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Abstract 

The purpose of this study is to find datable interstadial sediments in the core area of the Late 

Weicheslian ice sheet extent.  Based on geomorphological evidence, three coring sites were 

identified close to the Ultevis plateau in Norrbotten, northern Sweden. Sediment coring was 

carried out in two pre-Late Weichselian stream channels and in a sediment basin. Stratigraphy 

from one of the sites, a 100 meter wide meltwater channel, was chosen for further analysis. The 

studied core was 5,93 m long and ended in a lower till unit. The core contained silt and sand 

below an upper till unit, indicating presence of interstadial sediments in the stratigraphy. The 

core was subsampled for luminescence dating.  Two samples from above the upper till unit and 

two samples from below this unit were chosen for initial luminescence measurements on 

feldspar. These preliminary measurements indicate a significant difference in paleodose 

between the upper samples and the lower. The upper samples displayed relatively high 

paleodoses, possibly representing pre-Late Weichselian ages. This could imply presence of two 

interstadials in the stratigraphy. The lower samples exhibited significantly higher paleodoses 

than the upper ones, possibly indicating early-Weichselian or even Saalian ages for the lower 

samples.  
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1. Introduktion 
Förekomsten av interstadialer under Weichselistiden (ca 115 000 - 10 000 år sedan) återspeglar 

perioder med mildare klimat då inlandsisar smält av och minskat i utbredning. Tidigare klimat 

studeras bl.a. genom undersökningar av borrkärnor där stratigrafi och innehåll av pollen, 

diatoméer och makrofossil etc. analyseras. Data korreleras ofta mellan lokaler för att placera in 

dessa i en kronologi. För att underlätta korrelationerna är det viktigt med bra dateringar. 

Kunskapen om den Fennoskandiska istidshistorien är fragmentarisk (Wohlfarth & Näslund, 

2010) på grund av att de kända sedimentlagerföljderna från denna tid oftast är fragmentariska 

och svårdaterade. Det behövs fler lokaler och stratigrafiska sekvenser som kan förse oss med 

kunskap om fennoskandisk isutbredning under tidig- och mitt-Weichsel (Mangerud, 2004). 

Eftersom norra Sverige utgör ett viktigt område för att klargöra isutbredningar under den 

senaste istidscykeln bör detta område vara i fokus för framtida forskning (Wohlfarth & Näslund, 

2010). Genom att klargöra tidigare klimatvariationer kan en stabilare grund skapas för framtida 

klimatförutsägelser. Sådan kunskap används för att testa resultat från klimatmodeller. Bland 

annat använder Svensk Kärnbränslehantering (SKB) den senaste istidscykeln som en referens 

vid planering av slutförvar av kärnbränsle (Wohlfarth & Näslund, 2010). 

Relikta ytor och landformer utgör områden som varit istäckta under sen-Weichsel men där den 

subglaciala erosionen varit svag eller helt frånvarande (Clarhäll & Kleman, 1999). Dessa relikta 

ytor finns alltså kvar från en äldre landskapsgeneration vars omgivning eroderats bort (Kleman, 

1994). Att gamla ytor bevaras vid en nedisning beror på att inlandsisen varit bottenfrusen och 

därmed inte eroderat markytan i dessa områden. Då gamla landskap finns bevarade i relikta ytor 

finns det även en möjlighet att gamla sediment finns bevarade (Lagerbäck & Robertsson, 1988).  

Fjällkedjan i norra Fennoskandia utgör det första och sista iscentrat vid glaciationer (Fredin, 

2002) och om interstadiala sediment påträffas här kan slutsatsen dras att så gott som hela 

Sverige varit isfritt när sedimenten avsatts. I de lappländska fjällen finns NV-SÖ-liga 

glacifluviala rännor som är utbildade före den senaste nedisningen i området. Att rännorna finns 

bevarade beror på att de ligger i ett område där den senaste isutbredningen hade liten inverkan 

på landformerna (Rohde, 1988). Av de NV-SÖ-liga rännor som förekommer i den 

skandinaviska fjällkedjan är rännorna vid Ultevis mest lovande för borrning efter interstadialt 

material. Detta beror på att flera rännor vid Ultevis är breda och välutbildade och förefaller 

innehålla mycket sediment (Hättestrand muntl. , 2013). 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av interstadiala sediment i Ultevisplatåns 

relikta landskap, särskilt i de NV-SÖ-ligt orienterade rännorna. Ultevis ligger vid utkanten av 

den fennoskandiska bergskedjan och förekomsten av interstadiala sediment i området ger 

information om perioder då inlandsisar varit helt bortsmälta eller begränsats till Skandinaviens 

högsta bergspartier. Studien kommer att baseras på följande moment: 

 Undersökning av Ultevis geomorfologi och identifiering av lämpliga borrplatser. 

 Borrning i fält efter interstadiala sediment. 

 Förutsatt att sedimentkärnor erhålls kommer dessa att undersökas med avseende på 

stratigrafi.  

 Bedöms sedimenten innehålla interstadialt material lämpligt för luminiscensmätning (silt 

eller sand) kommer detta att prepareras för luminiscensdatering. 
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 Om material finns för luminiscensdatering kommer mätningar inledas med avsikt att få en 

grov uppfattning om materialets luminiscerande egenskaper. Målet med detta är att få en 

uppfattning om materialet kan vara holocent eller om det är interstadialt.  

3. Bakgrund 

3.1 Istidshistoria 

Klimatdata över Sveriges istidshistoria korreleras ofta till marina isotopstadier (MIS) (Helmens, 

2009) där Weichselistiden utgörs av tre delperioder: tidig- (MIS 5d till 5a), mitt- (MIS 4 och 3) 

och sen-Weichsel (MIS 2). Isotopstadiet innan Weichsel-glaciationen (MIS 5e), utgörs av 

interglacialen Eem. Kända interstadialer under tidig-Weichsel är Brörup (MIS 5c) och Odderade 

(MIS 5a) benämnda efter lokaler i Danmark och Tyskland.  

Fennoskandiska sedimentsekvenser äldre än sen-Weichsel är sällsynta (Helmens, 2009). I brist 

på absoluta dateringar kan stratigrafisk korrelering mellan lokaler för interstadiala perioder vara 

ett alternativ, dock kan detta visa sig vara problematiskt eftersom endast delar av 

istidskronologin är tillgänglig (Hättestrand, 2008). Den mest kompletta stratigrafiska sekvensen 

för isfria perioder i norra Sverige har erhållits från lokalen Riipiharju (Hättestrand & 

Robertsson, 2010). Lagerbäck (1988) utförde borrningar efter interstadiala sediment vid 

Riipiharju och Onttovaara, där minst två interstadiala enheter (Peräpohjola och Tärendö) 

identifierades under Weichselistiden och där ett mellanliggande moränlager identifierades 

(Lagerbäck & Robertsson, 1988). Baserat på korrelationer med lokaler i Tyskland, Danmark 

och Nederländerna (Caspers & Freund, 2001) korrelerades Peräpohjola med Brörup (MIS 5c) 

och Tärendö med Odderade (MIS 5a) (Fig. 1, Alt.1). Även senare borrningar vid Riipiharju, 

utförda av Hättestrand och Robertsson (2010), gav stratigrafiska sekvenser där två interstadialer 

identifierades. 

I Hättestrand och Robertsson (2010) diskuteras en alternativ korrelation för interstadialerna där 

Peräpohjola och Tärendö, benämnda Tärendö I och II, korrelerar med Odderade (MIS 5a) samt 

delar av MIS 3 (Fig. 1, Alt. 2). Tärendö II ansågs troligen korrelera med interstadialen Tulppio, 

som påträffats vid den relativt närbelägna lokalen Sokli i nordöstra Finland (Hättestrand & 

Robertsson, 2010). Stratigrafiska sekvenser erhållna från Sokli sträcker sig tillbaka till 

interglacialen Eem och innehåller sediment från tre interstadiala perioder, varav två korrelerades 

med Brörup och Odderade. Den tredje interstadialen gavs namnet Tulppio och motsvarar en 

interstadial period under MIS 3 (Helmens et al. 2000; 2007; 2009). Geomorfologin kring Sokli 

talar för en deglaciation under ett sent skede av MIS 4, något som gjorde att en stor del av östra 

Fennoskandia var isfritt i början av MIS 3 (Helmens et al. 2009). Även i Norge finns tecken på 

deglaciation under MIS 3 (ex. Bergersen & Garnes, 1971; Valen et al., 1996; Mangerud et al. 

2003; Raunnholm et al., 2004).  

