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The three uppermost till beds in a niviation valley in the quarry of Åstorp are from above: 1. A thin 
northeast till, 2. A thick Norwegian till containing crushed mollusc sheels from the Skærumhede sequence 
and some Båstad flints. 3. A till deposited from the ESE containing paleozoic limestones, lias sandstones 
and flint from the Kristianstad area. This till is probably an Old Baltic Till. Below these tills a glacilacu-
strine serie of sand and clay deposited from the south to the southwest is found overlying a horizon with 
frost scattered stones, which looks like a local till pushed forwards by thick snowdrifts. 

In the nivation valley two large tors indicating long lasting frost action are found. 
The mentioned till stratigraphy is in accordance with the new interpretation of the danish till strati

graphy, and the extension of the 'Norwegian Ice' in Skåne is discussed. 

Gunnar Johnsson, Mellangatan 24, S-26 352 Hoganås, Sverige. 21. oktober 1987. 

Inledning 

Weichselnedisningens isstrommar over Skåne har 
sedan gammalt indelats på foljande sått (Holm
strøm 1904; Munthe 1920): 

1. Gammalbaltisk is från Ostersjon med rorelse 
från 0-SSO. Den anses ha tåckt hela Skåne så 
langt norrut som till Hallandsåsen (Lundbohm 
1888). 

2. Meridianis med rorelse från norr. Den år en-
dast dokumenterad genom isråfflor och inte 
genom morån. Den har alltså inta bevisats 
vara en sjalvståndig isstrom utan har betrak-
tats som en inledande rorelse av nordostisen. 

3. Nordostisen, som utgjorde Weichselnedisnin
gens huvudfas. I centrala och sodra Skåne ut-
gor hogbaltisk och medelbaltisk is underavde-
lingar av nordostisen (Holmstrøm 1904; Mun
the 1920). 

4. Lågbaltisk is i sodra och våstra Skåne. Den 
har som en islob gått norrut i Oresund til 
något norr om Kullaberg (Ekstrom 1936, 
1946; Morner 1969). 

Mot denna indelning har Johnsson (1956) och 
Mattsson (1962b) riktad kritik, darfor att de olika 
råffelriktningarne ibland tolkas fel och for att 

konnekteringen av isråfflorna gjorts på for långa 
avstånd. Lagerlund (1977, 1980, 1981 och 1983) 
har också kritiserat tolkningen av isråfflorna men 
har framforallt forsokt bevisa, att isdomer byggts 
upp i Ostersjon under de gammalbaltiska och 
lågbaltiska stadierna. Nordostisens rorelse i Vå
stra Skåne skulle ha svångt från sydlig till nor
dostlig riktning och åter til sydlig. En gammal
baltisk is over hela Skåne anser han inte heller 
kan verifieras. 

Ringberg (1980, 1984) har genom sina studier i 
sydvåstra och nordvåstra Skåne anslutit sig till 
den danska tolkningen av den sista nedisningens 
forlopp (Houmark-Nielsen 1981). Ringberg me-
nar, att en norsk isstrom i Skåne inledde denna 
nedisning och att detta inte skett tidigare an 
21500 BP att doma av stratigrafin och åldersbe-
ståmningen av sedimenten i Alnarpsdalen (Miller 
1977). Berglund & Lagerlund (1981) anser också 
att Skåne endast var nedisat under tiden 21500-
13000 BP. 

Weichselnedisningen nådde i varje fall inte 
Danmark fore 36800 BP (Houmark-Nielsen & 
Kolstrup 1981). Sjørring (1983) har formodat att 
det sannolikt skedde under Late Middle Weich-
selian men någon exakt datering finns inte. Nu 
har emellertid Houmark-Nielsen (1987) funnit att 
den gammalbaltiska isframstoten på Sjælland år 
aldre an den norska. Denna uppfattning kan 
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Fig. 1. Parti av nordvåstra Skåne. Drumlinerna har markerats. 

Part of North-West Skåne. The drumlins have been marked 
out. 

