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Introduktion 
 

Det har sedan länge varit allmänt vedertaget att holocen varit en lugn och stabil epok 

utan alltför stora klimat- och miljöförändringar. Den uppfattningen har visat sig inte 

vara helt korrekt då man de senaste åren funnit bevis på att klimatet under holocen 

skiftat mycket kraftigare än man tidigare trott (Bond et al., 1997; Gunnarson et al., 

2003). Dessa variationer har korrelerats till bland annat variationer i solfläckar 

(Chambers & Blackford, 2001), förändringar i den termohalina cirkulationen i Atlanten 

samt tidigare vulkanism (Anderson, 1998). För att få fram en mer detaljerad bild av 

holocena klimatförändringar, vilket avspeglas i skiftningar i fuktighet och temperatur, 

har flera studier genomförts då man använt olika proxy-data så som pollen, makrofossil 

och syreisotoper tillsammans med bl.a. humifieringsanalys av torv (Gunnarson et al., 

2003).  

  

Holocen 
Holocen är namnet på tidsperioden 11700 kal BP (kalenderår before present = 1950 

e.Kr.) fram till idag (Walker et al., 2008). Tidigholocen (11700-8000 BP) bar en prägel 

av instabilitet. Norra hemisfären var fortfarande delvis täckt av glaciärer och inlandsisar 

vilket influerade perioden i form av t.ex. Ice-rafted debris-events. Trenden har dock 

under den perioden gått emot varmare klimat men med kortare överliggande kalla 

perioder. Värmeökningen under tidigholocen nådde en topp kring 9500 kal BP för att 

sedan återgå till kallare klimat (Snowball et al., 2004). 

 

Tre tidiga perioder med ett kallare klimat kan korreleras mot IRD-events (Ice-rafted 

debris events) vilket är perioder med kraftig deposition av osorterat glacialt material 

som följer med nedkylt vatten som transporterar isberg från områden kring nordpolen 

och Grönland söderut. Dessa episoder tros ha hänt vid tidpunkterna 11100, 10300 och 

9400 kal BP och det har spekulerats i att de berott på förändringar i Nordatlantiska 

termohalina cirkulationen som i sin tur kan spegla variationer i solaktivitet (Bond et al., 

1997). Två borrkärnor från Nordatlantens botten har analyserats och bidragit med bevis 

för dessa IRD-events (Bond et al., 2001). Man har också funnit bevis för detta i andra 

liknande borrkärnor. I dessa har en stor mängd av köldälskande organismer hittats 

under dessa perioder. Två av dessa arter är Globigerina quinqueloba och 

Neogloboquadrina pachyderma, som är exempel av planktoniska foraminiferer. Den 

senare arten har bara hittats i de fyra första IRD-eventen, men de kan ändå anses vara 

ett tydligt bevis för ett kallare regionalt klimat (Bond et al., 1997).  

 

Tiden mellan 9000 till 8000 kal BP var en av sex viktiga perioder under holocen då 

klimatet ändrades hastigt och kraftigt. Den första perioden var en kallperiod som 

kännetecknades av kalla och våta områden kring de högre breddgraderna men med torra 

områden kring ekvatorn. Torkan berodde bl.a. på försvagad monsun, minskad 

avdunstning från de kalla haven samt minskad termal konvektion över land (Mayewski 

et al, 2004). Eftersom inlandsisar under denna period fortfarande var ett inslag i 

landskapet har denna period mycket mer gemensamt med senaste istiden än senare, 

mindre kalla perioder under holocen. Man kan delvis se perioden 8000-9000 kal BP 

som en återgång till istidens förhållanden. Vad som talar för detta är bl.a. bevis för 

existensen av glaciärer i nordvästra Nordamerika under den perioden samt bevis på att 

trädgränsen då legat mycket lägre i Skandinavien (Mayewski et al. 2004). Under denna 

tid var det en period som kallas ”8200 year event” och som skedde för 8000 till 8400 år 
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sedan och influerade hela det Nordatlantiska området (Alley et al., 1997). Denna period 

skedde samtidigt som ett IRD-event ca 8010 kal BP (Bond et al., 1997).  

 

Holocens termala maximum är namnet på värmeperioden som daterats till ungefär 

mellan 8000 och 6000 kal BP. Perioden kännetecknades av en sommartemperatur på 

ungefär 2 grader över sommartemperaturen idag i Skandinavien och skedde troligtvis 

som en konsekvens av en snabb insolationsökning över norra halvklotet under 

sommarsäsongerna (Snowball et al., 2004).  

 

Efter den varma perioden mellan 8000 och 6000 kal BP skiftade klimatet i norra 

hemisfären mot kallare temperaturer vilket höll sig de följande tusen åren. Ytterligare 

ett IRD event inträffade 5900 kal BP vilket sammanföll med den kallare perioden 6000 

– 5000 kal BP (Mayewski et al., 2004; Bond et al., 1997). 

 

Senare (mellan 5000 och 4000 kal BP) var klimatet mer varierande. Man har hittat 

bevis på skiftningar mellan vått och torrt klimat i våtmarker i Skottland (Anderson, 

1998). I södra Finland finns bevis från ett flertal torvmarker på snabba skiftningar under 

hela perioden 4300 -3000 kal BP (Korhola, 1995). Ett tydligt skifte i klimatet pågick 

3900 – 3500 kal BP och man har kunnat spåra denna förändring i skift från låg- till 

höghumifierad torv i Skottland. Pollenundersökningar från 4200 – 3500 kal BP i norra 

Skottland pekar också på kallare klimat (Anderson et al., 1998). 

