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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att försöka datera en sedimentstratigrafi genom att undersöka 
möjligheten till korrelation med resultaten från en tidigare studie via tefrokronologiska 
metoder. Tefrokronologi är studierna och metoderna där man identifierar och daterar tefra 
i lagerföljder för att användas som ett synkroniseringsverktyg mellan olika 
sedimentstratigrafier. Tefra är det okonsoliderade pyroklastiska material som kastas ut i 
atmosfären vid explosiva vulkanutbrott, vilket kan färdas långa vägar med hjälp av vinden 
för att sedan deponeras och bilda tefrahorisonter i stratigrafier. 

I denna studie genomfördes analys av organiskt kol, XRF-scanning, extrahering och 
mikroskopering av tefra samt försök till kemisk analys genom elektronmikroskopering av 
en borrkärna från Fågelmossen i närheten av Rimforsa i Östergötland i södra Sverige. 
Resultaten från analyserna användes för att korrelera borrkärnans sedimentstratigrafi med 
en borrkärna från samma provplats i en tidigare studie så att tiden kring den senaste 
glaciationens avslut och den nuvarande interglacialens början samt övergången yngre 
dryas–preboreal kunde identifieras i borrkärnans lagerföljd. 

Tefra hittades i botten av borrkärnan och med hjälp detta fynd i kombination med främst 
analys av organiskt kol kunde borrkärnans stratigrafi korreleras med resultaten från den 
tidigare studien så att deglaciationen kunde identifieras vid ca 5,55–5,95 m djup och 
övergången yngre dryas–preboreal kunde uppskattas till ca 5,80 m djup i borrkärnans 
stratigrafi. Detta utgår dock från antagandet att den påträffade tefran är Veddeaskan från ca 
12 000 år BP, vilket inte kunde bekräftas via kemisk analys, samt att 14C-dateringen från 
den tidigare studien applicerats korrekt. 
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Introduktion 
Tefra, från det grekiska ordet för aska, är det okonsoliderade pyroklastiska material som 
kastas ut i atmosfären vid explosiva vulkanutbrott (Lowe, 2008). Stora mänger tefra kan 
efter sådana utbrott färdas långa vägar med hjälp av vinden och deponeras sedan för att så 
småningom begravas i sediment och bilda så kallade tefrahorisonter, vilka kan upptäckas i 
stratigrafier från såväl borrkärnor med terrestriska och marina sediment som iskärnor (t.ex. 
Wastegård & Rasmussen, 2001; Lowe, 2011). Med hjälp av mikroskopering och/eller 
kemisk analys kan man även hitta mindre tefrakoncentrationer som inte syns med blotta 
ögat – så kallad kryptotefra, ”osynlig tefra” (t.ex. Lowe, 2008; 2011; Davies et al., 2012), eller 
mer sällan kallad mikrotefra (Davies et al., 2003). Studien av tefraförekomster i sediment 
kallas även tefrostratigrafi (Turney et al., 2004; Davies et al., 2012). 

De fysiska och kemiska egenskaperna hos tefran är ofta karaktäristiska för en viss 
ursprungsplats och även ett visst vulkaniskt utbrott (Coulter et al., 2010; Lowe, 2011). Detta 
innebär att man genom att identifiera vad man brukar kallar tefrans ”fingeravtryck” kan 
kartera spridningen av tefra från en viss vulkanisk händelse över stora områden, vilket 
möjliggör stratigrafiska jämförelser mellan vitt spridda platser. 

Tefran kan tacksamt nog också dateras med väldigt hög precision; explosiva vulkanutbrott 
sker ofta inom loppet av några timmar eller dagar (och sällan mer än veckor) och 
sedimentationen av tefra efter utbrottet sker normalt inom några dagar (Lowe, 2008; 2011). 
På en geologisk tidsskala blir dateringen av tefra därmed väldigt precis, något som är 
oerhört värdefullt i stratigrafiska studier då det möjliggör jämförelser mellan stratigrafier 
med tefrahorisonter som gemensamma tidsmarkörer, vilket man kallar en tidssynkron 
dateringsmetod (Lowe, 2011; Davies et al., 2012). Tefra är dessutom en särskilt pålitlig 
tidsmarkör då den är oberoende av fluktuationer i 14C-produktionen (Turney et al., 2004; 
Coulter et al., 2010). 