Tecken på interstadiala förhållanden under MIS 3 i både Finland och Norge öppnar för möjlig-

heten att även centrala delar av norra Sverige upplevt isfria perioder under MIS 3. I Hättestrand 

(2008) diskuteras möjliga skeden för Veikimoränbältets bildning. Baserat på en korrelation 

mellan pollenstratigrafier anser hon det troligt att isen som bildat Veikimoränen kan ha vuxit till 

under en kall fas under Tärendö II. Veikimoränen ska då ha utbildats vid den följande 

isavsmältningen, under en varm fas i slutet på Tärendö II (Hättestrand, 2008). Opublicerade 

Optical Stimulated Luminescence (OSL) -dateringar av sediment från senare borrningar i 

Rissejauratj, talar för att Tärendö II interstadialen bör korreleras med MIS 3. Två OSL-mätning-
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ar av finkornigt material från en Veikimorän vid Rauvospakka väster om Riipiharju ger åldrarna 

45 000 BP (±6 000) och 53 000 BP (±5 000), vilket tyder på att Veikilandskapet kan ha bildats 

under MIS 3 (Hättestrand muntl. , 2013). 

 

 

Figur 1: Korrelationsalternativ för interstadialerna vid Riipiharju, Norrbotten (Hättestrand, 2008). 

3.2 Ultevisplatån 

Ultevisplatån (Fig. 2) är belägen ca 70 km väster om Gällivare, i Lappland, norra Sverige. 

Området har en terräng där de högsta bergstopparna ligger ca 1100 meter över havet (m ö.h.) 

och de låglänta partierna nordöst om platåområdet ligger ca 380 m ö.h. intill Stora Lulevatten. 

Själva Ultevisplatån sluttar svagt nedåt i en SSÖ-riktning och har en lokal relief mellan 100 och 

150 meter (Clarhäll & Kleman, 1999). Den huvudsakliga berggrunden utgörs av sura intrusiva 

samt vulkaniska bergarter, men i området finns även viss förekomst av mer basiska bergarter 

(SGU: Berggrundskarta, 2013). Vid trädgränsen (ca 700 m ö.h.) utgörs vegetationen av bl.a. 

dvärgbjörk och lågbevuxna buskar. I mer låglänta områden uppträder urskogsvegetation med en 

dominans av gran. I sänkorna är terrängen generellt flack och våtmarker är vanligt 

förkommande.  
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Figur 2: Översiktskarta över Ultevisplatån i Lappland, norra Sverige. 

3.3 Geomorfologi 

I Ultevisplatåns geomorfologi kan spår från två landformsgenerationer kan urskiljas vilka 

representerar isflöden vid två separata tidsskeden under Weichsel. Det äldsta av isflödena 

skedde från NV mot SÖ (Rhode, 1988; Kleman & Stroeven, 1997) vilket lämnade landformer 

som lateralmoräner, laterala smältvattenrännor och en viss U-dalsmorfologi orienterad i samma 

riktning (Fredin, 2004). Det yngsta isflödet hade en isflödesriktning från SV mot NÖ (Rhode, 

1988; Kleman, 1992) och kan kopplas till glaciationer under sen-Weichsel, när isens masscentra 

låg vid Kvikjokkområdet (Kleman, 1992). Från denna glaciation kan flödesspår urskiljas i 

landskapet samt laterala smältvattenrännor som på ställen skurit igenom de äldre landformerna 

(Fredin, 2004). Ytor som uppvisar bevarad morfologi, trots att de överskridits av en senare 

glaciation, benämns som relikta ytor (ex. Clarhäll, 2001; Goodfellow et al. 2008). Närvaron av 

de relikta ytorna tyder på att kallbottnade isförhållanden rådde på dessa platser under sen-

Weichselglaciationen (Kleman, 1994; Kleman & Borgström, 1994). Kartering av Ultevisplatåns 

geomorfologi visar att de relikta ytorna, som återspeglar områden med kallbottnade 

isförhållanden, på denna skala (ca 10 x 10 km) förekommer fläckvis i landskapet vid 

förhöjningar i landskapets topografi (Clarhäll & Kleman, 1999; Kleman et al. 1999). 

Polygonstrukturer och stensträngar är vanligt förekommande i relikta ytor som uppvisar total 

avsaknad av glaciala spår från glaciationen innan sen-Weichsel. Eftersom dessa landformer är 

känsliga för subglacial erosion antyder dess förekomst att det kontinuerligt rådde kallbottnade 

isförhållanden vid dessa platser (Kleman & Borgstöm 1994; Harbor et al. 2002).  

Gränsen mellan områden där kall- och varmbottnade isförhållanden rådde är ofta relativt tydlig 

då särskilda landformer som stötsidemorän, transverse lee-side scarp och lateral sliding 

boundary uppträder lokalt (Kleman & Borgström, 1994; Clarhäll, 2002). Där varmbottnade 

isförhållanden övergår till kallbottnade isförhållanden, nedströms i isflödesriktningen, upphör 

den basala sedimenttransporten och material deponeras i utkanten av det kallbottnade området i 

form av stötsidemorän. Där kallbottnade isförhållanden istället övergår till varmbottnade, 
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nedströms i isflödesriktningen, förekommer en transverse lee-side scarp. I detta skede 

återupptas den basala glidningen och därmed den basala sedimenttransporten vilket resulterar i 

ett gränsområde där isen plockar löst liggande material (Clarhäll & Kleman, 1999). När gränsen 

mellan kallbottnade områden och varmbottnade områden ligger parallellt utmed 

isflödesriktningen förekommer en lateral sliding boundary, vilka speglar den laterala gränsen 

mellan ett subglacialt präglat landskap och en relikt yta. Landformer som markerar gränsen 

mellan relikta och glacialt präglade ytor från sen-Weichsel är inte unika för Ultevisplatån utan 

dessa förekommer även vid andra fjäll i Sverige, exempelvis Avestuottar, Fulufjället och 

Häggingsfjället (Kleman & Borgstöm, 1994). 

En NV-SÖ-lig orienterad U-dalsmorfologi framträder på hög-intermediär höjd utmed 

Ultevisplatåns NÖ-Ö sida. I denna förekommer en lateralmorän och parallella smältvattenrännor 

som skurit ned i både lateralmoränenen och i dalsluttningen. Fredin och Hättestrand (2002) 

diskuterade förekomsten av lateralmoränen vid Ultevis och ett flertal liknande lateralmoräner 

belägna i dalargångar med liknande riktning på den östra sidan av den Skandinaviska 

bergskedjan. De menade att lateralmoränerna bildats av utlöparglaciärer från ett isfält i 

bergskedjan innan MIS 4. I Fredin (2004) gavs även den alternativa förklaringen att 

lateralmoränen vid Ultevis skulle kunna ha bildats successivt under flera glaciala perioder.   

3.4 Luminiscensdatering 

Luminiscensbaserade dateringsmetoder ger en möjlighet att klargöra när mineralpartiklar, som 

bl.a. kvarts och fältspat, senast exponerats för solljus, kristalliserats eller hettats upp till ett par 

hundra grader (Preusser et al. 2008). I kvartärgeologiska studier utgör metoden idag ett av de 

mest betydelsefulla dateringsverktygen (Lian & Roberts, 2006) och har bl.a. använts till 

åldersbestämning av sedimentavlagringar (ex: Fuchs et al. 2011; Alexanderson et al. 2010) och i 

arkeologiska sammanhang (ex: Blain et al. 2007; Guibert et al. 2009). Till skillnad från 
14

C-

datering tillämpas luminiscensbaserade dateringstekniker på minerogent material och har en 

dateringsräckvidd upp till 100 000-tals år. Dessa möjliggör absolutdatering av bildnings- eller 

förändringsskeden för sedimentära landformer utanför dateringsräckvidden för 
14

C eller där 

organiskt material är saknas (Lian & Roberts, 2006). Eftersom luminiscensdatering har ett antal 

möjliga felkällor krävs det god kännedom kring provmaterialets luminiscerande egenskaper 

samt provtagningsplatsens miljö vid användande av metoden (Preusser et al. 2008). För 

luminiscensbaserad datering är de vanligaste använda mineralen kvarts och K-fältspat vilka är 

vanligt förekommande i sediment (Rhodes, 2011).  

3.4.1 Teoretisk bakgrund 

Den grundläggande teorin inom luminiscensdatering bygger på att joniserad strålning förmår att 

excitera elektroner till ett högre energitillstånd i kristallgittret hos särskilda mineral (Fig. 3). 