 

Från senare halvan av holocen har man funnit bevis på ytterligare tre IRD events. Dessa 

har daterats till 4200 kal BP (Andersson, 1998), samt 2800 och 1400 kal BP (Bond et 

al., 1997). Det IRD event som har skett 4200 kal BP sammanfaller med en kall-period 

vid 4200-3800 kal BP. Den perioden uppvisar tydligt motstridiga fakta; 

Glaciärframryckning skedde i Nordamerika samtidigt som Norra Europas glaciärer 

retirerade (Mayewski et al., 2004). Dessa klimatförändringar var drivna av både 

minskad solaktivitet samt av konsekvenserna av Hekla 4:s utbrott (Anderson, 1998). 

 

Åren 1200 till 1000 kal BP präglades av kallare klimat, detta följdes sedan av en 

medeltida värmeperiod med milda vintrar (Mayewski et al., 2004). Fram till mitten av 

1800-talet (600 – 150 kal BP) har klimatet sedan gradvis blivit kallare med kraftigare 

utsträckning av istäcken och glaciärer. Denna kyla, d.v.s. Lilla Istiden förklaras i 

huvudsak med variationer i solinstrålningen (Mayewski et al., 2004). 

 

Trenden under holocen har generellt varit att de tidiga kallperioderna har haft kalla 

områden kring polerna och torka kring ekvatorn, men vid den senaste kallperioden har 

de ekvatoriala områdena varit fuktiga istället för uttorkade (Mayewski et al., 2004). 

 
Tefrokronologi 
Tefra är vulkanisk aska i form av glaspartiklar (Lowe & Walker, 1997). Tefrokronologi 

är en metod för åldersbestämning av olika klimatarkiv som t.ex. sjöar, torvmossar, 

glaciärer och marina sediment (Turney & Lowe, 2001) och tefrokronologi fungerar 

således som en bra tidsmarkör. Eftersom spridningen av askpartiklar i atmosfären 

generellt sker ganska hastigt, är väldigt utspridd och askpartiklarna ofta har en distinkt 

kemisk signatur så har metoden visat sig vara mycket användbar (Zillén et al., 2002). 

Då tefralagren skapar tydliga tidsmarkörer har den kunnat ge god grund för jämförelser 

med andra områden och andra klimatarkiv vilket underlättar regionala studier 
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(Gunnarson et al., 2003; Boygle, 2004). I vissa vulkaner ändrar den kemiska signaturen 

karaktär under utbrottet som följd av differentiering av magma vilket självklart måste 

tas med i beräkningen (Hunt & Hill, 1993). Den tefra som återfunnits i våtmarker och 

andra klimatarkiv i stora delar av nordvästra Europa så som Storbritannien, Tyskland 

och Skandinavien kommer generellt sett från Island. I dessa områden har upp till 20 till 

25 tefrahorisonter påträffats.  
 

Den moderna tefrokronologin 

etablerades som vetenskap av Sigurdur 

Thorarinsson 1944 på Stockholms 

högskola (Wastegård, 2005). Christer 

Persson var en av dem som tidigast 

började applicera vetenskapen i fält i 

Skandinavien, men på grund av problem 

i tillämpningen av metoden blev den inte 

allmänt använd förrän på 1990-talet och 

senare (t.ex. Boygle, 1998; Björck & 

Wastegård, 1999; Gunnarson et al., 

2003; Wastegård, 2005). En av de tidiga 

rapporterna som använde sig av 

tefrokronologi som metod i 

Skandinavien var ”Climate oscillations 

and tephrochronology in eastern middle 

Sweden during the last glacial–

interglacial transition”.  

 

Skandinavien har visat sig vara 

ganska bra för tefradaterade 

klimatrekonstruktioner trots små mängder påträffade tefrapartiklar, eftersom det 

existerar många klimatarkiv i området, som till exempel mossar, som kan bevara dessa 

partiklar. I relation till Island ligger Skandinavien inom nedfallsområdet för medelstora 

till små tefrapartiklar (ca 10-100 µm) och vindriktningen från Island riktar sig under 

hösten och vintern mot Skandinavien. Inga av tefralagren som påträffats i Sverige har 

varit synliga för blotta ögat (storlekarna på partiklarna har varierat generellt mellan 10 

och 100 µm) men kan upptäckas vid noggrannare observation. De svenska tefralagren 

består framförallt av ryolitiskt eller intermediärt glas med ett innehåll av kisel (SiO2) på 

57 till 74 %. Inga lager äldre än senaste nedisningen har påträffats (Wastegård, 2005).  

 

 
Tefrans ursprung 
De fyra mest spridda holocena tefralagren i Skandinavien är från tre av Heklas utbrott, 

Hekla 3 och Hekla 4, Hekla-S/Kebister samt från Askjas utbrott 1875 (Wastegård, 

2005).  

 

Hekla 4 är ett av de äldre tefralagren i Sverige och beräknas haft sitt utbrott 4260 kal 

BP (Pilcher et al., 1995). Det består av ryolitisk aska med hög järn/titan (FeO/TiO2) 

kvot vilket är vanligt för vulkaner i Heklasystemet. I Sverige har man hittat tefra från 

första och andra men inte från den sista fasen av utbrottet (Boygle, 2004). Hekla 4 anses 

          Bild 1. Tefrapartikel sett i elektronmikroskop. 
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vara ett av de viktigaste tefralagren från holocen eftersom den finns på så många 

lokaler, i stora mängder och är lätt att identifiera (Boygle 1998, 2004). 

 

Hekla-Kebister partiklar kommer från ett mycket mindre utbrott ungefär 500 år efter 

Hekla 4, kring 3720 kal BP (Boygle, 1998). Den kan blandas ihop med Hekla 4 

(Boygle, 1998) då båda innehåller mycket klara partiklar med mycket kiseldioxid samt 

ligger nära varandra stratigrafiskt och kronologiskt. Vad som skiljer dem åt är 

förhållandet mellan magnesium och kalcium (Zillén et al., 2002). 

