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Sammanfattning: I Skuremåla, Blekinge har litostratigrafiska studier utförts av en platåformad grus- och sandav-
lagring. Skuremåla-avlagringen har tidigare beskrivits som ett delta med en överyta på 55 m ö h. Syftet med arbetet 
är att tolka vad för sorts ”delta” Skuremåla-avlagringen utgör samt depositionsmiljön för sedimenten i fråga. I den-
na studie har området undersökts genom jordartskartering samt genom skruvborrningar längs en profil över Skure-
måla-avlagringen, vilka tillsammans med en tidigare undersökning bildar underlag för upprättandet av en stratigrafi 
över området. Stratigrafin har jämförts och tolkats utifrån en modell över förhållanden mellan olika litostratigrafis-
ka enheter i Blekinge. De två borrprofilerna som skruvborrningarna gav upphov till är placerade i områdets östra 
respektive västra del. Resultaten visar på en lagerföljd som kan indelas i sex stratigrafiska lagerenheter enligt föl-
jande: (1) undre grus och sand, (2) proximalvarviga sediment, (3) distalvarviga sediment, (4) silt, (5) övre grus och 
sand samt (6) organiska sediment. Utifrån stratigrafiska förhållanden samt lagerenheternas mäktighet, utbredning 
och sammansättning har Skuremåla-avlagringen tolkats som ett så kallat randfält. Randfältet byggdes upp nära 
högsta kustlinjen i samband med deglaciationen i Blekinge med en isrand som kalvade i Baltiska Issjön. Inlandsisen 
dränerades subglacialt genom smältvattentunnlar vilka transporterade smältvatten och sediment ut till tunnelmyn-
ningen och därmed ut till Baltiska Issjön. I samband med att smältvatten och sediment lämnade smältvattentunneln 
avtog energinivån dramatiskt och material deponerades lobformat utanför tunnelmynning. Efter inlandsisens reträtt 
norrut följde sedimentation av årsvarviga sediment, först proximalvarviga sediment med mäktiga sommarbäddar 
mellan vinterns lerskikt, och därefter som distalvarviga sediment med successivt allt tunnare sommarskikt. Högsta 
kustlinjen utformades vid en regional nivå på  65 m ö h. Då landhöjningen var snabbare än havsytehöjningen följde 
en negativ strandförskjutningen och områdets höjdpartier kom successivt att stiga upp ovanför vatten ytan.  I sam-
band med strandlinjens passerande av Skuremåla-avlagringen avsattes svallsediment som den sista stratigrafiska 
enheten i Baltiska Issjön.  

 

 

Nyckelord: Skuremåla, litostratigrafi, deglaciation, randfält, strandförskjutning, Baltiska Issjön, Blekinge. 



Lithostratigraphic studies of a plateau-shaped sand and gravel   
deposit in Skuremåla, Blekinge 
FREDRIK STENFELDT 

Stenfeldt, F., 2006: Lithostratigraphic studies of a plateau-shaped sand and gravel deposit in Skuremåla, Blekinge. 
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet - Kvartärgeologi no. 207 

Keywords: Skuremåla, lithostratigraphy, deglaciation, subaqueous fan, shoreline displacement, Baltic Ice Lake, 
Blekinge.  

Fredrik Stenfeldt, Department of Geology, GeoBiosphere Science Centre, Lund University, Sölvegatan 12, SE-223 
62 Lund, Sweden. E-mail: fredrik.stenfeldt@gmail.com  

Abstract: A lithostragraphic study has been performed of a plateau-shaped sand and gravel deposit at Skuremåla in 
Blekinge, SE Sweden. The Skuremåla deposit has earlier been described as a delta with an upper surface 55 m a.s.l. 
The purpose of this study is to re-evaluate this interpretation, i.e. is the Skuremåla deposits a delta or possibly an-
other type of formation. Furthermore, the investigation aims at a more comprehensive palaeoenvironment recon-
struction. This study has been performed as mapping of the area and there after auger drilling and sediment logging 
along a profile across the Skuremåla deposit. Together with earlier investigations this constitutes the basis for estab-
lishing a stratigraphy over the Skuremåla deposit. Based on two profiles one located in the eastern side and the 
other in the western side of the area, it can be concluded that the deposits can be divided into six stratigraphic units 
as follows: (1) lower gravels and sands, (2) proximal varved sediments, (3) distal varved sediments, (4) silt, (5) 
upper gravel and sands and, (6) organic sediments. On the basis of the sediment composition and stratigraphic rela-
tions in vertical and lateral directions, the Skuremåla deposit has been interpreted as a subaqueous fan. The 
subaqueous fan was built up during the deglaciation of Blekinge at a position close to the highest shoreline. The ice 
sheet had then a calving ice-margin the Baltic Ice Lake, but here at a quite shallow depths. The ice was predomi-
nantly drained in subglacial meltwater tunnels, transporting meltwater and sediments into the Baltic Ice Lake. 
When meltwater and sediment left the tunnel the energy level decreased dramatically and the coarser sediment load 
was deposited lob-shaped outside the ice tunnel mouth, whereas more fine-grained sediments were transported both 
in overflows and in density current underflow further away from the meltwater tunnel. When the ice sheet retreated 
further north, sedimentation commenced as first proximally-deposited varved sediment with thick sommer beds, 
and later as distally-deposited varved sediments with gradually thinner summer beds. The highest shoreline was  
regionally developed at ca 65 m a.s.l i.e the highest position reached by the Baltic Ice Lake. At deglaciation the  
isostatic rise was faster than the eustatic rise. This resulted in a negative shoreline displacement and higher parts of 
the area were gradually raised above the sea level and beach sediment where deposited as the Baltic Ice Lake com-
ponent of the Skuremåla deposit.       
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1 Inledning 
I Skuremåla, Blekinge (figur 2), ligger en kull- och 
platåformad sand- och grusavlagring (figur 1) vilken 
beskrivits som ett delta med en överyta på ca 55 m ö h 
(Berglund et al., 1975). Avlagringen har en flack dis-
talbrant mot söder och en brant iskontaktsluttning mot 
norr. I en sänka norr om deltaformationen ligger Skure-
målagölen. Skuremåla är idag ett naturreservat på 
grund av sitt höga geologiska värde, men det saknas 
någon heltäckande studie över dess bildning.         
 I Blekinge finns det flera deltan som byggts upp till 
en nivå på ca 55 m ö h. Dessa benämns Mörrumsfor-
mationsdeltan (Lagerlund och Björck, 1979) och har 
till stor del bildats efter att inlandsisen lämnade Ble-
kinge. Materialet som byggde upp deltaformationerna 
kom huvudsakligen av stora mängder dödis från Små-
land och norra Blekinge från vilken smältvatten och 
sediment dränerades ut via Blekinge (Björck och Möl-
ler, 1987) genom sprickdalar i berggrunden (Kornfält 
och Bergström, 1991; Kornfält, 1993). I Skuremåla 
saknas dock en sådan tydlig dalgång som kunde stå i 
kontakt med dödis i norr. Lagerlund och Björck (1979) 
har föreslagit en modell över förhållanden mellan olika 
litostratigrafiska enheter i Blekinge. En generell bild av 
litostratigrafin i ett Mörrumsformationsdelta är att var-
vig lera underlagrar deltasekvensen.  