Majoriteten av elektronerna som når ledningsbandet återgår direkt till sitt ursprungliga 

energitillstånd vid valensbandet, medan en andel fastnar i s.k. elektronfällor mellan 

valensbandet och ledningsbandet (Preusser et al. 2008). 
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Figur 3: Schematisk illustration över teoretiska energitillstånd i ett kristallgitter. Joniserad strålning exciterar 

en andel av elektronerna i valensbandet till ledningsbandet, vissa fastnar sedan i ytliga, kortlivade, 

elektronfällor eller djupa, långlivade, elektronfällor mellan valensbandet och ledningsbandet. 

 

Vid energitillskott av värme eller ljus exciteras elektronerna i fällorna till ledningsbandet och 

återgår sedan till valensbandet och i processen sänds fotoner ut. Elektronfällor betraktas som 

ytliga eller djupa beroende på nödvändig energimängd för att föra en elektron till 

ledningsbandet och därmed tömma en elektronfälla. De ytliga eletronfällorna, som är belägna 

nära ledningsbandet, är instabila och kortlivade medan de djupa är avsevärt mer långlivade. När 

kristallen exponeras för solljus genomgår den en energimässig nollställning, även kallat optisk 

blekning, då samtliga elektronfällor töms. Kvarts och K-fältspat är att dessa mineral är 

tillräckligt känsliga för att blekas av dagsljus och, detta gör att dessa mineral är lämpliga att 

använda vid luminiscensdatering (Preusser et al. 2008).  

I marken förekommer radioaktiva isotoper (
40

K, 
238

U och 
232

Th) uppbundna i mineralstrukturer 

eller i inklusioner i mineral. Dessa isotoper utgör en intern strålningskälla och exponerar 

närliggande sediment för alfa-, beta- och gammastrålning. Över tid gör detta att antalet fyllda 

elektronfällor successivt att ökar i antal tills mättnadsdosen i mineralen nås, då alla 

elektronfällor i kristallgittret är fyllda (Preusser et al. 2008). Mättnadsdosen varierar mellan 

olika mineral och reglerar den äldsta daterbara åldern sedan kristallens förra blekning. 

Dateringsräckvidden med K-fältspat är längre än den för kvarts eftersom denna har en betydligt 

högre mättnadsdos (Rhodes, 2011). Även kosmisk strålning utgör en strålningskälla vars 

intensitet ökar mot polerna samt med ökad höjd över havet. Sediment har dock en isolerande 

verkan och den kosmiska strålningen avtar därför med ökat sedimentdjup (Preusser et al. 2008).  

Den strålningsmängd som ackumulerats i ett prov sedan den senaste blekningen, även kallat 

paleodos, mäts genom olika metoder, dock är grundprincipen gemensam för samtliga. Genom 

att belysa provmaterialet stimuleras en tömning av elektronfällorna och i processen sänds 

fotoner ut som sedan mäts av en Photomultiplier tube. Metoderna skiljer sig åt på så vis att de 

utnyttjar strålning från olika delar av spektrumet för att stimulera excitering av elektroner. Ett 

gemensamt begrepp för dessa metoder är Photon-stimulated Luminicence (PSL) (Preusser et al. 

2008). Optically Stimulated Luminecense (OSL) stimulerar elektroner med ljus i synliga delar 

av strålningsspektrumet och tillämpas främst på kvarts, men även på fältspat. Infared stimulated 

lunimensence (IRSL) stimulerar elektroner med infraröd strålning (ca 700 nm) och appliceras 

endast på fältspat. Vid luminiscensmätning blir provmaterialet belyst och genomgår således en 

optisk blekning. Mätning av provets naturliga signal inleds vanligtvis med att provet hettas upp i 
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syfte att frigöra elektroner i ytliga elektronfällor eftersom dessa ger en instabil 

luminiscenssignal. Därefter sänks temperaturen följt av ljusstimulering varvid den naturliga 

signalen mäts (Preusser et al. 2008). 

Olika strategier kan tillämpas för att klargöra paleodosen i ett prov. Genom bestrålning av en 

radioaktiv strålningskälla kan provet på laborativ väg erhålla en luminiscenssignal. Detta 

utnyttjas av bl.a. den regenerativa metoden där den naturliga signalen (luminiscensintensiteten) 

först mäts. Därefter följer upprepad bestrålning, av olika intensitet, med mellanliggande 

upphettning och luminiscensmätning. Detta utförs för att mäta förhållandet mellan 

signalintensitet och strålningsintensitet (strålningsdos) i det aktuella provet. Vid mätningar som 

utförs på detta vis erhålls ett förhållande mellan signalintensitet och strålningsintensitet vilket 

sedan plottas in i en graf. Genom att föra in provets uppmätta naturliga signal i diagramet kan så 

paleodosen uppskattas genom att se vilken strålningsdos den naturliga signalen motsvarar.  

När ett prov genomgår en optisk blekning kan dock kristallernas luminiscerande egenskaper 

förändras vilket i sin tur gör att förhållandet mellan signalintensitet och strålningsintensitet 

egentligen inte är helt linjärt. För att beakta denna problematik vid mätningar kan Single-aliqout 

regenerative-technuiqe (SAR) tillämpas (Murray & Wintle, 2000; 2003). Genom denna metod 

beräknas en trendlinje som återspeglar det korrigerade förhållandet mellan signalintensitet över 

ökad strålningsintensitet, vilken används vid beräkning av paleodosen. Den tid som passerat 

sedan kristallens senaste blekning kan beräknas när omgivningens doseringshastighet, d.v.s. 

omgivningens strålning per tidsenhet, klargjorts. Denna kan bl.a. klarläggas genom att mäta 

bakgrundsstrålningen inom en radie av ca 30 cm i stratigrafin utifrån djupet PSL-provtagning 

(Hättesrand muntl. , 2013). Kännedom om provtagningsplatsens strålningsförhållanden, 

fuktighetsförhållanden samt provtagningsdjup är då även nödvändig för att erhålla mer 

tillförlitliga doseringshatigheter. När paleodosen och doseringshastigheten mätts beräknas 

åldern med ekvationen nedan. 

            
      

          
   

Variabeln De representerar paleodosen (Gy) i provet och D motsvarar den genomsnittliga 

doseringshastigheten i miljön (Preusser et al. 2008). Kvarts är ofta det föredragna mineralet för 

PSL-studier eftersom mineralet är lättblekt och dess luminiscerande egenskaper är väl 

undersökta. Fördelaktigt med K-fältspat är att en stark luminiscenssignal ofta uppvisas vid 

stimulering samt att en stor del av strålningen i mineralet kommer från 
40

K som finns uppbundet 

i kristallstrukturen. Detta minimerar osäkerheter från externa strålningskällor (Preusser et al. 

2008). Mineralpartiklar som inte blekts av solen tillräckligt länge för total nollställning kan bli 

ofullständigt blekta. Luminiscensmätning av sådana partiklar ger en överestimering av åldern. 

Dåliga blekningsförutsättningar råder för glacialt avsatt material, exempelvis morän (Rhodes, 

2011), eftersom det vanligtvis inte bleks vid avsättningen. För fluvialt transporterat material 

råder bättre förutsättningar (Rhodes, 2011) varvid sandfraktioner lämpar sig bättre för 

luminiscensmätning än siltfraktioner då silt uppvisar mer svårblekta egenskaper i en fluvial 

depositionsmiljö (Alexanderson, 2007).   
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4. Metod  
I syfte att undersöka områdets geomorfologi och planera lämpliga lokaler inför kommande 

borrningar efter interstadiala sediment genomfördes en geomorfologisk kartering över delar av 

Ultevisområdet. Fältarbete utfördes under april 2013, varvid borrning efter sediment skedde vid 

tre lokaler, samtliga belägna i områden med liten eller ingen glacial påverkan från den senaste 

nedisningen. Kärnor från två av borrlokalerna öppnades i mörkerrum. En av dessa kärnor hade 

för syftet intressant stratigrafi och valdes därför ut för vidare undersökningar. Kärnan beskrevs 

stratigrafiskt och provtagning av material för PSL-mätningar utfördes. Därefter följde laborativt 

arbete varvid kvarts- och fältspatmineral av olika fraktioner preparerades fram inför PSL-

mätningar. Slutligen utfördes preliminära luminiscensmätningar i syfte undersöka eventuella 

åldersskillnader mellan olika lager i stratigrafin.  

4.1 Förberedelse inför fältarbete 
Tre lämpliga lokaler, med goda förutsättningar för att erhålla stratigrafier med interstadiala 

sediment, valdes ut efter bildanalys – först från satellitbilder och senare från flygbilder som 

stereotolkades. Detta skedde utifrån nedanstående kriterier:  

 Lokalen bör ligga i en relikt landform eller yta med tydlig morfologi som talar för att 

den inte bildats av eller utsatts för signifikant erosion av isskedet under sen-Weichsel.  