 

Heklas utbrott ca 3000 kal BP, som benämns Hekla 3 (Borgmark 2005), är däremot det 

största utbrottet från Hekla och har även det visat sig vara en viktig markör trots att 

askan inte hittats i Storbritannien utan endast i Skandinavien och Tyskland (Boygle, 

2004). Om åldersförhållandena är okända finns det en möjlighet att Hekla 3 blandas 

ihop med Hekla AD 1104, men eftersom Hekla 3 har mindre kalium (K2O)-halt än 

Hekla AD 1104 så går det att skilja dem åt (Boygle, 2004).  

 

Askja 1875 var troligtvis ett kortare utbrott än Hekla 3 och 4. Tefran består i Sverige av 

ljusbruna till klara partiklar med en ungefärlig storlek på 50 µm. De innehåller mer titan 

(TiO2) än tefra från Heklasystemet och är också det mest vitt spridda tefra-lagret i 

Sverige och kan återfinnas nära ytan i mossar i stora delar av Sverige (ca 5-20 cm under 

ytan) (Boygle, 2004). Det finns möjligen även ett äldre tefralager från Askja, daterat till 

ca 900 kal BP, som dock inte säkert kunnat bekräftas (Boygle, 2004). 

 

Vissa klimatarkiv är bättre på att bevara tefrapartiklar än andra. Högmossar blir bara 

påverkade ovanifrån då höjden gör att de är otillgängliga för materialtillförsel från 

sidorna vilket gör att de inte influeras av jorderosion (Boygle, 1998). Torven som bildas 

av vitmossor gör sig också väldigt mycket bättre för tefraanalys än starrtorv och 

lövkärrtorv då de oftast innehåller mindre mängd minerogent material och fytoliter 

(kiseldioxid-komponent i vissa växter) vilket förbättrar möjligheten att finna tefra 

(Persson 1966; Hall & Pilcher, 2002).  

 

 
Humifiering 
Humifieringsanalys som teknik har använts 

länge men har på senare år fått ökad 

användning på grund av förbättringar gjorda 

av Blackford och Chambers (1993). Själva 

idén med humifieringsanalys bygger på att 

man kan se humifieringsgraden som en 

funktion av den tiden organiskt material 

tillbringar i akrotelmen (Anderson, 1998). 

Det är nämligen i akrotelmen (den aktiva 

övre delen av våtmarken) som förruttnelsen 

sker, katotelmen är den permanent 

vattenmättade delen av våtmarken som ligger 

under grundvattennivån, den är anoxisk och 

nedbrytningen sker upp till 100 gånger 

långsammare än vid ytan (Anderson, 1998; 

Caseldine et al., 1999).  

Bild 2. Schematisk bild som visar genomskärning av en 
mosse med den vatten-mättade katotelmen underst 
följt av den vatten-omättade akrotelmen och ett lager 
växtlighet överst. 
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Humusämnen är en av komponenterna i organiskt material, de är ämnen som består av 

en blandning av polydispergerat material och de utvecklas som följd av olika 

biokemiska och kemiska reaktioner under sönderfall av växter och mikrober. 

Humusämnena är generellt mörkbruna till svarta och består av humussyror, fulvosyror 

och huminer (IHSS, 2007). Vid varmt och torrt väder är akrotelmen tjock och full med 

nedbrutet material eftersom grundvattenytan ligger lågt (Lowe & Walker, 1997), vilket 

ökar produktionen av humussyror som i sin tur gör torven mörkare. Vid kallare och 

fuktigare väder stannar material kortare tid i akrotelmen och blir mindre nedbrutet och 

ljusare i färgen (Anderson, 1998) eftersom grundvattnet ligger högt och akrotelmen blir 

mycket magrare (Lowe & Walker, 1997). Detta faktum möjliggör en metod där man 

kan analysera färgen på den redan nedbrutna torven och få fram en klimatkurva 

(Anderson 1998; Caseldine, et al., 1999). Rekurrensyta (RY) är namnet som Granlund 

(1932) gav på förändringen från den mörkare, mer välhumifierade torven till ljusare 

mindre humifierad torv som han tolkade som en förändring från torrt och varmt, till 

våtare och kallare klimat. Han fann fem stycken sådana förändringar som uppvisar den 

typen av humifierings-intervall i södra och mellersta Sverige med åldrarna 750 BP, 

1550 BP, 2550 BP, 3150 BP samt 4250 BP med namn RY I till och med RY V. RY I är 

yngst och RY III bäst utvecklad och mest spridd och har koppling till en kraftig 

humifieringsförändring i tyska torvmossar, kallad Grenzhorisont (Gunnarson et al., 

2003). Grenzhorisont har tolkats som en period med en övergång från varmare till 

kallare klimat och som dessutom sammanfaller med gränsen mellan brons- och 

järnåldern (Lowe & Walker, 1997). 

  

Ålder-djup-profiler visar att 10 mm torv från olika torvmarker kan representera mellan 

5 och 50 år i ackumulerat material, ett genomsnittligt värde för de senaste 2000 åren 

ligger dock på cirka 10 mm för en period på 10 – 20 år (Blackford, 2000). 

