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gatan 12, 223 62 Lund, Sverige. E-post: christine.akesson@live.se 

Sammanfattning: I Bellinga stenbrott, beläget på Romeleåsens sydöstra del i Skåne, har en submorän, organisk 

avlagring påträffats. Utförd 14C-datering har gett avlagringen en ålder på > 48 000 BP. Det innebär att det  

organiska materialet kan ha avsatts under glacialen Weichsel, interglacialen Eem eller till och med tidigare. För att 

bestämma när materialet avsattes har en pollenanalys och en makrofossilanalys utförts. Tre prover analyserades och 

minst 500 pollenkorn identifierades i varje prov. De undersökta proven jämfördes och både likheter och skillnader i 

pollensammansättningen urskiljdes. Utförd makrofossilanalys gav stöd till den gjorda pollenanalysen. Proverna 

indikerade att avsättningen skedde i en lövkärrmiljö. Kärrmiljön dominerades av Polypodiaceae med en  

omkringliggande vegetation av Betula, Quercus, Pinus, Salix och Poaceae. Artsammansättningen från den  

undersökta lokalen jämfördes med andra lokaler i nordvästra Europa där organiska avlagringar har studerats.  

Jämförelsen indikerar att det organiska materialet som undersöktes i Bellinga stenbrott avsattes under interglacialen 

Eem. Tyngdpunkten i den gjorda tolkningen ligger i den höga andel Quercus-pollen som identifierades i materialet, 

detta eftersom Quercus kräver ett varmare klimat än vad som skulle kunna ha uppnåtts under någon av Weichsels 

interstadialer. Studien av den undersökta lokalen visar på att den organiska avlagringen är ett ex situ-material. 

Lokalt berggrundsmaterial har avsatts tillsammans med det långtransporterade materialet och indikerar att det  

organiska materialet inte är långtransporterat, med en maximal transport på cirka 2 kilometer.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning: I Bellinga stenbrott, beläget på Romeleåsens sydöstra del i Skåne, har torv 

hittats. Torven var täckt av morän som den senaste inlandsisen lämnade efter sig. Kol-14-datering användes för att 

bestämma torvens ålder. Det finns en begränsning i hur gammalt ett organiskt material kan vara för att kunna date-

ras och därför kunde kol-14-analysen endast säga att torven i Bellinga stenbrott var äldre än 48 000 år. På grund av 

detta kan torven antingen ha avsatts under den senaste istiden Weichsel (117 000-11 600 år sedan), den senaste 

mellanistiden Eem (130 000-117 000 år sedan) eller till och med tidigare. För att bestämma när torven avsattes an-

vändes pollenanalys (pollen analyserades i mikroskop och identifierades till art, släkte eller familj) och makrofossil-

analys (fossil synliga för blotta ögat studerades i mikroskop). Tre prover analyserades och minst  

500 pollenkorn identifierades i varje prov. De undersökta proverna jämfördes och både likheter och skillnader i 

pollensammansättningen urskiljdes. Utförd makrofossilanalys av proven gav stöd till den gjorda pollenanalysen. 

Proverna indikerade att avsättningen skedde i en lövkärrmiljö. Kärrmiljön utgjordes till största del av ormbunkar 

med en omkringliggande vegetation som utgjordes av björk, ek, tall, vide och gräs. Artsammansättningen från den 

undersökta lokalen jämfördes med andra lokaler i nordvästra Europa där organiskt material har studerats. Jämförel-

sen indikerar att torven som undersöktes i Bellinga stenbrott avsattes under mellanistiden Eem. Tyngdpunkten i den 

gjorda tolkningen ligger i den höga andel ek-pollen som identifierades i torven, detta eftersom ek kräver ett varmare 

klimat än vad som skulle kunna ha uppnåtts under någon av Weichsels värmeperioder. Studien av den undersökta 

lokalen visar att torven inte avlagrades på den plats där det upptäcktes. Iakttagelsen av lokalt berggrundsmaterial 

som avsatts tillsammans med det långtransporterade materialet indikerar att torven inte  är speciellt långtransporte-

rad utan har förflyttats maximal cirka 2 kilometer.  



 

 

The vegetational  development in Europe during the Eemian and 

the Weichselian and a case study of an sub-till organic sequence 
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study of an sub-till organic sequence from the Bellinga quarry in Scania, southern Sweden. Examensarbeten i geo-

logi vid Lunds universitet, Nr. 281, 30 pp. 15 points.  

Abstract: In the Bellinga quarry, located on the southeastern part of the horst Romeleåsen in Scania, southern Swe-

den, a sub-till organic deposit has been discovered. 14C-dating gave the deposit an age of > 48 000 BP. This means 

that the deposit could have been deposited either during the Wechselian glacial, the Eemian interglacial or even 

earlier. A pollen analysis and a macrofossil analysis were performed to determine when the deposit was deposited. 

