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SAMMANFATTNING. Studien behandlar tefrokronologi på Färöarna under tidig ho-

locen. Tefrokronologi är en tidssynkron dateringsmetod med hög precision där tefra 

identifieras och korreleras till kraftiga vulkanutbrott.  Färöarna utmärker sig för studier 

inom klimatutveckling eftersom de befinner sig mellan sub-arktiska och atlantiska vat-

tenmassor. Färöarnas lämplighet för tefrokronologiska studier nämns redan i Thorarins-

sons doktorsavhandling 1944. Syftet med studien är att identifiera och datera tefrahori-

sonter för att kunna jämföra resultatet med klimatutvecklingen under tidig holocen. De 

metoder som har använts är strukturanalys, analys av organiskt kol och mikroskopering 

av tefra. Tefra räknades vid fyra horisonter, av dessa bestod tre av ryolitisk tefra och en 

av basaltisk tefra. De tre ryolitiska horisonterna kan möjligtvis motsvara Hässeldalentef-

ran, Askja S/10ka och L-274 i studien av Lind och Wastegård (2011). Den basaltiska 

horisonten är identifierad som Saksunarvatntefran.  

Nyckelord: Tefrokronologi, tefra, Färöarna, tidig holocen, Saksunarvatntefra.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Tefrokronologi är en tidssynkron dateringsmetod med hög precision där tefra identifie-

ras och korreleras till kraftiga vulkanutbrott (Lowe, 2011). Metoden innebär att horison-

ter länkas stratigrafiskt mellan olika platser. Horisonterna bildas då tefran sedimenterar i 

t.ex. sjöar och hav eller bildar lager i torvmossar eller i glaciäris (Lowe, 2011). Tefran 

identifieras med hjälp av fysiska, mineralogiska och kemiska egenskaper och dess ka-

raktäristiska drag brukar kallas för dess fingeravtryck (Lowe, 2008; Gehrels et al., 

2008). 

Vid kraftiga vulkanutbrott frigörs stora mängder tefra som sprids över långa distanser 

med hjälp av vind. Sedimentationstiden hos partiklarna varierar inom ett tidsintervall på 

några minuter till månader (Lowe, 2011). På grund av den snabba sedimentationen och 

den stora spridningen kan en identifierad horisont synkroniseras till andra platser där 

samma horisont påträffats (Lowe, 2008). För att få så exakta dateringar som möjligt 

inom bland annat paleoklimat, paleomiljö och arkeologi är studier inom tefrokronologi 

är användbara. Identifierade tefrahorisonter kan korreleras mellan olika klimatarkiv så-

som isborrkärnor och sedimentkärnor, vilket möjliggör jämförelse av klimatarkiv från 

olika plaster (Lind och Wastegård, 2011). 

De horisonter som inte är synliga för ögat kallas för kryptotefra (Lowe, 2011). Kryp-

totefra kan färdas långa distanser och ursprungskällan är ofta vulkanutbrott med avstånd 

på mer än 1500 km från sedimentationsplatsen, dessa horisonter kan vara mycket tunna 

(Hunt och Hill, 2001). Med hjälp av kryptotefra kan tefrokronologi appliceras på platser 

avlägsna från vulkanisk aktivitet (Gehrels et al., 2008). Kryptotefra kan påträffas i torv, 

sjösediment, marina sediment, aeoliska sediment eller i isborrkärnor (Lowe, 2008). 

Tefrokronologi i modern tid tillämpades för första gången av Sigurdur Thorarinsson i 

samband med hans doktorsavhandling 1944 på dåvarande Stockholms högskola (nu; 

Stockholms universitet) (Wastegård och Boygle, 2012). Avhandlingen behandlade te-

frokronologi på Island, som har goda förutsättningar för tefrokronologi på grund av dess 

höga vulkanism och snabba torvbildning (Thorarinsson, 1944). Termen tefrokronologi 

föreslogs av Thorarinsson (1944) där ordet tefra kommer från grekiskans tephra som 

betyder aska. Tefra utgörs av okonsoliderat pyroklastiskt material och är oberoende av 

dess storlek (Lowe, 2008).  

Färöarna utmärker sig för studier inom klimatutveckling eftersom de befinner sig 

mellan sub-arktiska och atlantiska vattenmassor (Andresen et al., 2006). På grund av 

angränsningen till Norska strömmen och inverkan av cykloner från väst har Färöarna en 

hög känslighet för registrering av regionala klimatvariationer (Olsen et al., 2010). Fär-

öarnas lämplighet för tefrokronologiska studier nämndes redan i doktorsavhandlingen 

av Thorarinsson (1944) där isländska tefrahorisonter uppgavs kunna synkroniseras med 

horisonter på Färöarna, Brittiska öarna och i Skandinavien. Förutom närheten till Island 

har Färöarna en hög nederbördsmängd, vilket har en betydande inverkan på förutsätt-
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ningarna för tefrokronologi eftersom tefra ofta faller ned med nederbörden (Wastegård 

och Davies, 2009).  

