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Deglaciation in an area on west Greenland 
A Geomorphological studie 

 

William Lidberg 

 

Abstract 
The aim of this report is to describe the deglaciation in an area on west Greenland in the 
vicinity of Kangerlussuaq. To do this, the geomorphological landforms were mapped by 
studying areal photographs and by a two week field study where key areas were examiend. 
The landforms were transferred to a map using ArcGis and each key area were 
interpreted.The majority of the geomorphological formations were formed during the last 
deglaciation and consists of morain ridges, kettle topography in both till and glacifluvium, 
glacifluvial deltas,  two fossil sandurs, and lateral terraces. Based on key areas and an 
inversion model a geomorphological map was created to illustrate the deglaciation, using the 
least complex explanation of the genesis of the landforms. The results show that the ice 
played a major role by damming lakes which enabled formation of many meltwater chanels 
and delta formations on higher elevations. The morain ridges and lateral terraces showed the 
extent of the ice margin during the halts in the ice retreat. The deglaciation was dated with 
help from earlier studies and the conclusion was that the deglaciation started between 7900 
and 6700 yr BP. And the area was free from ice 7100-6500 yrs BP.  
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Förord 

Sommaren 2010 gick kursen arktiska miljöer på Grönland men jag kunde inte delta så när 

David Berg lade fram förslaget att göra våra examensarbeten där tvekade jag inte. Alternativa 

projekt blekande i jämförelse och planeringen var snart i full gång. Att arbeta på Grönland 

krävde förberedelser utöver det vanliga. Utöver litteraturstudier och flygbildstolkning 

krävdes även fysiska förberedelser. Konditionsträning för att klara av långa vandringar med 

tung packning samt att äta så mycket som möjligt för att gå upp i vikt. Att planera och packa 

noggrant var av yttersta vikt eftersom jag och David skulle vara ensamma i den Grönländska 

vildmarken i tre veckor utan kontakt med civilisationen. Det är svårt att förbereda sig 

psykiskt för den tryckande ensamheten och hur obetydligt liten man känner sig i en sådan 

extrem miljö.  Med åtta timmars vandring till närmsta hjälp lärde vi oss snabbt att lita på 

varandras omdöme och framför allt vårt eget. Nu är alla mödor och svårigheter glömda och 

jag ser nostalgiskt tillbaka på min tid i Grönlands vildmark. Den här resan hade dock inte 

varit möjlig att genomföra utan hjälp från familj och vänner så jag skulle vilja tacka mina 

föräldrar och Lars Johansson för hjälp med utrustning, min flickvän och sambo Jenny 

Martina Johansson för att varit tålmodig med mitt oändliga prat om Grönland och hjälp med 

utrustning, packning, bildbehandling samt allmänt stöd. Jag vill även tacka Joakim Svahn för 

att ha bidragit med bilder, Hans Ivarsson, Rickard Berg och alla deltagare i kursen Arktiska 

miljöer och då speciellt slögruppen (Joel Avenius, Johan Fahlman, Maria Myrstener, och 

Therese Olofsson), för sällskap på Grönland. Tack till Maja Johansson, Kim Lindgren och 

Johan Fahlman för konstruktiv kritik. Även tack till vår spade ”Traskäft” som bidragit med 

stöd och varit en outtömlig källa till humor. Tack till David Berg, min vän och kollega och sist 

men inte minst vill jag tacka Rolf Zale, min handledare och förebild, för att varit min 

inspirationskälla sedan dagen jag började på Universitetet 

 
Jag och David Berg tillsammans på Grönlands inlandsis 
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1 Inledning och syfte 
 

Geomorfologi är en disciplin mellan geologi och geografi som belyser landskapsutveckling i 

ett längre perspektiv. Viktiga delar av geomorfologi är att studera vittring, erosion, 

ackumulation och massrörelser och utifrån dessa processer försöka förstå landskapets 

historia och dynamik. En speciell del av geomorfologin är glaciologi som är studier av former 

och sediment skapade av istäcken och glaciärer. Glaciologiska undersökningar syftar till att 

förstå hur olika landformer bildas av ett istäcke, för att sedan studera den spatiala 

distributionen och utifrån kunskap om de processer som bildade formationerna rekonstruera 

utbredningen och omfattningen av glaciationen. Klimatet är också en viktig del av 

landskapsutveckling och då särskilt de långvariga variationerna som resulterar i stora 

nedisningar. Is har varit en avgörande del av landskapsutvecklingen där nedisningar kunnat 

breda ut sig och jorden har genomgått flera istider då isen regelbundet avancerat och dragit 

sig tillbaka under flera miljoner år (Bennet och Glasser 2009). Inlandsisars utbredning och 

avsmältning varierar dynamiskt med historiska klimatförändringar, vilket betyder att 

formationer lämnade av isen vid dess framstötar och tillbakadragande kan användas som ett 

storskaligt klimatarkiv (Bennet och Glasser 2009).  

 

Den Grönländska inlandsisen är den största i den norra hemisfären och den näst största i 

världen (Bennet och Glasser 2009). Inlandsisen täcker i stort sett hela Grönland förutom 

kustområden där isen dragit sig tillbaka. De isfria kustområdena saknar högre vegetation 

vilket leder till ett öppet och lättöverskådligt landskap där geomorfologiska formationer 

framträder tydligt. Detta i kombination med en liten eller obefintlig antropogen påverkan 

leder till att kustområden runt Grönland är lämpliga för geomorfologiska undersökningar. 

Skandinavien har genomgått ca 40 glaciala cykler med upprepade nedisningar och 

avsmältningar de senaste 2,5-2,8 miljoner åren, vilket har varit en dominant faktor i 

landskapsutvecklingen (Mangerud m.fl. 1996, Kleman m.fl. 2008). Det äldsta materialet som 

är påverkat av istäcket på land är 2.4 miljoner år gamalt men borrningar ute till havs visar att 

Grönland har haft en glacial aktivitet redan för 7 miljoner år sedan (Henriksen 2008). 

Majoriteten glacialt material som hittas på Grönland är mindre än 400 000 år gamla och 

avsattes troligen under de två senaste nedisningarna. Den senare nedisningen var Weichsel, 

som hade sin maximala utbredning för 15000 till 20000 år sedan, och står för den större 

mängden material som hittas i modern tid (Henriksen 2008). För ca 10000 år sedan drog sig 

den senaste inlandsisen bort från Skandinavien och det svenska landskapet var då mycket 

likt det landskap som finns på Grönland idag.  

 

Den första kartläggningen av moränsystem gjordes på norra Grönland av Koch (1928). 

Weidick (1972) hittade senare liknande resultat på västra Grönland vilket indikerade att isen 

fluktuerat med samma trend över hela Grönland. Ten Brink och Weidick (1974) och Ten 

Brink (1975) gjorde en omfattande kartläggning baserad på C14-datering av moränsystem 

från inlandsisen till kusten i hela Holstiensborg regionen. Van Tatenhove m.fl. (1995, 1996) 

presenterade nya dateringar av moränsystemen närmare inlandsisen, vilka visade sig vara 

betydligt äldre än vad Ten Brink daterat dem till 20 år tidigare.  

 

Den här undersökningen syftar till att få en uppfattning om inlandsisens påverkan på 

landskapet genom att studera de geomorfologiska formationerna som lämnats kvar. Det 

huvudsakliga syftet är att återskapa deglaciationen i området genom att skapa en karta över 
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de geomorfologiska formationer som finns där. Detta är något som aldrig gjorts på området 

tidigare, denna studie kommer att därmed bidra med ny kunskap om områdets utveckling. 

 

1.1 Områdesbeskrivning 

Grönland är världens största ö med en area på 2,2 miljoner km2 varav 81% är täckt av 

inlandsis (Funder 1989, Henriksen 2008). De isfria områdena mellan isen och kusten utgörs 

av ett arktiskt berglandskap som inhyser den grönländska befolkningen på 56 375 invånare 

(Wikipedia 2011). Den här undersökningen utfördes på Grönlands västkust 17 km nordöst 

om orten  Kangerlussuaq (tidigare Söndre Strömfjord) (figur 1).  

 

Figur 1: Kangerlussuaqområdet är markerat med rött. Grönlandskartan är hämtad från Enviromental 

knowledge for change (2011) och översiktskartan från Grönlandsresor (2011). 

 

Kangerlussuaq ligger på samma bredgrad som polcirkeln och är Grönlands största flygplats 

och den enda flygplatsen som kan ta emot stora flygplan. Kangerlussuaq ligger vid den 

välbildade fjorden med samma namn vilken sträcker sig västerut från inlandsisen till kusten, 

området är även bland de största isfria områdena på Grönland (Ten Brink 1975). 

Kangerlussuaq grundades av den amerikanska militären 1941 och återlämnades till Grönland 

1992 och är alltså inte en gammal inuitboplats. Runt flygplatsen har ett litet samhälle växt 

fram med några hotell, restauranger, campingplatser och mindre affärer. Totalt har 

samhället ca 500 invånare och är beroende av flygplatsen och hamnen för transporter av 

material och förnödenheter (Ministeriet för Grönland 1980).  

 

Undersökningsområdet ligger tre-fyra km väster om inlandsisen och avgränsas av 

Sandflugtdalen i söder och en lika stor sandur i norr (Greenland Tourism a/s 2006) (figur 2). 
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Området är 10 x 10 kilometer stort och utgörs av tre tydliga dalar varav den sydligaste 

innefattar sjön Aajuitsup Tasia. Det högsta berget ligger vid den västra sidan på området och 

är 590 meter över havet. Den norra delen av området är uppdelad i två högplatåer med en dal 

som skiljer dem åt (figur 2). 

