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1  Introduktion  
 

1.1 Bakgrund 
Den senaste nedisningen av Skandinavien påbörjades 

för ungefär 120 000 år sedan. I nästan 100 000 år av-

löste kalla stadialer och varma interstadialer successivt 

varandra. För ca 22 000 år sedan hade inlandsisen sitt 

senaste nedisningsmaximum (förkortat LGM efter 

engelskans Last Glacial Maximum) (Stroeven et al. 

2016). Då bestod den sydvästligaste delen av isskölden 

av två iskomponenter; huvudistäcket, som kom från 

NO via södra Sverige och ibland kallas Nordostisen, 

och den Baltiska isströmmen, som kom via Östersjö-

sänkan (Figur 1). 

 Den mer snabbflytande Baltiska isströmmen drog 

med sig den tjockare och mer trögflytande Nordostisen 

vilket resulterade i att det huvudsakliga istäcket över 

de sydligaste delarna av Sverige kom att skifta rörelse-

riktning åt Ö (Ringberg 1988). Efter LGM började 

Nordostisen så sakteligen smälta tillbaka medan den 

Baltiska isströmmen fortsatte att göra tre framstötar 

över Danmark. 

 Isens komplexa rörelser över Skåne har gäckat 

forskare ända sedan slutet av 1800-talet och flera de-

glaciationsmodeller har lagts fram genom åren. Rå-

dande teorier är överens så långt som beskrivits ovan 

men åsikterna går isär angående till vilken grad den 

stora Nordostisen och den Baltiska isströmmen var 

sammanlänkade under deglaciationen av Skåne. Ring-

berg (1988;  2003) är av åsikten att de centrala delarna 

av Skåne var isfria redan för 18 000 år sedan (Figur 2), 

medan de mer kustnära områdena förblev nedisade 

under tiden den Baltiska isströmmen gjorde sina tre 

framstötar i Danmark. Detta skulle innebära ett be-

gränsat tidsfönster som isströmmen kunnat påverka 

Nordostisens rörelseriktning. 

 Houmark-Nielsen och Kjær (2003) däremot anser 

att Skåne började bli isfritt för 17 000 år sedan då Kul-

lahalvön var först ut att smälta fram. De menar att de 

centrala delarna av Skåne blev isfria först för 15 000–

16 000 år sedan (Figur 3). Detta antagande innebär en 

större och mer långvaig kontakt mellan de två iskom-

ponenterna.  

 Det som skiljer de två teorierna åt gällande deglaci-

ationshistorien i Skåne är alltså hur stark kopplingen 

mellan Nordostisen och den Baltiska isströmmen var. 

Detta innefattar även tidpunkten för avsmältningen 

och därmed hur länge den Baltiska isströmmen kan ha 

påverkat istäcket över mellersta Skåne. Utifrån en 

sammanställning av data kan man åtminstone fastställa 

att den aktiva isen troligen lämnat Skåne för senast 

15 000 år sedan (Stroeven et al. 2016). Dock efterläm-

nade den antagligen en mängd dödis. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att med hjälp av Lantmä-

teriets nya höjdmodell (Dowling et al. 2013) under-

söka strömlinjeformade landformer i Löberödområdet 

för att bestämma vilken rörelseriktning isen har haft 

där under den senaste deglaciationsfasen (ca 22 000–

15 000 år sedan) samt att avgöra vilken av de två tidi-

gare observerade isrörelseriktningarna (se avsnitt 2) 

Figur 2. Figuren illustrerar Ringbergs deglaciationsteori 

enligt vilken Skånes inland var isfritt redan för 18 000 år 

sedan. Undersökningsområdet är markerat med en röd 

rektangel. Modifierad från Ringberg (2003). 

Figur 1. Kartan visar hur Nordostisen (markerad 1), under 

LGM, rör sig från södra Sverige in över Danmark och hur 

den Baltiska isströmmen (markerad 2) kommer via 

Östersjösänkan. Modifierad från Houmark-Nielsen et al. 

(2005). 
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Figur 3. Kartorna visar hur Skåne blev isfritt för 15 000–16 000 år sedan enligt Houmark-Nielsen och Kjær. Undersökningsom-

rådet är markerat med en röd rektangel. Modifierad från Houmark-Nielsen et al. (2005). 