Under Weichselistiden täcktes Färöarna av ett lokalt istäcke med en höjd på minst 

700 m över havet (Humlum, 1998). Det är oklart när isen retirerade men pollenanalyser 

och 
14

C-dateringar tyder på att glaciärer fanns kvar i stora dalgångar fram till början av 

holocen (Sejrup et al. 2005).  

Vår nuvarande tidsepok är holocen som är en interglacial som startade för ungefär 

11 500 kal BP (kalenderår before present; före nutid; före 1950 e.kr.) med en snabb upp-

värmning (Andresen et al., 2006). Under tidig holocen var klimatet på Färöarna varmare 

än dagens klimat och mer dynamiskt. Landskapet bestod till stor del av sluttningar som 

var starkt påverkade av frost och vind samt grovkorniga jordarter som formats av ett 

kontinentalt klimat med en öppen vegetation (Olsen et al., 2010). Omkring 10 300 kal 

BP inträffade en kortvarig nedkylning. Orsaken till denna kan ha vart en minskad termo-

halin cirkulation i nordatlanten (Björck et al., 2001). Ungefär vid 10 000 kal BP över-

gick klimatet till att bli mer maritimt 

och vegetationen övergick till att do-

minerades av gräs- och starrväxter 

som så småningom utvecklas till 

buskvegetation (Olsen et al., 2010). 

Den varmaste delen av holocen kallas 

Holocene Climatic Optimum (HCO) 

och varade mellan ca 9500–6500 kal 

BP (Andresen et al., 2004). 

Tidigare studier av tefrokronologi 

på Färöarna har gjorts av bland annat 

Mangerud et al.(1986), Wastegård et 

al. (2001), Wastegård (2002), Ras-

mussen et al. (2003) och Lind och 

Wastegård (2011). Vid studien av 

Lind och Wastegård (2011), som ut-

fördes vid Høvdarhagimyren (Fig. 

1b), påträffades sju olika horisonter 

(Tabell 1). För den här studien är sex 

av dessa horisonter relevanta; Hässel-

dalentefran, Askja-S/10ka, Saksunar-

vatntefran, L-274, Høvdarhagitefran 

och Skopuntefran. Saksunarvatntef-

ran utmärkte sig från de övriga hori-

sonterna genom att vara den enda 

synliga horisonten. 

 

Figur 1. Översiktskarta över Färöarna. A visar 

Färöarnas läge i norra Europa och B är en 

översikt över Färöarna. Källa: Lind och Waste-

gård (2011) med modifieringar.   
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Tabell 1. Identifierade tefrahorisonter vid studien av Lind och Wastegård, (2011).  

Tefra Djup Typ av 

tefra 

Utseende hos partik-

larna 

Ursprungs

vulkan 

Ålder 

Sandoy A 

och B 

A: 418 

cm 

B: 410 

cm 

Basaltisk 

 

Ljusbrun till oliv-

grön färg 

Veidivötn-

Bárdar-

bunga? 

A: 11 360 – 

11 300 kal BP 

B: ca 100 år 

yngre 

 

Hässeldalen 418 cm Ryolitisk  Tunn, färglös och 

bubblig 

Snæfell-

sjökull 

eller Hekla  

 

11 300 

kal BP 

Askja-S/10 

ka 

300 cm Ryolitisk  Färglösa partiklar, 

ofta med räfflor och 

små bubblor 

 

Askja 10 800 

kal BP 

Saksunar-

vatn 

287 cm Basaltisk  Kraftigt brun färg Grímsvötn 10 347 ± 89 

kal BP 

 

L-274 (oi-

dentifierad) 

274 cm Ryolitisk  Färglösa, ofta 

långsträckta och med 

få men stora bubblor 

 

Oidentifie-

rad 

10 325 – 

10 125 kal BP 

Høvdarhagi 220–

215 cm 

Ryolitisk Ryolitiska färglösa 

partiklar ofta striera-

de, långsträckta med 

stora bubblor. 

 

Torfajö-

kull? 

9850 – 9600 

kal BP 

Skopun 219 cm Dacitisk Gråbruna partiklar 

ofta räfflade och 

långsträckta med 

stora bubblor 

Katla 9850 – 9650 

kal BP 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att självständigt med hjälp av handledare genomföra en 

vetenskaplig studie inom ett begränsat ämnesområde. Studien görs inom ämnesområdet 

tefrokronologi och innefattar preparering och mikroskopering av tefra, analys av orga-

niskt kol samt strukturanalys av tidigholocena sjösediment från Färöarna. Målet är att 

identifiera och datera tefrahorisonter för att sedan kunna jämföra resultatet med klimat-

utvecklingen under tidig holocen. Ett annat syfte är att tillämpa en ny metod och appli-

cera den kunskap som kandidatutbildningen i geovetenskap har gett. Målgruppen för 

arbetet är studenter studerande på grundnivå inom geovetenskap och geografi.  

Frågeställningen inför arbetet är:  

- Hur många och vilka tefrahorisonter kan identifieras i den studerade sediment-

kärnan? 