 

 
Figur 2: Undersökningsområdet som ligger nordöst om Kangerlussuaq  är markerat  i rött. Karta från 

Greenland Tourism a/s ( 2006). 

 

Högplatåerna är mjukt böljande med ett tunt moräntäcke och lite höjdvariationer. 

Moräntäcket är generellt tunt i området och stora block saknas. Enligt Funder (1989), Scholz 

och Bauman (1997) samt Henriksen (2008), befinner sig Kangerlussuaq i ett område av 

kontinuerlig permafrost, vilket förhindrar förekomsten av grundvattencirkulation 

Periglaciala processer finns i form av tundrapolygoner, palsar och uppfrusna block. 

Vindblottor är också vanliga och större delen av marken är täckt av ett lager eoliskt material 

(Hedin och Östling 1985, Dijkmans och Törnqvist 1991).  

 

1.2 Klimat  

Orten Kangerlussuaq har ett kontinentalt klimat som karaktäriseras av låga temperaturer, låg 

precipitation och hög evaporation (Dijkmans och Törnqvist 1991). Årsmedeltemperaturen är 

-5,7˚C och årsmedelnederbörden 149 mm (figur 3). Nederbörden faller under 39 dagar varav 

7 vanligtvis ligger i augusti, vilket gör augusti till den nederbördsrikaste månaden med ett 

medelvärde på 33 mm (DMI 2011).  
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Figur 3: Klimatdata från Kangerlussuaq flygplats för perioden 1961-1990 (DMI 2011). A) Medeltemperaturen 

med standardavvikelsen som streckade linjer. B) Medelnederbörden månadsvis. 

 

Trots att sommarmånaderna är de mest nederbördsrika så är de även de torraste månaderna 

eftersom den potentiella evapotranspirationen kan vara upp till 300 mm under en torr 

sommar (Dijkmans och Törnqvist 1991, Hasholt m.fl. 1999). Över inlandsisen ligger ett 

konstant högtryck som utgör en barriär för lågtryck från öster, Sukkertoppen Iskappe 

förhindrar även maritim luft och väderutveckling från söder (Rosqvist 1985, Willemse 2000). 

Enligt Dijkmans och Törnqvist (1991) står katabatiska vindar från inlandsisen för den 

dominerande vindriktningen närmast isfronten. Längre bort från isen följer vindarna 

topografin och vindstyrkan avtar med avståndet från inlandsisen (Dijkmans och Törnqvist 

1991, Willemse 2000). Undersökningsområdet befinner sig endast tre till fem kilometer från 

isen vilket betyder att vinden följer dalarna i en öst-västlig riktning (Willemse 2000). 

 

1.3 Berggrund 

Undersökningsområdet ligger i ett område av yngre (1,75 till 2,1 miljarder år) rinkisk 

bergrund som avgränsas av en äldre (2,55 till 3,80 miljarder år) stabilt arkaisk berggrund i 

söder och ett bälte av äldre och yngre gnejser som veckats samman i norr (Henriksen 2008). 

Båda regionerna har rikligt med basiska gångar som är ca två miljarder år gamla. 

Berggrunden har en stupning på 70˚ öst och en strykning på 100˚väst (figur 4A). Det finns 

även en mängd mer eller mindre tydliga förkastningar i ostnordost - västsydvästlig riktning 

(Henriksen 2008). En av dessa förkastningar sträcker sig genom undersökningsområdet 

(figur 4B).  

 

 
Figur 4: A) Exempel på Berggrundens stupning och strykning. B) Förkastningen sträcker sig genom 

undersökningsområdet i en ostnordost - västsydvästlig riktning. 
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Topografin i området domineras av storskalig glacial erosion och förkastningar som ger en 

lineation i öst-västlig riktning (Sugden 1973). Det böljande landskapet med stora U-dalar och 

avrundade bergssidor tyder på att inlandsisen varit varmbaserad eller befunnit sig vid 

trycksmältpunkten (Sugden 1973, Bennet och Glasser 2009).  Större delen av landytan på 

västra Grönland utgörs av bergsplatåer vilket också är fallet för undersökningsområdet. 

Bergen i och kring området har en altitud av 350-596 meter över havet. Det högsta berget i 

undersökningsområdet är 590 meter över havet och det lägst belägna området ligger 225 

meter över havet. Hela området befinner sig över högsta kustlinjen (Allanson och Fogde 

2005). 

 

1.4 Glacialhistoria 

Inlandsisen på Grönland är resterna av ett massivt kvartärt istäcke som täckte hela Grönland, 

Norra Europa, delar av Sibirien och delar av Kanada samt delar av polarhavet (Henriksen 

2008). Grönland har en glacial historia som började redan för sju miljoner år BP och isen har 

sedan dess försvunnit och återkommit flera gånger fram till för två miljoner år sedan (Larsen 

m.fl. 1994, Henriksen 2008). De senaste två miljoner åren karaktäriseras av förhållandevis 

stabilt klimat vilket resulterat i att inlandsisen också varit relativt stabil under denna tid 

(Henriksen 2008).  

 

Enligt Henriksen (2008) hade Weischelistiden sitt maximun 15000 till 20000 år BP, då stod 

isfronten två-tre mil utanför dagens västkust och hela Grönland var täckt av is. Därefter 

började isen retirera och  10000 till 11000 år BP befinner sig isfronten vid den nuvarande 

kustlinjen (Funder 1989). Weidick (1972), Ten Brink och Weidick (1974), Ten Brink (1975) 

och Van Tatenhove m.fl. (1996, 1995) har klassificerat, daterat och namnget en mängd 

moränsystem på västra Grönland. Moränsystemenm, fjord och Mt. Kelgen angränsar 

undersökningsområdet och är daterade till 8500 ± 600 kalenderår BP respektive 7300 ± 600  

år BP (Van Tatenhove m.fl. 1995, 1994). Örkendalensystemet daterades till 6800 ± 300 

kalenderår BP och ligger öster om undersökningsområdet (Forman m.fl. 2007, Van 

Tatenhove (1996, 1995), Ten Brink (1975) Ten Brink och Weidick (1974) och Weidick (1972). 

För 3000 år BP låg isen mellan 10-20 km bakom dagens isfront (Forman m.fl. 2007, Van 

Tatenhove m.fl. (1995), Funder (1989). Efter lilla istiden har isen retirerat 150-500 meter 

mellan 1942 och 1978 till dagens position (Forman m.fl. 2007). 

 

1.5 Flora och fauna 

1.5.1 Flora 

Grönland har ca 500 kända kärlväxter varav 300 återfunnits i området kring Kangerlussuaq 

(Thing 2000, Boresjö 1985). Enligt Thing (2000) och Boresjö (1985)  kan vegetationen delas 

in i tre generella vegetationsregioner, sub-, låg och högarktiska regionen. Kangerlussuaq 

ligger i den lågarktiska regionen och på grund av avståndet till kusten klassas området som 

kontinentalt (Génsbøl 2004). Det torra klimatet, vattentillgången och den eoliska aktiviteten 

är avgörande faktorer som styr vegetationens sammansättning och lokala utbredning 

(Boresjö 1985, Dijkmans och Törnqvist 1991, Willemse 2000, Génsbøl 2004). De torra 

sydsluttningarna och högplatåerna domineras av steppvegetation medans de våtare 

nordsluttningarna och sänkorna domineras av högre vegetation såsom ris och vide (figur 5) 

(Thing 2000, Boresjö 1985).  
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Figur 5: De torra sydsluttningarna domineras av steppvegetation och de våta norrsluttningarna och sänkorna 

domineras av högre vegetation som ris och vide. Bilden är tagen mot öst med norr till vänster och söder till 

höger. 

 

Steppvegetationen utgörs av gräs och halvgräs som steppstarr (Carex supina), sävstarr 

(Kobresia myosuriodes), blågröe (Poa glauca), purpur-rørhvene (Calamagrostis 

purpurascens), polunins rørhvene (C. poluninii) samt  ris och buskar som ripvide (Salix 

glauca),  (Génsbøl 2004,Boresjö 1985). Nordsluttningarnas vegetation utgörs av dvärgbjörk 

(Betula nana), fjällstar (Carex norvegia), fjälltång (Juncus articus), skvattram (Ledum 

palustre) (Boresjö 1985, Génsbøl 2004). Eoliska sediment är ofta bevuxna av purple red 

grass (Calamangrostis purpuracens), fältmalört (Artemisia borealis) och bergssyra (Rumex 

actosella) (Génsbøl 2004,Willemse 2000). 

 

1.5.2 Fauna 

Grönlands fauna består av endast ett fåtal arter i förhållande till landets storlek. Totalt finns 

det sju arter av landlevande däggdjur och ca 100 fågelarter, varav fyra däggdjur och 12 fåglar 

är vanliga i området kring Kangerlussuaq (Génsbøl 2004, Greenland Tourism a/s). Myskoxe 

(Ovibus moschatus), ren (Rangfier tarandus spp), polarräv (Alpex lagopus) och polarhare 

(Lepus articus) är vanliga kring Kangerlussuaq (figur 6) (Greenland Tourism a/s 2006). 
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Figur 6: De fyra vanligt förekommande landlevande däggdjuren i området,  A) myskoxe, B) ren, C) polarräv 

och D) polarhare. (Foto A-C av Joakim Svahn och D av David Berg).  