 Det har gjorts två olika fältstudier av Skuremåla i 
samband med kurser i kvartärgeologi på Lunds univer-
sitet. Den tidigaste undersökningen har beskrivit Sku-
remåladeltat som ett Mörrumsformationsdelta. Vid 
denna utfördes huvudsakligen slagborrssondering som 
grund för den upprättade profilen genom deltat. Resul-
taten tolkades som att varviga sediment går in under 
deltats huvudsakligen sandiga material (Berglund et 
al., 1975). Detta är dock bara en tolkning som bygger 
på hur snabbt sonderingsstålet sjunker genom slagson-
deringen och den baseras ej på faktiska jordartsprover. 
Den senare undersökningen tyder dock på att detta 
förhållande inte stämmer. Vid borrningar utförda med 
skruvborr och i en annan del av avlagringen konstate-
rades att de varviga sedimenten istället överlagrar samt 
sidolagrar deltat (Möller, opublicerad).                                
 Syftet med detta arbete är att undersöka vad för 
sorts ”delta” Skuremålaavlagringen representerar samt 
att göra en tolkning över depositionsmiljön för sedi-
menten i fråga. Ett vidare syfte är dessutom att passa 
in bildningen av Skuremålaavlagringen i ett större per-
spektiv tillsammans med den bild som idag finns för 
deglaciationen och strandförskjutningen i Blekinge. 
Parallellt med denna studie görs en biostratigrafisk 
undersökning av Skuremålagölen (Striberger, 2006).  
 

Figur 1.  Bild över Skuremålaavlagringen mot norr. Huset i bakgrunden ligger på sand- och grusavlagringen medan silt 
bildar markyta över fältet i förgrunden (foto: Fredrik Stenfeldt). 
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2 Områdesbeskrivning 
 
2.1 Blekinge 
Blekinge kan delas in i tre geomorfologiska regioner 
(Björnsson, 1946; figur 3). I norr finns ett platåområde 
som är en fortsättning på den Småländska urbergsslät-
ten med en höjd på 125 -180 m ö h. Platåområdet 
övergår i söder i ett dallandskap vilken delas upp i ett 
inre dallandskap och ett kustlandskap. Det inre dal-
landskapet karaktäriseras av sprickdalar med NNO-
SSV riktning samt mellanliggande bergplatåer. Sprick-
dalarna har ett tektoniskt ursprung där bergets svag-
hetszoner har eroderats ut och fyllts med lösa jordarter 
(Björck och Möller, 1987). Den tredje geomorfologis-
ka regionen är kustslätten i söder, karaktäriserad av 
isolerade berghöjder samt mellanliggande lågområden 
med kvartära avlagringar. I gränsområdet mellan kust-
slätten och sprickdalslandskapet finner man flera stör-
re deltaplan (Björck, 1979). 
 
2.2 Skuremåla                
Skuremåla ligger i Blekinge, ca 5 km nordost om Ron-

neby (figur 2). Skuremåla naturreservat har en area på 
0.32 km² (Länsstyrelsen i Blekinge län, 2004) och är 
beläget under högsta kustlinjen (hk), vilken är belägen 
om ca 63-67 m ö h för Blekinge (Ringberg, 1971). 
Områdets landskapsbild domineras av uppstickande 
berggrundspartier, vilka delar upp terrängen i mindre, 
lägre liggande sedimentbassänger. De senare är utfyll-
da med sand- och grusavlagringar i kull- och platåfor-
mer, vilka ingår i Skuremåladeltat, samt silt och lera i 
terrängens lägsta punkter. Skuremålaavlagringen har 
en flack distalbrant mot söder och en brant iskontakt-
sluttning mot norr. Den västra delen av deltasluttning-
en har ett flackare utseende medan den östra delen har 
en mer undulerande överyta. I en sänka norr om delta-
formationen ligger Skuremålagölen. Avlagringen har 
en överyta på ca 60 m ö h och Skuremålagölen ligger 
på ca 51 m ö h. I väst och sydväst angränsas isälvsav-
lagringen av morän och blottat berg som sticker upp 
likt småöar med högsta punkter på 65-70 m ö h medan 
man i den östra delen finner morän och våtmarker. 
Nordväst om naturreservatet ligger högsta kustlinjen, 
över vilken morän och berg i dagen dominerar. 

 

Figur 2. Karta över Skuremåla naturreservats läge i Blekinge. A: En översiktlig karta över södra Sverige där Blekinge är marke-
rat. B: Skuremåla naturreservats lokalisering i Blekinge. C: Karta över Skuremåla naturreservat.  
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3 Blekinges geologi 
 
3.1 Kvartärgeologin 
I slutskedet av den senaste istiden (Weichsel) nådde 
inlandsisen sin maximala utbredning för ca 20 000 år 
sedan vilket följdes av en klimatförbättring där in-
landsisen började smälta. Deglaciationen i södra Skan-
dinavien var snabb i sitt inledande skede. Stora mäng-
der smältvatten bildades, vilka fyllde ut isfria områden 
i Östersjöbassängen och bildade en issjö, Baltiska Is-
sjön (Björck, 1995). Inlandsisens recession i södra 

Sverige följde en nordlig riktning med en isrand som 
sträckte sig i NV-SO (Lundqvist och Wohlfarth, 
2001). I anslutning till Baltiska Issjöns inträngande 
över nuvarande Blekinge (figur 4) bildade inlandsisen 
under högsta kustlinjen en i stort öst-västlig orienterad 
isfront som kalvade i vikar och över djupare vatten för 
att senare bilda en stagnant is ovanför högsta kustlin-
jen (Björck och Möller, 1987; Möller 1987). Från det 
att isranden befann sig ca 2 km utanför dagens kustlin-
je tog det ca 300 år för deglaciation upp till högsta 
kustlinjen, baseras på lervarvskronologi enligt Ring-
berg (1971,1991). Efter isens bortsmältande från Ble-

kinge påbörjades regressionen av 
Baltiska Issjön med en strandför-
skjutning enligt figur 5 (Björck och 
Möller, 1987), vilken är en reviderad 
strandförskjutningskurva byggande 
på Björck (1979) och Lagerlund och 
Björck (1979) (figur 6).                                     
 Blekinges litostratigrafi har en 
nära relation med deglaciationsför-
loppet och strandförskjutning, vilket 
har visats av Björck (1979) (figur 6). 
Sediment avsatta i samband med 
deglaciationen och strandförskjut-
ningen möjliggör en tolkning av de-
positionsmiljön. Litostratigrafin kan 

Figur 3. Geomorfologisk indelning av Blekinge i tre zoner efter Björnsson (1946) med ett platåområde i norr (A), inre dalland-
skap (B1) och kustslätt i söder (B2). 

Figur 4. Karta över deglaciationsförlop-
pet i sydöstra Sverige (Björck och Möl-
ler, 1987). Ekvisseslinjerna för isfrontens 
tillbakaryckning bygger på Ringberg 
(1991) lervarvskronologi. 
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ge en detaljerad bild av händelseförloppet för deglacia-
tionen. Vid inlandsisens recession följer deposition av 
material bundna till inlandsisen och isranden, vilka i 
sin tur att överlagras av sjö/havs- sediment. Vid 
strandförskjutningen sker också omlagring av befintli-
ga sediment och deposition av nya. Lagerlund och 
Björck (1979) har indelat de kvartära avlagringarna i 
Blekinge i fyra olika formationer och gjort en modell 
över förhållandena mellan de olika litostratigrafiska 
enheterna, vilket framgår av figur 7. Nedanstående 
beskrivning bygger på Lagerlund och Björck (1979) 
samt Björck (1979).   