- Hur kan resultatet jämföras med klimatutvecklingen under det berörda tidsspan-

net?  
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2. Metod och studieområde  

De metoder som använts för att undersöka klimatutvecklingen under tidig holocen är 

strukturanalys för att undersöka sedimentationsmiljö och analys av organiskt kol för att 

identifiera tillväxten i avrinningsområdet. För att identifiera tefrahorisonter i sedimenten 

har mikroskopering av tefra använts. Material för laborationerna hänvisas till Bilaga 1.  

2.1 Strukturanalys 

Strukturanalysen bestod av en makro- och mikroskopisk strukturanalys. Den makrosko-

piska strukturanalysen genomfördes för att få en uppfattning om sedimentens samman-

sättning och för att identifiera övergångar i stratigrafin. Sedimentens sammansättning 

och stratigrafi bedömdes utifrån färg och konsistens. Eftersom sedimentkärnan är upp-

tagen 2009 kan färgen ha förändrats något till följd av oxidation. 

Den mikroskopiska strukturanalysen gjordes för att identifiera skillnader i innehållet 

i kärnans stratigrafi på mikroskopisk nivå och innefattade preparering av prover och 

mikroskopering. Vid prepareringen av proverna placerades ett ca 1 mm stort jordprov 

på ett täckglas där en droppe destillerat vatten (H2O) tillsattes. Preparaten mikroskope-

rades med x10 förstoring. Vid mikroskoperingen uppskattades innehållet av diatoméer, 

organogent och minerogent material.  

2.2 Analys av organiskt kol  

Analys av organsikt kol gjordes med hjälp av kolanalysatorn Eltra CS 500, där resultatet 

blir i procent organisk kol av provet. För analysen togs prover på ca 1 cm
3
 med ett in-

tervall på 2 cm från hela sedimentkärnan och torkades i ugn på 105
o
C över natten. När 

proverna var torra mortlades de till ett homogent pulver för att återigen torkas i 105
o
C i 

minst en timme. Därefter placerades proverna i exsickator fram tills användning. Vid 

analysen vägdes 150–200 mg av varje prov upp i vågskepp för att genomgå analysen i 

kolanalysatorn, som låg på en temperatur runt 550
o
C.  

2.3 Tefraanalys  

Metoden för tefraanalysen skedde enligt Dugmore et al. (1995) och Turney (1998). 

Proverna för tefraanlays preparerades i två steg. Det första steget innebar att hela kärnan 

genomsöktes efter tefra i 5 cm långa segment. Vid den andra prepareringen togs 1 cm
3
 

prover ut vid nivåer med identifierad tefra. Alla tefrapartiklar i 1 cm
3
 proverna räknades 

för att få en uppfattning om koncentrationen.  

2.3.1 Preparering av prover  
Centrifugeringen refereras i studien till program 1 och program 2. Centrifugering med 

program 1 innebar start på 9 (centrifugens högsta hastighet), broms på 1 (centrifugens 

minsta hastighet), RPM (Revolutions Per Minute) 2500 under en tid på 15 minuter. 

Centrifugering med program 2 innebar start på 9, broms på 9, RPM 2500 och tiden 15 

minuter.  

Proverna från sedimentkärnan placerades i deglar för att bränna bort organiskt mate-

rial. Proverna brändes i 4,5 timmar i ugn med en temperatur på 550
o
C. De brända pro-

verna fick svalna i exsickator. Därefter sönderdelades de försiktigt och placerades i 
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provrör som var markerade med plats, djup och B för basaltisk. Saltsyra (HCl) tillfördes 

ungefär upp till 9 ml markeringen på provrören för borttagning av karbonater. Proverna 

fick stå minst två dygn för att få en fullständig reaktion. Vid nästa steg centrifugerades 

proverna med program 2 för att ta bort HCl, som sedan hälldes bort som avfall. Provrö-

ren fylldes därefter med destillerat H2O, skakades och centrifugerades med program 2 

för tvättning. Efter centrifugeringen hälldes vätskan av. Tvättningen genomfördes två 

gånger och därefter fylldes provrören återigen med destillerat H2O. De tvättade prover-

na siktades genom masktätheten 80 µm och 25 µm. Sediment mellan 80 µm och 25 µm 

sparades och återfördes till provrör B som fylldes med destillerat H2O.  

 

2.3.2 Tyngdseparering 
Tyngdsepareringen genomfördes för att i första steget ta bort material lättare än 2,3 

g/cm
3
 och i andra steget separera ryolitisk och basaltisk tefra. I tyngdsepareringen an-

vändes provrören markerade med B och refereras i texten till B-proverna och nya prov-

rör markerade med plats, djup och R för ryolitisk, refererade i texten till R-proverna. 

Efter centrifugeringarna filtrerades SPT för återvinning.     

Vid första steget av tyngdsepareringen centrifugerades B-proverna med program 2 

för att ta bort vatten. Efter centrifugeringen hälldes vattnet av och provrören fylldes till 

hälften med SPT med en densitet på 2,3 g/cm
3
 och centrifugerades med program 1. 

Därefter hälldes SPT 2,3 g/cm
3
 bort från B-proverna. Denna process genomfördes två 

gånger.  