 

Myskoxar är naturligt förekommande på norra och nordöstra Grönland men inplanterades 

på andra ställen såsom Kangerlussuaq  1963 och 1965 (Génsbøl 2004, Greenland Tourism 

a/s). I dagsläget uppskattas populationen till 10000 individer och det sker en viss kvoterad 

jakt (Génsbøl 2004, Greenland Tourism a/s). Kangerlussuaq har en av Grönlands största 

naturligt förekommande bestånd av renar (Génsbøl 2004). Populationen fluktuerar mellan 

åren vilket gör att det är svårt att uppskatta antalet individer, det finns även en viss jakt 

(Génsbøl 2004). Polarräv är det enda terrestra djur som lever över hela Grönland och är 

skyddade från jakt kring Kangerlussuaq (Génsbøl 2004). Polarharre är vanligt över nästan 

hela Grönland bortsett från den sydöstra kusten (Génsbøl 2004). 

  

Isbjörn (Ursus maritimus) är ett maritimt däggdjur och räknas inte med bland de sju 

landlevande däggdjuren. De förekommer vanligtvis inte kring Kangerlussuaq men de har 

setts i området vid sällsynta tillfällen (Greenland Tourism a/s 2006). Däremot finns 

Halsbandslämmel (Dicrostonyx groelandicus) och hermelin (Mustea erminea) bara på norra 
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Grönland eftersom de ej kan passera Humboldt glaciären (Génsbøl 2004). Varg (Canis lupus) 

finns även den på norra och nordöstra Grönland, men ej i området kring Kangerlussuaq 

(Génsbøl 2004). 

 

De fåglar som iakttogs i undersökningsområdet var lappsparv (Calcarius lapponicus), 

snösparv (Plectrophenax nivalis), gråsiska (Carduelis flammea), stenskvätta (Oenanthe 

oenanthe), korp (Corvus corax), fjällripa (Lagopus mutus) och havsörn (Haliaeetus 

albicilla). 

 

2 Material och metoder  
 

2.1 Flygbildstolkning och litteraturstudier 

För att förbereda fältinventeringen gjordes flygbildstolkningar och en litteraturstudie. Syftet 

med flygbildstolkningen var att få en uppfattning om hur området ser ut och att skapa en 

preliminär morfologisk karta där alla tydliga formationer fördes in. Svårtolkade områden 

markerades och antecknades för att ligga till grund för fältinventeringen. Lägerplatsen 

bestämdes och preliminära dagsturer planerades för att täcka in så mycket av området som 

möjligt.  Till flygbildstolkningen användes flygbilder tagna 1943, GRE-44: 201-204 och GRE-

44: 91-94 i skala 1:40 000. Ett spegelstereoskop användes till flygbildstolkningen. 

Litteraturen bestod till största delen av tidigare undersökningar som gjorts i och kring 

området (Berg och Mattsby (2010,) Johansson och Paulsson (2005), Hasholt och Søgaard 

(1999), Van Tatenhove (1996, 1995), Dijkmans och Törnqvist (1991), Ten Brink (1975), Ten 

Brink och Weidick (1974), Weidick (1972).  
 

2.2 Fältstudie 

Fältstudien utfördes under två veckor i juli varav en dag under handledning. För att få en 

bättre förståelse av hur en inlandsis påverkar landskapet vid en aktiv isfront besöktes 

Russellglaciären. Själva fältundersökningen fokuserades på dalarna, eftersom majoriteten av 

formationerna som hittas vid flygbildstolkningen fanns där. Under fältarbetet fördes 

anteckningar i en fältdagbok och alla formationer dokumenterades med en kamera för att 

underlätta sammanställningen. En kompass och ett fickstereoskop användes för orientering 

och kartläggning av formationer. Svårtolkade områden undersöktes närmare med en spade 

för att ge en bättre uppfattning om materialets sammansättning. På grund av avsaknad av 

vägar så var vandring det enda sättet att ta sig fram. Detta betyder att alla områden inte 

kunde besökas, istället utnyttjandes höjder i terrängen för en bättre överblick. Under en dag 

gjordes en vandring med handledaren för att reda ut några svårtolkade områden och 

diskutera olika teorier. 

 

2.3 Sammanställning 

Resultaten från flygbildstolkningen och fältinventeringen fördes över till en karta med hjälp 

av ArcGis 9.3.1 (ESRI 2009). Rapporten skrevs vid Umeå universitet med hjälp av 

anteckningar, bilder och referenslitteratur. För att kunna beskriva och diskutera resultaten 

har områden, berg och sjöar namngivits av författaren där namn saknats. Dessa namn står 

inom citationstecken för att skilja dem från officiella namn. 

 

En teoretisk modell som underlättar användandet av geomorfologiska formationer för att 

återskapa glaciationsförloppet, även kallad  inversionsmodell, användes för att underlätta 

arbetet. En inversionsmodell är uppbyggd av ett antal definierade antaganden som beskriver 
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hur och när olika former bildas, och en kartläggning av dessa formers utbredning (Bennet 

och Glasser 2009). Inversionsmodeller skiljer sig beroende på vilket område och tidsram som 

de ska användas till och det finns några medföljande fel (Kleman m.fl. 2006). Ett problem 

med att tillämpa en inversionsmodell är att liknande former kan bildas på olika sätt och att 

alla former som bildats inte nödvändigtvis finns kvar (Kleman m.fl. 2006). I den här 

undersökningen antas det att formationerna har bildats under de minst komplexa 

förhållandena. Inversionsmodellen som tillämpas är baserad på den modell som presenteras 

i Bennet och Glasser (2009) och modifierad utifrån teorier som diskuteras av Kleman m.fl. 

(1997, 2006). Modellen är även modifierad  av författaren utifrån områdesspecifika 

förhållanden som råder på Grönland. 

 

1) Under en glaciationscykel avsätts först basalmorän, därefter ablationsmorän och 

     glacifluviala sediment, därefter eoliska sediment. Ablationsmorän kan överlagra 

     glacifluviala sediment. 

2) Äldre avsättningar från tidigare glacialer och interglacialer kan förekomma under yngre 

     avsättningar. 

3) Avsmältningen skedde genom uttunning av isens mäktighet och genom 

     iskantreträtt. Bergstopparna frilades därför först, därefter soliga lägen i dalar och sist 

     skuggiga lägen i dalar.  

4) Vid en regional deglaciation bildas oftast spatialt sammanhängande men olikåldriga 

     system av smältvattenformer såsom smältvattenkanaler och issjöar. 

5) Deltaytor på land indikerar alltid lägen för dämda sjöar. 

7) Smältvattenkanaler är de dominerande landformer som bildas vid deglaciationen om 

     isen är kallbaserad och tydliga åsar saknas vanligtvis under dessa förhållanden. 
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3 Resultat och diskussion 
 

Resultatet redovisas i fem olika nyckelområden som är markerade med nummer (1 – 5), och 

alla kartor använder samma legend (figur 7). Nyckelområdena beskrivs noggrant utan vidare 

diskussion om inte annat framgår. Ryggar som uppenbart är moränryggar benämns som 

moränryggar i resultatet. Diskussion förekommer endast i efterföljande stycke, oftast efter 

illustrationerna. I slutet sammanställs alla nyckelområden till en sammanhängande bild som 

beskriver deglaciationsprocessen i flera steg. 

 

 
Figur 7: Undersökningsområdet är utmärkt i rött och nyckelområdena är utmärkta med siffrorna (1-5). 1: 

”Lyckanssjö”, 2: ”Ellisen” och den plana ytan öster om ”Ellisen” 3: ”Stordalen” och ”Mawan” 4: De plana ytorna 

i den norra dalen, 5: Aajuitsup Tasia. Eftersom alla sjöar inte har officiella namn så har författaren namngivit 

några sjöar för att underlätta orienteringen. Dessa namn står inom citationstäcken. Alla kartor kommer 

använda samma legend som ovan.   
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3.1 Nyckelområde 1 ”Lyckanssjö” 

Det första nyckelområdet utgörs av området kring ”Lyckanssjö”. Området har en höjd  på 325 

-375 meter över havet och ligger i den västra delen av den stora dalen som sträcker sig genom 

undersökningsområdet (figur 8). 

 

 
Figur 8:Nyckelområde ett, ”Lyckanssjö”. 1) Moränryggarna kring sjön, 2) Plana ytor sydväst om ”Lyckanssjö”, 

3) Rännan söder om ”Lyckanssjö”. 

 

3.1.1 Moränryggarna kring sjön 

Från väster till norr om ”Lyckanssjö” ligger en mängd moränryggar (1), de är mellan 3-8 

meter höga och mellan 30 till 500 meter långa. Två av ryggarna böjer sig väster om 

”Lyckanssjö” för att sedan följa en öst-västlig riktning efter den norra kanten av sjön i ca 1 km 

(figur 9A). I dalen söder om ”Lyckanssjö” finns kortare ryggar i nord-sydlig riktning (figur 

9B). Dessa ryggar är ca 7 meter höga och relativt branta med en längd på 70 meter. Strax 

innan en ravin som leder ned mot Sanningasoq finns ytterligare två ryggar som sträcker sig 

från sidorna in mot mitten av ravinen och lämnar en öppning på ca 5-8 meter. Materialet är 

blandat kantigt och avrundat material med en låg sorteringsgrad, ryggarna täcks av 

vindsediment. 
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Figur 9: Moränryggar kring ”Lyckanssjö”. A) Två av ryggarna sträcker sig i öst-västlig riktning norr om 

sjökanten. B) Flera små moränryggar väst och sydväst om ”Lyckanssjö”.   