För forskare fungerar detta som ett verktyg för att synkronisera och länka samman data om 
geologi, naturgeografi, geomorfologi, paleoekologi, paleoklimatologi, vulkanologi, 
arkeologi, antropologi, etc. i tid och rum (Lowe, 2008). Detta har lett till en ökad förståelse 
för bland annat rekonstruktionen av dåtida klimatutveckling, och denna koppling mellan 
olika data och olika platser har inte varit fullt möjlig förrän under de senaste 15 åren 
(Björck et al., 1998). Samlingsnamnet för studierna och metoderna bakom detta verktyg är 
tefrokronologi, och denna vetenskap baseras på identifieringen och dateringen av 
tefraförekomster i stratigrafier samt lagarna om stratigrafi och geologisk succession (Lowe, 
2008; 2011; Davies et al., 2012). 

Ett exempel på ett lyckat forskningsprojekt där tefrokronologi har varit till stor hjälp är 
INTIMATE-projektet (INTegration of Ice-core, MArine and TErrestrial records) i området runt 
Nordatlanten. Detta forskningsprojekt går ut på att länka samman klimatarkiv från vitt 
spridda platser och tefrokronologi har blivit en nyckel till att lösa problemen genom 
synkronisering av olika stratigrafier (t.ex. Lowe, 2008; Davies et al., 2012). I samband med 
dessa studier har man dock även kunnat se de svagheter som finns inom tefrokronologins 
metodik och Davies et al. (2012) påpekar att noggrannhet i geokemiska analyser och 
dateringar är avgörande för metodens användbarhet, vilket också nämnts av bland andra 
Coulter et al. (2010). 
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Extrahering av ryolitisk tefra från sedimentprover sker i ett antal steg som beskrivs av 
Turney (1998). Dessa består, förenklat, av förbränning för eliminering av organiskt 
material, spädning i HCl för upplösning av karbonater, siktning för utsållning av ett visst 
partikelstorleksintervall, centrifugering i tung vätska för utsållning av ett visst 
densitetsintervall, centrifugering i vatten för rening av proverna samt slutligen montering 
med kanadabalsam, vilket bland annat gör att glaspartiklar framträder tydligt vid 
mikroskopering, på mikroskopglas. Det kvarvarande materialet bör innehålla en maximal 
koncentration av tefrapartiklar och preparaten genomsöks i ljusmikroskop med polariserat 
ljus för att identifiera dessa. Tefrapartiklarna identifieras genom sin form, genomskinlighet 
samt att de (då tefra är vulkaniskt glas) är amorfa, vilket innebär att de till skillnad från 
mineraler (som har kristallstruktur) inte syns genom ett polarisationsfilter (Hall & Pilcher, 
2002). 

Metoden som idag mer eller mindre är rutin för den kemiska analysen av tefra är 
elektronsondmikroanalys (EPMA, efter engelskans electronprobe microanalysis, även förkortad 
EMPA eller EMP). Den användes för analys av tefra först av Vassamillet & Caldwell (1969) 
och har sedan dess utvecklats till en välanvänd metod för kemisk analys av mineral, 
bergarter, glas, m.m. via information som fås genom elektronbombardering av materialet 
(Lowe, 2008). Bombardemanget genererar röntgenstrålning vars våglängder och 
energiintensitet återspeglar särskilda ämnen respektive deras kvantiteter i provet (Coulter et 
al., 2010). Normalt används någon, eller båda, av två olika analysmetoder: EDS (efter 
engelskans energy-dispersive spectrometry) och WDS (efter engelskans wavelength-dispersive 
spectrometry). Förenklat är EDS en snabbare men mindre precis metod än WDS. 