Vid det andra steget av tyngdsepareringen fylldes B-proverna till hälften med SPT 

med en densitet på 2,5 g/cm
3
 och centrifugerades i program 1. Den översta delen av B-

proverna, som bestod av material lättare än 2,5 g/cm
3
 men tyngre än 2,3 g/cm

3
, hälldes i 

R-proverna. B-proverna fylldes till hälften med SPT 2,5 g/cm
3 

för ytterligare en tyngd-

separering och R-proverna fylldes med destillerat H2O för tvättning. Samtliga prover 

centrifugerades med program 1. Efter centrifugeringen hälldes vattnet av från R-

proverna och den översta delen av B-proverna hälldes över till R-proverna. Samtliga 

prover fylldes med destillerat H2O och centrifugerades med program 1. Vätskan hälldes 

av efter centrifugeringen och provrören fylldes med destillerat H2O för tvättning som 

genomfördes tre gånger.     

   

2.3.3 Framställning av mikroskoppreparat  
Processen genomfördes för samtliga prover där proverna först centrifugerades med pro-

gram 2. Därefter hälldes vattnet av och det kvarvarande provet togs upp med hjälp av en 

glaspipett. Sedimentet droppades på ett objektglas placerat på en värmeplatta med tem-

peraturen 150
o
C. När det kvarvarande vattnet dunstat tillfördes kanadabalsam till provet 

som omrördes med hjälp av en tändsticka. Täckglas placerades på provet och preparatet 

togs bort från värmeplattan.  

 

2.3.4 Första mikroskoperingen  
Vid första mikroskoperingen gjordes en bedömning om tefra fanns i preparaten. Detta 

gjordes på prover med ett intervall på 5 cm. Varje 5 cm prov motsvarades av två mikro-
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skoppreparat; ett för ryolitisk tefra och ett för basaltisk tefra, vilket motsvarade totalt 

40st preparat. Vid mikroskopering av tefra i ljusmikroskop användes PPL (eng. Plane 

Polarised Light) där tefra urskiljdes genom dess utseende såsom färg och form, och 

XPL (eng. Cross Polarised Light) eftersom tefrapartiklar är amorfa (Swindles et al., 

2010). Tefra identifierades på ett flertal nivåer och ett urval gjordes av de nivåerna med 

den högsta uppskattade mängden tefra för 1 cm
3
 prover.  

 

2.3.5 Andra mikroskoperingen  
Vid den andra mikroskoperingen räknades tefra på de utvalda djupen från första mikro-

skoperingen. För prepareringen togs 1 cm
3
 prover togs ut längs hela 5 cm segmentet 

med hjälp av spatel och spruta. Därefter genomgick proverna samma process för prepa-

rering av mikroskoppreparat som vid första mikroskoperingen, det vill säga; prepare-

ring, tyngdseparering och framställning av mikroskoppreparat. 

Vid mikroskoperingen räknades antal tefrapartiklar på sju rader av mikroskopglasen 

med x20 förstoring. Medelvärdet av antalet tefrapartiklar från varje mikroskoppreparat 

multiplicerades med antalet rader på preparatet för att få fram den totala mängden. Ryo-

litisk tefra räknades på tre olika djupintervall; 230–225 cm, 210–205 cm och 165–160 

cm. Basaltisk tefra räknades på djupet 200–195 cm. Detta motsvarar 20st mikroskop-

preparat. Syftet med att räkna tefrapartiklar är att identifiera startdjupet för varje hori-

sont, vilket innebär den tidpunkt som askan deponerades. För identifiering av de ryoli-

tiska horisonterna användes studien av Lind och Wastegård (2011) med Saksunarvatn-

tefran som referensnivå. 

2.4 Lokalbeskrivning 

Färöarna är en ögrupp tillhörande Danmark beläget i norra Atlanten som består av 18 

öar med en total storlek på 1399 km
2 

(Fig. 1). Färöarna är beläget intill Norska ström-

men, som är en styrande klimatfaktor (Olsen et al., 2010). Dagens klimat är maritimt, 

blåsigt, fuktigt och karakteriseras av milda vintrar och svala somrar. Stromfrekvensen är 

hög, framförallt under höst- och vintermånaderna (Cappelen, 2012). Mätningar utförda 

av Danske Meterologiske Institut (DMI) mellan 1961–1990 på Vitin í Akrabergi, Suðu-

roy (Fig. 1b), visar en medeltemperatur på 3,8
o
C i januari och 10,0

o
C i augusti. Årsme-

delnederbörden vid mätstationen ligger på 884 mm fördelat på 173 regndagar där den 

högsta nederbördsmängden fås under vinterhalvåret. Nederbördsmängden är högre i de 

norra och östra delarna av Färöarna med den högsta uppmätta medelnederbörden i 

Hvalvík (Fig. 1b) på 3261 mm fördelat under 243 regndagar (Vedrid).  