Figur 4. Karta över Skåne med undersökningsområdet mark-

erat med streckad rektangel och de två tidigare kända isrik-

tningarna i området markerade med pilar. 

som var först. Rådande deglaciationsteorier för mel-

lersta Skåne kommer även att studeras för att se om 

den nya datan kan säga något om vilken av dessa som 

verkar mest trolig. Slutligen ämnar arbetet undersöka 

huruvida det framträder några isrörelseriktningar eller 

glaciala- eller glacifluviala landformer som inte har 

observerats med tidigare undersökningsmetoder. 

 Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställ-

ningar ställts upp: 

 

• Vilken av de två isrörelseriktningarna i området är 

äldst respektive yngst? 

• Säger den nya datan något om vilken av de ovan 

nämnda deglaciationsteorierna som är mest trolig? 

• Kan man se några isrörelseriktningar eller glaciala- 

eller glacifluviala landformer i den nya höjdmodellen 

som inte tidigare har noterats? 

 

1.3  Begränsningar 
Det här arbetet är geografiskt begränsat enligt Figur 4 

till området runt omkring tätorten Löberöd. De subgla-

ciala landformer som kommer att studeras är i huvud-

sak drumliner och de kommer att undersökas uteslu-

tande med hjälp av Lantmäteriets nya höjdmodell 

(Dowling et al. 2013). 

 

2 Undersökningsområde 
 

Undersökningsområdet är 10x13 km2 stort och ligger 

vid Löberöd (Figur 4) beläget norr om Vombsjön i den 

centrala delen av södra Skåne. Här ligger ett 60-tal 

strömlinjeformade landformer på en platå. Några ravi-

ner löper längs platåkanten ner mot Vombsänkan. 

Drumlinerna ligger orienterade åt två olika håll som 

illustrerat i Daniels (1999) karta över drumliner (Figur 

5), vilket tyder på att isen har rört sig framåt i två olika 

riktningar. De två isriktningarna är Ö–V och NO–SV 

(Figur 4). Mäktigheten av de kvartära avlagringarna i 

området talar för att landformerna inte är berggrunds-

betingade (Lidmar-Bergström et al. 1991). Snarare 

handlar det om subglacialt skapade former bildade 

under en bottensmältande is (se avsnitt 3.1). En sak 

som vittnar om att isen har varit bottensmältande över 

stora delar av Skåne är landskapets många böljande 

och strömlinjeformade regioner. 
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3 Teori 
 

3.1  Bildning av drumliner 
Drumliner är storskaliga, strömlinjeformade kullar 

som återfinns i flacka landskap där en inlandsis en 

gång har rört sig (Figur 6). Landformerna är avsatta av 

isen under en deglaciation (Benn & Evans 2010) och 

består helt eller delvis av sediment. Det råder oklarhet-

er kring deras bildningsätt men forskare tror att det rör 

sig om en eller flera av följande processer: deposition, 

erosion och/eller deformation av sediment (Hart 1997). 

Drumliner uppträder ofta i svärmar och bildar så kal-

lade drumlinfält. 

 Forskning tyder på att strömlinjeformade landfor-

mer kan bildas var som helst under istäcket (och inte 

bara vid ismarginalen vilket länge har antagits) där 

kriterierna för bildnings- och bevaringsmöjlighet möts 

(Clark 1994; Möller & Dowling 2016). I bildningskri-

terierna ingår bland annat en bottensmältande is och 

tillräcklig sedimenttransport. 

 Längden på drumliner varierar mellan allt från 

hundra meter till flera kilometer. De allra största bru-

kar kallas för megadrumliner. Generellt sett gäller det 

att en högre hastighet på isen resulterar i en större och 

mer utdragen form (Stokes & Clark 2002). Även bild-

ningstiden påverkar storleken. Drumliner som bildas 

under längre tid tenderar att bli större. Den gemen-

samma faktorn för alla subglacialt bildade strömlinje-

formade landformer är att de ligger parallellt med 

isens rörelseriktning. Man kan därmed avgöra hur isen 

har rört sig genom att analysera orienteringen av deras 

ryggar, vilket utnyttjas i denna studie.  

 Det finns även en extremform av strömlinjefor-

made landformer, mega-scale glacial lineations 

(MSGL), som är milslånga. Magnituden på dessa tros 

indikera att det har funnits en isström (begränsat isom-

råde inuti en inlandis där flödeshastigheten är högre 

till följd av antingen underliggande topografi eller drä-

nering vid iskanten) eller en svämning (en kortlivad 

instabilitet resulterande i tillfälligt snabbare flödeshas-

tighet) (Clark 1994). 