 

Ryggarnas läge norr om ”Lyckanssjö”, deras väst-östliga riktning, samt att materialet är 

blandat kantigt och avrundat, tyder på att materialet är blandat kort och långtransporterat. 

Detta ligger till grund för att de tolkas som lateralmoräner. Lateralmoränernas läge och 

avstånd till varandra tyder på att isen stannat upp i två stadier under deglaciationen av dalen. 

Vid varje uppehåll avsattes en rygg vid sidan av isen (figur 9a). Enligt Bennet och Glasser 

(2009) är lateralmoräner och lateralterrasser liknande formationer som lätt kan förväxlas då 

de bildas på liknande sätt. Ryggarna norr om ”Lyckanssjö” har dock ingen tydlig terrassform 

eller något spår av glacifluvialt material som lateralterrasser ofta har. Mellan ”Lyckanssjö” 

och dalen söder om ”Lyckanssjö” finns en berggrundsformation som bildar en smal rygg 

mellan dalarna. Denna formation har troligtvis delat upp isen i två lober, en i varje dal, och 

dessa lober har sedan avsatt material parallellt med varandra. Den nord-sydliga riktningen 

på ryggarna samt det blandade materialet tyder på att de är avsatta vid isens front som 

ändmoräner. Det kan förklara den U-formade ryggen öster om sjön samt de båda 

moränbågarna som ligger intill varandra (figur 9b). En osäkerhet med den tolkningen är att 

moränsystemet kan sett annorlunda ut vid bildandet och senare framstötningar av isen kan 

ha förstört eller omformat moränsystemet. Fluviala processer kan också ha genomskurit 

ryggarna och ändrat det ursprungliga mönstret. 
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3.1.2 Plana ytor sydväst om ”Lyckanssjö” 

Sydväst om ”Lyckanssjö” hittades plana ytor som höjer sig 3-5 meter högre än omgivande 

terräng (Figur 10). Vegetationen var sparsam på dessa ytor och materialet bestod av sand och 

grus överlagrat av torv och flygsand. Två av ytorna ligger på olika sidor av en moränrygg i 

dalen söder om ”Lyckanssjö” och den tredje ligger vid utloppet av ”Ellisen”(2). 

 

 Figur 10: Två plana ytor på sidorna av en moränrygg sydväst om ”Lyckanssjö”. 

 

Ytorna är horisontella vilket tyder på att de byggts upp mot en plan vattenyta. Det sandiga 

och grusiga materialet är typiskt för glacifluvialt material vilket visar att ytorna har bildats av 

smältvatten från isen eftersom det inte finns något vattendrag som är tillräckligt stort på 

platsen idag. Detta och de tydligt branta framkanterna gör att ytorna tolkas som deltaytor. 

Den högra ytan i figur 10 bildades troligtvis när isen låg vid moränryggen och en annan 

istunga dämt vattnet framför ytan och bildat en grund sjö. Glacifluvialt material har sedan 

spolats ned i sjön vid dess inlopp. Enligt inversionsmodellen bildas deltaytor bara vid 

isdämda sjöar och på grund av den tydligt plana formen så tolkas ytan som ett delta bildat i 

en isdämd sjö. De horisontella ytorna kan ha varit betydligt större vid bildningen men en 

fortsatt fluvial aktivitet har transporterat bort material i efterhand. Något som talar emot 

denna tolkning är att det saknas tydliga rännor för tillflödet av den isdämda sjön. Detta kan 

dock förklaras med att materialet avsatts i den isdämda sjön direkt från isen.  
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3.1.3 Rännan söder om ”Lyckanssjö” 

I dalen söder om ”Lyckanssjö” hittades genomskurna moränryggar och spolat material som 

täcker dalens botten (3) (figur 11). Spolningsgraden varierar och större delen av rännan är 

täckt av torv och flygsand. Rännan sträcker sig från ”Ellisen” i öst-västlig riktning till 

Sanningasoq där ett stort deltaområde breder ut sig. 

 

 
Figur 11: Ränna söder om ”Lyckanssjö”. 

 

Det tydligt spolade materialet, den framspolade berggrunden samt den stora 

deltaformationen vid Saningasoq gör att rännan tolkas som en smältvattenränna. 

Smältvattenrännan bildades vid isens tillbakadragande när mer smältvatten passerade 

genom dalen. Detta är troligtvis anledningen till att moränryggen i figur 11 har en öppning. 

Moränryggar med en iskärna innehåller mycket vatten som gör dem instabila och materialet 

rör sig ständigt (Bennet och Glasser 2009). Detta i kombination med ytterligare vatten från 

isen kan vara orsak till att moränryggen genomskurits och lämnat en öppning. Ett alternativ 

är att ryggen genomskurits av postglaciala vattenflöden och inte en smältvattenränna, men 

detta förklarar inte det tydligt spolade materialet i ravinen ned mot Saningasoq eller det stora 

deltat norr om Saningasoq. 
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3.2 Nyckelområde 2 ”Ellisen” och den plana ytan öster om ”Ellisen” 

Det andra nyckelområdet utgörs av området kring ”Ellisen” och ligger öster om det första 

nyckelområdet (Figur 12). Höjden är 350-450 meter över havet vilket är något högre än 

nyckelområde ett.  

 

 
Figur12: Nyckelområde två.  ”Ellisen” och den plana ytan öster om ”Ellisen”. 1) Moränryggar kring ”Ellisen”, 2) 

Den plana ytan öster om ”Ellisen”. 

 

3.2.1 Moränryggar kring ”Ellisen” 

Väster och norr om ”Ellisen” ligger tre moränryggar med en höjd på 2-5 meter och  en längd 

på upp till 600 meter (1) (figur 13A). Moränryggarna böjer av från en nord-sydlig riktning till 

en mer väst-östlig riktning (Figur 13B). Två av ryggarna som sträcker sig österut efter den 

norra sidan av sjön är något tydligare än övriga (figur 13C). Ca 50% av materialet har 

kantavrunding och ryggarna täcks av ett tjockt lager flygsand, stora block saknas (Figur 13D).  
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Figur 13: A) Moränrygg väster om ”Ellisen”. B) Den norra delen av den genomskurna moränryggen väster om 

”Ellisen”. C)  De båda ryggarna som sträcker sig i väst-östlig riktning norr om ”Ellisen”. D) Exempel på 

materialet i ryggarna, ca 50% har kantavrudning.  

 

Materialet i ryggarna är osorterat och har ca 50% kantavrundning vilket betyder att 

materialet är blandat korttransporterat och långtransporterat, ryggarnas riktning är nord-

sydlig, därmed tolkas ryggarna som ändmoräner som avsatts vid isfronten. Ändmoräner visar 

vart isen stannat upp i längre perioder och hur stor isens utbredning varit vid dessa 

tidpunkter. Eftersom det finns tre tydliga ryggar öster om sjön så har isen stannat upp vid 

minst tre tillfällen. Ryggarna på östra sidan om ”Ellisen” har en öppning som mest troligt 

bildats av vatten efter att iskärnorna tinat i samband med ett ökat tryck av vatten från isen. 

Detta är inte en säker tolkning eftersom isen kan ha avancerat vid ett senare tillfälle och 

omformat eller förstört ryggarna.  

 

Den väst-östliga riktningen på ryggarna norr om ”Ellisen” och att materialet är blandat kort 

och långtransporterat, gör att de tolkas som lateralmoräner. Enligt Bennet och Glasser 

(2009) går det att förväxla lateralmoräner med lateralterrasser då de bildas på liknande sätt. 

Dessa ryggar har dock ingen tydlig terrassform eller något spår av glacifluvialt material som 

lateralterrasser ofta har. 

 

 

 

 

 

 



 17 

3.2.2 Plan yta öster om ”Ellisen” 

Vid den östra sidan av ”Ellisen” finns en plan, konformad yta som är 40 - 50 meter bred och 

ca 200 meter lång (2) (figur 14A). Den plana ytan är inte upphöjd till skillnad från de andra 

plana ytorna i området. Ytan utgör även en del av ”Ellisen”s östra strand och materialet är 

sandigt med inslag av grus och avrundade stenar (figur 14B). 

 

 
Figur 14: A) Den plana ytan som ligger vid ”Ellisens” östra strand är markerad i svart. B) materialet är sandigt, 

grusigt med inslag av sten. 

 

Ytans plana form och det tydligt glacifluviala materialet samt avsaknaden av branta fronter 

gör att ytan tolkas som en sandur. Sanduren är liten och har sannolikt bildats framför isen 

när den retirerat ytterligare öster om ”Ellisen”.  En anledning till varför sanduren är så liten 

kan vara att materialtransporten varit mycket liten eller att avsmältningen gick fort så att en 

långvarig ackumulation inte skett.  En alternativ teori är att landskapet sluttar åt öster istället 

för åt väster 1-2 km öster om ”Ellisen”. Där finns en höjd som bildar en tröskel och då isen 

retirerat bakom denna tröskel så har vattnet valt en annan väg, (och därmed inte kunnat 

avsätta mer material). 
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3.3 Nyckelområde 3 ”Stordalen” och ”Mawan” 

Det tredje nyckelområdet innefattar den östra delen av ”Stordalen” och sjön ”Mawan” (figur 

15). Nyckelområdet ligger i den centrala delen av undersökningsområdet på en höjd av 325 -

425 meter över havet. 