 Glacifluvialt bildade rännor orienterade från NV till SÖ utgör önskvärda landformer att 

borra i då de i tidigare studier identifierats som bildade före sen-Weichsel (Rodhe, 

1988). Flertalet av dessa rännor är relativt sedimentfattiga dock finns det i Ultevis-

området NV-SÖ orienterade lateralrännor med våtmarker och möjligen även 

interstadiala sediment i.  

 Lokalen bör ligga vid en sedimentbassäng, där mycket sediment finns lagrat i marken. 

Våtmarker och sjöar visar var sedimentbassänger finns, eftersom de bildats i sänkor i 

terrängen. 

 Lokalen bör hellre ligga vid en våtmark än vid en sjö då det troligen är lättare att borra 

på en myr. 

 Området bör uppvisa svaga, eller helst av allt, total avsaknad av glaciala flödesspår 

(fluting) av den terräng belägen uppströms längs flödesriktningen för isen under sen-

Weichel. Begränsad fluting i området minskar chansen för att material transporterats 

ned i borrsänkan. 

 Av logistiska skäl bör transportvägarna till boendet vid Máksjonjállme inte vara för 

långa eller besvärliga transport via skoter med släde.  

4.2 Geomorfologisk kartering 

Karteringen utfördes i ArcMap och baserades på infraröda flygbilder i färg, skala1:60 000, vilka 

skannades i 1588dpi och därefter tolkades med 3d-glasögon i StereoPhoto Maker.  

Dessutom användes satellitbilder i Google Earth, geomorfologiska karteringar av Clarhäll & 

Kleman (1999) och Fredin (2004) samt fältobservationer av landformer i samband med 

borrningarna vid Ultevis. 

Höjdkurvor, sankmarker och vattenytor i den geomorfologiska kartan är hämtade från GSD-

Översiktskartan (geodatapaket i vektorformat) från Lantmäteriet. Vattenytor är klassade av 

Lantmäteriet, baserat på EU:s klassificeringssystem för CORINE Marktäcke data. 

Skuggningar i terrängen är visualiserade med GSD-Höjddata, grid 50+ ( 50x50 m/pixel, 

rasterdata) från lantmäteriet.  
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4.2.1 Klassificering av landformer och ytor 

Kartering av enskiljda landformstyper har skett efter nedanstående klassificering: 

 Ung glacial lineation - Enskild SV-NÖ-riktat stråk av glaciala lineation eller fluting. 

 Dräneringsränna - Bred och fluvialt formad ränna av troligt glacifluvialt ursprung.  

 Glacialt präglad kantlinje - Abrupt brant övergång i terrängen till U-dalsmorfologi.  

 Lateral sliding boundary - Gräns som är riktad från SV mot NÖ och separerar subglacialt 

eroderade ytor från ytor utan subglacial erosion. 

 Transverse lee-side scarp - Utmarkerades på platser i nära anslutning till en relikt ytas 

läsida i förhållande till isflödesriktningen under sen-Weichsel (SV-NÖ) där en skarp kant av 

återupptagen materialtransport varit tydlig.  

En relikt yta definieras i denna studie som en yta som bevarats från signifikant erosion, trots att 

den varit istäckt under sen-Weichsel. Ytans morfologi är huvudsakligen utbildad under skeden 

före den senaste glaciationen. De relikta ytorna har delats in i fem huvudkategorier: 

 Relikt icke-glacial yta - Yta utan tecken på glacial erosion från sen-Weichsel eller tidigare 

isar. I ytan finns förekomst av polygonstruktur eller stensträngar. 

 Svagt eroderad, relikt icke-glacial yta - Denna kategori är lik den ovanstående, dock med 

skillnaden att svaga SV-NÖ-riktade glaciala lineationer eller fluting har identifierats inom 

ytan. 

 Relikt glacial yta - Områden i denna kategori utmärks av ytor med parallella NV-SÖ-riktade 

glacifluviala dräneringsrännor äldre än nedisningen under sen-Weichsel. Även 

lateralmoräner tillhör denna kategori, dock karterades dessa i en separat klass. Dessa har 

konvex NV-SÖ-ligt orienterad morfologi i nära anslutning till en relikt yta och ofta i 

sluttande terräng. 

 Svagt eroderad, relikt glacial yta - Denna klass är lik den ovanstående, dock med skillnaden 

att svaga SV-NÖ-riktade unga glaciala lineationer eller fluting inom identifierats denna yta. 

Övrig ytmorfologi: 

 Kamelandskap - Relativt låglänta områden med kuperad terräng.  

 Icke-klassificerad yta - Glacialt eroderad yta från glaciationen under sen-Weichsel, yta som 

domineras av sluttningsprocesser eller yta med okänd morfologi.  

4.3 Fältarbete 

Den snö som fanns vid provtagningsplatsen grävdes bort och borrning påbörjades från 

is/markytan. Det översta lagret (is/torv) borrades med isborr, därefter följde borrning med en 

Atlas Copco Cobraborr. Provtagning skedde med en genomströmningsprovtagare med 

dimensionerna 100 cm i längd och 4 cm i diameter och enmeters förlängningsstänger. I syfte att 

hålla det erhållna sedimentet isolerat från solljus användes även rör i provtagaren. När önskat 

borrdjup nåddes fördes provtagaren markytan och rören med innehåll av sediment togs ut ur 

provtagaren. Rören lades i ljustäta plastsäckar direkt efter provtagning, i vilka de också 

transporterades till Stockholms universitet där de senare öppnades i mörkerrum i syfte att 

möjliggöra PSL-mätning av materialet. Samtliga borrdjup har mätts utifrån den lokala 

is/markytans nivå. Borrstopp innebär vid detta arbete att borren efter flera minuters körning inte 

sjunkit längre ned. 
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4.3.1 Borrlokal 1 - Guhkesáphe 

Den första borrlokalen (67°7'13,29"N, 19°11'50,90"O) ligger ca 450 m ö.h. i en serie av breda, 

fluvialt formade, rännor med NV-SÖ riktning i anknytning till en lateralmorän med samma 

riktning. Rännorna utgör sänkor i terrängen som idag är våtmarker (Fig. 4). Vid 

borrningstillfället mättes ett 20 cm fryst skikt från is/markytan och borrstopp nåddes vid 5,93 

meters djup utifrån denna yta. Delar av torven saknas i stratigrafin eftersom denna inte fastnade 

i provtagaren. 

 

Figur 4: Satellitbild över området vid Borrlokal 1, Guhkesáphe. Morfologin i området utgörs av en serie 

parallella, fluvialt formade, rännor med NV-SÖ-lig riktning. 

4.3.2 Borrlokal 2 - Gáldesvárre 

Den andra borrningen (67°11'36,89"N, 19°3'16,07"O) gjordes i botten av en NV-SÖ riktad U-

dal (Fig. 5). Området i dalsänkan ligger ca 570 m ö.h. och utgör en flack våtmarksmiljö. Efter 

att borrstopp påträffats ytligt i stratigrafin (0,95 meter) vid lokalens första borrning gjordes ett 

nytt borrhål ca 1 meter söderut där borrningen började om på nytt och avslutades vid 5 meters 

djup. 

 

Figur 5: Satellitbild över området vid Borrlokal 2, Gáldesvárre. Borrlokalen befinner sig i ett 

våtmarksområde och är belägen i en NV-SÖ riktad U-dal.  
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4.3.3 Borrlokal 3 - Gäjnno 

Borrlokalen (67°12'48,10"N, 18°58'0,33"O) ligger i en smal NV-SÖ-ligt orienterad fluvialt 

formad ränna (Fig. 6), ca 680 m ö.h., som idag utgör en våtmark vid trädgränsen. Med hjälp av 

flygfoton kan glaciala flödesspår från glaciationen under sen-Weichsel observeras i terrängen 

med riktningen SV-NÖ. Vid borrningstillfället bestod de översta 15 cm av is och därefter 20 cm 

fryst torv. Totalt gjordes fyra borrhål vid lokalen, eftersom borrstopp påträffades ytligt i 

stratigrafin vid de tre första borrhålen. Vid borrhål 1 nåddes 1,20 meters djup, vid borrhål 2 (ca 

1 meter söderut)1,11 meters djup och vid borrhål 3 (ca 1 meter sydväst från borrhål 1) nåddes 

0,93 meters djup. En fjärde borrning gjordes ca 30 m söderut, vid vilken 1 meters kärna erhölls. 