 

3.2 Omstöpning av landformer 
Under en is levnadstid kan dess flödesriktning föränd-

ras. Detta sker antingen genom att den inre flödesrikt-

ningen i isen ändras av någon anledning eller att isen 

smälter bort och sedan gör en framstöt från en annan 

riktning. Sådana förändringar innebär att tidigare av-

satta landformer kan bli förstörda eller omstöpta i den 

nya isrörelseriktningen. Omstöpning kan innebära att 

en befintlig landform dras ut i den nya rörelseriktning-

en eller att den äldre landformen överlagras av nyare 

(och ofta mindre) former (Figur 7) (Clark 1994). Ju 

längre tid omformningen pågår desto mindre finns 

kvar av den ursprungliga strukturen. 

 

3.3 Light Detection and Ranging 
(LiDAR) och Digital Elevation Models  
(DEM) 
LiDAR är en metod för att scanna av ett område med 

hjälp av en laser. I Lantmäteriets fall har lasern monte-

rats på ett flygplan. Tiden det tar för laserstrålen att nå 

ner till marken och studsa tillbaka till flygplanet an-

vänds för att skapa en digital höjdmodell. Lasern har 

förmågan att penetrera tät vegetation (Kraus & Pfeifer 

Figur 6. Schematisk bild av bildning och orientering av 

drumliner under en aktiv inlandsis. Hämtad 2017-05-15 från 

http://www.kvarkenworldheritage.fi/assets/Foton-p-

hemsidan/drumlinerSida1Botnia-Atlantica.jpg 

Figur 5. Specialkarta 3 från Ae 123 Jordartskartan 2D 

Tomelilla NV visar tidigare kartering av drumliner. Röd ruta 

markerar undersökningsområdet. Modifierad från Daniel 

(1999). 
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1998) och visa vad som finns därunder. Arbetet att 

scanna av hela Sverige och skapa en höjdmodell utför-

des av Lantmäteriet mellan åren 2009 och 2017. Höjd-

modellen har en vertikal höjdprecision på 0,1 m och en 

horisontell upplösning på 2 m. 

 Äldre undersökningsmetoder har gått ut på att man 

har karterat strömlinjeformade landformer med hjälp 

av en (mindre högupplöst) höjdmodell, flygbilder och 

fältarbete. Detta har inneburit vissa begränsningar då 

mindre landformer har varit svåra att upptäcka, inte 

minst i områden med mycket skog. Den nya höjdmo-

dellen erbjuder högre upplösning och en bild av den 

”sanna” marknivån under tät vegetation. Denna nya 

data innebär tydligare och mer exakt information att 

basera tolkningar på. 

 

4 Metodik och material 
 

4.1 Metodik 
Detta arbete är en kartstudie baserad på Lantmäteriets 

nya höjdmodell (Dowling et al. 2013). Under proces-

sens gång har strömlinjeformade landformer markerats 

ut med linjer för att jämföra deras orientering i land-

skapet. 

 

4.2 Material 
Höjddata hämtades från Geodata (2017-04-05) och 

analyserades med hjälp av programvaran ArcGIS10™. 

För att få landformerna att framstå tydligare har tre 

hillshade-modeller (skuggade höjdmodeller) skapats 

med illumination azimuth (belysningsazimut) 315°, 

338° respektive 0°, samtliga med illumination angle 

(belysningsvinkel) 45° och z-värdet (vertical exagge-

ration, vertikal överdrift) satt till 5. Utöver hillshade 

så har även funktionen slope (lutning) och en höjd-

karta använts för att tydligare kunna se drumlinernas 

ryggar och därmed kunna bestämma deras riktning. 

 

4.3 Kriterier för en drumlin 
I det här arbetet har kriteriet för att klassas som en 

drumlin varit en tydlig strömlinjeformad landform 

med en markerad rygg. Det har inte ansetts vara viktigt 

att markera ut drumlinens exakta längd utan fokus har 

lagts på att hitta krönet på den centrala delen av land-

formen för att markera ut i vilken riktning den ligger i 

landskapet.  