 
3.2 Listerbyformationen   
 
3.2.1 Undre Listerbyformationen  
Sediment inom Listerbyformationen finner man från 
30 m ö h och nedåt. De glaciala avlagringarna består 
av morän, glacifluvial sand och grus samt glacilaku-
strin varvig lera. Moränen (Gö till) är en bottenmorän 
som deponerades subglacialt under inlandsisen och 
representerar isens sista rörelser. Inlandsisen bildade 
en kalvande isfront i Baltiska Issjön i samband med 
avsmältningen över Blekinge under högsta kustlinjen. 
Smältvattnet dränerades genom tunnlar i isen och ma-
terial som tvättats fram ur moränen och smält ut från 
tunnelväggarna deponerades subglacialt i tunnlar och 
subakvatiskt vid isfronten i form av rullstensåsar 
(Heaby gravel). Efter att isen dragit sig längre norrut 
avsattes finkorniga issjösediment i området kring och 
ovanpå åsarna samt i de södra delarna av sprickdalar-
na. De finkorniga sedimenten bildar en varvig lera, 
återspeglande smältvattnets årsrytmik med växellag-

rande sommarskikt av silt och vinterskikt av lera. Kän-
netecknande för den varviga leran, vilken går under 
betäckningen Sörby Varved Clay Member, är att bot-
tenskikten i undre delen är mäktiga (proximalvarvig 
lera) ,  men at t  sk iktmäktigheten avtar  uppåt 
(distalvarvig lera). Den varviga leran påträffas främst i 
de södra delarna av sprickdalarna och på kustslätten 
och har samband med bildandet av flera stora deltan. 
Kännetecknande är också att en sekvens av den varvi-
ga leran är diffust skiktad, omfattande 60-85 varv, 
vilka påträffas över hela Blekinge.  

 
3.2.2 Övre Listerbyformationen  
Den varviga leran övergår i en ickevarvig lera 
(Hackarp clay) som på sina ställen överlagras av sand, 
grus och silt (Häljarum gravel och Hinseberget silt). 
Under Baltiska Issjöns regression svallades de högre 
partierna i landskapet och grövre material deponerades 
i form av sand- och grusavlagringar i strandzonen. De 
finkorniga sedimenten avsattes längre ut från stranden 
i de omgivande lågområdena där det rådde lugnare 
strömförhållande och ett större vattendjup. 

 
3.3 Svängstaformationen 
Ovanför 30 m ö h skiljer sig sedimenten från de tidiga-
re avsatta inom Listerbyformationen och inom den 
övre delen av formationen finner man sediment som är 
avsatta över högsta kustlinjen. Svängstaformationen 
består av morän och glacifluviala sediment i form av 
kameterrasser, kamedeltan, kamekullar och skarpa 
getryggsformade rullstensåsar. Under inlandsisen re-
cession ändrades isranden från en fritt kalvande isrand 
i Baltiska issjön till en isrand karaktäriserad avskiljan-

Figur 5. Strandförskjutning enligt Björck och Möller (1987). 
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det av stagnant is, speciellt områden från 55-65 m ö h 
och uppåt. Sprickdalarna är här mer framträdande i 
landskapet och här skedde troligtvis den största dräne-
ringen av smältvatten. Moränen är lokalt rik på block 
och framträder som kullig moränterräng. Ovanför 
högsta kustlinjen blir grusig morän dominerande i 
landskapet hela vägen upp till sjön Åsnen i Småland. 
Rullstensåsarna består här oftast av grovt material i 

skarpa ryggformer, vilket tyder på en hög energimiljö 
där materialet deponerats i en tunnel med iskontakt 
och där en rasvinkel uppstått efter att isen försvann. 
Rullstensåsarna är lokaliserade i sprickdalarna och 
längs dalsidorna finner man kameterraser som avsattes 
mellan isen och dalsidorna. Kamedeltan och kamekul-
lar bildades i hålrum i isen och mellan dödisblock.  

 

Figur 6. Strandförskjutningskurva visande förhållande mellan de olika litostratigrafiska formationer i förhållande till strandför-
skjutningen enligt Björck (1979) och Lagerlund och Björck (1979). 

Figur 7. Generaliserad modell över förhållande mellan olika litostratigrafiska enheter i Blekinge enligt Lagerlund och Björck 
(1979).  
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3.4 Mörrumsformationen   
Mörrumsformationen kan överlagra både Svängsta- 
och Listerbyformationen (figur 7). Dess huvudkompo-
nenter är en undre, distalvarvig enhet benämnd Eke-
berg Varved Clay Member och en övre deltaenhet som 
benämns Danstorp Member. Tanken bakom Ekeberg 
Varved Clay Member som egen enhet var att Baltiska 
Issjön översta nivåer nåddes först efter en transgres-
sion (figur 6). Vid denna lyftes avskild dödis och kun-
de transporteras iväg. Vid denna tidpunkt skulle emel-
lertid den aktiva isen vara så långt borta att proximal-
varvig lera ej kunde avsättas, endast distalvarvig lera, 
vilket är det typiska för lokaler identifierade som upp-
visande denna lerenhet. På grund av ökande avsmält-
ning av dödis i norra Blekinge och Småland ersattes 
lersedimentationen av deltasedimentation (Danstorp 
Member). Denna bildar i sina undre delar tjocka enhe-
ter av silt med lerskikt (Danstorp lower silt), övergå-
ende i silt utan lerskikt (Danstorp upper silt), allt utgö-
rande bottenbädden i deltaformationen. Ställvis över-
lagras dessa siltiga sediment av sand och grus 
(Danstorp sand and gravel), bildande mellanbäddar 
och ytbäddar i deltaformationen. De översta deltaytor-
na påträffas på ca 55 m ö h med paradexemplet Bre-
dåkradeltat strax norr om Ronneby. I många dalgångar 
har dock deltauppbyggnaden avstannat innan utbildan-
det av fullständiga deltan med mellan- och ytbädddar. 
Svallsediment återfinns i form av grus, sand och silt 
under betäckningen Nydala beds. Dessa har deponerats 
i Baltiska Issjöns strandzoner under allmän havsnivå-
sänkning.  

 
3.5 Ronnebyformationen                                           
Lokala sjöbassänger ovanför högsta kustlinjen samt 
bassänger under hk, isolerade under Baltiska Issjöns 
regression, har under hela Holocen bildat sedimentfäl-
lor för minerogena sediment och organiskt material. 
Dessa sediment, vilka kan överlagra alla stratigrafiska 
enheter i den Blekingska stratigrafin, går under betäck-
ningen Ronnebyformationen. 

 
4 Metodik 
 
4.1 Fältarbete      
Fältarbetet utfördes under en tre veckors period i april 
och maj, 2006. Under första veckan i fält gjordes en 
jordartskartering och vid de följande tio dagarna borra-
des en jordartsprofil längs en transekt genom Skure-
målaavlagringen. Vid ett senare tillfälle utfördes kom-
pletterande undersökningar där höjdpunkter uppmättes  
för att senare kunna användas för upprättandet av en 
topografisk modell över området. Transekten som 
borrningarna utfördes längs med placerades i den väst-
ra delen av avlagringen där tidigare slagborrsondering-
ar gjorts. Lokaliseringen för borrningen valdes på 
grund av att den tidigare undersökningen inte anses 
vara helt tillförlitlig då den bygger på tolkningar ut-
ifrån en borrsjunkningshastighet och inte från verkliga 
jordartsobservationer.  