Sedimentkärnan är upptagen med ryssborr år 2009 från Fámjinmyren (N 61,51758
o
,
 

W 06,86969
o
) (Fig. 1b). Kärnan består av sjösediment och har en längd på 100 cm från 

ett djup på 150–250 cm under markytan. Fámjinmyren ligger i ett område som heter 

Fámjin beläget på Färöarnas sydligaste ö, Suðuroy. Området är beläget vid en vik på 

öns västkust omgivet av berg.  
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3.  Resultat 

3.1 Strukturanalys 

Från den makroskopiska strukturanalysen kan kärnan storskaligt delas i fem olika se-

kvenser. Dessa sekvenser är silt, silt med ökande halt organiskt material, lergyttja, dia-

tomégyttja och tefra (Fig. 2a). Indelningen utgår från en uppskattning av sedimentens 

innehåll och fysiska egenskaper i form av konsistens och utseende. Kärnan beskrivs 

nerifrån. Sekvensen med silt finns på djupet 250–248 cm, den har en brun färg och en 

hård och sträv konsistens. Mellan 248–239 cm djup finns en gradvis övergång från silt 

till lergyttja. Övergången har en ljusare brun färg än föregående sekvens av silt och 

konsistensen är mjukare och slätare. Djupet 239–200 cm består av lergyttja som är ho-

mogen och innehåller få hela växtdelar. Färgen är brun med några undantag där den blir 

något gråare. Konstaterandet att sekvensen består av lergyttja är baserat på omräkning 

av halten organiskt kol till halten organiskt material. Vid omräkningen multipliceras 

procenten organiskt kol med en faktor mellan 1,45 till 2,5 (Veres, 2002). Vid omräkning 

med den högsta faktorn blir resultatet att djupet mellan 239–200 cm innehåller som 

mest 18 % organiskt material. Vid 200 cm går en skarp gräns mellan lergyttja och dia-

tomégyttja. Diatomégyttjan fortsätter upp till 150 cm djup och består av en homogen 

massa med få hela växtdelar. Konsistensen är mjuk och färgen är ljust beige med gråare 

skiftningar på vissa ställen. Tolkningen att sekvensen består av diatomégyttja och inte 

diatomit är baserad på att den uppskattade halten diatoméer vid den mikroskopiska 

strukturanalysen ligger mellan intervallet för diatomégyttja (20–60 %). För att uppnå 

kriterierna för diatomit ska halten diatoméer vara mer än 60 % (SGU, 1990). I diatomé-

gyttjan finns en synlig horisont med basaltisk tefra mellan 194–192 cm djup. Horisonten 

är identifierad som Saksunarvatntefran, eftersom den tidigare har identifierats synlig på 

Färöarna (Lind och Wastegård, 2011). Denna horisont är svart till färgen och konsisten-

sen är hårdare och strävare än diatomégyttjan.  

Den mikroskopiska strukturanalysen genomfördes längs hela kärnan med ett intervall 

på 2 cm. Resultatet visar att provet vid 248 cm nästan enbart består av minerogent mate-

rial. Provet vid 246 cm består av ca 95 % organogent material. Upp till 202 cm djup 

domineras sammansättningen av organogent material med en halt på ca 90 %. Vid 200 

cm djup övergår provet till att bestå av lika delar diatoméer och organogent material 

med ungefär 1 % minerogent material. Denna sammansättning präglar resten av kärnan, 

med undantag för tefran som har den högsta koncentrationen mellan 194–192 cm.   
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Figur 2. Resultat från (a) strukturanalys, (b) analys av organiskt kol och (c) tefrostrati-

grafi. Analysen av organiskt kolen på 186 cm djup bortföll.  
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3.2 Analys av organiskt kol 

Analysen av organiskt kol genomfördes med ett intervall på 2 cm mellan proverna. Pro-

vet vid 186 cm djup bortföll på grund av problem med analysatorn. Resultatet visar en 

halt på 0,2 % organiskt kol vid 248 cm djup, halten stiger därefter gradvis för att vid 

240–200 cm djup ligga runt 5–6 %. Undantag i intervallet 240–200 cm är tre stycken 

toppar vid 232 cm, 224 cm och 208–204 cm djup där halten ligger runt 7 %. Vid 200 

cm sker en kraftig minskning av halten organiskt kol ner till 1,8 %. Mellan 200–150 cm 

djup ligger kolhalten runt 1 %. Undantag i detta är horisonten av basaltisk tefra vid 

194–192 cm där halten som lägst är 0,5 % (Fig. 2b).  

3.3 Tefraanalys  
Ryolitisk tefra identifierades på tre olika djup (Tabell 2); 230–225 cm, 210–205 cm 

samt 165–160 cm. I texten refereras 230–225 cm till Rh1 (ryolitisk horisont 1), 210–205 

cm till Rh2 (ryolitisk horisont 2) och 165–160 cm till Rh3 (ryolitisk horisont 3). Den 

basaltiska tefran identifierades till Saksunarvatntefran och räknades vid 200–195 cm. På 

grund av mycket höga koncentrationer av tefra räknades inte intervallet mellan 195–190 

cm då syftet var att identifiera startdjupet för horisonten.  