 

Metoden har dock sina problem, den tar inte hänsyn till det faktum att alla våtmarker 

har sina egna ekosystem och att man inte kan räkna med att de reagerar likadant på 

klimatisk påverkan, man måste väga in växtlighet, hydrologi, dränering mm. Själva 

humifieringsprocessen är dessutom fortfarande bitvis ganska dåligt förstådd vilket ökar 

felmarginalen (Borgmark, 2005). En viktig del i humifieringsanalysen är att det är bara 

skiftningen från mörk till ljus torv som kan tolkas som klimatsignatur, motsatsen, dvs. 

skiftningen från ljus till mörk torv, beror nödvändigtvis inte på klimatförändringar utan 

de sker även när torven utvecklas i ett stabilt klimat (Aaby, 1976). Mänsklig aktivitet 

som t.ex. torvbrytning i en mosse kan också påverka grundvattenflödet och ge felaktiga 

signaler (Lowe & Walker, 1997).  
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Frågeställning 
 

Klaxsjömossen har inte blivit undersökt för tefra (vulkanisk aska i form av glas 

partiklar) eller humifiering sedan 1960-talet, och då utan tillgång till de 

undersökningsmetoder som existerar idag, t.ex. kolorimetriska tester och geokemisk 

analys av enskilda tefrapartiklar (Persson, 1966). När torvmossarna i Värmlandområdet 

undersöktes igen flertal år senare så undersöktes inte Klaxsjömossen, detta eftersom den 

ansågs alltför påverkad av mänsklig aktivitet och dränering (Borgmark, 2005), det har 

dock sedan dess funnits en borrkärna i kylrummet i geovetenskapens hus på Stockholms 

universitet.  

 

Själva syftet med arbetet har varit att undersöka om Klaxsjömossen följer den regionala 

klimatsignaturen under mitt- och sen-holocen, ca 8000-0 BP. 
 

 

 
Material och Metod 

 

Platsbeskrivning 
Klimatet i Värmland är en blandning mellan 

maritimt och kontinentalt. Den årliga nederbörden ligger 

på 700 mm/år och avdunstningen på 400-500 mm. 
(Alexandersson & Andersson, 1995; Jutman, 1995). 

Deglaciationen skedde ungefär 10 000 kal BP i Värmland 

och höga kustlinjen i Värmland ligger på mellan 180- 200 

meters höjd (Lundqvist, 2009). Berggrunden i området 

kring Klaxsjön består av gnejs av blandat ursprung och 

jordarterna är en blandning av kalt berg, lera/silt samt 

morän (Fredén, 2009; Norling, 2009). 

 

Klaxsjömossen är en högmosse som ligger nära 

Klacksjön, namnet har idag ändrats till Klacksjömossen 

och den är välvd och ligger ungefär 83 meter över havet. 

Torvtäkter är vanligt i området och växtligheten består av 

ljung, vitmossa, björk och tall (Persson, 1966; Berglund 

et al, 1996) och rostvitmossatypen dominerar (Gerell et 

al, 1996).  

 

Sphagnumtorven i Klaxsjömossen når ned till ca fyra 

meters djup (Persson, 1966). Borrkärnan togs med 

ryssborr med 50 cm överlapp (Borgmark, 2005).  
Bild 3. Bilden visar landskapet 
Värmland (rött) i förhållande till 
Stockholm (gult) i Sverige. 
(landskap.wikispaces.com) 
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Laboratorieanalyser - Tefraanalys 
Eftersom mängden tefra i många fall är för låg för att kunna upptäckas visuellt har en 

mer avancerad metod tagits fram av Pilcher och Hall för att lokalisera dem, räkna 

askpartiklar och göra ytterligare analyser (Wastegård, 2005).  

 

Prover som representerar 5 cm intervall har tagits kontinuerligt från mossens yta, ned 

till 4,5 meters djup, dvs. 90 st. prover. Proverna har sedan torkats i fyra timmar i en 

temperatur på 550 °C. För få bort ev. förekomst av karbonater material från proverna 

har de sedan tvättats i en 10 % saltsyrelösning (HCI) och sedan centrifugerats tre 

gånger. Sista steget har varit att montera proverna på mikroskopglas med 

Kanadabalsam och sedan undersökas i mikroskop med polariserat ljus. (Boygle, 1998; 

Gunnarson et al., 2003;). Tefrapartiklar är optiskt isotropa och är till skillnad från annat 

minerogent material opaka i polariserat ljus (Persson 1966).  

 

Fem av delproverna visade sig innehålla tefrapartiklar och har undersökts igen med ett 

tätare intervall. De fem cm stora proven har delats upp i fem stycken 1 cm3 kuber som 

återigen bränts i 550 grader och sköljts i saltsyra för att sedan centrifugeras och 

monteras på mikroskopglas. För att underlätta punkträkning har tabletter med 

lycopodiumsporer (10679 st./tablett) tillförts provet samtidigt som saltsyran. Detta för 

att inte behöva räkna hela tefrainnehållet utan bara kunna räkna hur många de finns i 

relation till mängden sporer (Borgmark & Wastegård, 2005). 

 

Laboratorieanalyser - Humifieringsanalys 
Metoden för att få fram humifieringsgraden för torv utvecklades av Blackford and 

Chambers (1993) och har sedan modifierats något av Anders Borgmark (2005) och 

Päivi Kaislahti och Tillman (2008) för att passa laboratorieutrustningen vid 

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. För att 

kunna utföra humifieringsanalysen av torv har proverna torkats ca ett dygn i 75 grader. 