4.2 Jordartskartering 
En jordartskarta har upprättats för Skuremåla över ett 
område på ca 1,5 km². Före fältarbetets utförande stu-
derades flygfoton (97046-A Fe 1313 SV, 8 och 9) och 
äldre jordartskarteringar från området. De tidigare 
jordartskarteringarna har gjorts i samband med kurser i 
kvartärgeologi på Lunds Universitet. Utifrån de äldre 
jordartskarteringarna, topografin, vegetationen och 
markanvändningen ritades sedan en preliminär jord-
artskarta. I fält utfördes först en översiktskartering från 
bil där jordarter/ytor utmed vägarna kontrollerades. 
Detaljkartering utfördes sedan genom s.k. linjekarte-
ring, där området karterats längs ett linjenät med 100 
m mellanrum och där provtagning/bedömning utfördes 
med 100 m mellanrum. Vid övergångar mellan olika 
jordarter utfördes tätare provtagning. Provtagningarna 
genomfördes med hjälp av skruvborr, spade och stick-
spjut. Ekonomiska kartan i skala 1:10 000 användes 
som underlag vid karteringen och avstånden mellan 
provpunkterna och linjerna stegades upp. Resultatet 
har renritats i Adobe Illustrator 10.0.  

 
4.3 Skruvborrning 
Skruvborrningen utfördes längs en 425 m lång transekt  
med 8 borrpunkter. Transekten placerades längs en 
linje utgående från Skuremålagölen i sydlig riktning. 
Borrpunkterna placerades med 50 m mellanrum, vilka 
uppmättes med måttband och markerades med stak-
käppar. Borrningsarbetet utfördes med borrbandvagn 
(GeoTech) varvid ett en meter långt skruvdon 
(diameter 6 cm) användes som provtagningsdon. Prov-
tagningen utfördes som successiv nerdrivning i enme-
terssteg, med mellanliggande uppdragning av skruven. 
Upptagna sediment rensades på skruven, varefter la-
gergränser, kornstorlekar och eventuella strukturer 
beskrevs och uppmättes. Vid samtliga borrpunkter 
fortgick borrningen till dess att neddrivningsmomentet 
inte längre kunde överkomma borrhållsfriktionen 
(borrstopp). Med utgångspunkt från borrprotokollen 
konstruerades en jordartsprofil i Adobe Illustrator 
10.0.         

 
4.4 Avvägning   
Utifrån 98 uppmätta höjdpunkter i fält skapades en 
preliminär terrängmodell. Vid mätningarna användes 
ett TopCon totalstationsinstrument. Ett lokalt koordi-
natsystem skapades, där x-, y- och z- koordinater upp-
mättes från en given fast punkt i terrängen där y axeln 
är parallell med nordsydlig riktning. Ett antal kända 
punkter i terrängen mättes in, för att sedan kunna flytta 
över det lokala koordinatsystemet till en karta/flygbild. 
Övriga höjdpunkters placering valdes efter dess till-
gänglighet och topografins utseende. Vid plana ytor 
togs glesare mätpunkter medan vid en mer kuperad 
terräng togs tätare mätpunkter. På grund av vegetation 
och byggnader var det inte möjligt att ta höjdpunkter 
över hela området. Den fixpunkt som mätningarna 
utgick ifrån placerades så att en så stor del av det ter-
rängmodellerande området kunde täckas in.  
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4.5 Terrängmodellering (DEM) 
Terrängmodellen bygger på flygfoton med stereoöver-
lapp över området samt ett flertal höjdpunkter 
(Boberg, 2004). Höjdpunkterna består dels av 98 
stycken uppmätta höjdpunkter i fält samt sex stycken 
markkontrollpunkter från Lantmäteriet (Gröna kartan 
och fastighetskartan). Genom digital stereofotogram-
metri skapades terrängmodellen, i programmet Socet 
Set 5.2, med utgångspunkt från två överlappande flyg-
bilder (97046-A Fe 1313 SV, 8 och 9). Utifrån flyg-
bilderna och terrängmodellen framställdes sedan ett 
ortofoto över det område som överlappas. Ortofotot 
har samma koordinatsystem som kartorna (RT 90). 
Ortofotot och DEMs hanterades sedan i ArcGis.  
 
 
 

5 Resultat  
 
5.1 Jordartskarta 
Karteringen vid Skuremåla gav upphov till en jordarts-
karta (figur 8) där följande jordarter finns representera-
de: isälvssediment, morän, sand, silt och organiska 
sediment. Jordarterna inom Skuremåla naturreservat 
består främst av isälvsmaterial och silt. I nordost fort-
sätter isälvsmaterialet i ett sammanhängande stråk med 
mindre ryggformer som bryter terrängen samt med 
inslag av organiska sediment. Isälvsmaterialet avgrän-
sas i sydöst av ett område som utgörs av morän och 
våtmarker med organiska sediment. Skuremålagölen är 
belägen i utkanten av naturreservatets nordvästra del 
och framträder med en vattenspegel, omgiven av orga-
niska sediment. Området nord och nordväst om natur-
reservatet är beläget vid och ovanför högsta kustlinjen. 

Figur 8. Jordartskarta över Skuremåla naturreservat med angränsande omgivning. Naturreservatet är markerat med en svart ram 
och borrprofilerna som linjer.   
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Figur 9. Borrprofil 1 visande resultaten från skruvborrningen i Skuremålaavlagringens västra del. Linjerna markerar avgräns-
ningar mellan olika lagerenheter. För legend se figur 10. 

Figur 10. Borrprofil 2 visande resultaten från skruvborrningen i Skuremålaavlagringens östra del. Linjerna markerar avgräns-
ningar mellan  olika lagerenheter.  
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5.2.2 Profil 2  
Lagerenhet 1, grusig sand och grovt grus, påträffas i 
samtliga borrpunkter i profil 2 som den understa lager-
enheten. I borrpunkt 8-15 saknas övriga lagerenheter 
och grusig sand går genom hela lagerföljden och bildar 
marköveryta. I borrpunkt 2-6 överlagras grus och sand 
av proximalvarvig lera (lagerenhet 2) som består av 
växellagrad silt och lera. Denna övergår sedan till en 
distalvarvig lera (lagerenhet 3), vilken skiljer sig från 
den underliggande proximalvarvig lera genom att sil-
tens mäktighet avtar. Lagerenheten 2 och 3 minskar i 
mäktighet mot norr i profilen. Överst i södra delen av 
profilen överlagras varviga sediment av sil t 
(lagerenhet 4), respektive sand (lagerenhet 5). De in-
bördes förhållandena för de två sistnämnda enheterna 
är densamma som i profil 1, nämligen att silten kilar ut 
under sanden i lagerenheten 5 (Bp 6-7). Den grund-
läggande skillnaden mellan profilerna är att lagerenhet 
1, dvs. den äldsta lagerenheten, bildar markyta över 
det högsta partiet i profil 2 (Bp 8-15) medan den yngs-
ta lagerenheten, lagerenhet 5, bildar markyta över 
höjdområdet i profil 1 (Bp 4-7).  
 