 

Tabell 2. Resultat från andra mikroskoperingen där tefra räknades på 1 cm
3
 prover.  

Horisont  Räknade djup  

(cm) 

Antal tefrapartik-

lar/cm
3
 fuktigt 

sediment  

Utseende hos tefrapartiklarna  

Rh1 230–229 

229–228 

228–227 

227–226 

226–225 

132 

114 

110 

165 

217 

 

Ljust grå färg med bubblor och 

ådror. 

Rh2 210–209 

209–208 

208–207 

207–206 

206–205 

502 

381 

359 

233 

117 

 

Ljusa med stora runda bubblor 

eller ljusa med räfflor. 

Saksunarvatn 200–199 

199–198 

198–197 

197–196 

196–195 

9 

4 

26 

9 

598 

 

Brun eller grönbrun färg med stora 

bubblor. 

Rh3 165–164 

164–163 

163–162 

162–161 

161–160 

81 

117 

185 

261 

170 

Ljusa med stora ovala bubblor och 

mjuka kanter. 
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4.  Diskussion 

I sedimentkärnan från Fámjinmyren identifierades fyra olika tefrahorisonter där tre be-

står av ryolitisk tefra och en av basaltisk tefra. De tre ryolitiska horisonterna, som i stu-

dien kallas för Rh1, Rh2 och Rh3, består av kryptotefra. Den basaltiska horisonten ut-

märker sig genom att vara den enda synliga horisonten och identifierad som Saksunar-

vatntefran. Identifikationen baseras på att Saksunarvatntefran tidigare är identifierad 

som hittills den enda synliga horisonten Färöarna och att den är avsatt i diatomégyttja 

både vid Høvdarhagimyren och i denna studie vid Fámjinmyren (Fig. 2c) (Lind och 

Wastegård, 2011). Eftersom horisonten av Saksunarvatntefran är synlig i de båda studi-

erna kan den användas som referenspunk mellan lokalerna (Lind och Wastegård, 2011). 

De ryolitiska horisonterna som påträffats i denna studie kan beskrivas som underliggan-

de och överliggande Saksunarvatntefran.   

Startdjupet för horisonten Rh1 är vid 230 cm, vilket innebär att den är underliggande 

och därmed äldre än Saksunarvatntefran (Fig. 2c). Möjlig korrelation mellan Rh1 och 

horisonter från studien av Lind och Wastegård (2011) är med Hässeldalentefran eller 

Askja S/10ka (Fig. 3). Hässeldalentefran består av ryolitisk tefra och är daterad till 

 
Figur 3. Jämförelse av de identifierade horisonterna vid Høvdarhagimyren och resulta-

tet från Fámjinmyren. Den raka linjen mellan Saksunarvatntefran visar direkt korrela-

tion och de streckade linjerna mellan de ryolitiska horisonterna visar möjlig korrela-

tion. Observera olika skalor på djupet hos borrkärnorna. Källa för Høvdarhagimyren: 

Lind och Wastegård (2011) med modifieringar.  
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ca 11 300 kal BP. Tefrapartiklarna beskrivs som tunna, färglösa och bubbliga. Askja 

S/10ka är en ryolitisk tefra som är daterad till ca 10 800 kal BP och partiklarna beskrivs 

som färglösa med räfflor och bubblor (Lind och Wastegård, 2011). Baserat på beskriv-

ningarna av utseendet kan Rh1 motsvara båda horisonterna (Tabell 2). Både kolkurvan 

från Fámjinmyren och den från Høvdarhagimyren har tre toppar i halten av organiskt 

kol (Fig. 4) Rh1 och Hässeldalentefran uppträder i de båda kärnorna vid den nedersta av 

dessa toppar. Denna likhet kan vara en in-

dikation på att Rh1 motsvarar Hässeldalen-

tefran (Fig. 4). Den kraftigt sjuknande hal-

ten organiskt kol i den nedersta delen av de 

båda kurvorna antyder även den på att det 

kan vara en korrelation mellan kolkurvorna. 

Om antagandet stämmer har de båda sjöar-

na olika sedimentationshastigheter men 

uppvisar liknande variationer av organiskt 

kol. Detta betyder att Rh1 kan antas ha ål-

dern 11 300 kal BP (Lind och Wastegård, 

2011). Detta betyder att Rh1 kan antas ha 

åldern 11 300 kal BP (Lind och Wastegård, 

2011).   

Det är möjligt att Rh1 är omlagrade par-

tiklar av Hässeldalentefran. Om den är om-

lagrad har tefran tidigare deponerats vid 

markytan och sedan avsatts i sjön till följd 

av avrinning av nederbörd och från snö-

smältning (Lowe, 2011). Om detta är fallet 

är Rh1 yngre än 11 300 kal BP. Det finns 

även en möjlighet att kan vara horisont som 

inte har påträffats i studien av Lind och 

Wastegård (2011).  