Mellan 10 cm och 450 cm djup i Klaxsjömossen har 104 prover tagits med ca 5 cm 

mellanrum, och ungefär 1 cm3 torv har tagits i varje prov. För att homogenisera 

proverna har de pulvriserats och 50 mg av materialet har blandats ut med 25 ml 8 % 

natriumhydroxid (NaOH) för att extrahera humösa syror, enligt Anderson (1998). Dessa 

prover har fått stå i vattenbad med en temperatur på 95°C i ungefär en timme. I nästa 

steg späddes proverna ut med ytterligare 25 mg destillerat vatten och blandades med 

vortex och centrifugerades i 4000 rpm. För att få bort oupplösta rester har proverna 

filtrerats och sedan cirka 4 timmar efter att proverna blandats med natriumhydroxid har 

proverna analyserats i DR700 Unicam spektrometer med en våglängd på 540 µm och 

mätts och uttryckts i procent av ljustransmittans i förhållande till destillerat vatten. 

Höga koncentrationer av humösa syror ger hög absorbans av ljus och tyder på 

höghumifierad torv. Lägre koncentrationer av humösa syror ger lägre absorbans av ljus 

och tyder på lägre humifierad torv (Anderson, 1998; Persson, 1966). Alla prover kördes 

genom spektrofotometer 3 gånger och medelvärdet antecknades. Eftersom 

humifieringsanalysen inte kunde utföras under samma tillfälle har ett standardprov taget 

mellan 95 och 105 cm djup körts för att ta reda på eventuella avvikelser mellan 

undersökningsomgångarna så som avvikelser och drift i spektrofotometern eller 

utförandet av testerna.   
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Laboratorieanalyser - Elektronmikroskop 
För att analysera de kemiska signaturerna i de olika tefralagren har ett 

elektronmikroskop (Philips XL-30 ESEM-FEG) vid Institutionen för geologiska 

vetenskaper, Stockholms universitet, använts. När elektronmikroskopanalys utfördes 

har de fåtal partiklar som lokaliserats blivit undersökta för kemisk sammansättning. De 

tio mest förekommande oxiderna har analyserats i de askpartiklar som påträffats: 

natrium (Na2O), magnesium (MgO), kalcium (CaO), kalium (K2O), titan (TiO2), 

mangan (MnO), järn (FeOtot), aluminium (Al2O3), kisel (SiO2) samt fosfor (P2O5). 

Dessa oxider är de som normalt analyseras i tefra, men i regel används s.k. 

mikrosondteknik som ger mer exakta värden (t.ex. Hunt & Hill, 1993). För att förbereda 

prover inför elektronmikroskopanalys har torvproverna (ca 5 g fuktig torv/horisont) fått 

lösas upp i ca 50 ml svavelsyra (H2SO4) samtidigt som de kokats i 500 °C. Proverna har 

inte bränts för att undvika eventuell ändring i den kemiska sammansättningen på 

tefrapartiklarna. För att skynda på processen har salpetersyra (HNO3) tillsats provet. 

När det organiska materialet blivit upplöst har vätskan fått svalna. En timme senare har 

lösningen blandats ut med vatten för att sedan vila i ett dygn. Nästa dag har lösningen 

dekanterats och centrifugerats i 2500 rpm i fyra omgångar. Slutligen har materialet 

monterats i epoxy på mikroskopglas som slipats och polerats för att få fram en jämn yta, 

enligt Boygle (1998) 

 

Resultat & Diskussion 

 

Tefra 
Fem tefra-lager har blivit funna i Klaxsjömossens torvprofil. De har innehållit ljusa 

kantiga tefrapartiklar på följande djup: 5-10 cm, 60-65 cm, 315-320 cm, 350-355 cm 

och 390-395 cm.  

Tefrakoncentrationerna har analyserats i alla dessa lager utom det ytligaste lagret som 

på grund av för lite kvarvarande material inte kunnat analyseras vidare. Tefralagren har 

blivit undersökta i mindre intervaller med (endast) 1 cm tjocka lager. I tefralagret på 

intervallet 60 - 65 cm låg den maximala tefrakoncentrationen på 4596 st/cm3, 

koncentrationerna på djupet 315 – 320 låg på 369 partiklar per cm3, och på intervallet 

350 – 355 cm var tefrahalterna 1399 st/cm3. Djupaste intervallet på ca 400 cm djup 

hade 3210 st tefrapartiklar per cm3.  

 

Den geokemiska analysen av de enskilda tefrapartiklarna var problematisk då endast ett 

fåtal tefrapartiklar ”överlevde” själva urskiljningsproceduren. Dock kunde tillräckligt 

många partiklar analyseras för att få resultat från följande lager; 60-65 cm, 315-320 cm 

samt 390-395 cm djup. Som tidigare konstaterats innehöll inte det översta tefra-lagret 

tillräckligt mycket material för vidare kemisk analys. Det korrelerar dock väldigt bra 

stratigrafiskt med tefralager i andra mossar som ligger nära torvytan och det härrör 

därför troligen till Askjas utbrott AD 1875. Detta lager är inte med i figur 1. Inte heller 

tefralagret från 350 cm djup hade material nog för kemisk analys vilket gör att 

härstamningen för det tefralagret får räknas ut i relation till de andra lagren samt 

kronologin i övrigt.  

 

I de tefralager som blivit kemiskt analyserade har väldigt få tefrapartiklar av rätt 

omkrets hittats. Detta kan ha berott på att själva proceduren inte bevarat många 

partiklar, då det har funnits rikligt av dem i vissa lager. De som funnits har  
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framgångsrikt analyserats med individuellt trovärdigt resultat. Alla partiklar har 

analyserats 5 gånger för att öka säkerheten. Men, eftersom analyserna endast utförts på 

två partiklar per djup kan slutsatsen vara osäker. 