 

5 Resultat 
 

5.1 Drumlinernas riktningar 
Fyrtioen tydliga strömlinjeformade landformer har 

observerats i undersökningsområdet. Majoriteten av 

dem ligger i ungefärlig ONO–VSV riktning 

(markerade med gröna streck i Figur 8). Ett fåtal ligger 

i en mer NO–SV riktning (markerade med rosa i Figur 

8). Utöver dessa drumliner har även sex större drumli-

ner, som jag klassat som megadrumliner alternativt 

MSGL, observerats (markerade med mörkblått i Figur 

8). De ligger i Ö–V riktning. Figur 9 visar hur oriente-

ringarna för drumlinerna i området är distribuerade. 

Förutom de markerade drumlinerna i Figur 8 kan man 

även se antydan till fler strömlinjeformade landformer 

i undersökningsområdet. Dessa är inte tydliga nog och 

har därmed inte uppfyllt kriteriet för en drumlin i det 

här arbetet. 

 

5.2 Anmärkningar på megadrumliner 
Den nordligaste av de fem megadrumlinerna 

(markerad 5 i Figur 8) ser ut att ha blivit upphackad i 

drumlinliknade former med en ONO–VSV riktning. 

Drumlinen markerad 6 i Figur 8 uppvisar ett otydligt 

glacifluvialt flätmönster på sin rygg (Figur 10). Detta 

flätmönster ingår antagligen i samma glacifluviala 

system som de stora ravinformerna belägna på platå-

Figur 7. Exempel på hur en omstöpning kan utvecklas med 

tiden. Modifierad från Clark (1994). 
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kanten (Figur 8). 

 Tittar man på en mer utzoomad karta kan man se 

antydningar på att megadrumlinerna i Löberödområdet 

skulle kunna vara delar av en MSGL-formation. Detta 

har dock inte undersökts närmare då det ligger utanför 

arbetets gränser och formationen sträcker sig utanför 

undersökningsområdet. 

 

5.3 Omstöpta landformer 
Några av drumlinerna med en tydlig rygg i ONO–VSV 

riktning (markerad 1–3 i Figur 8) har vad som bäst kan 

beskrivas som skuggan av en drumlin utstickande från 

sig i en NO–SV riktning (Figur 11). Detta är troligen 

resultatet av en omstöpning. En icke omstöpt drumlin 

(Figur 12) har en distinkt elliptisk form med skarpa 

yttre gränser och inte en diffus siluett vid sin sida. Vik-

tigt att notera är hur väl de NO–SV liggande 

”siluettdrumlinernas” riktning korrelerar med  rikt-

ningen på de två NO–SV liggande drumlinerna be-

lägna längre österut (Figur 11).  

5.4 Överlagring av drumlin 
I undersökningsområdets centrala östra del (Figur 8) 

finns det två drumliner med olika orientering som 

överlagrar varandra (Figur 13 och 14). Drumlinerna 

ligger i ONO–VSV respektive NO–SV riktning.  

 

6 Diskussion 
 

6.1 ONO–VSV drumliner 
Som datan visar (Figur 8 och 9) ligger majoriteten av 

drumlinerna runt Löberöd i en ONO–VSV riktning. 

Detta skiljer sig från Daniels karta (Figur 5) som är 

baserad på Lidmar-Bergström m.fl. (1991) kartering 

av landformer i Skåne. Där har drumlinerna i huvud-

sak en Ö–V riktning och en NO–SV riktning. Den mer 

uttalade ONO–VSV-riktningen i min data skulle 

kunna tillskrivas utvecklingen av teknik då den digi-

tala höjdmodell som jag har baserat min data på är 

betydligt mer högupplöst och därmed tydligare än den 

som fanns till hands 1991. Jämför man dock min karta 

Figur 8. Hillshade-modell (illumination azimuth 338°) med 41 markerade drumliner. NO–SV drumliner är markerade med rosa, 

ONO–VSV drumliner med grönt och Ö–V drumliner med blått. Siffrorna 1–3 visar omstöpta drumliner med siluetten av en 

drumlin stickande ut från sig (Figur 11). Siffran 4 visar en överlagring av en NO–SV drumlin och en ONO–VSV drumlin (Figur 

13 och 14). Siffran 5 visar en megadrumlin som blivit upphackad av en ONO isrörelseriktning. Siffran 6 visar en megadrumlin 

med ett otydligt glacifluvialt flätmönster uppe på ryggen (Figur 10). 
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med Daniels så ser man att det är samma strukturer det 

är tal om. Det bör alltså poängteras att jag delar in de 

drumliner som Lidmar-Bergström m.fl. har bedömt 

som NO–SV liggande i två distinkta grupper; dels en 

liten grupp som mycket riktigt ligger i NO–SV rikt-

ning men även en stor grupp som ligger i ONO–VSV 

riktning. 