Horisonten Rh2 har ett startdjup på 210 

cm och är också underliggande och alltså 

äldre än Saksunarvatntefran (Fig. 2c). Vid 

en likartad sedimentationshastighet vid 

Fámjinmyren och Høvdarhagimyren skulle 

Rh2 kunna motsvara Askja S/10ka-tefran i 

studien av Lind och Wastegård (2011) (Fig. 

3). Vid omlagring är det möjligt att Rh1 

och Rh2 är samma horisont. Om sådant är 

fallet motsvarar Rh1 den egentliga deposi-

tionen av Askja S/10ka och Rh2 är omlag-

rad.  

 

Figur 4. Jämförelse av analys av organiskt 

kol från Høvdarhagimyren och Fámjinmy-

ren där siffrorna visar möjlig korrelation 

mellan toppar i de båda kurvorna. Källa 

för Høvdarhagimyren: Lind och Wastegård 

(2011) med modifieringar.  
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Horisonten av Saksunarvatntefran startar vid 196 cm djup som har dateras till 10 347 

± 89 kal BP (Rasmussen et al., 2006). Under 196 cm djup är koncentrationen av tefra 

låg.  

Startdjupet för horisonten Rh3 ligger på 165 cm vilket betyder att den är överliggan-

de Saksunarvatntefran och därmed yngre än 10 347 ± 89 kal BP. Motsvarande horisont 

till Rh3 från studien av Lind och Wastegård (2011) kan vara L-274 eller Høvdarhagitef-

ran. Tefrapartiklarna från L-274 beskrivs som färglösa partiklar med få men stora bubb-

lor och horisonten är daterad till 10 325 – 10 125 kal BP. Høvdarhagitefran är daterad till 

9850 – 9600 kal BP och beskrivs som ryolitiska färglösa partiklar med några stora hål-

rum och finns tillsammans med ett lager av Skopuntefran. Skopuntefran är daterad till 

9850 – 9650 kal BP och består av dacitiska partiklar med gråbrun färg som ofta är räff-

lade och långsträckta med stora bubblor (Lind och Wastegård, 2011). Baserat på de oli-

ka beskrivningarna är det störst sannolikhet att Rh3 motsvarar ryolitisk Høvdarhagitefra 

eller L-274 eftersom inga bruna partiklar har identifierats i samband med Rh3. Det fak-

tum att de båda sjöarna har liknande kolkurvor (Fig. 4) visar att det är mer troligt att 

Rh3 motsvarar L-274, då de båda horisonterna är avsatta i diatomégyttja med en låg halt 

organiskt kol och Høvdarhagitefran är avsatt i siltig lergyttja med en högre halt orga-

niskt kol. 

Det finns en viss osäkerhet i startdjupen hos horisonterna eftersom tefra identifiera-

des vid ett flertal djup vid den första mikroskoperingen men på grund av studiens om-

fattning gjordes ett urval av de djupen med den högsta uppskattade mängden tefra. Det-

ta rör framförallt Rh2 som har den högsta koncentrationen av tefra på det största djupet. 

Urvalet kan även innebära att horisonter kan ha uteslutits.   

Stratigrafin i Fámjinmyren skiljer sig lite från stratigrafin i Høvdarhagimyren vilket 

innebär utvecklingsstadierna för de båda sjöarna skiljer sig något. Under den tidpunkt 

då silt (250–248 cm djup) (Fig. 2a) avsattes i Fámjinmyren var landskapet troligen kargt 

omedelbart efter istäckets avsmältning. Den låga halten organiskt kol i sedimenten är en 

indikator på landskapets utseende och med liten produktion av organiskt material (Fig. 

2b). När klimatet blir varmare (Andresen et al. 2006) ökar produktiviteten i sjön och 

lergyttja bildas, vilket kan indikeras av sekvensen av silt med ökande halt organiskt ma-

terial och den ökande kolhalten vid 248–239 cm djup. Vid 239–200 cm djup finns ler-

gyttja. Lergyttjan befinner sig under startdjupet av Saksunarvatntefran och är därför 

äldre än 10 347 ± 89 kal BP. Kolhalten i lergyttjan ligger runt 5–6 % med undantag för 

tre toppar där kolprocenten ligger runt 7 % (Fig. 4). Dessa toppar kan indikera mer 

gynnsamma förhållanden i sjön med ökad produktivitet, det är möjligt att dessa har varit 

kortvariga värmeperioder. Om topparna i kolkurvan från Fámjinmyren korrelerar med 

topparna från kolkurvan från Høvdarhagimyren kan den nedersta toppen dateras till 

11 300 kal BP vilket var den tidpunkt då Hässeldalentefan och Rh1 avsattes.  