5. Frostvittrad morånliknande horisont med 
splittrade block och stenar. Den innehåller en 
liten mångd silt jåmte sand och grus. Till ty
pen liknar den en lokalmorån, vilken pressats 
fram i nivationsdalen genom roreiser i tjocka 
snolager, ca 30 m måktiga. Gnejsberggrunden 
under frostlagret år nåmligen blankpolerad 
och forsedd med små råfflor (Johnsson 1986, 
fig. 5). 

6. Två morånbaddar underlagrar frosthorisonten 
på två olika stållen. Den ena har inte kunnat 
analyseras på grund av rasrisken. Den andra 
år en undre norsk morån, som ligger i en 
cirkusliknande håla, mojligen en nivationscir-
kus. Men vid senare observationer har det 
framkommit att hålan kan vara bildad vid en 
gasexplosion, varvid ett svart stoft trangt upp 
genom en bred diabasgång av sen karbonisk 
alder. Analys och undersokning pågår. 

ståmma med mina observationer i Åstorps sten-
brott, dar en måktig norsk morån underlagras av 
en morånbådd avsatt från OSO (Johnsson 1986). 

Morånstratigrafin i Åstorps stenbrott 

1. Overst nordostmorån 1-2 m måktig ibland un
derlagrad av '/2-1 m glacifluvial sand. 

2. Norsk morån minst 18 m måktig innehållande 
krossade molluskskal från Skaerumhedeserien 
i norra Kattegatt (cf Morner 1969) jåmte Bå-
stadsflinta. 

3. Lerig-moig morån avsatt från S 70° O innehål
lande huvudsakligen urbergsmaterial men 
också liassandsten (15%), paleozoisk kalksten 
(10%) och enstaka kolbitar och Kristianstads-
flinta. Måktigheten i skydd av en bergribba år 
ca 4 m (fig. 4). Den norska isstrommen har 
tydligen eroderat bort morånen utom just vid 
denna skyddsmur. 

4. Glacilakustrin sand ibland korsskiktad och 
forsedd med lerrander. Frostsprångda stenar 
från nivationsdalens våggar har fallit ner i san
den. På ett stalle innehåller lerranderna paleo
zoisk kalksten och år morånliknande (fig. 4). 
Hela den glacilakustrina sanden har en måk-
tighet av minst 12 m. 

Dessa två understå moråner kan teoretiskt varo 
Saalemoråner. Det år mojligt att det skulle gå att 
åldersbeståmme den glacilakustrina sanden med 
Tl^metoden och den undre norska morånen 
genom en undersokning av mikrofossilen. Prover 
finns bevarade. 

På fig. 2 visas overst norsk morån, dårunder till 
vånster den glacilakustrina sanden och underst 
till hoger frosthorisonten. Den norska isen har 
tagit upp klumpar av frostmaterialet och bakat in 
dem i morånen (fig. 3). Det visar att marken varit 
djupt tjålad. Nivationsdalens uppkomst tyder 
också på att det varit permafrost i berggrunden. 
Smaltvattnet under snodrivorna har inte kunnat 
rinna ner i det uppspruckna berget och dårfor har 
den vattenhållande sn6n kunnat glida och blank-
polera samt råffla berggrunden med sitt innehåll 
av splittrade stenar och block. Kanske understå 
delen av snon varit omvandlad till is (Johnsson 
1986). 

Den ostsydostliga isstrommen, som anlande 
fore den norska, har veckat den glacilakustrina 
sanden och de overstå lerranderna (fig. 4). San
den år avlagrad från soder-sydvåst. Iskanten bor 
då ha befunnit sig i nårheten. En liten issjo har 
tydligen bildats omgiven av landisen både oster 
och våster om Soderåsens nordvåstspets. Dette 
påminner om miljon, når nordostisen och den 
lågbaltiska isen smalte bort från området (cf 
Ringberg 1984). Det kan ha varit fråga om avs-
måltningen av den gammalbaltiska isen men 
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Fig. 2. Fran stcnbrottet i Åstorp. 1. Norsk inoran, 2. Glacilaku-
strin sand, 3. Frosthorisont, hår morkfårgad av vittrad dolerit 
och amfibolit. 

From the quarry at Åstorp. 1. Norwegian till, 2. Glacilacustrine 
sandy deposits, 3. Frost horizon, here with dark colour from 
weathered dolerite and amphibolite. 

detta kan som nåmnts bara hållas for sannolikt 
och inte direkt bevisas. 