Denna togs mellan djupen 1-2 meter, p.g.a. tidsbrist och det faktum att vissa ytliga sediment 

redan erhållits vid borrhål 1-3. 

 

Figur 6: Satellitbild över området vid Borrlokal 3, Gäjnno. Borrlokalen är belägen i en fluvialt formad ränna 

vilken utgör en sänka med våtmarksmiljö. 

4.3 Laborativt arbete 

För denna studie har borrkärnan från Borrlokal 1, Guhkesáphe, valts ut för vidare undersökning 

och analys eftersom denna befunnit sig vara mest lovande. Vid borrningstillfället påträffades ett 

trögborrat lager mitt i stratigrafin, därefter följde ett avsevärt mindre trögborrat lager och sedan 

ett trögborrat lager igen, i vilket borrstopp nåddes. Dessa skillnader i tröghet tolkades i fält som 

att det kunde finnas ett diamikt lager i stratigrafin följt av underliggande mindre trögborrade 

lager vilka möjligen kunde vara interstadiala. Kärnan från Borrlokal 1 var den längsta kärnan 

som erhölls vid fältarbetet, denna var avsevärt längre än kärnan från Borrlokal 3. Borrlokal 1 

kan, tillskillnad från Borrlokal 2, kopplas till en tydlig morfologi då den är belägen i en NV-SÖ 

orienterad ränna. För att undvika att gamla mineralpartiklar förs till unga sekvenser har 

provtagning ur kärnan skett från dess övre del och nedåt i stratigrafin. Eftersom gamla 

mineralpartiklar bär en starkare PSL-signal än unga minskas således effekten vid eventuell 

kontaminering. All hantering av kärnan och dess material har skett i mörkerlaboratorium med 

röd belysning.   

4.3.1 Beskrivning av stratigrafi 

Rören med innehåll av sediment öppnades med cirkelsåg genom att två skåror gjordes på 

motsatta sidor utmed rörens långsidor. Därefter beskrevs stratigrafin med avseende på jordart, 

kornstorlek, gränser och förekomst av organiska rester och stenar. Referensprov togs 
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regelbundet var 5:e cm utöver hela kärnan och även med tätare intervall där jordartsövergångar 

uppträtt. Vid särskilt intressanta lager togs även större referensprover ut för undersökning av 

innehåll och färg i dagsljus. Samtliga djup för provtagningar illustreras i resultatdelen.  

4.3.2 Preparering inför PSL-mätning 

PSL-prover togs ur siltiga och sandiga sekvenser i stratigrafin. Provtagning gjordes i mitten av 

kärnan (Fig. 7) där materialet varit bäst isolerat från solljus efter borrningstillfället, av denna 

anledning undveks även provtagning nära rörens mynningar. Materialet togs över ett större 

djupintervall längs med kärnan då en relativt stor mängd är nödvändig för att materialet ska 

räcka till PSL-mätning. 

 

Figur 7: Provtagning av material för PSL-mätning skedde ur kärnans mitt vilket illustreras av röd färg i 

figuren. 

Varje provtagning numrerades efter dess relativa ordning i stratigrafin där provnummer 1 är 

ytligast och provnummer 8 djupast i kärnan. Samtliga provtagningsdjup med provnummer 

presenteras i Tab. 1. Prover 1, 2, 7 och 8 valdes ut för de första preliminära PSL-mätningar som 

ingår i denna studie. Prov 1 och 2 är tagna i silt ovanför ett diamikt lager medan prov 7 och 8 är 

tagna i sand under ett diamikt lager. Vid provtagningen gjordes antagandet att proverna torde ha 

en relativt stor åldersskillnad då de är separerade av ett diamikt lager som sannolikt avsatts av 

en inlandsis.  

Tabell 1: Provtagningsdjup och jordart för PSL-prover. Varje provtagningsintervall representeras av ett 

provnummer.  

Provnummer 
(PSL-prov): 

Kärndjup (m): Jordart:  

1  3,83 - 3,95 Silt  

2 4,29 - 4,40 Finsandig silt  

3 4,40 - 4,52 Grovsand  

4 4,87 - 4,96 Grovsand  

5 5,16 - 5,34 Grovsand  

6 5,35 - 5,39 Silt  

7 5,40 - 5,47 Grovsand  

8 5,47 - 5,61 Siltig sand  

Våtsiktning 

Fraktioner från samtliga PSL-prover separerades genom våtsiktning med siktar vars 

maskhålsstorlekar var 350 µ, 250 µ, 160 µ, 125 µ och 63 µ. Alla separerade fraktioner mindre 
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än 350 µ sparades i bägare för vidare behandling (Tab. 2). Dessa förvarades i torkskåp (40°C) 

tills samtliga fraktioner för varje prov hade torkat. 

Tabell 2: I tabellen presenteras vilka fraktioner som, genom våtsiktning, separerats ut för utvalda PSL-prover 

(provnummer 1, 2, 7 och 8) samt vilka fraktioner som sparats för vidare behandling. 

       
Fraktion: ≥355 µ 354 µ - 250 µ 249 µ - 160 µ 159 µ - 125 µ 124 - 63 µ 63> 

Notis: Sparades ej. 
Sparades för 

vidare 
behandling. 

Sparades för 
vidare 

behandling. 

Sparades för 
vidare 

behandling. 

Sparades för 
vidare 

behandling. 

Sparades 
för vidare 

behandling. 

Kemisk behandling med HCl och H2O2 

Eventuella karbonatföreningar i proverna löstes upp med saltsyra (HCl, 16%). Proverna sköljdes 

sedan tre gånger med destillerat vatten, i syfte att spola rent materialet från kvarblivna rester av 

HCl. Därefter behandlades proverna med väteperoxid (H2O2, 10%) under 15 minuter, i syfte att 

lösa upp eventuella organiska förekomster. Efter detta sköljdes proverna igen med destillerat 

vatten tre gånger. När proverna sedan torkats i torkskåp (40°C) uteslöts fraktioner mindre än 63 

µ från fortsatt behandling i denna studie. 

Densitetsseparering med tung vätska 2,7 g cm 
-3
 

Densitetsbaserad separering av mineral skedde med en tung vätska (LST Fastfloat) med 

densiteten 2,7 g cm
-3

. I denna process separerades fältspat och kvarts från övriga mineral med 

en densitet högre än 2,7 g ml
-3

. För varje prov hälldes ca 2,5 ml av materialet ned i separata 

provrör tillsammans med den tunga vätskan tills den totala volymen i provröret var ca 20 ml, 

varefter innehållet rördes om med glasstav. Därefter centrifugerades proven i två minuter (500 

rpm). Kvarts och fältspat hade då lagt sig i ett skikt vid vätskans yta och övriga mineral hade 

ansamlats i provrörets botten (Fig. 8A). Det översta skiktet rördes varsamt om med glasstav och 

proven centrifugerades därefter i ytterligare två minuter. Det översta skiktet av kvarts och 

fältspat hälldes över på ett filtreringspapper där den tunga vätskan sedan sugfiltrerades ur 

proverna. Mineralkornen sköljdes sedan tre gånger med destillerat vatten för att noggrant tvätta 

bort den tunga vätskan. För PSL-prov 1 och 2 kvarstod för liten mängd material för fortsatt 

analys av fraktionerna 160 µ och 250 µ, dessa uteslöts därför från vidare behandling.  

Densitetsseparering med tung vätska 2,58 g cm 
-3
 

Vid separering av fältspat från kvarts var densiteten på den tunga vätskan 2,58 g cm
-3

. För varje 

prov hälldes de olika fraktionerna ner i separata provrör tillsammans med den tunga vätskan så 

den totala volymen blev ca 20 ml. Efter att innehållet rörts om med glasstav fick proven stå 

orörda i en timme för att mineralen skulle separera ordentligt. Det översta skiktet rördes återigen 

varsamt om med glasstav och proverna centrifugerades i två minuter (500 rpm), därefter fick de 

fick stå orörda i två timmar. K-fältspatskornen hade då lagt sig i ett övre skikt vid vätskans yta 

och korn av kvarts och plagioklas hade sedimenterat till provrörens botten (Figur 8B). Skiktet 

av K-fältspat hälldes över på ett filtreringspapper och materialet sugfiltrerades, därefter sköljdes 

proverna tre gånger med destillerat vatten och torkades sedan i torkskåp (40°C). Slutligen 

sugfiltrerades provrörens bottenliggande kvartsskikt genom ett filtreringspapper, varefter proven 

sköljdes tre gånger med destillerat vatten och sedan torkades i torkskåp (40°C).  
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Figur 8: Separering av mineral genom tung vätska (LST Fastfloat) med densiteterna 2,7g/cm -3 och 2,58 g/cm -

3. A) Separering av kvarts (Q) och fältspat (FsP) från övriga mineral med densitet högre än 2,7g/cm -3. B) 

Separering av K-fältspat från kvarts och Plagioklas. 