5.3 Terrängmodell  
En terrängmodell med 3 meters gridstorlek har upprät-
tats över undersökningsområdet utifrån uppmätta höjd-
punkter i fält (figur 13). Modellen visar topografin i 
området och presenteras i två olika utföranden, med en 
detalj- och en översiktsbild. Detaljbilden omfattar Sku-
remåla naturreservatet medan översiktsbilden omfattar 
Skuremåla med angränsande omgivning. Höjdskalan 
har överdrivits till det dubbla för att höjdkontrasterna 
lättare skall kunna utläsas ur modellerna. Träd och 
byggnader kan ge en felaktig bild av topografin. Dessa 
framträder ofta som blå-svarta lokala höjdavvikelser i 
detaljbilden.  
 Översiktsbilden (figur 13A) visar den storskaliga 
topografin i området där Skuremålaavlagringen fram-
träder som ett lägre område omgiven av höjder och 
med en större dalgång som passerar väster om områ-
det. Det saknas dock en tydlig dalgång i direkt anslut-
ning till Skuremåla, vilket kan jämföras med Mörrum-
formationsdeltan som man oftast finner i anslutning till 
en större dalgång.                                                                    
 Detaljbilden (figur 13B) visar Skuremålaavlagring-
ens utbredning, höjdförhållanden och läge i terrängen. 
Dess karaktär skiljer sig åt i områdets östra respektive 
västra del. En generell bild av området är att det består 
av en platå (markerat med ”a” i bilden) som angränsas 
i norr av en brantare sluttning och en flackare i söder 
som övergår i en plan yta. Östra delen av området 
(markerat med ”b” i bilden) har en mer undulerande 
yta där sluttning mot söder karakteriseras av en små-
kullig topografi. Platåområdet sträcker sig mot nord-
nordost och passerar sänkan mot Skuremålagölen med 
en brant sluttning i väster. I områdets västra del har 
sluttningen i söder ett flackare utseende och den branta 
sluttning gränsar mot Skuremålagölen i norr.  

Terrängen består av flera uppstickande berggrundspar-
tier som omges av morän. Moränen fortsätter längs 
jordartskartans västra del och avgränsar sedan finkor-
niga sedimenten i naturreservatets södra del.  

 
5.2 Profiler 
Två profiler över Skuremålaavlagringen har upprättats. 
Borrprofil 1 (figur 9) grundas på skruvborrningar i 
föreliggande undersökning samt borrprofil 2 (figur 10) 
är grundad på tidigare utförda skruvborrningar i områ-
det (Möller, opublicerad). Profil 1 och 2 består av 8 
respektive 14 borrpunkter utlagda från söder mot norr. 
Borrprofilerna visar god överensstämmelse i stratigra-
fin men lagrens mäktighet, kornstorleksfördelningen 
och utbredning skiljer sig åt. I profil 1 dominerar 
finkorniga sediment medan i profil 2 har grovkorniga 
sediment en större utbredning. Ett generellt drag är att 
grova sediment dominerar och har störst mäktighet i 
norr, medan finkorniga sediment dominerar och har 
störst mäktighet i söder. Lagerföljden kan delas upp i 
sex stratigrafiska enheter nerifrån upp:  
1. undre grus och sand 
2. proximalvarviga sediment 
3. distalvarviga sediment 
4. silt 
5. övre grus och sand 
6. organiska sediment 
 
5.2.1 Profil 1 
Underst i lagerföljden återfinns lagerenhet 1, vilken 
består av sand och grusig sand. Denna övergår till en 
proximalvarvig lera i lagerenhet 2 (figur 11) vilken 
består av växellagrad silt, finsand och lera bildande 
glaciala varv. Antalet uppmätta proximalvarv varierar 
mellan 21-40 varv i respektive borrpunkter. Mäktighe-
ten på silt- och finsandbäddar varierar från ett par cen-
timeter upp till två meter, medan lerlagren är upp till 
12 mm mäktiga. I borrpunkterna sker det en gradvis 
förändring av sedimenten i proximalriktning (mot 
norr). Från Bp 5 börjar sommarlager av finsand före-
komma, för att sedan bli dominerande i Bp 6 och 7. 
Den proximalvarviga leran övergår uppåt i lagerfölj-
den till en distalvarvig lera, lagerenhet 3 (figur 12). 
Lervarven kunde endast räknas i sin helhet i Bp 2 där 
de uppgår till 101 varv. I övriga borrpunkter var delar 
av den distalvarviga sekvensen störd men uppmät-
ningsbara varv varierade mellan 43-86 varv. Överst i 
lagerföljden för den södra profildelen finner man silt, 
lagerenhet 4 (Bp1-3). Silten är laminerad men saknar 
lerskikt. Silten i lagerenhet 4 överlagrar också varviga 
sediment i borrpunkterna 4 och 6 (figur 9). I borrpunk-
terna 4-7 överlagras skiktad silt (lagerenhet 4) och 
distalvarvig sediment (lagerenhet 3) av sand och gru-
sig sand (lagerenhet 5), vilken här bildar markyta. I 
borrpunkt 8 nedanför rasvinkelsluttningen mot Skure-
målagölen påträffas endast grusig sand med en mäktig-
het på 15 m. Vid ryssborningar kring Skuremålagölen 
återkommer varviga sediment på ca 8 m djup under 
organiska sediment (Striberger, 2006).  



 

14 

Figur 11. Proximalvarviga lera i borrpunkt 6, profil 1 (Foto: Fredrik Stenfeldt). För legend se figur 12. 
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Figur 12. Distalvarvig lera i Borrpunkt 2, profil 1 (Foto: Fredrik Stenfeldt). 
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Figur 13. Terrängmodell över Skuremåla med översikt- och detaljbild. A : Ortofoto draperad på höjdmodellen över Skuremåla-
avlagringen med omgivning. Skuremåla naturreservat är markerat med en vit ram. B: Terrain Shade Relief  (TSR) modell  över 
Skuremålaavlagringen, a och b representerar platåområdet respektive den undulerande ytan i områdets östra del. Publicerat med 
tillstånd av Länstyrelsen. 
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mäktighet och med finkornigare kornstorlek, samt 
sammanflikande i distal riktning med lagerenhet 2. 
Sedimenten längs profil 1 representerar därför i sin 
norra del mer distala förhållande till materialkällan. 
Lagerenhet 1 når i sina högsta, flackt kullformiga ytor 
en nivå på ca 60 m ö h, dvs. en nivå strax under Baltis-
ka Issjöns nivå vid högsta kustlinjen på ca 65 m ö h. 
Sedimentationen har således avslutats på mycket grunt 
vatten. 
 Den flacka sedimentöverytan för enhet 1 mot söder 
indikerar en fri avsättningssluttning. Den rasvinkel-
branta sedimentytan i norra delen av profil 1 indikerar 
emellertid att sediment här avsattes med iskontaktstöd. 
Konfigurationen av lågområdet kring Skuremålagölen 
indikerar vidare att denna utgör en dödishåla, dvs. re-
sultatet av ett större isblock som blivit strandat på 
grunt vatten i Baltiska Issjön, kring vilket sediment 
tillhörande lagerenheten 1 avsattes. Isblocket har sön-
derfallit och slutligen smält bort först efter det att sedi-
mentationen av de grovkorniga upphört, men dock så 
tidigt så att sedimentationen av lagerenhet 3 
(distalvarvig lera) kunnat ske, dvs. innan området iso-
statiskt lyfts upp ovanför Baltiska Issjöns yta.                                        
 Lagerenheten tolkas som tillhörande Heaby gravel 
inom Undre Listerbyformationen enligt Lagerlund och 
Björck (1979) litostratigrafiska indelning. Denna tolk-
ning skiljer sig radikalt från tolkningen av Skuremåla-
avlagringen utifrån tidigare slagborrsonderingar 
(Berglund et al. 1975), där avlagringen klassificeras 
som en deltaavlagring tillhörande Mörrumsformatio-
nen, dvs. ett delta avsatt i samband med Baltiska Is-
sjöns regression efter utbildandet av högsta kustlinjen.   

