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“Pappa, pappa, det växer isgräs i backen!” Ungarna var upphetsade. Jag hade noterat vad jag 
trodde var frostiga grässtrån i den nya vägskärningen redan när vi kom till stugan i nordöstra 
Skåne föregående dag för att fira jul, men nu stod jag undrande inför detta fenomen. Efter en 
hel del funderande och diskussioner med en bekant som jobbar med vatten i frusen mark kom 
vi underfull med att det var en sällsynt välutvecklad pipkrake.

Pipkrake är ett gammalt svenskt ord, ett av de få svenska ord som kommit att användas som 
internationellt vedertagen vetenskaplig fackterm. Om man googlar på pipkrake kan man kom-
ma till hemsidor skrivna på japanska, hindi, ryska, afrikaans, spanska och många andra språk. 

Pipkrake är isnålar som bildas på naken jord de första frostnätterna, klara nätter med mycket 
utstrålning innan marken tjälat. Man kan ofta se det som iskristaller som tränger upp ur ytan 
på grusgångar och andra liknande miljöer efter klara nätter innan snön har lagt sig. Så snart 
temperaturen ökar nästa dag försvinner pipkraken igen. Frysprocessen “pressar” iskristallerna 
ut ur marken som om de växer rätt upp i luften, men vanligen inte till den magnifika storlek 
som vi fann denna decemberdag. Iskristallernas storlek anges i flera källor (till exempel  
Nationalencyklopedin) till en längd av upp till 6-8 centimeter och en tjocklek om några  
millimeter. 

Hur kunde det då komma sig att kristallerna som vi fann den där vintern för ett antal år sedan  
var så exceptionellt stora? Den största jag mätte var 16 millimeter tjock och 38,6 centimeter 
lång (jämför storleken på blåbärsriset i bilden på nästa sida). Något entydigt svar har jag inte, 
men jag tror det delvis kan sökas i att vägskärningen ligger på ungefär 75 meter över havet, 
på nordsidan vid av Västanå backar, där krönet är på ungefär 185 meter över havet, mer än 
100 meter högre upp. Eftersom hösten varit mycket regnig var backen mättad med vatten, 
och jag föreställer mig att det tryck som orsakas av denna 100 meters vattenpelare bidrog till 
att “spritsa” iskristallerna ur marken. För att testa detta satte vi ett sugrör rätt in i brinken, och 
visst, vattnet började rinna med en gång. Vattentrycket var så pass högt att vattnet droppade 
även när man vinklade sugröret uppåt. Om än inget ovedersägligt bevis tyder detta på att 
med en kombinerad effekt av frysprocess och grundvattentryck kan pipkraken växa sig rejält 
mycket större än vad som är vanligt.

Tyvärr fick jag väl inte världens bästa bilder, det var faktiskt de första bilderna vi tog med 
familjens första digitalkamera. Pipkraken har visserligen återkommit regelbundet, men även 
om den är stor har jag aldrig sett den fullt lika magnifik. Vägskärningen har successivt vuxit 
över och det är inte ofta marken är fullt så vattenmättad. Hur som helst är det lika fascinerande 
att se pipkrake när den uppträder så välutvecklad som vi har haft turen att få den vid vår  
sommarstuga.

Hälsningar Henrik Kylin, professor inom Tema vatten i natur och samhälle, Linköpings universitet. 

Pipkrake – före tjälen

Iskristaller som växer fram som gräs ur backen. Pipkrake är ett fenomen som uppstår de första frostnätterna på hösten, innan 
marken har blivit tjälad.  Foto: Henrik Kylin.
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