Kemisk behandling med HF och HCl 

Etsning utfördes med väteflourid (HF, 40%) i syfte att lösa upp eventuella förekomster av 

plagioklas samt att ta bort det ytligaste skiktet på kvartskristallerna som kan innehålla alfa-

strålning. Detta utfördes på kvartsfraktioner 63-124 µ från PSL-prov 1 och 2 samt 

kvartsfraktioner 160-249 µ från prov 7 och 8. Anledningen till att fraktionen 63-124 µ valdes ut 

från PSL-prov 1 och 2 var att de provtagna sedimenten här var så finkorniga att grövre 

fraktioner inte fanns i tillräcklig mängd. Etsningen varade i en timme och samtliga prover 

sköljdes efteråt tre gånger med destillerat vatten. Därefter behandlades materialet med HCl 

(35%) under en timme för att lösa upp eventuella flourider som bildats under HF-behandlingen, 

eftersom dessa kan påverka PSL-signalen vid mätning. 

4.4.3 IRSL-mätning av K-fältspat 

Luminiscensmätningar utfördes med mätinstrumentet Lexsyg Research av Freiberg Instruments. 

Inga OSL-mätningar av kvarts kunde utföras p.g.a. en trasig komponent i maskinen, dock 

påverkade detta inte utförandet av IRSL-mätningar på fältspat. Från PSL-prov 1 och 2 användes 

fraktionerna 63-124 µ och för PSL-prov 7 och 8 användes fraktionerna 250-354 µ för IRSL-

mätningar. En liten mängd av den preparerade K-fältspaten från varje prov fördelades i 

mörkerrum på fyra separata metallskivor (aliquots, ca 1 cm) i mörkerrum som sedan placerades 

i maskinen. I syfte att få bättre mätningar på K-fältspaten utförtes mätningarna i två omgångar, 

först en testmätning och sedan en första preliminär mätning med justerade inställningar. 

I syfte att erhålla en ungefärlig ålder för materialets deposition behöver bakgrundsdosen mätas, 

dock kan dessa inte dessa kan inte utföras i Stockholm och denna process kan dröja. 

Bakgrundsdosen kommer toligen att mätas vid Nordic Laboratory for Luminescence Dating, 

Aarhus University, Risø National Laboratory. 

Testmätningar: IRSL-mätning av K-fältspat 

Dessa första mätningar utfördes på PSL-prov 1, 2, 7 och 8, för att testa ungefärlig dos i 

materialet i syfte att kunna anpassa inställningarna vid kommande mätningar. Materialet 

värmdes upp till 290˚C och höll denna temperatur i 60 sekunder, därefter belystes 

provmaterialet med infrarött ljus (850 nm) i 120 sekunder. PSL-prov 1 och 2 gavs sedan 

testdosen 40 Gy och därefter beräknades kvoten mellan materialets naturliga signal och 

testdosens signal. Samma procedur upprepades för prov 7 och 8 men då med strålningsdosen 

200 Gy eftersom dessa prover förmodats vara äldre. 
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Första preliminära mätningar av K-fältspat med SAR 

Till denna mätomgång användes nytt material av samma fraktioner som testmätningarna, dock 

utfördes mätningarna denna gång endast på material från PSL-prov 2, 7 och 8. Från PSL-prov 2 

förberedes 12 mätningar (på 12 aliquots) (Tab. 3) och från prov 7 och 8 förbereddes 2 nya 

mätningar på varje prov (2*2 aliquots). 

Tabell 3: Antal utförda SAR-mätningar på K-fältspatmineral.  

Provnummer: Fraktion (µ): Antal aliquots/mätningar (st): 

2 63 -124  12 

7 250 - 349  2 

8 250 - 349  2 

 

I den andra mätomgången användes ett SAR-protokoll i kombination med de preliminära 

paleodos-värdena erhållna från den första mätningsomgången, för att erhålla mer tillförlitliga 

mätvärden. Denna metod var dock väsentligt mer tidskrävande. Baserat på föregående mätning 

uppskattades paleodosen i PSL-prov 2 vara 60 Gy och att dosen i PSL-prov 7 och 8 vara 300 

Gy. Mätningsproceduren med inställningar från detta mätningsmoment presenteras i Bilaga I. 

5. Resultat och tolkning 

5.1 Geomorfologi  

I det karterade området (Fig. 9) förekommer två huvudsakliga isflödesriktningar, där de unga 

landformerna har en SV-NÖ-lig riktning och de äldre en NV-SÖ-lig riktning. SV-NÖ-liga 

dräneringsrännor skär på ställen genom NV-SÖ-ligt riktade lateralmoräner, vilket indikerar att 

landformerna härstammar från två separata landformsgenerationer. Att dräneringsrännor inte 

alltid följer topografin kan förklaras av att vattenflödet styrts utmed kanten på en glaciär.  

Karteringsområdet utgörs till stor del av relikta ytor vilka uppträder fläckvis i landskapet. 

Både lateral sliding boundary och lee-side scarp förekommer på flera platser i landskapet vilka 

markerar övergången till kallbottnade isförhållanden under sen-Weichsel glaciationen. 

Stötsidemoräner har ej identifieras inom karteringsområdet. 

Borrlokal 1 befinner sig i en glacifluvial ränna bildad före den senaste nedisningen. Rännan är 

karterad inom en relikt-glacial yta. Frånvaron av sen-Weichsel erosion vid lokalen talar för att 

interstadiala sediment kan finnas vid lokalen. Rännan är ca 100 m bred och förefaller vara fylld 

av sediment. Frånvaron av landformer formade i samband med glaciationen under sen-Weichsel 

tyder på att ett moräntäcke avsatt från denna is är tunt eller obefintligt runt borrlokalen. Detta är 

fördelaktigt vid borrning efter interstadiala sediment då det är svårt att borra igenom tjocka 

moränlager. 

Borrlokal 2 befinner sig i en U-dalsliknande morfologi. Området vid lokalen uppvisar mycket 

liten närvaro av glacial erosion eller deposition från glaciationen under sen-Weichsel. En flack 

våtmarksyta tyder på att det kan finnas mycket sediment vid lokalen.  

Borrlokal 3 är lik Borrlokal 1 då den också är belägen i en glacifluvialt formad ränna bildad före 

den senaste nedisningen. Denna ränna är dock inte lika djup och verkar inte innehålla lika 
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mycket sediment. I anknytning till lokalen kan SV-NÖ riktade glaciala flödesspår observeras i 

terrängen. 

 

Figur 9: Karta över geomorfologin i området kring borrlokalerna vid Ultevisplatån. NV-SÖ riktade 

landformer, exklusive transverse lee-side scarp, är bildade innan glaciationen under sen-Weichsel.  

5.2 Stratigrafisk beskrivning av borrkärnan tagen vid Borrlokal 1 

En sammanställning av stratigrafin i borrkärnan erhållen vid Borrlokal 1, Guhkesáphe, är 

illustrerad i Fig 10. Vid borrningen grävdes ca 40 cm snö bort och borrningen påbörjades vid 

isytan. Djup mellan 0 cm till 21 cm utgjordes av is och därefter kom våtmarkens yta. Denna 

bestod av blöt vitmossa under vilken vitmosstorv var utbildad. 
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Figur 10: Illustration över stratigrafin erhållen vid Borrlokal 1, Guhkesáphe. Varje stapel representerar 

innehållet för varje rör (1 m) som tagits upp vid borrningen. Borrdjup är uppmätta från isytan varifrån 

borrningen skedde (istjocklek: ca 20 cm).  

Rör 1 (0,00 m– 1,00 m): Den översta metern i sekvensen saknas då materialet inte fastnade i 

provtagaren. Under borrtillfället noterades detta och det tolkades som att denna sektion utgörs 

av torv, eftersom det var torv i ytan och längre ned i lagerföljden. 

Rör 2 (1,00 m– 2,00 m): Tom kärna mellan 1,00 m och 1,56 m, därefter följer torv mellan 1,56 

m och 2,00 m. 