 

 
Figur 15: Nyckelområde tre , ”Stordalen” och ”Mawan”. 1) Moränsystemet i västra delen av ”Stordalen”, 2) 

Terrasserna på nordsluttningen, 3) Den stora terrassen och groparna, 4) Rännan vid ”Mawan”, 5) Terrassen 

vid” Mawan”, 6) Djupvittrad berggrund 

 

3.3.1 Moränsystem i västra delen av ”Stordalen” 

Den västra delen av ”Stordalen”, strax norr om ”Woodysjön” karaktäriseras av ett 

moränsystem med flera ryggar i sydväst-nordvästlig till väst-östlig riktning (1) (Figur 16). 

Ryggarna är 20 - 700 meter långa och 0,5 – 3 meter höga. Materialet är har en viss 

kantavrundning. Stora block saknas och ryggarna täcks av ett lager flygsand.  

6 

Stordalen 
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Figur 16: Moränsystemet i östra delen av ”Stordalen”, strax norr om ”Woodysjön”. 

 

Det blandade materialet i ryggarna och den allmänna riktningen tyder på att det är 

moränryggar som avsatts som ändmoräner och delvis lateralmoräner vid isens front. 

Moränsystemets kaotiska struktur indikerar en komplicerad deglaciationshistoria med flera 

perioder av kortare stopp. Det är inte omöjligt att isen också har haft mindre framstötningar 

som omformat eller helt förstört några av ryggarna. Bristen på kontinuitet bland ryggarna 

stödjer detta. Ryggarnas ringa storlek visar på en snabb deglaciation alternativt en låg 

materialtransport i isen. Materialet undersöktes inte i alla ryggarna och några ryggar har en 

form som antyder att de bildats i sprickformationer under isen och inte vid isfronten. Sådana 

formationer hittades inte i det övriga undersökningsområdet men då materialet inte 

undersökts i samtliga ryggar går det inte att utesluta att någon eller några av ryggarna 

bildades i sprickor under isen. 

 

3.3.2 Terrasserna på nordsluttningen 

På norrsluttningen i ”Stordalen” finns  fyra till fem tydliga terrasser som löper parallellt med 

nordsluttningen av dalen (2) (figur 17). Terrasserna är 3-3,5 kilometer långa och sluttar svagt 

mot väster. Materialet är grus och sand med större stenar och block. Tydligt glacifluvialt 

material hittas på terrasserna. 
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 Figur 17: Tydliga terrasser på nordsluttningen av ”Stordalen”. 

 

Terrassernas plana ytor, deras väst-östliga riktning, den västliga lutningen samt det faktum 

att materialet är ablationsmorän överlagrat av glacifluvium, gör att de tolkas som 

lateralterrasser. Lateralterrasser bildades sannolikt vid isens lateralsida när avsmältningen 

under kortare perioder, avtagit och material från isen har avsats mellan bergssluttningen och 

isen. Supraglaciala flöden kan sedan transportera material och avsätta det på 

lateralterrasserna. Detta stämmer bra med bildningen av lateralterrasser som beskrivs av 

Bennet och Glasser (2009). Lateralterrassernas sluttning åt väster ger en bra indikation på 

hur isen sluttade vid avsmältningen och de plana terrassformerna är troligtvis ett resultat av 

material som avsatts på terrasserna via smältvatten som runnit efter iskanten.  

 

3.3.3 Den stora terrassen och groparna 

Den klart största formationen i ”Stordalen” är en serie av plana ytor som sträcker sig från 

strax norr om ”Woodysjön” till Ravinen norr om ”Mawan” i väst-östlig riktning (3). Ytorna är 

inte helt sammanhängande men alla ytor ligger på samma nivå och sluttar därmed inte åt 

väster. Den södra sidan, ned mot dalen, är brant och mellan två till fyra meter högre än 

omgivande terräng (Figur 18A). Materialet är till större delen sorterad sand och grus med 

några synliga block.  Vegetationen är gles och består till större delen av gräs och ris. 

 

I den stora terrassen, nordväst om ”Mawan”, finns några mindre gropar (Figur 18B). 

Groparna har en diameter på 20-40 meter. Materialet är detsamma som terrassen, men 

botten är täckt av sediment och torv. Kanterna sluttar brant och djupet i formationerna är 1-2 

meter. 
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Figur 18: A) Den stora terrassen är utmärkt i orange och sträcker sig från ”Woodysjön” i väst-östlig riktning.B) 

En av groparna på den stora terrassen i ”Stordalen”. Botten är täckt av sediment och torv 

 

På grund av läget och den väst-östliga riktningen samt det faktum att materialet är 

glacifluvialt tolkas som att den stora terrassen är en lateralterrass. Något som talar emot 

detta är att terrassen inte har någon lutning, som de andra terrasserna i dalen har. Plana ytor 

av glacifluvialt material bildads oftast mot en vattenyta och i det här fallet handlar det mest 

troligt om en yta som blivit dämd av isen. Om isen legat från ”Ellisen” till inloppet av 

”Mawan” så skulle den effektivt dämma stora delar av ”Stordalen”. Vid en sådan dämning är 

det möjligt för material att ansamlas utmed iskanten och bilda stora terrasser. Den största 

skillnaden från de övriga terrasserna i dalen, bortsett från storleken är att den inte har någon 

västlig lutning. Detta kan betyda att materialet avsatts i stillastående vatten. Fluvialaktivitet 

har skurit igenom terrassen och transporterat bort stora delar av materialet i efterhand. 

 

3.3.4 Rännan vid ”Mawan” 

I östra delen av ”Stordalen” finns en ränna som sträcker sig i öst-västlig riktning bort från 

isen (4) (figur 19A). Rännan böjer sedan av mot söder ned mot ”Mawan” där ett litet 

deltaområde ligger. Deltaområdet utgörs av en liten upphöjd platå vid ”Mawans” nordvästra 

strand (figur 19B). Deltaområdet genomskärs på båda sidor av postglacialt vattendrag. 

 

 
Figur 19: A) Ränna som rinner från ”Stordalen” ner till ”Mawan”. B) Rännan sträcker sig ned mot ”Mawan” där 

en plan yta finns. 

 

Spår av spolning i ravinen och den upphöjda platån norr om ”Mawan” visar på en transport 

av glacifluvialt material vilket tolkas som en smältvattenränna. Smältvattenrännan 

härstammar antagligen från en tid då isen låg i dalens östra sida och smältvatten 

transporterade material från isen ned mot ”Mawan”.”Mawan” var troligtvis dämnd från söder 
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av en vad, som då var Russel glaciären, som låg där nuvarande Aajuitsup Tasia befinner sig. 

Vid den dämningen så låg vattenytan på sjön i jämnhöjd med deltaområdet norr om 

”Mawan”. Deltaområdet var troligtvis större vid den tidpunkten men postglacialt vatten 

spolade bort delar av det när vattenytan sjönk efter dämningen. Rännan  är för välformad och 

stor för att vara bildad av dagens vattendrag. Om klimatet varit mer nederbördsrikt så kan 

rännan vara bildad av postglacialt vatten men detta är osannolikt då en sådan hög nivå inte 

är möjlig utan en dämning från söder.  

 

3.3.5 Terrassen vid ”Mawan” 

Efter ”Mawans” nordvästra strand finns en bred plan yta som höjer sig 1-2 meter ovan 

omgivande terräng (5). Kanterna är branta och ytan är genomskuren i mitten (figur 20). 

Materialet är sandigt till grusigt och block saknas. Vegetationen är gles och består av ris och 

gräs.  

 

 
Figur 20: Den upphöjda ytan väster om ”Mawan”. Bilden är tagen från nordöst. 

 

Den tydligt horisontella ytan och de branta framkanterna tillsammans med det glacifluviala 

materialet samt spår av en smältvattenränna vid ytans västra del, gör att ytan tolkas som ett 

delta. Höjden på deltat stämmer bra överens med deltat norr om ”Mawan”. Detta antyder att 

den stora plana ytan bildades vid samma dämning. Inversionsmodellen säger att 

”bergstopparna frilades först, därefter soliga lägen i dalar och sist skuggiga lägen i dalar”. Det 

modellen säger om att berg frilades först och därefter dalar, kan ses som ett problem när det 

ligger ett delta av glacifluvialt material ovan en dal med is, och deltat har haft sitt tillflöde 

från väster inte öster. Men modellen säger också att skuggiga lägen i dalar frilades sist vilket 

skulle kunna förklara deltat. En is kan ha avknoppats i en skuggig dal på Maniitsoqs östra 



 23 

sida, strax söder om toppen markerad 461 på kartan (figur 15) och sedan legat kvar tills 

”Mawan” frilagts och på så vis kunnat bidra med det glacifluviala materialet som bildade 

deltat. 

 

3.3.6 Djupvittrad berggrund 

På berget Söder om ”Woodysjön” finns djupvittrad berggrund (6). Den djupvittrade 

berggrunden hittas bredvid välavrundade hällar och djupet på det djupvittrade lagret 

uppskattades till 15-25 cm. Den djupvittrade berggrunden återfinns endast på den här 

platsen i hela undersökningsområdet. 

 

Vittringsdjupet och klimatet i området tyder på att vittringen pågått under en längre period 

vilket gör att den djupvittrade berggrunden tolkas som preglacial. Om det stämmer så tyder 

det på en is som varit delvis kallbaserad och skyddat djupvittringen på berget. Något som 

talar emot en preglacial vittring är att det finns välslipade rundhällar bara några meter från 

djupvittringen och det finns vittringsproceser som är effektiva i kalla klimat. 