 
Lagerenhet 2. – Denna enhet utgör proximalvarvig 
lera, vilken överlagrar lagerenhet 1 i profil 2 och har 
en sammankilande kontakt i profil 1. Lagerenheten 
avsattes i nära anslutning till isranden som distala sedi-
ment till det randfält som huvudsakligen byggts upp av 
lagerenhet 1. Varvigheten reflekterar smältvattnets 
årsrytmik där lera deponerades på vintern, medan silt 
och sand deponerades på sommaren. Mäktigheten på 
silt- och sandbäddarna varierar medan lerskiktens 
mäktighet är relativt konstant, vilket visar att sedimen-
tationsprocesserna för de olika lagren skiljde sig åt 
(Ashley, 1975). Sommarlagren avsattes från densitets-
underströmmar som transporterades utför den subak-
vatiska randfältsfronten. Grövre material kunde depo-
neras direkt ur suspension som graderade eller massiva 
grövre sandbäddar, men deposition skedde troligen 
huvudsakligen från en mellanfas av bäddtransport. 
Huvuddelen av de massiva finsandbäddarna represen-
terar troligtvis primär ripple-skiktning (Ashley et al., 
1985), vilken förstörts i sina lagringsstrukturer under 
skruvborrens neddrivande. Grövre silt avsattes direkt 
ur suspension från densitetsströmmar. Vinterlagren, 
bestående av finsilt och lera transporterades i suspen-
sion högre upp i vattenvolymen och deponerades un-
der vintern genom suspensionsutfall. Lersedimentatio-
nen påbörjades först när tillförseln av sediment genom 

6 Tolkning och Diskussion 
Utifrån ovan nämnda resultat presenteras nedan tolk-
ningar över litostratigrafin, bildningsmiljön och efter-
följande sedimentationsprocesser. Stratigrafin har de-
lats in i fem lagerenheter vilka jämförs med de olika 
litostratigrafiska enheterna enligt Lagerlund och Björck 
(1979). Varje lagerenhet diskuteras individuellt där 
dess bildning och utveckling sätts in i ett samband med 
deglaciationen för Blekinge. En möjlig revidering av 
litostratigrafin diskuteras och föreslås. Med stöd av 
tolkningarna har en geologisk modell för uppbyggandet 
av Skuremålaavlagringen rekonstruerats. Modellen 
presenterar bildningen av Skuremålaavlagringen i fyra 
steg och visar närmare hur deglaciationsförloppet kan 
tänkas ha sett ut samt hur de olika lagerenheterna av-
sattes i förhållande till varandra.  
     
6.1 Litostratigrafin  
Lagerenhet 1. - Den understa lagerenheten består av 
sand, grusig sand och grovt grus och bildar utbredda, 
lokalt kullformiga avlagringar i östra delen av området. 
Sedimenten tolkas som glacifluviala sediment avsatta 
utanför tunnelmynningen av det subglaciala dräne-
ringssystemet. Under inlandsisens recession genom 
Blekinge befann sig isranden vid Skuremåla när bild-
ningen av Skuremålaavlagringen påbörjades. Eftersom 
Skuremåla ligger strax under högsta kustlinjen på ca 65 
m ö h följde Baltiska Issjön den retirerande iskanten, 
men med successivt allt mindre vattendjup. På grund 
av en ökande sedimenttillförsel, alternativ en långsam-
mare isreträtt t.ex. på grund av det minskade vattendju-
pet, avsattes lokalt en större mängd material. Inlands-
isen stod dock inte stilla tillräckigt länge för att en full-
ständig deltauppbyggnad till nivå för Baltiska Issjön 
skulle ske. Istället byggdes ett randfält enligt nedan 
följande beskrivning.                                       
 Inlandsisen dränerades genom istunnlar där smält-
vatten och sediment spolades ut i Baltiska Issjön 
(Björck, 1979; Lagerlund och Björck, 1979). När 
smältvattnet lämnade istunnlarna avtog energinivån 
drastiskt och sediment avsattes. Normalt resulterade 
detta i mindre mängd sediment, avsatta successivt i 
takt med israndens reträtt och därmed bildandet av 
subakvatiska De Geer-åsar. Ställvis avsattes emellertid 
större sedimentmängder. Sediment deponerades i des-
sa fall lobformat kring tunnelmynningen, med grus 
och sand transporterat och deponerat längs sluttningar-
na genom gravitationsprocesser. Finkornigare sedi-
ment (sand och silt) transporterades längs lobsluttning-
arna som densitetsunderströmmar och deponerades 
längre ut från tunnelmynningen (Ashley, 1988), för att 
bilda undre delen av lagerenhet 2. Utbredningen av 
lagerenhet 1, dess kornstorleksfördelning och mäktig-
het reflekterar förhållandet till materialkällan vid tiden 
för deposition (Ashley et al., 1985). I profil 2 återfinns 
lagerenheten med sin största mäktighet och grövsta 
kornstorlek, vilket tolkas som att denna del av området 
bildades i nära anslutning till tunnelmynningen. I väst-
ra delen av området återfinns lagerenheten med mindre 
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densitetsunderströmmar avstannat och vattenytan 
eventuellt täcktes av is, vilket gav upphov till lugnare 
strömförhållanden (Ashley et al., 1985). Mäktigheten 
på lagerenheten är störst inom lågpartierna och tunnast 
i högre belägna områden, vilket tydligt framträder 
inom profilerna. Detta förhållande avspeglar också 
tydligt att underströmmarna styrs främst av bottento-
pografin, vilken således har en stor inverkan på sedi-
mentationen (Ashley et al., 1985).               
 Inom sommarlagren finner man en markant föränd-
ring i kornstorlek längs uppborrade profiler i proximal-
distal riktning. Sedimentationen av olika kornstorlekar 
påverkas av flera olika faktorer, främst avståndet till 
sedimentkällan, men även bottentopografin och ström-
hastigheten. Som exempel kan nämnas att i södra de-
len av profil 1 består sommarlagren huvudsakligen av 
siltbäddar som successivt i proximalriktning, dvs. mot 
norr, övergår i sand. Detta tolkas som ett successivt 
sedimentutfall och reducerad strömhastighet i sydlig 
riktning bort från sedimentationskällan, s.k. thinning 
and fining (Ashley et al., 1985).  

 
Lagerenhet 3. - Den proximalvarviga leran övergår 
uppåt till en distalvarvig lera där främst sommarlag-
rens mäktighet avtar. Förändringarna i sommarlagren 
tolkas bero på en ökad distalitet i förhållande till sedi-
mentkällan (Ashley, 1988). I Skuremålagölen har un-
dersökningar av Striberger (2006) visat att de organis-
ka sedimenten underlagras av distalvarvig lera, vilken 
uppskattats till att omfatta ca 126 varv. Dessa hör tro-
ligtvis samman med lagerenhet 3 i profil 1 som upp-
mätts till maximalt 101 varv. Detta visar på att Skure-
målagölen blev isfri i samband med att depositionen 
av distalvarvig lera påbörjades, samt att den inte var 
isolerad från Baltiska Issjön vid denna tidpunkt. Den 
distalvarviga leran har huvudsakligen byggts upp av 
silt och ler i suspensionstransport högre upp i vatten-
volymen, introducerade som intermediära (interflow) 
eller ytnära (overflow) sedimentsuspensionsplymer. 
Genom dessa processer sprids sediment över ett större 
område och deponeras direkt ur suspension, silt hu-
vudsakligen under sommaren och lera huvudsakligen 
under vintern (Ashley et al., 1985). Det är dock troligt 
att en del av den distalvarviga lerans sommarbäddar 
representerar distalt utfall från topografistyrda densi-
tetsströmmar.                                                    
 Lagerenheten 2 och 3 tolkas tillhöra Undre Lister-
byformationens Sörby Varved Clay Member 
(Lagerlund och Björck, 1979). Vid Skuremålagölen 
överlagras distalvarviga sediment av ett tunt lager silt 
och organiska sediment, vilket också indikerar att Sku-
remålaavlagringen ej kan utgöra ett Mörrumforma-
tionsdelta. Som tidigare diskuterats byggdes Mörrums-
formationsdeltan upp efter deglaciationen medan rand-
fältet tillhörande Heaby gravel avsattes i samband med 
deglaciationen. Då både proximalvarviga och distal-
varviga sediment utgör bottenbädden (Danstorp lower 
and upper silt) i Mörrumformationsdeltan innebära 
detta att om så vore fallet för Skuremåla hade Skure-
målagölen fyllts ut med minerogena sediment såvida 