Rör 3 (2,00 m– 3,00 m): Tom kärna mellan 2,00 m och 2,43 m, därefter följer torv mellan 2,43 

m och 3,00 m. 
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Rör 4 (3,00 m – 4,00 m): De översta 80 cm (3,00 m – ca 3,80m) utgörs av torv följt av en 

gradvis övergång (vid ca 3,80 m) till silt med sporadisk förekomst av organiskt material. 

Därefter framträder ytterligare en gradvis övergång (vid ca 3,94) till finsandig silt utan organiskt 

material.  

Rör 5 (4,00 m – 5,00 m): Torv mellan 4,00 m och 4,23 m, därefter uppträder en gradvis 

övergång till finsandig silt med sporadisk förekomst av organiskt material. Det organiska 

materialet förekommer fram till ca 4,30 m, därefter följer endast finsandig silt. Silten övergår 

vid en abrupt och snedställd jordartsgräns mellan 4,41 m och 4,45 m till grovsand. Vid 4,51 m 

övergår grovsanden vid en abrupt gräns till diamikton. 

Från 4,51 m utgörs sekvensen av en gråblå diamikton med sporadisk förekomst av organiska 

fragment och något rundade fraktioner av grus och sten fram till ca 4,70 m. Där framträder en 

gradvis övergång till en diamikton utan förekomst av organiskt material samt med kantigare 

fraktioner av grus och sten. fram till en abrupt jordartsövergång vid 4,87 m. Mellan djupen 4,87 

m och 5,00 m förekommer grovsand.  

Rör 6 (4,93 m – 5,93 m): Från 4,93 m förekommer diamikton fram till en abrupt jordartsgräns 

vid 5,16 m. Därefter följer grovsand fram till en svagt snedställd jordartsgräns. Grovsanden 

övergår därefter till silt mellan 5,34 m och 5,35 m och varar fram till ännu en svagt snedställd 

jordartsgräns mellan 5,39 m och 5,41 m. Därefter följer grovsand fram till 5,47 m. Från 5,47 m 

förekommer siltig finsand framtill en abrupt jordartsövergång vid 5,62 m. Därefter följer en 

kompakt diamikton som är rödbrun. Denna utgör sekvensens understa lager.  

Det diamikta lager som uppträder i rör 5 mellan 4,51 m och 4,87 m är tvådelat och vid ca 4,70 

m förekommer en gradvis övergång mellan dessa delar. Den övre delen har en gråblå färgton 

med förekomster av rundade stenar samt fragment av organiskt material. Den undre delen är 

väldigt lik, den har en också en gråblå färgton och samma osorterade kornstorleksfördelning, 

men den saknar förekomst av organiskt material. Dessutom är de grus och sten fraktioner som 

förekommer i den undre delen något kantigare. Båda de diamikta delarna skulle kunna 

härstamma från samma glaciation men skillnaden att den övre delen i något skede troligtvis har 

transporterats och omlagrats av vatten, varvid organiskt material även inblandats. 

Diamikt stratigrafi mellan 4,70 m och 4,87 m (rör 5), 4,93 m och 5,16 m (rör 6) samt 5,62 m 

och 5,93 m (rör 6) tolkas som enheter av morän. Detta baseras dels på frånvaron av organiska 

fragment, men framförallt på dess kantiga och osorterade karaktär. I rör 6 förekommer två 

enheter av morän (4,93 m – 5,16 m samt 5,62 m – 5,93 m) med mellanliggande sekvenser av 

silt, finsand och grovsand (mellan 5,16 m och 5,62 m). Dessa siltiga och sandiga enheter är 

troligtvis interstadiala eftersom de påträffas under ett moränlager. De indikerar fluvial 

avsättning och isfria förhållanden i Ultevisområdet innan en nedisning när morän avsatts. 
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5.3 Provtagningsdjup ur stratigrafi 

 

Figur 11: Figuren ovan illustrerar stratigrafin i borrkärnan erhållen från Borrlokal 1, Guhkesáphe. Borrdjup 

är uppmätta i förhållande till den lokala isytan vid borrningstillfället. Svarta och gråa markörer markörer till 

höger om stratigrafin visar djup för provtagning av referensprov. Provtagningsintervall för PSL-prov 

markeras av nummer 1-8. Heldragna linjer representerar abrupta sekvensövergångar och streckade linjer 

gradvisa övergångar.  
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5.4 Resultat från IRSL-mätningar av K-fältspat 

5.4.1 Testmätningar av IRSL-mätningar av K-fältspat 

Testmätningarna av provmaterialet talar för stor skillnad i paleodos mellan proverna över och 

under det översta diamikta lagret (mellan 4,51 m och 4,87 m). Skillnaden är så stor att det är 

troligt att materialet ovan (PSL-prov 1 och 2) och under (PSL-prov 7 och 8) det diamikta lagret 

är avsatta vid helt olika tider, troligtvis med tiotusentals år emellan. Paleodosen i de övre 

proverna (PSL-prov 1 och 2) är så hög att den troligtvis motsvarar en avsättningsålder äldre än 

holocen (Preusser, muntl. , 2013). Paleodosen i PSL-prov 7 och 8 var i testmätningarna mer än 

dubbelt så hög som i PSL-prov 1 och 2 vilket skulle kunna indikera att åldern i dessa prov är 

mer än dubbelt så hög. 

5.4.2 Första preliminära IRSL-mätningar av K-fältspat med SAR 

Mätningarna på PSL-prov 7 och 8 visar att materialet har relativt höga paleodosvärden. Doserna 

visar att materialet i dessa prov skulle kunna komma från tidig-Weichsel eller kanske till och 

med från istiden före Eem, d.v.s. Saale (Preusser, muntl. , 2013). 

6. Diskussion 

6.1 Geomorfologisk kartering 

Karteringen av de relikta ytorna motsvarar en minsta utsträckning av de relikta ytorna. 

Kartering av lee-side scarp, glacialt präglade kantlinjer och kamelandskap har skett främst 

utifrån tolkning av infraröda flygbilder i stereo eftersom terrängskillnader framträdde tydligare i 

dessa jämfört med satellitbilder från Google Earth. Sattelitbilderna har dock tillämpats mer 

fördelaktigt vid kartering polygonmark och stensträngar eftersom satellitbilderna hade en högre 

detaljnivå. Vid kartering av dräneringsrännor har bägge av dessa använts eftersom skillnader i 

färg framträder bra i Google Earth och topografiska skillnader framträder tydligt genom 

tolkning av flygbilder i stereo. 

Under karteringsmomentet har avsaknaden av vegetation underlättat identifiering av landformer 

och kartering i högt belägna områden. I sänkor eller låglänta områden, där vegetationen istället 

varit tät, har osäkerheter i gränsdragningar uppstått. I syfte att undvika felklassificering av 

landformer eller ytor har områden med okänd morfologi inte karterats och identifieras således 

som en icke-klassificerad yta. Denna klass inkluderar främst områden som präglats av 

subglacial erosion under sen-Weichsel men även områden där sluttningsprocesser är aktiva. 

6.2 Stratigrafi 

Diskussionen i detta avsnitt baseras på antagandet att den stratigrafiska sekvensen återspeglar 

den relativa ordning som sedimenten avsatts i, med det äldst avsatta materialet längs ner i 

sekvensen och det yngsta avsatta högst upp. Eftersom lokalen ligger i flack terräng, antas det att 

sluttningsprocesser inte avsevärt påverkat eller blandat om materialet efter deposition.  

Stratigrafin i borrkärnan är något anmärkningsvärd eftersom det förekommer upprepningar i 

jordartssekvensen, vilka skulle kunna tyda på stratigrafiska överlapp i borrkärnan mellan rören. 

Två stratigrafiska alternativ illustreras nedan (Fig. 12), varvid det första alternativet illustrerar 

stratigrafin utan överlapp (Fig 12, Alt.1) och det andra visar sekvensen med överlapp mellan 

rören 4, 5 och 6 (Fig. 12, Alt. 2). Det är möjligt att överlapp råder konsekvent genom hela 
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kärnan, dock försvåras överlappskorrelation avsevärt mellan rör 1, 2 och 3 eftersom den största 

delen här utgörs av tom kärna och torv. 

 

Figur 12: Två stratigrafiska alternativ för kärnan erhållen vid Borrlokal 1, Guhkesáphe. I båda alternativen 

antas det att överlapp inte förekommer ovanför 3,60. Alternativ 1/ representerar den stratigrafiska sekvens 

som är baserad på att borrdjupen är uppmätta i förhållande till den lokala isytan vid borrningstillfället. 
Alternativ 2/ här antas det att rören har ett överlapp om ca 40 cm från och med 3,60 cm. Överlappen i 

alternativ 2 baseras på korrelation mellan olika lager i stratigrafin.  