 

3.4 Nyckelområde 4 de plana ytorna i den norra dalen 

Det fjärde nyckelområdet utgörs av en dal i den norra delen av undersökningsområdet Strax 

norr om ”Jennysjön” (figur 21). Dalen har en höjd på 350 – 400 meter över havet. Norr om 

dalen finns en stor sandur från Isnnugatas Sermia. 

 

 
Figur 21: Nyckelområde fyra, de Plana ytorna i den norra dalen.1) Plan yta med gropformationer i västra delen 

av dalen, 2) Plan yta norr om ”Grissjön”, 3) Den plana ytan och groparna norr om ”Jennysjön”. 
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3.4.1 Plan yta med gropformationer i västra delen av dalen 

I den västra delen av den norra dalen finns en stor plan upphöjd yta. Ytan är 15-25 meter 

över omgivande terräng och har en diameter på 200-300 meter (1) (figur 22). De södra och 

västra kanterna sluttar brant ned mot dalen. Materialet är sandigt och grusigt, block saknas 

helt. Vegetationen är gles och de branta sluttningarna täcks inte av någon form av vegetation. 

Strax söder om den stora plana ytan finns ytterligare en plan yta som är betydligt mindre. 

Denna yta har en diameter på 40-60 meter men har samma höjd som den större ytan. 

Materialet är också desamma. De båda ytorna delas av en djup ravin som sträcker sig genom 

området och bildar en ränna. Rännan är inte lika framträdande öster om de plana ytorna. 

Materialet mellan ytorna är blockigt och saknar sand och grus. Vegetationen i rännan består 

av torv och gräs.  

 

 
Figur 22: Stor plan platå i den östra sidan av den norra dalen. 

 

Ytor som är anmärkningsvärt horisontella bildas ofta i samband med en vattenyta och det 

tydligt glacifluviala materialet. De branta framkanterna och rännan som rinner genom 

området gör att denna yta tolkas som ett glacifluvialt delta. Enligt inversionsmodellen 

indikerar deltaytor på land lägen för dämda sjöar och i det här fallet har det sannolikt varit 

glaciären Isunngata Sermia som dämt dalen norrifrån och på så vis skapat en isdämd sjö. 

Samtidigt har isen i dalen retirerat en bit upp i dalen och spolat ut glacifluvialt material i den 

isdämda sjön. Den stora upphöjda platån i figur 22 har då varit inloppet i den isdämda sjön 

och ett delta har bildats. Det finns inga tydliga spår i resten av dalen så det är svårt att veta 

hur stor den isdämda sjön varit vid bildandet av deltaytorna men höjden på deltat visar att 

sjön varit relativt djup. För att så stora formationer ska bildas krävs ett längre uppehåll som 

kan förse deltat med smältvatten, alternativt en stor materialtransport.  
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Det glacifluviala materialet tillsammans med fördjupningarnas branta kanter är anledningen 

till att de tolkas som dödisgropar. Formationerna bildades när isen retirerade och lämnade 

stora inlagrade isblock i området. Isen täcktes delvis av glacifluvialt material och en 

fördjupning med branta kanter bildades när isen försvunnit. När Isunngata Sermia drog sig 

tillbaka och upphävde dämningen så torrlades deltaområdet, men det glacifluviala flödet 

fortsatte från isen längre upp i dalen vilket resulterade i att en smältvattenränna eroderade 

sig igenom den torrlagda deltaytan. Exakt var isen var lokaliserad vid den tidpunkten är svårt 

att säga eftersom smältvattenrännan blir mindre tydlig längre upp i dalen. 

 

3.4.2 Plan yta norr om ”Grissjön” 

Vid den norra stranden av ”Grissjön” finns en liten plan yta som är 0,5 – 1 meter ovan 

omkringliggande terräng (2) (Figur 23). Ytan är 50 meter bred och 80 meter lång och 

materialet består av sand och grus liksom de andra plana ytorna i dalen. Vegetationen är gles 

och utgörs av små grästuvor. 

 

 
Figur 23: Den plana ytan öster om ”Grissjön” är utmärkt med svart, bilden är tagen från öster mot sjön. 

”Grissjön” syns till vänster i bilden. 

 

Den något upphöjda ytan tillsammans med den plana formen och det tydligt glacifluviala 

materialet ligger till grund för att ytan tolkas som ett glacifluvialt delta. Deltaytor som denna 

bildas vanligtvis upp mot en vattenyta så som en sjö. Det betyder att ”Grissjön” sannolikt 

varit något högre än i dagsläget och den plana ytan visar var inloppet varit vid dämningen. 

Det är osäkert vad som orsakade en sådan dämning men det kan ha varit glaciären Isunngata 

Sermia som dämt sjön från väster. Något som motsäger denna teori är att det saknas tydliga 
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spår som visar var materialet kommit från. En teori är att materialet avsatts direkt från isen 

och därför inte lämnat några spår i from av smältvattenränna i terrängen. 

 

3.4.3 Plana ytan och gropformationerna norr om ”Jennysjön” 

Strax norr om ”Jennysjön” finns den största och tydligaste formationen i den norra dalen. 

Det är ett antal horisontella ytor som är ca 3-5 meter högre än omgivande terräng (3). Den 

största av formationerna är 800-900 meter lång och 300-350 meter bred på den bredaste 

platsen (figur 24). Materialet är sandigt och grusigt med några få inslag av block. Sidorna är 

branta och ytan är täckt av gles vegetation i form av grästuvor. Vid den norra kanten av 

formationen finns två gropar som är 300-350 meter långa och 50-60 meter breda, respektive 

100 meter långa och 50 meter breda. Gropformationerna ligger i en väst-östlig riktning och 

är vattenfyllda. Groparnas kanter sluttar brant ned i vattnet. Intill den stora formationen 

finns några mindre ytor av samma karaktär. Dessa ytor skiljs åt av vattendrag och 

gropformationerna. Nordväst om den plana ytan finns spår av en smältvattenränna som 

sträcker sig ned mot sanduren norr om dalen. 

 

 
Figur 24: Gropformationerna ligger norr om den stora plana ytan. Det finns två mindre ytor norr och söder om 

ytan i mitten. Bilden är tagen från sydväst och pilarna visar de tre plana ytorna. 

 

Den horisontella ytan tolkas som att den är uppbyggd av glacifluvialt material. Detta 

tillsammans med de branta kanterna och moränformationerna i väster, gör att formationen 

tolkas som ett glacifluvialt delta. Den här delen av dalen har dämts upp från nordväst av 

Isunngata Sermia vilket styrks av de moränformationerna som finns söder om den stora 

sanduren mot bergsidan. En sådan dämning kan ha resulterat i att dalen varit vattenfylld 

under en längre period. Vid bildandet av formationen var vattenytan troligtvis i höjd med den 
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plana ytan och glacifluvialt material spolats in i dalen från öster och bildat ett glacifluvialt 

delta. Ett problem med den tolkningen är inslagen av några få block som inte kan ha 

transporterats som glacifluvialt material med smältvattnet. Ett scenario som kan förklara 

dessa block är att de varit infrusna och avsatts i den isdämda sjön. Dessa isblock har sedan 

deponerats på det glacifluviala materialet.  

 

Det glacifluviala materialet och de branta kanterna på gropformationerna tyder på att de är 

dödisformationer. I samband med isens retirering lämnades isblock i form av död is vid den 

norra dalsidan. Material har sedan spolat in i sjön och lagt sig runt de döda isarna och bildat 

den stora ytan. 3-4 stora isblock kan ha givit upphov till de två stora groparna som syns idag. 

Storleken på deltat i dalens botten tyder på att en stor materialtransport har ägt rum. 

Postglaciala flöden har sedan strömmat genom dalen och eroderat bort delar av deltaytan. 

 

3.5 Nyckelområde 5 Aajuitsup Tasia 

Det femte och sista nyckelområdet är det största och ligger i södra delen av 

undersökningsområdet. Det innefattar den stora sjön Aajuitsup Tasia och formationerna i 

dess omnejd. Områdets höjd är 250 – 300 meter över havet och ligger endast en - två 

kilometer från Russelglaciären (figur 25).  

 
Figur 25: Nyckelområde fem, Aajuitsup Tasia. 1) Moränsystemet väster om Aajuitsup Tasia, 2) Terrasserna 

kring Aajuitsup Tasia och den sandiga ytan, 3) Moränsystemet öster om Aajuitsup Tasia, 4) De stora groparna 

öster om Aajuitsup Tasia. 
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3.5.1 Moränsystemet väster om Aajuitsup Tasia 

Väster om Aajuitsup Tasia finns en mängd mer eller mindre sammanhängande moränryggar. 

De är 2 – 4 meter höga och har en generell syd-nord riktning men böjer av och följer 

Aajuitsup Tasias västra strand (1) (figur 26). Materialsammansättningen är blandad med en 

låg halt av stora block.  

 

Figur 26: Moränsystemet väster om Aajuitsup Tasia. 

