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Glacifluviala 
sediment under 
morän i Småland 
– detta är inget nytt 
under solen …….…



Konklusion: Vi har haft 
glaciationer/deglaciationer 
över Småland under MIS 3 
(60-24 ka), således 
tidigare än senaste 
glaciationsmax (LGM)



Så, vad rör det sig om?
Robert Lagerbäck (Lagerbäck 2018) hävdar 
att det finns en utbredd förekomst av 
(>90) lokaler visande en vinddeflationsyta 
mellan överlagrande morän och 
underliggande glacifluviala avlagringar, 
alternativt …
… ventifakter i den överlagrande moränen 
över stora delar av södra Sverige
Argumenterar för att ”liksom i stora delar 
av norra Sverige, utgör området söder om 
mellansvenska israndzonen ett i huvudsak 
relikt glacialt landskap, endast i ringa grad 
påverkat av den senaste inlandsisen”.
”Landskapet till stor del härrör från 
Saalian-istiden”
Vindslipningen utbildad under ”den isfria 
perioden från Eem-interglacialen fram till 
tidig Weichsel”
Om detta är korrekt så utmanar det på ett 
fundamentalt sätt vår nuvarande 
uppfattning av bildningen av det kvartära 
landskapet söder om mellansvenska 
israndzonen
Det stora problemet är att Lagerbäck inte 
presenterar några som helt kronologiska 
data till stöd för sin hypotes



Vår vetenskapliga ståndpunkt:

Vindslipningen i Skåne finns dokumenterad på minst fyra
stratigrafiska nivåer, något som helt bortses från av
Lagerbäck – men det är av intresse att om möjligt göra
direktdateringar av dessa nivåer

Mest intressant är att koncentrera sig på det glaciala
landskapet norr om Skåne. 

Utgångsläget för projektet var från början att testa två
hypoteser, båda baserade på Lagerbäck’s
fältobservationer:

Är de subglaciala isälvsavlagringarna (om de nu finns i
den utsträckning som anges) också MIS 3-ålder?

Om den postulerade vindslipningen över södra Sverige; 
hände denna under MIS 3-2, dvs före LGM?



Lagerbäcks karta med 235 
besökta täkter, den 
övervägande delen angivet 
visande morän på 
isälvssediment

Ett 90-tal av dessa 
beskrivs som visande 
”morän och ventifakter på 
isälvssediment (eller på 
annan, mäktigare morän)”

Går detta att verifiera = 
sant?

Om så, kan vi datera dessa 
deflations-horisonter eller 
enstaka vindabraderade 
klaster?(Lagerbäck 2018)



(A) Vindabrasion skapar en deflationsyta på
exponerade glacifluviala sediment.

A1: Kosmogena inflödet av 10Be och 26AL; lagras
i exponerade ventifakter så länge dessa inte
blir överlagrade med nya sediment. 

A2: Solstrålning nollställer befintlig
luminescens-signal i ventifakter och eoliska
sediment. 

A3: Klaster blir vindslipade (ventifakter) och
blir nollställda på sin ärvda luminescens-signal 
fram tills dess de övertäcks av is under 
nästkommande glaciation. Ger OSL-ålder för
avskärmningstillfället. Ger inceptionsålder
för nästkommande glaciation?

A4: Klaster nollställda på sin ärvda
luminescens-signal fram till dess de blir
överlagrade av eolisk sand (troligen i anslutning
föregående deglaciation) och därefter börjar
ny luminescense-signal byggas upp. Ger i stort
OSL-ålder för föregående deglaciation.

A5: Eolisk sand nollställd och påbörjat sin 
uppbyggnad av luminescens-signal efter
depositionen. Ger i stort OSL-ålder för
föregående deglaciation.



(B) Glacifluviala sediment och eolisk
sand överlagrade av morän från
följande glaciation; ventifakter kan
bli inkorporerade i denna
överliggande morän (B1). 

B2: Luminescens-signal börjar byggas
upp internt i ventifakter längs bildad
deflationsyta vid blockering av
belysning.

B3: Kosmogent 10Be och 26Al-flöde 
avslutat. CN-ålder ger längd av
exponering under isfri period och
kvoten 10Be/26Al ger
begravningsålder. 

B4:  Luminescens-signal i eolisk sand 
fortsätter byggas upp efter
deposition. Ger i bästa fall OSL-
ålder för deglaciation av
föregående glaciation.



Vårt stora problem:
68 rekognoserade lokaler 
med ”moräntäckta 
isälvsavlagringar och 
ventifakter mellan dessa 
eller i morän”
21% (14 st) är idag släntade, 
inget att observera
Av resterande 54 lokaler 
finner vi att 41 lokaler (76%) 
inte uppvisar något som på 
sedimentologiska kriterier 
kan benämnas morän
Resterande lokaler (13 st; 
24%) har en täckande morän
De senare är helt 
dominerande lokaliserade till 
israndlinjer över södra 
Sverige (Berghem-
Vimmerby,Trollhättan, 
Leverne, MSEZ)
Vi återfinner ytterst få av 
de av Lagerbäck beskrivna 
vinddeflationsytorna



Av dessa är 22 
lokaler ….
sedimentologiskt 
undersökta, 
dokumenterat i 
sedimentloggar 
eller ….
…. från 25-85 m 
långa maskingrävda 
schakt (7 st)



Is-marginala deltasekvenser med 
överlagrande strandavlagringar från 
efterföljande transgression upp till Hk

Ventifakter både i strandsediment och 
på toppen av dessa, under eolisk sand



Eolisk sand 
överlagrande 
extramarginalt 
delta över Hk 



Morän på proglaciala subakvatiska
sediment, följda av en ny generation 
isälvsediment (Vimmerby-linjen)

Morän på proglaciala subakvatiska
sediment (Leverne-linjen)

Spridda ventifakter



Totalt 75 OSL-dateringar på gång från 
delta-avlagringar, strand-avlagringar 
och eoliska sediment (pre/postdaterar 
vindslipning)
Inga av dessa kommer att ge några 
Saale-deglaciationsåldrar
Det blir åldrar kring senaste 
deglaciationen, eller något högre OSL-
åldrar p.g.a.  ofullständig nollställning 
av luminiscens-signal
Organisk klaster i isälvsmaterial (MIS 
3) pre-daterar dessas avsättning
Datering på ventifakter med in situ 
OSL och kosmogena nukleider startar 
under vintern 20/21 



That’s
all folks, 
thanks!