För så exakt identifiering av tefrans kemiska karaktär som möjligt analyseras en partikel i 
taget, då bulk-prover kan vara förorenade av annat material, och proverna bör renas och 
poleras före analysen (Lowe, 2011). Ett problem med EPMA är att laddning och 
värmeutveckling vid elektronbombardemanget kan modifiera provets kemiska 
komposition, vilket har lett till rekommendationer om begränsningar i 
strålningsintensiteten vid analysen (Hayward, 2011). 

På senare tid har också metoden laser-ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-
ICP-MS) börjat användas då den kan ge detaljerad information om spårämnen och REE 
(efter engelskans rare earth elements), vilket kan underlätta identifieringen av tefra (Lowe, 
2008). Även röntgenfluorescens (XRF, efter engelskans x-ray fluorescence) har testats som 
metod för att upptäcka tefraförekomster i borrkärnor via så kallad core-scanning, men 
verkar inte vara tillräckligt exakt för definitiv tefraidentifiering vid lägre koncentrationer 
(Kylander et al., 2012). 

 

I denna studie gjordes ett försök till att genom bland annat tefrokronologiska metoder 
korrelera stratigrafin av en borrkärna från södra Sverige med en borrkärna från samma 
plats i en tidigare studie (Björck & Wastegård, 1999) så att övergången yngre dryas–
preboreal kunde identifieras i lagerföljden. Vid denna tid (samma tidsperiod som 
övergången pleistocen–holocen), då den senaste glaciationen avslutades och den nuvarande 
interglacialen inleddes, skedde hastiga klimatförändringar vars spår kan observeras i 
lagerföljder i borrkärnor från exempelvis södra och mellersta Sverige (Björck et al., 1998; 
Björck & Wastegård, 1999). Samtliga åldrar som anges i texten är angivna i kalenderår BP 
(efter engelskans before present, det vill säga kalenderår före år 1950). 
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Figur 1. Provplatsens läge i Sverige. 

Metoder 

Provplatsen och borrkärnan 
Borrkärnan som analyserades i denna studie är 
tagen på 4,95–5,95 m djup på Fågelmossen i 
närheten av Rimforsa i Östergötland i södra 
Sverige (se Figur 1). Provplatsen ligger på ca 170–
175 m ö.h., vilket är ovanför högsta kustlinjen 
som ligger kring 140 m ö.h. i området, och enligt 
Björck & Wastegård (1999) består de kvartära 
sedimenten av främst varvig lera under samt 
morän över högsta kustlinjen. Området tros ha 
deglacierats omkring 12 000–11 000 år BP och i 
en tefraanalys av en borrkärna från platsen har 
höga koncentrationer av vad som identifierades 
som Veddeaskan hittats (Björck & Wastegård, 
1999), vars ursprung tros vara den isländska 
vulkanen Katla (Lacasse et al., 1995). Veddeaskan 
har identifierats i stora delar av nordatlanten med 
omgivningar, exempelvis på Grönland och Irland 
samt i Skottland och Norge (t.ex. Wastegård et al., 
2000; Turney et al., 2006), och har daterats till ca 
12 000 år BP i Sverige (Wastegård et al., 1998). 

Lagerföljden i den studerade borrkärnan går från gyttja i de översta 20 cm, till lergyttja vid 
ca 5,15–5,43 m djup, till gyttjelera vid ca 5,43–5,65 cm djup och till blek, siltig lera i de 
djupaste 30 cm. Växtmakrofossil syns sporadiskt i mindre mängder mellan 5,20–5,30 m 
med en större ansamling vid 5,22–5,24 m, samt vid 5,37 och 5,44 m. Färgen på kärnan blir 
generellt mörkare högre upp, vilket antas återspegla en ökning av innehållet av organiskt 
kol. Ett brott syns dock i form av ett ljusare parti i gyttjeleran mellan ca 5,55–5,65 m djup. 