 

Den blandade materialsammansättningen och den generella syd-nordliga riktningen tyder på 

att ryggarna avsatts vid isens front som ändmoräner. Moränsystemet är sannolikt bildat vid 

isfronten när Russelglaciären sträckte sig ut i dalen, som i dag är Aajuitsup Tasia och gjorde 

ett uppehåll på platsen. Ryggarna visar främre änden på den dåtida isfronten och det 

blandade materialet i ryggarna speglar vad man kan förvänta sig av morän som avsatts vid 

isens front (Bennet och Glasser 2009). De 2-3 moränryggarna ligger delvis intill varandra 

och det tyder på att isen stannat upp i deglaciationen vid 2 - 3 tillfällen och bildat dessa 

ryggar. Postglacialt vatten har sedan eroderat och transporterat bort delar av ryggarna och 

lämnat kvar rester av dem på höjderna. 
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3.5.2 Terrasserna kring Aajuitsup Tasia och den sandiga ytan 

Terrasserna sträcker sig efter Aajuitsup Tasias norra strand i väst - östlig riktning (2) (Figur 

27A). Terrasserna är inte helt sammanhängande men i stort sett återfinns de efter hela den 

norra stranden från moränryggarna i väst och förbi äventyrslägret i öst. Den tydligaste delen 

av terrassen återfinns strax ovan äventyrslägret (Figur 27B). Två av terrasserna är lite 

tydligare och större än de andra (figur 27C). Materialet är blandat med inslag av 

ablationsmorän och glacifluvialt material. 

 

Söder om ”Mawan” finns spår av en ränna som rinner ned mot Aajuitsup Tasia och bildar en 

liten yta med sandigt/grusigt material vid Aajuitsup Tasias norra strand (Figur 27D). Ytan är 

50 meter bred och ca 20 meter lång och materialet är grus till större stenar och mindre block. 

Vegetationen på platsen är sparsam och består av torv och gräs. 

 

 
Figur 27: A) Terrasserna på norra sidan av Aajuitsup Tasia, B) Den största terrassen norr om äventyrslägret, 

C) Två av terrasserna  är tydligare än de andra, D) Den sandiga ytan är liten och vegetationen sparsam. 

 

Terrassernas väst-östliga riktning, lutningen åt väster och det blandade materialet med 

ablationsmorän och glacifluvialt material samt terrassernas plana ytor gör att de tolkas som 

lateralterrasser. Lateralterrasser bildas vid isens lateralsida genom att material deponerats 

mellan isen och bergssidan. Dessa terrasser bildades när avsmältningen avtagit och gjort 

längre uppehåll. Lutningen på lateralterrasserna visar vilken sluttning Russelglaciären haft 

vid dessa uppehåll. Två av terrasserna är tydligare än de andra vilket kan vara ett resultat av 

olika faktorer. Ett långt uppehåll i avsmältningen kan ha gett isen längre tid att avsätta 
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material, stor inre rörelse kan ha deponerat mycket material på kort tid alternativt fanns det 

mycke material i isen.   

Det finns två scenarion för hur ytan med sandigt och grusigt material vid norra stranden 

strax under ”Mawan” kan ha bildats. Det första är att det legat en avknoppad is på Manitsoqs 

östra sluttning, (samma is som get upphov till den plana ytan vid ”Mawans” västra strand), 

som fortfarande avsatte glacifluvialt material och eftersom ”Mawan” inte var dämd vid 

tillfället så fortsatte materialet nedanför ”Mawan” och bildade en sandur. Det andra scenariet 

är att sanduren är bildad av långtransporterat glacifluvialt material. Förutsättningen för 

denna teori är att Aajuitsup Tasia måste ha varit nästan helt frilagd vid tidpunkten. 

Materialet härstammar troligtvis från isen som vid den tiden låg vid sjön Isunngua som ligger 

vid den östra gränsen på undersökningsområdet. Det glacifluviala materialet transporterades 

genom ”Stordalen” och ned mot ”Mawan” för att slutligen skapa en sandur söder om 

”Mawan” vid Aajuitsup Tasias norra strand. Problemet med båda scenarierna är att det 

glacifluviala materialet i båda fallen måste passera ”Mawan”, och då är frågan varför 

materialet inte deponerades där. 

 

3.5.3 Moränsystemet öster om Aajuitsup Tasia 

Vid östra stranden av Aajuitsup Tasia finns ett stort antal moränryggar med varierande 

storlekar (3). Ryggarna är mellan 0,5 och 3 meter höga och 20 meter – 1,5 kilometer långa. 

Tre av ryggarna är större och längre än de övriga. Dessa ryggar är mellan 700 - 1500 meter 

långa och ligger i en nordsydlig riktning från den tydliga terrassen. Övriga ryggar är betydligt 

mindre och kortare. De mindre ryggarna är 20 - 40 meter långa och även de ligger i en nord-

sydlig riktning från den ovan nämnda terrassen figur (28). Materialet är desamma i både de 

stora och små ryggarna och är en blandning mellan kort och långtransporterat med få stora 

block. 
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Figur 28: Moränryggar vid norra sluttningen vid äventyrslägret nordväst om Aajuitsup Tasia. Den tydliga 

terrassen är utmärkt i orange och moränryggarna i rött. Bilden är tagen från söder. 

Materialsammansättningen med blandat kort och långtransporterat material och den nord-

sydliga riktningen tillsammans med läget framför Russelglaciären gör att ryggarna tolkas 

som ändmoräner som avsatts av Russelglaciären. Moränsystemet utgörs av en serie mindre 

ändmoräner samt två – tre större ryggar. Dessa har bildats vid isfronten när Russel glaciären 

stod vid den östra stranden av Aajuitsup Tasia. De tre större ryggarna visar på längre 

uppehåll, medan de mindre ryggarna troligtvis är resultat från kortare stopp. 

Moränryggarnas storlek kan även bero på isens inre rörelse och materialtransport vid 

deglaciationen. Något som motsäger den tolkningen är att de mindre ryggarna bara hittas vid 

den norra sluttningen i anslutning till den stora lateralterrassen. Detta kan betyda att det i 

själva verket inte är moränryggar utan delar av lateralterrassen som varit vattenmättade och 

runnit ut i sprickor på den avsmältande isen.  

 

Enligt kartor som Ten Brink och Weidick (1974) presenterar, framgår det tydligt att 

moränryggarna som befinner sig öster om Asjuitsup Tasia ingår i moränsystemet 

”Örkendalen” som definierats och kartlagts av Ten Brink och Weidick (1974) och Ten brink 

(1975). Moränsystemet är daterade vid ett flertal tillfällen, senast av Van Tatenhove (1995, 

1996) till 6800 ± 300 kalenderår BP. 

 

3.5.4 De stora Groparna öster om Aajuitsup Tasia 

Vid östra stranden av Aajuitsup Tasia finns tre stora gropar. Groparna är vattenfyllda och två 

av dem hänger samman med Aajuitsup Tasia medan den tredje bildar en liten sjö (4) (Figur 

29). De två västra groparna är störst, med en diameter på ca 400 meter medan den östra är 

lite mindre med en diameter på 300 meter. Groparna är mer eller mindre runda och mellan 

dem finns mindre ryggar som skiljer dem åt. Dessa ryggar syns tydligt trots att de är under 

vatten. Materialet kring groparna är morän förutom mindre formationer vid kanterna av den 

västra gropen som består av glacifluvialt material. 
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Figur 29:Groparna är utmärka i blått och ryggarna mellan dem syns tydligt även fast att de är under vatten. 

Bilden är tagen från sydväst och till höger i bilden syns Russelglaciären. 

 

Den runda formen och de branta sluttningarna ned i vattnet gör att groparna tolkas som 

dödisgropar. Dödisgroparna härstammar från Russelglaciären då den låg vid Aajuitsup 

Tasias östra strand. Delar av istäcket knoppades då av och lämnades som dödis. Efterhand 

skedde en överlagring av material och när den döda isen försvunnit lämnades dessa gropar 

kvar i terrängen. Under vattenytan går det att urskilja kanterna mellan dödisgroparna som 

ljusare partier vilket är ett tecken att de bildats av is. Till skillnad från övriga 

dödisformationer i undersökningsområdet bildades dessa i morän och inte glacifluvialt 

material. Dödisformationer bildas oftast i glacifluvialt material men stora formationer kan 

bildas även i morän (Bennet och Glasser 2009).  
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4 Deglaciation och slutdiskussion 

4.1 Deglaciation 
Deglaciationsförloppet som diskuteras här är konstruerad av författaren baserad på 

formationerna i undersökningsområdet och referenslitteratur. En källa till osäkerhet är att 

isens avsmältning inte alltid är konstant, perioder av kallare klimat resulterar i uppehåll eller 

framstötar (Bennet och Glasser 2009). När och hur detta har skett är svårt att veta och den 

här deglaciationsmodellen visar endast i grova drag hur det kan ha sett ut. Deglaciationen 

presenteras i fem stadier med nyckelområdena som utgångspunkt. Enligt Ten Brink och 

Weidick (1974) har avsmältningshastigheten varierat från 1 km/100 år för ca 10000 år sedan 

och 3 km/ 100 år för ca 9500 år sedan.  

 

I det första stadiet av deglaciationen är nästan hela området täckt av is (figur 31). Det är i det 

här stadiet som deltaytorna vid ”Lyckanssjö” bildas genom en dämning från söder av 

Russelglaciären som då täckte hela Sanningasoq. Glacifluvialt material avsattes av isen i den 

isdämda sjön och bildade deltaformationerna. Man kan tänka sig att moränryggarna och 

lateralmoränerna kring ”Lyckanssjö” bildades ungefär samtidigt. Detta stämmer inte 

nödvändigtvis med verkligheten men i undersökningen hittades inget som direkt strider mot 

det. I undersökningar som Weidick (1972), Ten Brink och Weidick (1974)  Ten Brink (1975) 

samt Van Tatenhove m.fl. (1995, 1996) utfört daterades olika moränsystem kring 

Kangerlussuaq med hjälp av växtdelar som hittades i moränryggarna. Ett av dessa 

moränsystem ligger fyra kilometer väster om undersökningsområdet och är daterat till 7300 

± 600 kalenderår BP. Enligt Berg (2011) ligger en av de daterade moränryggarna väster om 

”Krabbsjön”. Den moränryggen befinner sig vid fronten av inlandsisen i figur 30 vilket 

betyder att det första steget i deglaciationen ägde rum för ca 7900-6700 år BP. 