  

Att undersöka förhållandet mellan oxiderna av järn och titan (FeOtot/TiO2), järn och 

magnesium (FeOtot/MgO) samt kalcium och magnesium (CaO/MgO) är ett bra sätt att 

skilja på tefrapartiklarnas ursprung. Förhållandena mellan oxiderna är snarlik mellan 

andra identifierade Hekla 4-lager (Wastegård, 2005: Borgmark & Wastegård, 2005) och 

två av Klaxsjömossens lager. Titan är ett vanligt ämne att jämföra mot järn, då det 

indikerar magmans differentiering från mafisk till felsisk, kvoten FeOtot/TiO2 används i 

många studier för att jämföra olika bergarter, och fördelningen CaO/FeO samt 

CaO/MgO ger även de indikationer på magmans utveckling och individuella signaturer 

(Winter, 2010). Alla tre kvoterna har undersökts för att med god grund kunna jämföra 

tefrapartiklar från Klaxsjömossen med andra publicerade data för tefralager runtom i 

Sverige. (Boygle Borgmark & Wastegård 2005). 

Tefralagren från Klaxsjömossen som blivit kemiskt analyserade har sedan blivit 

jämförda med tefralager funna i Fågelmossen, Stömyren, Ängstugemossen och 

Kortlandamossen - mossar som ligger i olika delar av Värmland, förutom 

Ängstugemossen som ligger i Östergötland. De olika värdena från dessa platser går att 

finna i ”Regional and local patterns of peat humification in three raised bogs in 

Värmland” (Borgmark & Wastegård, 2005) samt i ”Late Quaternary tephrochronology 

of Sweden: a review” (Wastegård, 2005). 

I alla tre diagram med kemisk data (figur 2, 3 och 4) kan man se tydliga likheter mellan 

tefralagret från Klaxsjömossen på 390 cm djup och Hekla 4 lagren som observerats i 

andra mossar. Detta tyder på att det lagret med största sannolikhet är från Hekla 4-

utbrottet. Om man drar slutsatsen att Hekla 4 ligger på 390 cm djup kan man börja 

undersöka de andra tefralagren. Partiklarna på 315 cm djup kan till viss del kemiskt 

korreleras med Hekla 3, speciellt i analysen över FeOtot/TiO2 där man kan finna 

likheter. I analysen över CaO/MgO är korrelationen något mer osäker och FeOtot/MgO 

ratiot överensstämmer inte. Trots dessa motsättningar är tefralagret på 315 cm djup 

kronologiskt överensstämmande med Hekla 3.  Mellan dessa två ligger, tidsmässigt, 

 

Bild 4.  

Tefrapatrikel tagen med 
elektronmikroskop. 
Tefrapartikeln tillhör 
horisonten på 390 cm djup.  
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Hekla-S/Kebister; det kan vara det utbrottet som lämnade spår vid ca 350 cm men 

eftersom det lagret inte gick att undersöka är denna slutsats endast baserad på 

antagandet att de två andra lagren är Hekla 4 och Hekla 3. 

Intressant att notera är att mellan det okända tefralagret och Stömyren-tefran finns även 

där vissa likheter. De härrör med möjligtvis från samma vulkanutbrott.  

 
 
Humifiering 
I sphagnumtorven finns tio höghumifierade skikt (H > 600 µm i ljusabsorbans) i cm 

under torvytan räknat:  

 

14-25, 135-130, 175-174, 265-245, 280-279, 318-320, 335-334, 352-351, 384-400, 410-

450  

 

Genom en åldersprofil som är skapad genom en polynomfunktion uppskattas ett rimligt 

intervall för ackumulationshastighet. Funktionen följer nedan. 

 

f(x)= 0,0164x2 + 4,28x + 86,852 

där x=djup i cm 

 

Detta görs med ett antagande att ackumulationen följer trendlinjen i de intervallerna 

mellan de givna horisonterna och att eventuella exkursioner har varit små och 

obetydliga på lång sikt samt att det inte påverkat humifieringen nämnvärt. Följande 

åldrar är avrundade till tiotal eftersom klimatets skiftningar är kontinuerliga och inte 

börjar och slutar på specifika datum. Humifieringsförändringarna beskrivs nerifrån med 

angivande av ungefärliga åldrar.  

Intervallet mellan ca 5390 och 4620 kal BP präglas av en medelhög humifieringsgrad 

vilket tyder på en torrare period. Därefter avlöses detta av en kort fuktig period fram till 

4530 kal BP. Mellan 4430 och 4170 BP sker ännu en torrperiod. Efter detta, med start 

4080 BP, går trenden mot lägre humifierat material i mossen vilket tyder på kallare och 

våtare klimat. Det finns indikationer om flera kortare torrperioder under perioderna 

3600, 3330, 3100 - 3070 och 2520 kal BP. En längre torrperiod tycks ha skett mellan 

ungefär 2310 och 2050 kal BP. Under denna period skedde en kortare övergång till 

fuktigare omständigheter vid 2250 Kal BP.  

Under den senaste delen av holocen har Klaxsjömossen präglats av fuktiga förhållanden 

och låg humifieringsgrad, med undantag för perioder runt 1270, 860 och 190 - 150 kal 

BP som visar en högre grad av mer humifierat material. 
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Humifieringsanalys och tefrokronologi kopplat till ålder i Klaxsjömossen  

okänd, ~ 390 år

Hekla 3, ~ 3050 år

Kebister, ~ 3720 år

Hekla 4, ~ 4260 år
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Figur 1. Humifiering uttryckt i µm ljusabsorbans av torv från Klaxsjömossen samt antal tefrapartiklar per lycopodiumsporer 
för varje identifierat tefralager. Detta kopplat till ålder av torven baserat på åldersprofil av djup.  
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Kemisk analys av tefrapartiklar från tre olika tefrahorisonter i Klaxsjömossen 
 

Tabell 1. Kemisk analys av två tefrapartiklar per identifierat tefralager, 5 analyser per partikel. Analyser gjordes med 

EDS-teknik i ett elektronmiksroskop. Vänstra kolumnen innehåller förkortningarna av oxider (Na2O = Natrium, MgO 

= Magnesium, Al2O3 =Aluminium, SiO2 = Kisel, P2O5 = Fosfor, K2O = Kalium, CaO = Kalcium, TiO2 = Titan, MnO = 

Mangan, FeOtot = Järn från alla oxidationsstadier). De 5 första kolumnerna med värden är 5 analyser för den första 

partikeln och de 5 sista värdena är således 5 analyser för den andra partikeln, d.v.s. varje partikel har analyserats 

fem gånger. Run mean är benämningen på medelvärdet och SD är benämningen för en standardavvikelse för varje 

enskild oxid. Summan för varje partikel uppgår till 100 %.  
 