 Histogrammet i Figur 9 visar en distribution av 

orienteringar på drumliner som avsatts allt eftersom 

isens rörelseriktning har skiftat. Det stora antalet 

drumliner i ONO–VSV riktning kan tolkas som att 

isen under längst tid har haft en ONO rörelseriktning. 

Variationen av orienteringar inom ONO–VSV-spannet 

representerar isens successiva rörelseskiftning från Ö 

till NO. Det finns inget i området som tyder på att isen 

skulle ha smält undan mellan avsättningen av de tre 

huvudsakliga drumlinorienteringarna. Exempelvis en 

ändmorän skulle kunna tyda på något sådant. 

 

6.2 Ö–V megadrumliner 
De stora megadrumlinerna med sin Ö–V orientering 

överensstämmer väl mellan min data (Figur 8) och 

SGUs drumlinkarta (Figur 5). Jag har markerat färre 

av dem på min karta till följd av mitt kriterium att 

landformen måste vara tydlig. Det faktum att den 

nordligaste av de fem parallella megadrumlinerna 

(markerad 5 i Figur 8) är upphackad i ONO–VSV rikt-

ning innebär att den ONO–VSV riktningen kom efter 

den Ö–V. Först har megadrumlinerna avsatts av en 

isrörelse från öster och sedan har en isrörelseriktning 

från ONO dragit över området och omformat delar av 

dem i den nya riktningen.  

 Megadrumlinerna ser ut att vara mindre påverkade 

av yngre isrörelseriktningar i de allra sydligaste delar-

na av området. Detta beror antagligen på att de låg i lä 

på sidan av platån, i sluttningen ner mot Vombsänkan, 

och därmed inte berördes i samma grad av senare 

ONO och NO isrörelseriktningar. Man kan tänka sig 

att det legat långsträckta Ö–V drumliner över hela 

området från början men att många sedan har blivit 

förstörda och omarbetade av senare isrörelser. Me-

gadrumlinerna tolkas därmed som en del av ett under-

liggande mönster av en äldre generation av drumliner 

som avsatts antingen under en längre tid eller i sam-

band med en mer snabbflytande isström på land. Om 

de ingår i ännu storskaligare MSGL-strukturer så 

skulle detta tala för att det funnits en isström där eller 

möjligtvis en svämning. 

 

6.3 Glacifluvial landform 
Den eventuella glacifluviala landformen på me-

gadrumlinen markerad 6 i Figur 8 är ganska otydlig 

och det går inte att se åt vilket håll flödesriktningen 

har gått. Dock kan man anta att den hör ihop med de 

stora ravinformerna och att de allihopa är skapade av 

smältvatten. Orsaken till att landformen är så otydlig 

kan vara ett resultat av att flodfåran, som inte verkar 

ha varit så djup från början, har utsatts för modern 

plöjning vilket lett till att dess drag suddats ut. Anled-

ningen till att landformen antas vara glacifluvial är det 

faktum att den är belägen uppe på en höjd (ryggen av 

en megadrumlin) och inte nere i en sänka där man för-

väntas hitta vattendrag idag. Till exempel skulle det 

kunna ha legat kvar dödis efter isavsmältningen i sän-

kan norr eller söder om megadrumlinen vars smältvat-

ten kan ha skapat flodfåran. Men vad som är intressant 

är att denna struktur antagligen är ett exempel på något 

man inte har kunnat se förut. 

 

6.4 NO–SV drumliner 
Utöver de många ONO–VSV orienterade drumlinerna 

och de Ö–V liggande megadrumlinerna så har en 

handfull relativt små drumliner med riktningen NO–

SV (markerade med rosa streck i Figur 8) identifierats. 