 

Analys av organiskt kol 
Prover á ca 1 cm3 vardera skars ut på varannan centimeter längs med borrkärnan ned till 
5,75 m djup och under detta på var femte centimeter (då det förväntades vara låga halter 
kol på detta djup, bedömt efter en högre lerhalt). Proverna torkades i 105°C över en natt 
och maldes sedan ned med mortel för att torka i 105°C ytterligare några timmar. Ca 190 mg 
av varje prov vägdes upp och brändes i 550°C varvid det organiska kolet förbrändes och 
kolhalten uppmättes med en Eltra CS 500-kolanalysator. Kolanalysens resultat användes 
för stratigrafisk korrelation utöver tefraidentifieringsförsöket. 

 

XRF-scanning 
Borrkärnan skannades med XRF-teknik (röntgenfluorescens) i en Cox Analytical Systems 
Itrax XRF Corescanner inställd på 30 kV och 35 mA med ett stegintervall av 1 mm och en 
exponeringstid på 40 sekunder per steg. XRF-skanningen gav en ungefärlig uppfattning om 
var i borrkärnan tefra skulle kunna finnas genom att ge preliminär information om det 
kemiska innehållet i lagerföljden. 
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Extrahering och mikroskopering av tefra 
Prover á 5 cm vardera skars ut på längden längs ena sidan av borrkärnan och placerades i 
deglar. Dessa prover brändes i 550°C i 2 timmar för att sedan krossas och läggas i HCl-
lösning (10 %) i 10 ml-provrör över en natt (i ca 16 timmar). Proverna siktades därefter 
med masktätheter på 25 μm och 80 μm så att materialet mellan dessa partikelstorlekar 
sållades ut. Detta späddes med vatten och centrifugerades i en Heraeus Multifuge S1 med 
2 500 varv per minut i 10 minuter. 

Vattnet hälldes sedan av och provrören fylldes upp halvvägs med den tunga vätskan 
natriumpolywolframat (SPT, efter engelskans sodium polytungstate) spädd till densiteten 
2,3 g/cm3. Proverna centrifugerades med 2 500 varv per minut i 15 minuter med minimal 
inbromsning tre gånger, så att material med en densitet under 2,3 g/cm3 flöt till ytan och 
kunde hällas bort efter varje enskild centrifugering. Sedan centrifugerades proverna med 
samma metod men med SPT spädd till 2,5 g/cm3 två gånger, så att material med en 
densitet över 2,5 g/cm3 sedimenterades på botten av provrören. 

Det flytande materialet från den första centrifugeringen i SPT á 2,5 g/cm3 hälldes av till nya 
provrör och späddes med vatten för att sedan centrifugeras i 10 minuter, varefter vattnet 
hälldes av och det flytande materialet från den andra centrifugeringen i SPT á 2,5 g/cm3 
hälldes av till de nya provrören. Dessa centrifugerades sedan i 10 minuter totalt fyra gånger 
till, med avhällning och spädning med vatten mellan varje centrifugering, för att rena 
proverna från främst spår av SPT. 

Två till tre droppar av det kvarvarande materialet från varje prov – som efter extraheringen 
bör innehålla en maximal koncentration av eventuell tefra – lades på var sitt mikroskopglas 
med hjälp av pasteurpipetter och torkades på en värmeplatta ställd till ca 150°C. De 
torkade proverna monterades med kanadabalsam och mikroskopglasen genomsöktes sedan 
efter tefrapartiklar i Leica DLMB- och DMLP-ljusmikroskop med polariserat ljus. 

Metoden för extrahering och mikroskopering upprepades efter den första 
mikroskoperingen med prover á 1 cm vardera längs de djupaste tio centimetrarna av 
borrkärnan (det vill säga djupet 5,85–5,95 cm, se motivering under Andra mikroskoperingen 
på sidan 8). 