Klaxsjömossen 60 cm                 Medel S.D 

Na2O 3,42 3,37 2,86 2,72 3,06 5,06 4,02 4,95 4,99 3,8 3,83 0,90 

MgO 0,95 0,86 0,94 1,03 1 1,54 1,14 1,46 1,53 0,99 1,14 0,26 

Al2O3 11,22 11,44 10,92 10,6 10,51 9,17 10,55 9,16 9,55 10,95 10,41 0,83 

SiO2 78,18 78,18 78,84 79,02 79,09 77,76 77,72 77,89 77,32 77,54 78,15 0,63 

P2O5 0,16 0,06 0,31 0,25 0,28 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,18 

K2O 2,44 2,31 2,29 2,34 1,94 1,95 2,38 2,09 2,02 2,4 2,22 0,19 

CaO 2,37 2,42 2,46 2,48 2,6 3,27 2,84 3,38 3,35 2,92 2,81 0,40 

TiO2 0,15 0,23 0,18 0,17 0,32 0,12 0,24 0,16 0,27 0,33 0,22 0,07 

MnO 0,05 0,12 0 0,06 0 0,02 0,04 0,09 0,01 0,05 0,04 0,04 

FeOtot 1,07 1,03 1,21 1,32 1,2 1,05 1,22 0,94 1,02 1,15 1,12 0,12 

Klaxsjömossen 315 cm                 
Run 
mean S.D. 

Na2O 1,19 1,76 2,23 1,68 0,97 4,87 4,28 4,28 1,46 4,47 2,72 1,56 

MgO 0,45 0,44 0,34 0,38 0,39 0,24 0,33 0,27 0,78 0,26 0,39 0,16 

Al2O3 16,77 17,3 17,67 17,43 16,18 12,89 13,03 13,03 10,73 12,96 14,80 2,52 

SiO2 67,39 68,16 69,18 68,79 62,73 73,61 74,44 74,63 72,71 73,9 70,55 3,93 

P2O5 0,29 0,23 0 0 0,02 0,29 0,04 0,06 0,26 0,26 0,14 0,14 

K2O 6,48 5,8 5,33 5,79 7,96 2,9 2,93 2,85 3,96 2,78 4,68 1,84 

CaO 1,02 0,95 0,79 0,81 1,49 1,19 1,21 1,17 1,78 1,19 1,16 0,30 

TiO2 0,67 0,63 0,54 0,58 1,1 0,35 0,23 0,26 0,45 0,28 0,51 0,26 

MnO 0,32 0,33 0,26 0,39 0,66 0,11 0,09 0,08 0,36 0,11 0,27 0,18 

FeOtot 5,41 4,4 3,68 4,17 8,49 3,56 3,4 3,37 7,52 3,79 4,78 1,82 

Klaxsjömossen 390 cm                 
Run 
mean S.D. 

Na2O 3,38 3,59 3,49 3,48 3,48 3,66 3,42 3,73 3,58 3,3 3,51 0,13 

MgO 0,08 0,04 0,07 0 0 0,05 0 0,08 0,11 0 0,02 0,07 

Al2O3 12,09 12,19 12,19 12,38 12,03 13,31 13,24 13,17 13,03 13,22 12,69 0,55 

SiO2 78,67 77,96 78,13 78,14 78,52 75,99 75,81 76,2 76,19 76,39 77,20 1,17 

P2O5 0,02 0,15 0,1 0 0,08 0,08 0,07 0 0,14 0 0,04 0,09 

K2O 2,59 2,66 2,72 2,65 2,7 2,13 2,31 2,31 2,17 2,32 2,46 0,23 

CaO 1,24 1,26 1,36 1,31 1,31 1,8 1,82 1,76 1,76 1,71 1,53 0,25 

TiO2 0 0,12 0,05 0,12 0,16 0,19 0,22 0,17 0,24 0,19 0,15 0,08 

MnO 0,06 0,15 0,14 0,01 0,09 0 0,13 0,11 0,18 0,07 0,09 0,07 

FeOtot 1,87 1,88 1,76 1,94 1,66 2,84 3,05 2,62 2,6 2,91 2,31 0,54 
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Figur 2. Viktprocent för oxider (Titan & Järn). Trianglarna representerar Klaxsjömossen. De andra symbolerna 
representerar analyser från Wastegård (2005) samt Borgmark & Wastegård (2005). 

