilka vindstyrkor och vilken minustemperatur 
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som fordras for att berggrund och block ska bli 
slipade. Så mycket vet vi åtminstone att iskristal-
ler blir hårdare ju lågre temperaturen år. Enligt 
Heim (1885) skulle iskristaller vid -50°C ha hård-
het 6, dvs samma som fåltspat. Teichert menar att 
vindstyrkan år en viktigare faktor an hårdheten, 
men detta påstående gor han endast utifrån erfa-
renheter från arktiska trakter. 

Så lange kunskap om dessa forhållanden saknas 
blir naturligtvis diskussionen om skillnaden i pe
riglacial vindslipning melian Sjalland och Skåne 
spekulativ. De få iskilsfyllningarna på Sjålland 
tyder dock på att permafrosten dår under Åldsta 
Dryas och i senglacial tid inte varit så utbredd som 
i Skåne. Kanske har den i Ostersjosånkan lange 
kvarliggande istungan, som mojligen t o m utbil-
dats till en isdom (Lagerlund 1980), och seder-
mera den under en stor del av året iståckta Balti-
ska issjon bidragit till denna ktimatskillnad. 

Kunskap saknas också om utbredningen av flyg-
sands- och flygmotåcken. På de svenska geologi-
ska kartorna markeras t ex endast sedimentskikt i 
markytan, som år mer an V2 m tjocka. En grundlig 
inventering av sådana avlagringar i ostra Dan
mark och sodra Sverige skulle naturligtvis ge ett 
såkrare underlag for en diskussion om den perigla
ciala miljon vid isavsmåltningen och i senglacial 
tid. 

Att vindriktningen oftast år ostlig vid kanten av 
Gronlands och Antarktis landisar har t ex påpe-
kats av Liljeqvist (1974). Hogtrycket over den 
nordeuropeiska landisen med medsols luftrorelse 
och passerande lågtryck soderut med motsols luft
rorelse har gett upphov till starka ostvindar. En
dast sommartid har lågtryck passerat nåra isran
den eller t o m over landisens sydligaste del. Då 
har vastvindar kunnat råda i området nårmast 
iskanten. Denna vaxling i vindriktning sommar 
och vinter under Åldsta Dryas har jag ansett mig 
kunna registrera for nordvåstra Skånes del 
(Johnsson 1983 b). På teoretiska grunder har 
Lamb & Woodroffe (1970) forsokt att genom 
tånkta lufttrycksforhållande rekonstruera vindsy-
stemen under Åldsta Dryas och under de varmare 
och kallare kronozonerna (Mangerud 1974 m fl) i 
senglacial tid. Men det år genom ett ingående 
inventeringsarbete av olika typer av periglaciala 
fenomen i ostra Danmark och sodra Sverige, som 
detta nårmare skulle kunna belysas. 
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Steen Sjorring och Erik Maagaard Jacobsen vill 
jag tacka for genomlåsning och kommentarer till 
ett forstå utkast av denna uppsats. Jag får också 
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