Deras riktning är på gränsen till ONO–VSV så hade 

det inte varit för att de även återfinns som 

”skuggdrumliner” vid några av de ONO–VSV drumli-

nerna (markerade 1–3 i Figur 8) så hade deras existens 

inte ansetts vara lika märkvärdig. Det är just de här 

”skuggdrumlinerna” som gör dem så intressanta. De 

tyder nämligen på en omstömpning och därmed ännu 

en isrörelseriktning i området.  

 Åldersordningen för de småskaliga NO–SV drum-

linerna och de stora Ö–V megadrumlinerna borde vara 

Figur 9. Histogram som visar drumlinernas olika ori-

enteringar i undersökningsområdet.  Figur 10. Otydligt, glacifluvialt flätmönster ovanpå en 

megadrumlin. Illumination azimuth är satt till 315°. 
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att megadrumlinerna är äldre då de småskaliga drumli-

nerna inte skulle överleva ett så långt eller stort hän-

delseförlopp som måste ha krävts för att avsätta me-

gadrumlinerna. Den inbördes ordningen för avsättning 

av de småskaliga NO–SV drumlinerna och de många 

fler ONO–VSV drumlinerna är svårare. Till hjälp har 

man de omstöpta drumlinerna med en tydlig rygg i 

ONO–VSV riktning och siluetten av en drumlin i NO–

SV riktning (Figur 11). Alternativen är två. Det första 

alternativet är att den ONO isrörelseriktningen var 

först och landformer avsatta av denna ”smetades ut” 

av den NO-riktningen. Det andra alternativet är att det 

var tvärtom, dvs. att befintliga NO–SV drumliner blev 

omformade av isen från ONO till drumliner med tyd-

liga och raka ryggar i denna riktning och skuggan av 

äldre drumliner under sig.  

 Utöver de omstöpta drumlinerna så finns det även 

exempel på drumliner som korsar varandra (markerade 

4 i Figur 8). Figur 13 visar en mindre NO–SV drumlin 

som skär eller skärs av en ONO–VSV drumlin. De är 

så pass sammanväxta att det är svårt att urskilja vilken 

som överlagrar vilken. På en höjdkarta (Figur 14) ser 

man dock att den mindre, NO–SV drumlinens stötsida 

är högst. Detta tolkas som att den ligger ovanpå den 

ONO–VSV drumlinens svans, vilket i sin tur innebär 

att den NO–SV drumlinen överlagrar den andra. Där-

med är den NO isrörelseriktningen den yngsta isrörel-

seriktningen i området. 

 De NO–SV liggande landformerna är de minst 

vanligt förekommande och innefattar fyra av de minsta 

drumlinerna i området. Detta tyder på en kortare av-

sättningsperiod än för de andra två riktningarna. Med 

tanke på hur ofullständiga de NO–SV ”siluett-

drumlinerna” är och hur skarpa de omstöpta ONO–

VSV drumlinernas ryggar fortfarande är står det klart 

att isrörelseriktningen från NO bara hunnit påbörja 

Figur 11. Slope-karta där rött representerar brant, gult är sluttande och grönt är flackt. Pilarna visar “siluettdrumliner“ med  

NO–SV orientering som sticker ut från tre ONO–VSV drumliner. Notera hur väl ”siluettdrumlinernas” riktning överensstämmer 

med de NO–SV drumlinerna (markerade med rosa streck) belägna längre österut. 

Figur 12. En ”vanlig” (icke omstöpt) drumlin. 



14 

omstöpningen. Detta talar återigen för ett kortare 

tidsintervall. 

 

6.5 Händelseförlopp 
Figur 9 visar hur orienteringarna på drumlinerna i 

Löberödområdet är fördelade. De tre huvudsakliga 

isrörelseriktningarna, påvisade genom omformning 

och överlagring, är Ö, ONO och slutligen NO. Det 

faktum att det finns drumliner med vinklar även mel-

lan dessa riktningar tyder på att förändringen har skett 

gradvis. Detta kan tänkas återspegla Nordostisens av-

tagande koppling till den Baltiska isströmmen. 

 

6.6 De två deglaciationsteorierna 
Vad beträffar Ringbergs samt Houmark-Nielsen och 

Kjærs två deglaciationsteorier (Ringberg 1988; 2003) 

(Houmark-Nielsen & Kjær 2003) så kan min data inte 

utesluta någon av dem. Det som talar för Houmark-

Nielsen och Kjærs modell är deras modernare och mer 

troliga dateringar gällande inlandsisens rörelser i Dan-

mark. Men med det sagt så kan man argumentera för 

att deras fokus har legat just på Danmark snarare än på 

Skåne. Det är möjligt att deras deglaciationsmodells 

utsträckning över Skåne är en bekväm förenkling av 

verkligheten till följd av att de inte varit lika intresse-

rade av detta område. 