dödisblocket inte legat kvar under lång tid. Då distal-
varvig lera, tillhörande Sörby Varved Clay Member 
emellertid ligger i omfattande mäktighet under Skure-
målagölens organogena lager så vet vi att det inbädda-
de isblocket desintegrerades förvånansvärt snabbt. 
 
Lagerenhet 4. - I profilernas södra delar bildar massiv 
silt utan lerskikt den översta enheten i lagerföljden. 
Övergången från distalvarvig lera (lagerenhet 3) till 
massiv silt kan tolkas som en ökad tillförsel av materi-
al, alternativ en effekt av ökad energinivå på grund av 
uppgrundningen som en funktion av landhöjningen. 
För det senare alternativet kan silten ses som distala 
sediment till de angränsande svallsediment som till-
förts lagerenhet 5. Svallningen resulterar i deposition 
av grovkornigare sediment utmed strandlinjen och 
finkornigare sediment längre ut. Emellertid visar profi-
lerna att silten kilar in under lagerenhet 5, samt åter-
finns på platån i profil 1 mellan lagerenhet 3 och 5, 
vilket betyder att silten avsattes före svallningen och 
därmed utgör en egen lagerenhet. Förändringen i sedi-
mentationen från distalvarviga sediment till massiv silt 
indikerar således någon form av miljöförändring som 
resulterade i ett ökat vattenflöde/materialtillförsel till 
Baltiska issjön. Detta beror troligtvis på den slutliga 
bortsmältningen av kvarlämnande dödis i norra Ble-
kinge och södra Småland (Björck och Möller, 1987). 
 Lagerenhet 4 tolkas tillhöra Mörrumsformationens 
Danstorp upper silt i litostratigrafin enligt Lagerlund 
och Björck (1979). Vid Skuremålagölen återfinns la-
gerenheten som silt med inslag av sand och lera. Silten 
mellanlagras av distalvarvig lera (lagerenhet 3) och 
organiska sediment (Lagerenhet 6, Ronnebyformatio-
nen), den tolkas tillhöra Kroksjö clay tillhörande Mör-
rumsformationen (Striberger, 2006). Skuremålagölen 
utgjorde en del av Baltiska Issjön under tiden för depo-
sition av lagerenhet 3. Efter isoleringen påbörjades 
sedimentationen av organiska sediment omkring 
14100-14050 år BP, vilket bygger på en uppskattning 
av Striberger (2006).  
 
Lagerenhet 5. - Lagerenheten består av sand och gru-
sig sand, till varierande grad överlagrande lagerenhe-
ten 1, 3 och 4 längs profilerna 1 och 2. Sedimenten 
tolkas som svallsediment avsatta i samband med Bal-
tiska Issjöns regression. Högsta kustlinjen utformades 
vid ca 65 m ö h och på grund av att landhöjningen var 
snabbare än havsytehöjningen resulterade detta i en 
negativ strandförskjutningen med strandlinjen på suc-
cessivt lägre nivåer (Björck, 1979; Björck och Möller, 
1987). När delar av Skuremålaavlagringen började 
sticka upp ur Baltiska Issjöns vattenyta kom dessa att 
utgöra en strandlinje där svallsediment avsattes. Dessa 
strandsediment finns således avsatta över platån, profil 
1, mot sluttingen till Skuremålagölen, samt utmed dis-
talbranten mot söder i profil 1 och 2. Skuremålagölen 
avgränsas av en rasbrant längs vilken stora mängder 
svallsediment återfinns. Dessa avsattes troligtvis vid 
svallningen där stora mängder material sköljdes över 
platån, gravitationstransporterades ner för sluttningen 
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dersökning. Argumenten för denna stratigrafiska enhet 
med distalvarvig lera liggande direkt på morän eller 
glacifluvialt material grundar sig på tanken att Baltiska 
Issjön hade ett första transgressivt förlopp från ca 35 m 
ö h upp till högsta kustlinjen på ca 65 m ö h 
(Lagerlund och Björck, 1979). Denna transgression 
motsades redan i Björck och Möller (1987), vilka ock-
så redovisade en ny strandförskjutningskurva för Ble-
kinge utan en inledande transgressionsfas (figur 5). I 
undersökningar av Blekinges större dalgångar har det 
på flertalet ställen konstaterats att proximalvarvig lera 
överlagras av distalvarvig lera upp till nivåer mycket 
nära högsta kustlinjen, t.ex. i Johanneshusdalgången 
(Möller muntligt). Den proximalvarviga leran saknas 
dock ofta ovanpå rullstensåsar i dalgångarna just som 
fallet är på typlokalen för Ekeberg Varved Clay Mem-
ber i Mörrumsåns dalgång. Detta kan emellertid enk-
last förklaras med att proximalvarvig lera bildas som 
beskrivit för lagerenhet 2 i detta arbete, nämligen ge-
nom deposition av densitetsunderströmmar och därför 
avsätts i lågområden av dalgångarna. Distalvarviga 
sediment transporteras genom interflow/overflow och 
deponeras över hela dalgången (Ashley, 1988). Detta 
förhållande innebär att Ekeberg Varved Clay Member 
inte bör urskiljas som en särskild litostratigrafisk en-
het, varför all varvig lera i Blekinge kan föras till Sör-
by Varved Clay Member. Listerbyformationen kan 
därför anses sträcka sig upp till högsta kustlinjen och 
inte endast till 30 m ö h som föreslås av Lagerlund och 
Björck (1979). Figur 14 visar en föreslagen revidering 
av Blekinges litostratigrafi.   

 
 

och deponerades. Vid svallningen sköljdes även delar 
av de underliggande finkornigare sedimenten på platån 
och längs sluttningen bort för att senare överlagras av 
svallsediment. Detta syns främst i västra delen av om-
rådet där finkorniga sediment återfinns med störst 
mäktighet. I östra delen av området byggdes randfältet 
nästan upp till högsta nivån för Baltiska Issjön och där 
har svallningen haft en mindre inverkan. Lagerenheten 
tolkas tillhöra Mörrumsformationen i form av Nydala 
beds, alternativ Övre Listerbyformationens Häljarum 
gravel.  
 