Jåmforelse med andra lokaler i NV 
Skåne 

Andra observationer av en undre baltisk morån 
vid Soderåsen styrker emellertid uppfattningen 
om att det ror sig om en gammalbaltisk morån. I 
detta område har morån innehållande ortocer-
kalksten konstaterats av Nathorst (1885) och 
Ringberg (1984). Mattsson (1962a) har dår också 
funnit en lerig morån, som skiljer sig helt från 
nordostmorånen. Mohrén (1975) och Daniel 
(1980) har också beskrivit att en undre baltisk 
morån påtråffats inom Ångelholmsområdet lån-
gre mot norr. Viktigt i sammanhanget år att 
Lundholm (1888) nåra Hallandsåsens hogsta 
punkt iakttagit isråfflor från sydost i samband 

med fyndet av morån innehållande ortocerkalk-
sten. 

Detta fynd har ytterligare styrkts av Persson 
(1975), som konstaterat forekomst av isråfflor 
långre norrut i sodra Halland från SO-OSO. 
Dessa iakttagelser stammer vål overenss med 
mina egna av skårbrott från OSO på granithål-
larna vid Laxvik strax soder om Lagans utlopp i 
Kattegatt. Den gammalbaltiska isen skulle alltså 
ha stråekt sig in over sodra Halland. Sydliga aldre 
isråfflor har också beskrivits från Skaudd på Bjå-
rehalvon vid Skålderviken (Johnsson 1956, fig. 
165). 

Isråfflor kan vara svåra att konnektera over 
långa stråekor men i nordvåstra Skåne upptrader 
de tillsammans med fynd av aldre baltisk morån. 
Genom alia dessa observationer blir också den 
formodat gammalbaltiska morånen i Astorps 
stenbrott mera trovårdig. 

Vid Smedstorp strax sydost om Kullaberg (fig. 
1) finns norsk morån under nordostmorånen (La
gerlund 1980) men någon aldre baltisk morån 



44 Johnsson: Morånstratigrafi 

Norwegian till with a lump of the frost horizon. 

tycks inte underlagra densamma. Vittring i det 
underliggande gruset har dock konstaterats. Vid 
Glumslov och på Ven i mellersta Oresund (fig. 1) 
forekommer också nordostmorån underlagrad av 
norsk morån men någon aldre baltisk morån har 
inte heller dår påtråffats (Johnsson 1956, 1962, 
1966; Adrielsson et al. 1981; Adrielsson 1984). 
Mojligen har gammalbaltisk morån eroderats 
bort av den norska isstrommen eller också har 
den gammalbaltiska isen inte nått dit. Att det på 
dessa lokaler inte forekommer gammalbaltisk 
morån mellan nordostmorånen och den norska 
morånen styrker Houmark-Nielsens (1987) upp-
fattning att den gammalbaltiska isen år aldre an 
den norska. 

Hur langt soderut stråckte sig den 
norska isen? 

Att norsk morån eller Kattegattsmorån, som 
Houmark-Nielsen (1987) dopt om den till, inte 
hittats oster om Soderasen kan betyda att den 
norska isen inte stråckt sig så langt åt det hållet. 
Den norska isens rand kan ha gått från Astorp i 
en bage till Glumslov (fig. 1), vilket en mångd 
drumliner sannolikt vittnar om. Norr om denna 
linje har dessa nåmligen en NNV-SSO-lig eller 
nordsydlig stråckning. Oster dårom år riktningen 
NO-SV (fig. 1). 

Att drumliner inte omformas av nya isrorelser, 
om de inte alltfor mycket avviker i riktning, har 
konstaterats av Flint (1971). Ringberg (1984) har 
också från området vid Soderasen givit exempel 
på att drumliner med riktning nordost-sydvåst 
inte omformats av den senara ostliga och sydost
liga roreisen av nordostisen. 

I Goteborgsområdet forekommer de vålkånda 
drumlinerna vid Ellesbo och Ddsebacka, vilka 
beskrivits av Hillefors (1955, 1961, 1969, 1974, 
1983). I dem ingår flera morånbåddar och dåre-
mellan sand- och gruslager i sådan mångd, att det 
varit lonande med gruståkt dår. Mellan isfram-
stotarna har det varit en periglacial miljo, vilket 
vindslipade block och fossila iskilar bar vittne 
om. Den sista isrorelsen har altså bara avlagrat 
en overstå morån och inte eroderat bort under
liggande lager. 