 

Kemisk analys genom elektronmikroskopering 
Den nedersta centimetern av kärnan förbereddes för kemisk analys genom att kokas i 
ca 50 ml H2SO4-lösning (95–97 %) med några tiotal droppar HNO3-lösning (65 %) på en 
värmeplatta ställd till 300°C. Detta späddes med vatten för att minska syrakoncentrationen 
och siktades, tyngdseparerades samt renades sedan enligt samma metod som är angiven 
under Extrahering och mikroskopering av tefra ovan (undantaget att endast en centrifugering i 
2,3 g/cm3-SPT var nödvändig). Ett par droppar av det resterande materialet i provet 
monterades på tre ”stubbar” till elektronmikroskoperingen. 

Proverna genomsöktes efter tefra med ett Philips XL30 ESEM FEG-elektronmikroskop 
(efter engelskans field emission gun) med BSE (efter engelskans back-scattered electron detector), 
lågvakuum (0,3 mB) och 20 kV strålningsintensitet. Kemisk analys genomfördes med en 
Oxford Instruments INCA x-act EDS-analysator med den tillhörande programvaran 
INCA. 
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Figur 2. Organisk kolhalt i borrkärnan, angiven i procent. Resultaten från kolanalysen stämde väl 
överens med förväntningarna utifrån borrkärnans utseende och var jämförbara med resultaten från den 
tidigare studien av Björck & Wastegård (1999). 
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Analys av organiskt kol 
Resultaten från kolanalysen (se Figur 2) stämde väl överens med förväntningarna utifrån 
borrkärnans utseende och resultaten från den tidigare studien av Björck & Wastegård 
(1999). Värdena var betydligt lägre än i den tidigare studien i nedre delen av kärnan, men 
verkar rimliga med tanke på den höga lerhalten. Den relativa ökningen av organiskt kol 
från kärnans botten och uppåt är dock jämförbar med resultaten från den tidigare studien. 

En särskilt användbar referenspunkt är de två topparna mellan 5,65–5,75 m djup, då de 
syns tydligt även i resultaten från Björck & Wastegård (1999). Samma sak kan nämnas om 
svackan strax över 5,55 m djup, som sticker ut från en annars stabil ökning av 
kolinnehållet. Den mer långsträckta svackan vid 5,60–5,65 m djup kan motsvara det 
iakttagna ljusare partiet i borrkärnan och den större toppen mellan 5,15–5,25 stämmer 
överens med den större ansamlingen makrofossil (se Provplatsen och borrkärnan på sida 5). 

 

XRF-scanning 
Av de ämnen man använder för att kemiskt identifiera tefra enligt Turney (1998) 
analyserades Si, Ti, Al, Fe, Mn, Ca och K i XRF-scanningen (se Figur 3). Samtliga av dessa, 
utom Al (som tillsammans med Si noterades som mindre pålitliga värden vid analysens 
genomförande), uppvisade en generell ökning djupare i borrkärnan, vilket verkar rimligt 
med tanke på minskningen av organiskt innehåll och en förmodad ökning av minerogent 
innehåll. Gemensamma toppar i värdena indikerar att större tefrakoncentrationer skulle 
kunna vara möjliga vid ca 720, 760, 820, 860, 900 samt 980 mm (vilket motsvarar 5,67, 
5,71, 5,77, 5,81, 5,85 respektive 5,93 m djup i borrkärnan). 
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Figur 3. Resultaten från XRF-scanningen av borrkärnan gav en ungefärlig uppfattning om var i 
kärnan tefra skulle kunna finnas. Gemensamma toppar i värdena för vissa ämnens förekomster (Si, Ti, 
Mn, Ca och K till vänster samt Fe till höger) indikerar att större tefrakoncentrationer skulle kunna vara 
möjliga vid ca 720, 760, 820, 860, 900 samt 980 mm från kärnans topp (vilket motsvarar 5,67, 5,71, 
5,77, 5,81, 5,85 respektive 5,93 m djup i borrkärnan). 
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Första mikroskoperingen 
Vid den första mikroskoperingen (av femcentimetersproverna längs med hela borrkärnans 
längd) hittades endast en möjlig tefrapartikel, denna på 5,55–5,60 m djup. Detta innebär att 
inga tefrakoncentrationer stora nog för en mer specifik extrahering hittades i den första 
mikroskoperingen. 