 

 

Figur 3. Viktprocent oxider (Magnesium & Kalcium). Trianglarna representerar Klaxsjömossen. De andra symbolerna 
representerar analyser från Wastegård (2005) samt Borgmark & Wastegård (2005). 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

V
ik

t 
%

 T
iO

2

Vikt % FeOtot

Kemisk analys (FeOtot/TiO2)

Klaxsjömossen, 60 cm Klaxsjömossen, 315 cm Klaxsjömossen, 390 cm

Fågelmossen, Hekla 3 Kortlandamossen, Hekla 3 Kortlandamossen, Hekla 4

Stömyren tefra Stömyren, Hekla 4 Ängstugsmossen, Hekla 4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

V
ik

t 
%

 M
gO

Vikt % CaO

Kemisk analys (CaO/MgO)

Klaxsjömossen, 60 cm Klaxsjömossen, 315 cm Klaxsjömossen, 390 cm

Fågelmossen, hekla 3 Kortlandamossen, Hekla 3 Kortlandamossen, Hekla 4

Stömyren Tefra Stömyren, Hekla 4 Ängstugsmossen, Hekla 4



18 
 

 

Figur 4. Vikt procent oxider (Kalcium & Järn). Trianglarna representerar Klaxsjömossen. De andra symbolerna 
representerar analyser från Wastegård (2005) samt Borgmark & Wastegård (2005). 

 

Korrelering 
Eftersom alla mossar är unika ekosystem med olikheter i hydrologi, dränering och 

ekologisk sammansättning kan det vara svårt att härröra en viss skiftning i 

humifieringsgrad till det regionala klimatet då det till stor del kan vara grundat i 

någon/några av dessa processer. Det finns även rum för felmarginaler eftersom 

ackumulationshastighet kan vara svår att fastställa, särskilt i de intervaller av mossen 

som saknar tefralager. En annan felkälla kan även vara fel i mätinstrumenten. 

Den djupaste delen av Klaxsjömossen som analyserats och som representerar tiden 

kring 5390 och 4620 kal BP har hög humifieringsgrad vilket tyder på en torrperiod i 

mossen. Detta verkar vara på grund av de lokala förutsättningar i mossen då den 

perioden på andra håll tolkas som en fuktig period, både i andra delar av Värmland 

(Borgmark, 2005) men också från proxydata från våtmarker i nordvästra Skottland 

under perioden 5120 - 5070 kal BP (Anderson, 1998). 

Torrperioden som pågick i Klaxsjömossen mellan 4430 och 4170 kal BP sammanfaller 

med torrperioder i både Stömyren och Kortlandamossen, två andra mossar i Värmland 

som undersökts av Borgmark (2005). Denna trend, mot ett torrare och eventuellt 

varmare klimat, kan även korreleras med kända klimatförändringar i den Nordatlantiska 

regionen kring 4500 - 4000 kal BP (Borgmark & Wastegård, 2005). 

En kallare och fuktigare period börjar ungefär 4160 kal BP, med kortare uppehåll 

(3600, 3330, 3100 – 3070 kal BP), och pågick fram till 2310 kal BP. Denna period 

sammanfaller med den fuktiga perioden 4200 – 3800 kal BP som Mayewski et al. 

beskriver i Holocene climate variability (2004). Våtmarker i nordvästra Skottland visar 
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även de på trender mot våtare förhållanden i varieteten vid tidpunkten 4020 - 3630 kal 

BP vilket stämmer överens med resultaten från Klaxsjömossen (Anderson, 1998). Detta 

kan tyda på att det är en regional klimatsignatur och själva övergången från torrare till 

våtare klimat kan möjligtvis kopplas till RY V vid 4250 BP.  

Kortlandamossen har en tydlig topp i humifieringsgrad vid 3000 kal BP vilket 

korrelerar både med den torrperiod (3100 - 3070 kal BP) som funnits i Klaxsjömossen 

samt med den korta torrperiod man kan finna i Stömyren 3000 kal BP (Borgmark, 

2005). Dessa lokala klimatsignaturer kan tillsammans tyda på en mindre regional 

torrperiod.  

Perioden med ett våtare och kallare klimat vid 3500 - 2500 kal BP (Mayewski et al., 

2004: Anderson, 1998; Borgmark, 2005) kan också korreleras till en våtperiod vid 

Klaxsjömossen, och den längre torrperioden mellan ungefär 2310 - 2050 kal BP i 

Klaxsjömossen har motsvarighet i Stömyren (Borgmark, 2005). 

Den senaste delen av holocen, 2050 BP och framåt, har Klaxsjömossen präglats av 

fuktiga förhållanden och låg humifieringsgrad. Undantagen från detta kan utläsas under 

en kort torr period vid 1270 BP som även observerats i både Kortlandamossen och 

Stömyren (Borgmark, 2005). Även torrperioden kring 860 kal BP har en motsvarande 

korrelation i Kortlandamossen. Torrperioden 190 - 150 kal BP har ingen riktig 

motsvarighet i någon annan mosse i Värmlandsområdet. 

 

Slutsats 

 

Som en summering av humifieringsanalysen följer här slutsatsen gällande torr- och 

våtperioder i Klaxsjömossen. 

 

Torrperioder: 5390 - 4620, 4430 - 4170, 3600, 3330, 3100 - 3070, 2520, 

2310, 2180 - 2050, 1270, 860, 190 - 150 kal BP. 

 

Våtperioder: 4530, 4080 - 3620, 3590 - 3400, 3250 - 3170, 3050 - 2580, 

2450 - 2380, 2250, 1990 - 1320, 1220 - 900, 820 - 210 kal BP. 

 

Vad man kan se är att Klaxsjömossen följer det regionala klimatet till viss mån, men är 

samtidigt ett självständigt ekologiskt system då det på flera djup avviker från andra 

undersökta mossar i regionen. Även om flera tefrahorisonter i Klaxsjömossen inte har 

motsvarande lager i andra mossar kan man ändå begränsa möjliga vulkanutbrott baserat 

på relativ ålder. Det är dock möjligt att dra vidare slutsatser genom att göra jämförelser 

med andra klimatarkiv inklusive andra mossar, isborrkärnor och djuphavssediment i 

kommande studier.  
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