Samma foreteelse upptråder vid Glumslov (fig. 
1), dår drumlinen har riktningen NNV-SSO och 
den norska morånen ligger nåre ytan. Over den
samma finns sedimentår sand och lera jåmte en 
tunn lagbaltisk morån (Johnsson 1966). Nordost
morån saknas men nordostisen har veckat de se-
dimentåra lagren med tryckriktning från NNO. 
På lågre nivå forekommer en tunn nordostmorån 
och vid Oresundskusten år den 4—5 m måktig. 
Det år formodligen stromlinjeformen hos drum
linen, som gjort att en ny avvikande isrorelse inte 
omformat den. 

Den periglaciala miljon fore 
isframstoterna i NV Skåne 

Att det rått ett strångt frostklimat fore den nor
ska isens ankomst vittnar som tidigare nåmnts de 
inbakade klumparna av frosthorisonten i den 

i—r 
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Fig. 4. Den glacilakustrina sanden med lerrander veckad från S The glacilacustrine sand with clay strata folded from S 70°E 
70°O (vanster) av den fdrmodat gammalbaltiska isen. (left) by the supposed Old Baltic Ice. 
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Fig. 5. Torbildning i nivationsdalen, 12 m hog Tor in the nivation valley, 12 m high. 
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Fig. 6. Den glacilacustrina sanden fyild med nedramladc frost- The glacilacustrine sand filled with frostsplintercd boulders and 
splittrade block och stenar. stones which have fallen down. 

norska morånen i Åstorps stenbrott (fig. 3). Den 
måktiga frosthorisonten under den formodat 
gammalbaltiska morånen tyder också på en myc-
ket lang period med strångt frostklimat. Två Stora 
torbildningar står kvar i nivationsdalens botten 
som ett vittne om denna frostvittring. Den ena 
syns på fig. 5, den andra har avbildats i Johnsson 
(1984a, fig. 3). 

Sjålva nivationsdalen maste också ha uppstått 
under lang tid med en miljo av permafrost och 
drivande sno. Nivationsnischerna på sidorna av 
Soderåsens dalraviner vittnar också om samma 
sak (Rapp 1982, 1984; Rapp et al. 1984; Nyberg 
1986). Åven i Landborgen vid Helsingborg fore
kommer semicirkulåra nischer och dalar, som 
delvis utbildats genom nivation mest fore nor
dostisens ankomst (Johnsson 1985). Fore nor
dostisen har också vid Glumslov de storsta fossila 
iskilarna i sodra Sverige utformats (Johnsson 
1956, 1962, 1966, 1984b). 

1 Danmark har det tydligen rått samma perigla-
ciala klimat. Houmark-Nielsen (1987) skriver, att 
"tundra vegetation developed in a dry polar cli

mate characterize the Early- and the larger part 
of the Middle Weichsehan". Jorgensen (1986) har 
beskrivit en vindslipad och frostvittrad stensula 
på norra Jylland, vilken utformats fore Weich-
selnedisningens huvudfas, kanske så tidigt som 
under Saalenedisningens avsmåltning. Doku
mentationen av långvariga perioder av periglaci-
ala miljdr i Skåne och Danmark under senpleisto-
cen tid blir alltså allt vanligara. Lagerlund (1983, 
1987a, 1987b) har t ex funnit vindslipade marky-
tor åven forsedda med fossila iskilar mellan nor-
dostmorån och lågbaltisk morån i Lundatrakten. 

Som ett sista exempel på en kraftig frostvittring 
i en periglacial miljo visas hår på fig. 6 ur gnejs-
berggrunden vid Åstorp av frost sonde rsprångda 
block och stenar, vilka fallit ner i den glacilaku-
strina sanden. 

Avslutning 

Till sist ett tack till Elisiv Herbertsson, Lund, 
som renritat kartan fig. 1 samt till Naturveten-
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skapliga Forskningsrådet for ekonomiskt bidrag 
till fåltstudierna. 
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