Eventuella överlapp i stratigrafin skulle kunna bero på inkonsekvent borrningsmetodik eller 

olika längd på de förlängningsstänger som användes vid borrningstillfället. Detta kan dock 

anses vara mindre sannolikt, då provtagaren vid varje tillfälle drivits ned 1 m längre än tidigare 

under hela borrningsmomentet. Kontroll av borrningsutrustningen gjordes när kärnorna 

studerats och överlapp misstänkts men det visade sig att borrutrustningen hade förväntade 

längder, så eventuella överlapp måste förklaras med något annat. Förekomsten av överlapp i 

stratigrafin kan preliminärt utvärderas genom att jämföra IRSL-mätningar från PSL-prov 1 och 

PSL-prov 2. Om proven uppvisar stor skillnad i erhållen paleodos, talar detta för att de avsatts 

vid olika tidsskeden och att stratigrafiskt överlapp inte förekommer. Denna princip kan även 

tillämpas för PSL-prov 4 och PSL-prov 5, men inte i denna studie, eftersom mätningar ännu inte 

är utförda på dessa prover. Stratigrafiska djup som presenteras i arbetet är djupen enligt Alt. 1, 

alltså de borrdjup som är uppmätta i förhållande till den lokala isytan vid borrningstillfället 

(Fig.12, Alt 1; Fig. 10). 

Moränlager i stratigrafin visar att området varit istäckt, eftersom morän transporteras och avsätts 

av is, i detta fall av en inlandsis eller en utlöparglaciär från bergskedjan. Eftersom borlokalen är 

belägen i en fluvialt formad ränna har förekomster av silt, finsand och grovsand i stratigrafin 
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förmodligen avsatts fluvialt under isfria förhållanden vid lokalen. Silt speglar troligtvis lugnare 

flödeshastigheter i rännan, medan grovsand representerar något kraftigare vattenflöden. 

Torvförekomster i övre delar av kärnan visar att vattenrännan vuxit igen och övergått till att bli 

en våtmark.  

6.3 IRSL-mätningar 

Utförda testmätningar och första preliminära IRSL-mätningar av K-fältspat tyder på högre 

paleodosvärden för PSL-prov 7 och 8 jämfört med erhållna värden från PSL-prov 1 och 2. 

Testmätningar från PSL-prov 1 och 2 indikerar att materialet i dessa prov skulle kunna vara 

äldre än holocen. Detta öppnar för möjligheten att sekvenser från fler än en interstadial 

förekommer i kärnan. Eventuella förekomster av lokala anrikningar av radioaktiva ämnen i 

miljön vid borrplasten skulle kunna ha varit en orsak till att provmaterialet förefaller ha relativt 

höga paleodoser. Eftersom silt har visats vara mer svårblekt än grovsand i en fluvial 

depositionsmiljö (Alexanderson, 2007) så skulle PSL-prov 1 och 2 även kunna vara 

ofullständigt blekta innan deposition. Ofullständigt blekta prover får för höga paleodosvärden 

vilket gör att proven verkar äldre vid datering än vad de egentligen är. Genom att utföra 
14

C-

mätningar på organiskt material i prov 1 och 2 kan man undersöka om proven är holocena eller 

interstadiala. För att erhålla slutgiltliga PSL-dateringar så bör ca 12-25 aliquots mätas per prov. 

Mätningarna är tidskrävande och med anledning av detta finns resultaten inte att presentera i 

denna studie. För att beräkna åldrar utifrån paleodos krävs även kännedom om vattenhalt, 

kolhalt och bakgrundsstrålning i materialet. Fler mätningar av materialets egenskaper bör också 

ske innan PSL-mätningarna tolkas slutgiltigt. I fortsatta studier kan även OSL-mätningar utföras 

på de kvartsprover som preparerats i denna studie. 

7. Slutsatser 
 Genom den geomorfologiska karteringen identifierades tre lämpliga borrlokaler. Vid 

borrlokalerna verkade det finnas sedimentbassänger där interstadiala sediment skulle kunna 

bevarats. Områdena kring borrlokalerna har ej utsatts för signifikant erosion eller deposition 

under sen-Weichsel glaciationen. 

 

 Borrning i fält utfördes vid de tre identifierade lokalerna och sedimentkärnor erhölls från 

samtliga borrlokaler. Kärnan från Borrlokal 1 valdes ut för vidare analys, delvis för att den 

innehöll relativt mycket sediment (ca 6 m).  

 

 Minst två moränbäddar har identifierats i stratigrafin från Borrlokal 1. Mellan 

moränbäddarna finns sandiga och siltiga sediment som enligt tolkningen av stratigrafin är 

interstadiala. 

 

 Preliminära luminiscensmätningar av K-fältspat (IRSL-mätningar) utfördes på fyra prover 

från stratigrafin. Två prover togs ovanför den översta moränbädden (prov 1 och 2) och två 

prover togs under denna, det vill säga från det interstadiala lagret med sand och silt (prov 7 

och 8). IRSL-mätningarna visar att prov 1 och 2 är betydligt yngre än prov 7 och 8. 

Mätningarna indikerar att avsättningsskedena separerats av stora tidsintervall. Testmätning 

av prov 1 och 2 indikerar en ålder äldre än holocen. Detta öppnar för möjligheten att 

sediment från fler än en interstadial förekommer i kärnan. Höga paleodoser erhållna vid 

preliminärmätningar av prov 7 och 8 indikerar att dessa avsatts under tidig-Weichsel eller 

Saale. 
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Bilaga I 

Preliminärmätningar av K-fältspat med SAR 

 
Prov 2 (63 µ - 124 µ), 12 st mätprover  

 

Prov 7 ( 250 µ - 354 µ) 2 st 
mätprover 

 
  

 

Prov 8 ( 250 µ - 354 µ) 2 st 
mätprover 

Arbetssteg: Procedur: Arbetssteg: Procedur: 

1 Upphettning: 270°C i 60 s 1 Upphettning: 270°C i 60 s 

2 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 2 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 

3 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  3 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  

4 Test dos: 6 Gy 4 Test dos: 30 Gy 

5 Upphettning: 270°C i 60 s 5 Upphettning: 270°C i 60 s 

6 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 6 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 

7 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  7 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  

8 Bestrålning (D1): 30 Gy 8 Bestrålning (D1): 150 Gy 

9 Upphettning: 270°C i 60 s 9 Upphettning: 270°C i 60 s 

10 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 10 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 

11 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  11 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  

12 Test dos: 6 Gy 12 Test dos: 30 Gy 

13 Upphettning: 270°C i 60 s 13 Upphettning: 270°C i 60 s 

14 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 14 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 

15 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  15 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  

16 Bestrålning (D2): 60 Gy 16 Bestrålning (D2): 300 Gy 

17 Upphettning: 270°C i 60 s 17 Upphettning: 270°C i 60 s 

18 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 18 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 

19 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  19 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  

20 Test dos: 6 Gy 20 Test dos: 30 Gy 

21 Upphettning: 270°C i 60 s 21 Upphettning: 270°C i 60 s 

22 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 22 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 

23 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  23 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  

24 Bestrålning (D3): 90 Gy 24 Bestrålning (D3): 450 Gy 

25 Upphettning: 270°C i 60 s 25 Upphettning: 270°C i 60 s 

26 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 26 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 

27 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  27 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  

28 Test dos: 6 Gy 28 Test dos: 30 Gy 

29 Upphettning: 270°C i 60 s 29 Upphettning: 270°C i 60 s 

30 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 30 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 

31 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  31 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  

32 Bestrålning (D4): 0 Gy 32 Bestrålning (D4): 0 Gy 

33 Upphettning: 270°C i 60 s 33 Upphettning: 270°C i 60 s 

34 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 34 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 

35 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  35 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  

36 Test dos: 6 Gy 36 Test dos: 30 Gy 

37 Upphettning: 270°C i 60 s 37 Upphettning: 270°C i 60 s 

38 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 38 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 
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39 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s 39 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  

40 Bestrålning (D5): 30 Gy 40 Bestrålning (D5): 150 Gy 

41 Upphettning: 270°C i 60 s 41 Upphettning: 270°C i 60 s 

42 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 42 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 

43 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s 43 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  

44 Test dos: 6 Gy 44 Test dos: 30 Gy 

45 Upphettning: 270°C i 60 s 45 Upphettning: 270°C i 60 s 

46 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 46 IRSL: 250 mW 50°C i 120 s 

47 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s  47 Post IRSL: 250 mW 150°C i 120 s 
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