 

Andra mikroskoperingen 
Eftersom Veddeaskan tidigare har hittats i en borrkärna från provplatsen av Björck & 
Wastegård (1999) jämfördes resultatet från kolanalysen med kolinnehållet dokumenterat i 
den tidigare studien för att uppskatta på vilket djup Veddeaskan skulle kunna finnas i 
borrkärnan i denna studie. I den tidigare studien fanns Veddeaskan på ca 5,80 m djup, och 
efter att ha uppskattat vilket djup detta motsvarar i borrkärnan i denna studie via 
kolinnehållsjämförelsen bestämdes att en ny extrahering skulle göras på varje av de djupaste 
tio centimetrarna av borrkärnan (det vill säga djupet 5,85–5,95 cm). Det bör nämnas att vid 
denna provtagning hade borrkärnan hunnit torka i sina lerigare lager och därmed är djupen 
inte helt exakta. 
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Figur 4. Åtta av de troliga tefrapartiklar som hittades på 5,94–5,95 m djup vid den andra 
mikroskoperingen, med ungefärliga storleksangivelser. 

Vid den andra mikroskoperingen hittades vad som kan antas vara den ryolitiska 
komponenten av Veddeaskan på 5,94–5,95 m djup, det vill säga i det nedersta provet som 
togs i kärnan. Åtta av de påträffade partiklarna fotograferades (se Figur 4). Deras storlekar 
varierade från ca 25 μm upp till ca 90 μm och de flesta hade en något utsträckt form samt 
var helt transparenta. Ytterligare tre möjliga tefrapartiklar av okänt ursprung hittades på 
5,86–5,87 m djup. 

 

Kemisk analys genom elektronmikroskopering 
Inga tefrapartiklar hittades vid elektronmikroskoperingen. Partiklarna identifierades efter 
form och storlek och misstänkta partiklar analyserades kemiskt, men de flesta av de 
närmare fyrtio analyserade partiklarna visade sig vara pyroxen eller andra mineraler. 

 



Simon Larsson 

 10 

Figur 5. Till vänster 14C-datering, organisk kolhalt, tefrakoncentration och hasselpollenfynd från den 
tidigare studien av Björck & Wastegård (1999). Bilden används med författares tillstånd. 
Till höger resultatet från kolanalysen i denna studie i kombination med markörlinjer för 1. 14C-ålder 
applicerad från den tidigare studien, motsvarande ca 11 030 år BP, och 2. den antagna Veddeaskan på 
5,94–5,95 m djup, motsvarande ca 12 000 år BP, samt streckad linje 3. som representerar den uppskattade 
tidpunkten för övergången yngre dryas–preboreal (pleistocen–holocen) vid ca 11 650 år BP. 

Diskussion 
Tefraförekomsten på 5,94–5,95 m djup stämmer ganska väl överens med det förväntade 
djupet för Veddeaskan utefter kolinnehållsjämförelsen med den tidigare studien, och kan 
också ha ett samband med XRF-analysens topp vid 5,93 m djup (se XRF-scanning på sida 7 
samt Figur 3). Vissa av partiklarnas utseende stämmer dessutom mycket väl överens med 
tidigare beskrivningar av Veddeaskan (t.ex. Mangerud et al., 1984; Turney, 1998; Björck & 
Wastegård, 1999) i och med partiklarnas långsträckthet samt avsaknad av håligheter (vilket 
normalt förekommer i tefrapartiklar men inte har observerats i Veddeaskan). 

Resultaten från kolanalysen kombinerat med fyndet av den antagna Veddeaskan gör att 
stratigrafin av den studerade borrkärnan kan korreleras med resultaten från den tidigare 
studien av Björck & Wastegård (1999). Den 14C-datering av hasselns invandring som syns 
längst till vänster i grafen från den tidigare studien i Figur 5 nedan kan appliceras till 
stratigrafin av borrkärnan i denna studie, vilket representeras av markörlinjen vid punkt 1 i 
kolinnehållsgrafen till höger. Detta markerar tidpunkten då den organiska produktionen 
ökade kraftigt efter deglaciationen, vilket stämmer överens med den tydliga ökningen av 
kolinnehållet vid samma djup. 