Sammanfattningsvis motsvarar tolkningarna av lager-
följden sex olika lagerenheter tillhörande följande for-
mationer och litostratigrafiska enheter: 
1. undre grus och sand – Undre Listerbyformatio-

nen, Heaby gravel 
2. proximalvarviga sediment – Undre Listerbyfor-

mationen, Sörby Varved Clay Member 
3. distalvarviga sediment – Undre Listerbyforma-

tionen, Sörby Varved Clay Member 
4. silt – Mörrumsformationen, Danstorp upper silt 
5. övre grus och sand – Mörrumsformationen, 

Nydala beds alternativ Övre Listerbyformatio-
en, Häljarum gravel 

6. Organiska sediment - Ronnebyformationen 
 

6.2 Revidering av litostratigrafin 
Den tidigare urskiljningen av distalvarvig lera ovanför 
nivån 30 m ö h i Blekinge som en egen stratigrafisk 
enhet inom Mörrumsformationen, Ekeberg Varved 
Clay Member (Lagerlund och Björck, 1979), ifråga-
sätts på grundval av stratigrafin från föreliggande un-

Figur 14. Revidering av litostratigrafin i Blekinge; Listerbyformationen når i denna modell högsta kustlinjen, för att ersättas av 
Svängstaformationen. 
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6.3 Geologisk modell 
Uppbyggnaden av Skuremålaavlagringen beskrivs 
nedan i fyra olika faser. 

 
Fas 1 (figur 15A) - Inlandsisen befann sig vid området 
som idag utgör Skuremåla naturreservat med en isrand 
som kalvade ut i Baltiska Issjön. Istunnlar dränerade 
inlandsisen, varvid stora mängder smältvatten och 
sediment fördes ut i Baltiska Issjön. Depositionen av 
grövre sediment skedde främst genom gravitations-
transport utmed sluttningarna av en tillväxande depo-
sitionskant. Finkornigare sediment transporterades 
genom densitetsunderströmmar och deponerades läng-
re ut från tunnelmynningen. Inlandsisen var inte stilla-
stående tillräckligt länge för att avlagringen skulle 
byggas upp till en nivå för Baltiska Issjön, varför ett 
randfält utbildades. 

Fas 2 (figur 15B) - I västra delen av området avskilj-
des ett dödisblock som på grund av det ringa vatten-
djupet blev inbäddat i glacifluviala sediment. I denna 
del avstannade depositionen av material i direkt an-
slutning till tunnelmynningen, vilket följdes av en 
deposition av distala sediment. Förändringen i sedi-
mentationen innebar en övergång från sand och grusig 
sand till proximalvarvig lera (sand, silt och lera), vilka 
deponerades över större delar av området efter att isen 
dragit sig längre norrut. Densitetsunderströmmar 
transporterade och avsatte silt och sand utmed rand-
fältsfronten under sommaren. Finsilt och lera trans-
porterades i suspension och avsattes ur suspension 
under vintern. I den östra delen fortsatte dock stora 
mängder material att avsättas i nära anslutning till 
tunnelmynningen. Följden av de olika sedimentations-
processerna blev att det bildades en avlagring med 
större mäktighet i den östra delen av området och en 
mindre mäktig avlagring i den västra delen av områ-
det. 

 Fas 3 (figur 15C) - Inlandsisen fortsatte sin reträtt 
norrut och proximalvarvig lera kom att fylla ut lågom-
rådet i västra delen. Dödisblocket försvann och sedi-
menten som byggts upp mot dödisblocket bildade en 
platå med rasbrant mot Skuremålagölen när isstödet 
var borta. När inlandsisen drog sig längre norrut ökade 
avståndet till materialkällan. Detta resulterade i att 
sedimentationen övergick från proximalvarvig till dis-
talvarvig lera, vilken deponerades över större delar av 
området inklusive Skuremålagölens lågområde. 
Finkorniga sedimenten (silt och lera) transporterades 
som suspensionsplymer över området och deponerades 
ur suspension under sommar (silt) respektive vinter 
(lera).  

Figur 15B. Fas 2 i uppbyggnaden av Skuremålaavlagringen, 
för legend se figur 15A. 

Figur 15C. Fas 3 i uppbyggnaden av Skuremålaavlagringen, 
för legend se figur 15A. 

Figur 15A. Fas 1 i uppbyggnaden av Skuremålaavlagringen. 
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• Ett dödisblock kom sedan att stranda i området 
som idag utgörs av Skuremålagölen och materi-
al avsattes kring isblocket. När inlandsisen fort-
satte sin reträtt norrut följde en sedimentation 
av proximala och distala sediment.  

• Skuremålagölen kom att isoleras från Baltiska 
Issjön genom att området isostatiskt lyftes upp. 
Efter att högsta kustlinjen utformades vid 65 m 
ö h följde en negativ strandförskjutning där 
höjdpartier av randfältet stack upp ovanför vat-
tenytan. Härvid kom delar av underliggande 
finkornigare sediment att sköljas bort samt 
överlagras av svallsediment.  

• Skuremålarandfältet tillhörande Undre Lister-
byformationen (Heaby gravel) avsattes i sam-
band med deglaciationen. Sediment tillhörande 
Undre Listerbyformationen fortsatte sedan att 
avsättas som varviga leror (Sörby Varved Clay 
Member) vid Skuremåla under ca 140 år, vilket 
motsvarar tiden för inlandsisens deglaciation 
upp till södra Småland.  

• Skuremålagölen isolerades från Baltiska Issjön 
omkring 14100-14150 år BP och efterföljande 
sedimentation i gölen kom att utgöra den övers-
ta stratigrafiska enheten i Blekinge som går 
under benämningen Ronnebyformationen.                                  

• Tolkningar av befintliga sediment i Skuremåla 
har resulterat i en revidering av litostratigrafin. 
Denna innebär att all varvig lera i Blekinge 
tillförs Sörby varved Clay Member och att Lis-
terbyformationen sträcker sig upp till högsta 
kustlinjen.    
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Fas 4 (figur 15D) - Sedimentationen av distalvarvig 
lera övergick i deposition av massiv silt, vilket troligen 
berodde på den slutliga avsmältningen av kvarliggande 
dödis i norra Blekinge och södra Småland. Högsta 
kustlinjen utformades vid ca 65 m ö h och landhöj-
ningen var nu snabbar än havsytehöjningen. Till följd 
av denna skedde en negativ strandförskjutningar och 
delar av området kom successivt att stiga ovanför vat-
tenytan, varvid svallsediment deponerades utmed 
strandzonerna. Underliggande finkornigare sedimenten 
sköljdes bort utmed höjdområdena och överlagrades 
av svallsedimenten. Skuremålagölen isolerades från 
Baltiska Issjön och stora mängder svallsediment skölj-
des över platån och deponeras nedanför rasbranten mot 
gölen.   

Figur 15D. Fas 1 i uppbyggnaden av Skuremålaavlagringen, 
för legend se figur 15A. 

   
7 Slutsatser 
• Skuremålaavlagringen tolkas som ett randfält, 

vilket bildades i Baltiska Issjön med nära an-
slutning till isranden. Tidigare antagande om 
att Skuremåla utgjorde ett Mörrumsforma-
tionsdelta har förkastats, dels beroende på 
”deltats” topografi men främst på grund av 
förhållandena mellan olika litostratigrafiska 
enheter samt dess mäktighet och utbredning.      

• Randfältet bildades i samband med deglacia-
tionen av Blekinge och byggdes upp i när in-
landsisen befann sig vid Skuremåla med en 
isrand som kalvade ut i Baltiska Issjön. In-
landsisen dränerades subglacialt av istunnlar 
vilka transporterade smältvatten och sediment 
som fördes ut i Baltiska Issjön. Huvuddelen av 
randfältet byggdes upp i anslutning till isran-
den utanför en tunnelmynning. Efter att smält-
vatten och sediment lämnade istunneln avtog 
energinivån och material deponerades lobfor-
mat kring tunnelmynningen.  
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