 Ringbergs teori är troligen mindre tillförlitlig date-

ringsmässigt då den är 15 år äldre än Houmark-

Nielsen och Kjærs. Mycket ny data har producerats 

och bättre dateringstekniker har hunnit utvecklas under 

den tiden. Den tidiga avsmältningen av mellersta 

Skåne innebär även en begränsning av den Baltiska 

isströmmens indirekta påverkan på området. Vad som 

dock talar för Ringbergs modell är hans större lokal-

kännedom om Skåne då han inom SGU har karterat 

stora delar av länet. 

 Jag tror inte att någon av de ovan nämnda teorierna 

har helt rätt vad gäller Skånes deglaciationshistoria. 

Houmark-Nielsen och Kjærs dateringar stämmer sä-

kert medan Ringberg ostridbart besitter stora kunskap-

er om Skånes kvartära avlagringar. Dock tror jag att 

det krävs ytterligare studier för att komma fram till 

sanningen. Och vem vet, kanske besitter den LiDAR-

framtagna höjdmodellen svaret på gåtan. 

 

6.7 Felkällor 
Som möjlig felkälla kan precisionsfel vid utmärkning 

av drumlinryggar nämnas, då detta har skett för hand. 

 

6.8 Framtida arbete 
För att bekräfta att ”skuggdrumlinerna” (Figur 11) är 

resultatet av en omstöpning från en NO isrörelserikt-

ning, och att denna riktning därmed är den yngsta i 

området, skulle en provgrävning av landformen behö-

vas. Detta skulle förhoppningsvis avgöra huruvida det 

rör sig om begynnelsen av en ny drumlin eller resten 

av en gammal borteroderad drumlin. 

 Ytterligare analyser eller annan karteringsmetodik i 

ArcGIS10™ skulle kanske kunna producera ännu kla-

rare och entydigare resultat samt hitta tecken på fler 

omstöpningar i området. Om inte annat så skulle en 

studie av ett större område kunna sätta in megadrumli-

nerna i ett sammanhang som är mer storskaligt.  

 

7 Slutsatser 
 

En studie har utförts på strömlinjeformade landformer 

i och omkring Löberöd i den centrala delen av södra 

Skåne. Undersökningsområdet är 10x13 km2 stort. 

Resultatet visar fyrtioen drumliner som ligger oriente-

rade i tre huvudsakliga riktningar. Sex stycken har en 

NO–SV riktning. De är de minsta drumlinerna i områ-

det. Majoriteten av drumlinerna (tjugonio stycken) har 

en ONO–VSV riktning. De sex största har en Ö–V 

riktning och är klassade som megadrumliner till följd 

av sin storlek.  

 Drumlinerna visar, genom omstöpning och över-

lagring, på tre isrörelseriktningar i området. Den rela-

tiva åldern för de tre isriktningarna från äldst till yngst 

är Ö, ONO och NO. Den Baltiska isströmmen har 

alltså påverkat och dragit med Nordostisen i den syd-

ligaste delen av Sverige och gett den en Ö–V riktning. 

Figur 13. Bilden visar en hillshade-modell (illumination 

azimuth 338°) som illustrerar överlagringen av en drumlin. 

Dock är det svårt att se vilken drumlin som överlagrar vilken. 

Figur 14. Höjdkarta över samma landformer som i figur 13, 

där stigande grad av gulhet visar på ökad höjd. Här ser man 

klart och tydligt att NO–SV drumlinen (rosa streck) är be-

lägen högre än den ONO–VSV drumlinen (grönt streck). 

Därmed överlagrar den förra den senare. 
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Allt eftersom att Nordostisen börjat smälta tillbaka har 

den Baltiska isströmmens influens avtagit och 

Nordostisens rörelseriktning har gradvis skiftat tillbaka 

mot dess ursprungliga NO riktning. Ingen av de två 

rådande deglaciationsteorierna för området har kunnat 

uteslutas. Slutligen har en glacifluvial landform som 

antagligen inte noterats förut har observerats i områ-

det. 
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