Tefraförekomsten vid 5,94–5,95 m djup representeras av markörlinjen vid punkt 2. 14C-
dateringen vid punkt 1 motsvarar 11 030 ± 187 år BP (kalibrerad med CalPal från 14C-ålder 
angiven i Björck & Wastegård, 1999) och tefrafyndet vid punkt 2 motsvarar ca 12 000 år 
BP (efter dateringen av Veddeaskan enligt Wastegård et al., 1998). Sänkan i kolinnehållet 
vid ca 5,65 m skulle kunna representera den preboreala oscillationen, en period av kallare 
klimat i början av holocen, vilken är daterad till ca 11 150–11 300 år BP (Björck et al., 
1997). Med hjälp av dessa dateringar kan man uppskatta att deglaciationen som enligt 
Björck & Wastegård (1999) skedde kring 11 000–12 000 år BP i området motsvaras av 
ungefär 5,55–5,95 m djup i den studerade borrkärnan. Detta verkar även rimligt med 
hänsyn till kolinnehållet. 
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Övergången yngre dryas–preboreal (pleistocen–holocen) är definierad som 11 650 ± 99 år 
BP enligt Walker et al. (2009). Genom att relatera till dateringarna som nu applicerats till 
stratigrafin av borrkärnan i denna studie via tefrokronologiska metoder och jämförelse av 
organiskt kolinnehåll kan övergången yngre dryas–preboreal uppskattas till ca 5,80 m djup, 
vilket representeras av den streckade markörlinjen vid punkt 3 i Figur 5. 

Halten organiskt kol är lågt i första delen av holocen i den studerade borrkärnan, trots att 
det normalt sett sker en kraftig ökning av den organiska produktionen från och med 
övergången pleistocen–holocen. Detta kan möjligen förklaras av att området omgavs och 
påverkades av de kalla issjö- och ishavsförhållanden som rådde i Baltiska issjön och 
Yoldiahavet fram till ca 11 000 år BP (t.ex. Björck, 1995). 

Det bör även noteras att Veddeaskans kemiska profil inte kunde verifieras i studien och att 
tefraförekomsten på 5,94–5,95 m djup i borrkärnan endast kan antas vara Veddeaskan. 
Avsaknaden av tefra i proverna vid elektronmikroskoperingen skulle kunna bero på 
mänskliga fel vid provförberedelserna. Det är troligt att provet som togs för den kemiska 
analysen inte var av samma material som det prov där tefra identifierades vid 
ljusmikroskoperingen, då den allra nedersta delen av borrkärnan hade torkat, spruckit och 
smulat sönder vid förberedelsen inför den kemiska analysen. Det är även möjligt att den 
verkliga toppen i tefrakoncentrationen ligger något djupare än ryssborren nådde vid 
provtagningen på Fågelmossen. För att synkronisera stratigrafierna med större säkerhet 
skulle även fler tefror och/eller andra dateringar vara önskvärda. 

 

Slutsats 
Genom att kombinera tefrokronologiska metoder med främst analys av organiskt kol i den 
studerade borrkärnan från Fågelmossen i södra Sverige kan stratigrafin korreleras med 
resultaten från en tidigare studie av en borrkärna från samma provplats så att tiden kring 
deglaciationen i området kan identifieras vid ca 5,55–5,95 m djup och övergången yngre 
dryas–preboreal (pleistocen–holocen) kan uppskattas till ca 5,80 m djup i borrkärnans 
stratigrafi. Detta utgår dock från antagandet att den påträffade tefran är Veddeaskan från ca 
12 000 år BP, vilket inte kunde bekräftas via kemisk analys, samt att 14C-dateringen från 
den tidigare studien applicerats korrekt. 
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