Figur 30: Första steget i deglaciationsmodellen, större delen av undersökningsområdet är täckt av is. 

Ryggarna och deltaytorna vid ”Lyckanssjö” bildades i det här skedet.  

”Krabbsjön” 
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I det andra stadiet av deglaciationen har isen retirerat från högplatån i mitten av området  

och delar av Maniitsoq är isfria (figur 31). I söder dämmer Russelglaciären fortfarande en bit 

av Saningasoq och en isdämd sjö bildas. Glacifluvialt material transporteras från dalen 

ovanför och bildar en smältvattenränna och deponeras sedan och bildar ett glacifluvialt delta 

vid Saningasoq. Ryggarna väster och norr om ”Ellisen” bildas i samma skede. Delar av den 

norra dalen är isfria men Isunngata Sermia dämmer dalen från norr vilket bildar en isdämd 

sjö. I det här läget bildas även det lilla deltat vid ”Grissjön” men det finns inga tecken som 

visar vilken väg det glacifluviala materialet transporterats. Ett alternativ är att materialet 

deponerats via supraglaciala flöden direkt från isen. Ett annat är att smältvatten från isen i 

öster rinner ut i den isdämda sjön.  

 

 
Figur 31: Andra steget i deglaciationsmodellen, större delar av högplatån är nu isfritt. Russelglaciären och 

Isunngata Sermia bildarisdämda sjöar där glacifluviala deltan bildas.  
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I det tredje stadiet har isen retirerat ytterligare och moränsystemet vid Aajuitsup Tasia och 

lateralterrasserna norr om Aajuitsup Tasia bildas (figur 32). På Maniitsoqs östra sluttning 

lämnar inlandsisen en död is i en stor skuggig dal. I ”Stordalen” ligger isfronten vid det 

komplexa moränsystemet och eventuellt har några av lateralterrasserna börjat ta form. För 

att bilda moränsystemen har isen troligtvis gjort ett uppehåll i avsmältningen (i det här 

stadiet). Deltaytan i den västra delen av den norra dalen blir genomskuren när dämningen 

från väster försvinner. Den norra dalen blir dämd ännu en gång, den här gången från norr. I 

det skedet bildas den stora deltaytan norr om ”Jennysjön” av glacifluvialt material som 

avsätts från isen i öster.  

 

Figur 32:Tredje stadiet i deglaciationsmodellen, isen stannar upp och bildar moränsystemet vid Aajutsiup Tasia 

och ”Stordalen”. Den norra dalen är dämd norrifrån och den stora deltaytan norr om ”Jennysjön” bildas. 
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I det fjärde stadiet av deglaciationen är större delen av undersökningsområdet fri från is 

(Figur 33). Russelglaciären ligger kvar i Aajuitsup Tasia och dämmer ”Mawan” från söder 

samtidigt ligger en död is kvar på Maniitsoqs östra sida. Glacifluvialt material transporteras 

från den döda isen och deponeras vid ”Mawans” västra strand och bildar ett glacifluvialt 

delta. ”Stordalen” är mestadels isfri men en mindre istunga ligger kvar och en 

smältvattenkanal bildas ned mot ”Mawan”. Det glacifluviala materialet som transporterades 

med smältvattenkanalen avsattes i den isdämda sjön och bildade ett glacifluvialt delta i den 

norra delen av ”Mawan”. Troligtvis är det vid den här tidpunkten som den tydliga 

lateralterrassen norr om Aajuitsup Tasia bildats.  

 

Figur 33: Fjärde stadiet av deglaciationsmodellen, Större delen av undersökningsområdet är isfritt bortsett 

från Aajuitsup Tasia som till stor del täcks av Russelglaciären. ”Mawan” är dämd från söder och de båda 

glacifluviala deltaytorna bildas.    
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I det femte stadiet av deglaciationen har inlandsisen dragit sig tillbaka nära dagens position 

(figur 34). Russelglaciären ligger vid moränsystemet och dödisgroparna öster om Aajuitsup 

Tasia. Den tydliga lateralterrassen norr om sjön avsätts fortfarande och isen gör en serie 

uppehåll öster om Aajuitsup Tasia. Enligt kartor som Ten Brink och Weidick presenterar, 

framgår det tydligt att moränryggarna som befinner sig öster om Asjuitsup Tasia ingår i 

moränsystemet ”Örkendalen” som definierats och kartlagts av Ten Brink och Weidick (1974) 

och Ten Brink (1975) och daterats senaste av Van Tatenhove m.fl. (1995, 1996) till 6800 ± 

600 kalenderår BP. utifrån deglaciationshastigheten som Ten Brink och Weidick (1974) 

presenterar så är det sannolikt att moränryggarna och dödisgroparna öster om Aajuitsup 

Tasia bildas vid det femte deglaciationsstadiet som visas i figur 35. Det betyder att det femte 

stadiet av deglaciationen troligtvis ägde rum för 7100-6500 år sedan. 

    

Figur 34: Femte stadiet av deglaciationen, Russelglaciären ligger nära dagens position. Dödisgroparna och 

moränsystemet öster om Aajuitsup Tasia bildas under en serie av mindre uppehåll i avsmältningen.     
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4.2 Slutdiskussion 

Enligt Ten Brink och Weidick (1974) så retirerade inlandsisen med tre kilometer på hundra 

år i området kring Kangerlussuaq, vilket är, betydligt långsammare än deglaciationen i 

Sverige, där inlandsisen retirerade med up mot 400-500 meter/år (Lundqvist 2002). Vid det 

första deglaciationsstadiet står isen vid en moränrygg som  ingår i moränsystemet Mt. Kegler 

som daterats till 7300 ± 600 år BP (Berg 2011). Vid det sista deglaciationsstadiet befinner sig 

isen vid moränsystemet ”Örkendalen”, som kartlagts av Weidick (1972) Ten brink och 

Weidick (1974), Ten Brink (1975), och senast daterats av Van Tatenhove m.fl. (1995, 1996) till 

6800 ± 300 kalenderår BP vilket betyder att isen sannolikt legat på området mellan 7900 och 

6500 år BP. Det tunna moräntäcket i området kan vara ett resultat av en låg 

materialtransport (Bennet och Glasser 2009). 

 

Inversionsmodellen som tillämpas är inte invändningsfri, då liknande former kan ha bildats 

under olika förhållanden vilket kan leda till feltolkningar av processer som skapade 

formationerna. Det är också svårt att uttolka all information som en formation kan ge 

eftersom isens olika framstötar kan förstöra eller omforma dem. I den här undersökningen 

har utgångspunkten varit att alla formationer bildades under de minst komplexa 

förhållandena. Detta stämmer inte alltid överens med verkligheten och olika former kan ha 

bildas under mer komplexa förhållanden. Deglaciationsstadierna som beskrivits ovan är bara 

möjliga händelseförlopp som inte motbevisats utifrån de resultat som hittats. Verkligheten 

har förmodligen varit något annorlunda men det saknas bitar av det pusslet som kanske 

aldrig kommer hittas. 

 

På undersökningsområdet hittades inga åsar av glacifluvialt material och enligt 

inversionsmodellen är smältvattenkanaler de dominerande landformerna som bildas vid 

deglaciationen om isen är kallbaserad och tydliga åsar saknas vanligtvis under dessa 

förhållanden.  Detta tillsammans med  den preglacialt vittrade berggrunden som hittades på 

berget i ”Stordalen”, kan tolkas som att isen haft en låg inre rörelse och varit kallbaserad 

större delen av tiden Bennet och Glasser (2009). En viss försiktighet måste iakttas vid 

tolkningen av den preglacialt vittrade berggrunden som bevis för isens termala förhållanden. 

Enligt Bennet och Glasser (2009) så kan dessa former bevaras på höjder i terrängen då isens 

tjocklek varit mindre och isen i området, då inte uppnått trycksmältpunkten. Enligt Sugden 

(1973) är detta ett typområde för ”landscape of areal scouring” vilket är relaterad till 

förhållanden där isen uppnår trycksmältpunkten och kan glida på en film av vatten i dalarna 

men fortfarande vara kallbaserad på höjder. Det är även viktigt att inte glömma att den stora 

glaciala erosionen är ett resultat av upprepade nedisningar och den här undersökningen bara 

behandlar den senaste deglaciationen. 

 

Hela undersökningsområdet besöktes inte i fält på grund av begränsat med tid och det 

faktum att vandring var det enda transportmedlet vid hela fältarbetet. Längre tid i fält skulle 

resultera i en mer detaljerad och heltäckande kartering men logistiskt skulle det bli svårt att 

genomföra. Vidare undersökningar skulle kunna involvera dateringar av sjösediment i sjöar i 

undersökningsområdet mot inlandsisen. Detta skulle bidra med bra dateringar av de olika 

uppehållen som isen gjort. Detta på grund av de svåra omständigheter som rådet kring ett 

långvarigt fältarbete i en sådan utsatt miljö och det faktum att tyngre packning inte varit ett 

alternativ. 
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