Avsättningen av Saksunarvatntefran sker i närheten av klimathändelsen vid 10 300 

kal BP (Björck et al., 2001). Det är även i anslutning till den skarpa gräns som finns mel-

lan lergyttja och diatomégyttja vid 200 cm. Vid gränsen sker en kraftig sänkning av 

halten organiskt kol (Fig. 2b). Denna sänkning indikerar att det är en skillnad i sedimen-

tationsmiljön. Gränsen tyder på en förändring i förhållandena i sjön. När diatomégyttjan 

bildades var förhållandena annorlunda mot tidigare, vattnet var grundare och klimatet 
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går mot HCO (Andresen et al. 2004). Vid den här tidpunken (ungefär 10 000 kal BP) 

börjar klimatet även att bli mer maritimt vilket kan vara en bidragande orsak till föränd-

ringen (Olsen et al. 2010). Att klimathändelsen vid 10 300 kal BP har påverkat bildning-

en av lergyttja respektive diatoméer är möjlig, men händelsen var kortvarig och påstå-

endet går inte att styrka utan vidare diatoméanalys. Kolhalten i diatomégyttjan ligger 

relativt stabilt runt 1 %. Avvikande är horisonten av Saksunarvatntefran där halten sjun-

ker till som lägst 0,5 % organiskt kol vid 192 cm.   

En orsak till mäktigheten av deponeringen av diatoméer kan ligga i att tefra innehål-

ler en hög kiseldioxidhalt (SiO2), vilket är det ämne som bygger upp diatoméskal. Det 

innebär att stora depositioner av tefra kan gynna produktionen av diatoméer och hori-

sonten av Saksunarvatntefran kan ha påverkat diatomégyttjans mäktighet (SGU, 1984; 

Birks och Lotter, 1994).   

Slutsatser 

Fyra tefrahorisonter identifierades i studien, varav tre var ryolitiska; Rh1, Rh2 och Rh3, 

och en var basaltisk; Saksunarvatntefran. Horisonten Rh1 kan motsvara Hässeldalentef-

ran från studien av Lind och Wastegård (2011) och har då en ålder på ca 11 300 kal BP. 

Det kan även vara så att Rh1 består av omlagrad Hässeldalentefra och är då yngre än 

11 300 kal BP. Rh2 kan motsvara Askja S/10ka i studien av Lind och Wastegård (2011) 

och dateras till 10 800 kal BP. Det är möjligt att Rh1 och Rh2 är samma tefra, där Rh1 

motsvarar Askja S/10ka-tefran och Rh2 är omlagrad. Horisonten av Saksunarvatntefran 

kan dateras till 10 347 ± 89 kal BP och horisonten Rh3 kan motsvara L-274 i studien av 

Lind och Wastegård (2011) och dateras då till 10 325 – 10 125 kal BP.  

De rådande förhållandena vid avsättningen av silt, som finns i den nedersta delen av 

sedimentkärnan, var till en början kargt omedelbart efter istäckets avsmältning. När 

klimatet blir varmare och produktiviteten i sjön ökar börjar lergyttja bildas, vilket indi-

keras av övergången från silt till mer organogent material i sedimentkärnan. Både Rh1 

och Rh2 är deponerade i lergyttja. Från analysen av organiskt kol finns tre toppar vilket 

kan vara en indikator på kortvariga värmeperioder, den första av dessa är i närheten av 

depositionen av Rh1 och kan möjligtvis dateras till ca 11 300 kal BP. Saksunarvatntefran 

har deponerats i närheten av den skarpa gräns som finns mellan lergyttja och diatomé-

gyttja. Vilket betyder att förhållandena i sjön har förändrats strax innan 10 347 ± 89 kal 

BP. Sedimentationen av Saksunarvatntefran inträffar i närheten av en kortvarig nedkyl-

ning vid 10 300 kal BP, detta kan vara en orsak till bildningen av diatomégyttjan. En 

orsak till mäktigheten hos diatomégyttja kan vara den höga SiO2-halten i tefra, som kan 

gynna produktionen av diatoméer.    
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Bilaga 1 

Material för Strukturanalys  

- Kniv 

- Mikroskop, x10 förstoring 

- Objektglas 

- Spatel 

- Täckglas 

Kemikalier för strukturanalys   

- Destillerat vatten (H2O) 

Material för analys av organiskt kol 

- Degel 

- Exsickator 

- Kniv  

- Kolanalysator, Eltra CS 500  

- Vågskepp 

- Mortel och mortelstötare 

- Plåt 

- Precisionsvåg, Precisa XT1220M 

- Tång  

- Ugn, 105
o
 

Material för tefraanlays 

- Bägare  

- Centrifug, Heraeus multifuge S1  

- Degel 

- Degeltång  

- Exsickator 

- Filterpapper 

- Filterställ 

- Klämma 

- Plaststav 

- Linjal 

- Polariserings mikroskop, x10–400 förstoring   

- Måttband 

- Objektglas 

- Glaspipett, 250mm 

- Provrör, 10ml med konformad botten 

- Siktar, 80µm och 25µm 

- Skalpell  

- Skyddsglasögon 
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II 
 

- Skyddshandskar  

- Spatel 

- Spruta  

- Trattar  

- Täckglas  

- Tändstickor 

- Ugn, 550
o
C 

- Värmeplatta, 150
o
C 

 

Kemikalier för tefraanalys  

- Destillerat vatten (H2O) 

- Kanadabalsam  

- Natriumpolywolframat (SPT (eng. sodium polytungstate)) 2,3g/cm
3
 och 2,5g/cm

3
  

- Saltsyra (HCl), 10 % 
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