Three samples were analysed and at least 500 grains were identified in each sample. A comparison between the 

samples showed both similarities and differences in the grain composition. The macrofossil analysis supported the 

performed pollen analysis. The samples indicate that the deposition occurred in a forest fen. The main vegetation 

elements that existed in the environment were Polypodiaceae, Betula, Quercus, Pinus, Salix and Poaceae. The re-

sults from the pollen analysis were compared with other sites in northwestern Europe where organic deposits have 

been studied. This comparison indicated that the organic deposit was deposited during the Eemian interglacial. The 

interpretation was based on the proportion of Quercus-grains that was identified in the deposit. Any of the Weich-

selian interstadials were too cold for Quercus, who demands a warm climate. The study of the examined site in the 

B e l l i n g a  q u a r r y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  d e p o s i t  i s  a n  e x  s i t u - m a t e r i a l .  T h e  d i s c o v e r y  o f  

local rock fragments that were deposited with the far-transported material indicates that the organic sediment was 

not transported very long, with a maximal transport range of approximately 2 kilometers.           

Keywords:  Peat, pollen analysis, Eemian, Weichselian, Bellinga quarry, vegetational development. 
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1   Introduktion 
1.1  Syfte och frågeställning 
I samband med brytning i Bellinga stenbrott på  

Romeleåsens sydöstra del i Skåne län påträffades  

en submorän, organisk avlagring i en igenfylld  

sprickdal hösten 2010. 14C–datering utfördes på  

materialet som visade att avlagringen hade en ålder på 

> 48 000 BP (LuS 9586). Dateringen utfördes på en 

träbit som identifierats till gran och analysen utfördes 

på tre årsringar (Linderson 2011). Detta innebär att 

den organiska avlagringen senast har avlagrats under 

glacialen Weichsel men möjligheten finns även att 

materialet avsattes under interglacialen Eem eller till 

och med tidigare. Att det organiska materialet skulle 

ha avsatts tidigare än under Eem är dock mindre troligt 

eftersom det då skulle innebära att materialet måste ha 

skyddats från tidigare glacialers isframstötningar och 

erosion. På grund av detta har  fokus lagts på den  

senaste interglacialen och glacialen.  

 Syftet med studien är att fastställa om materia-

let avsattes under Weichsel eller under Eem. För att 

bestämma detta har en pollenanalys utförts. En makro-

fossilanalys har även gjorts för att få en bild av  

vegetationen som existerade på platsen för avlagring.  

 Det finns indikationer som tyder på att materia-

let inte är avsatt på plats utan har förflyttats dit.  

Ytterligare ett syfte med studien är därför att fastställa 

om det är troligt att det rör sig om ett ex situ-material 

och i så fall lägga fram möjliga hypoteser för hur  

materialet hamnat där och varifrån det kom. Uppställd 

frågeställning för studien: 

 

När avsattes det organiska materialet? 

Avsattes det under interglacialen Eem 

eller under någon av glacialen Weichsels 

interstadialer? 

Hur hamnade det organiska materialet där? 

Varifrån kom det organiska materialet? 

 

2   Nedisnings- och  
 vegetationshistoria under 
 Eem och Weichsel 

2.1  Eem 
Den senare delen av kvartär utmärks av långa glacialer 

och korta interglacialer (Fredén 2002; Brewer et al. 

2008). Den senaste interglacialen Eem inleddes för 

130 000 år sedan och avslutades för 117 000 år sedan 

(Houmark-Nielsen et al. 2005).  Interglacialen avlöste 

den förra glacialen Saale. Cheddadi et al. (1998)  

beskriver en övergång från en glacial till en interglaci-

al som en drastisk och snabb klimatförändring.  

 Den varmaste perioden av Eem kännetecknades 

av temperaturer lika höga som, eller högre än, i dag 

(Houmark-Nielsen et al. 2005; Brewer et al. 2008). 

Havsnivåerna under Eem låg några meter över  

nuvarande havsnivå. Norra Jylland låg under vatten 

och ett sund förband Nordsjön med Kattegatt och  

Östersjön (Houmark-Nielsen et al. 2005).   

 Under den tidigaste delen av interglacialen  

karakteriserades vegetationsutvecklingen i Europa av 

en expansion av Betula och Pinus (Tabell 1) (Brewer 

et al. 2008). Aalsberberg & Litt (1998) och Klotz et al. 

(2002) beskriver sedan en vegetationsutveckling som 

delar in Eem i tre vegetationsfaser; Pinus-Quercetum 

mixtum-Corylus-fasen (PQC), Carpinus-Picea-fasen 

(CP) och Pinus-Picea-Abies-fasen (PPA) (Appendix 

1). Under den första fasen (PQC) hade interglacialen 

nått full tempererad karaktär med en januaritemperatur 

på cirka 4 °C i Centraleuropa. Januaritemperaturen  

i Polen och i nordvästra Europa låg på cirka -2 °C till  

0 °C. Julitemperaturen i Centraleuropa låg på cirka  

20 °C och i nordvästra Europa låg den på cirka 16 till 

18 °C (Aalsberberg & Litt 1998; Cheddadi et al. 

1998). Nordvästra Europa hade en subkontinental  

klimatregim och fasen präglades av en vegetation som 

dominerades av Corylus ,  Quercus ,  Ulmus och  

Fraxinus. Tilia och Taxus började även sin invandring 

under denna fas. Studier av Coleoptera (skalbagge) 

indikerar att temperaturoptimat för interglacialen inföll 

under denna fas (Aalsberberg & Litt 1998). Under den 

andra fasen (CP) hade nordvästra Europa inte längre 

en subkontinental klimatregim utan klimatet hade nu  

skiftat till en oceanisk regim. Klimatet var mildare 

med julitemperaturer i hela nordvästra Europa över  

18 °C och januaritemperaturer på 0 till 1 °C. Skogarna 

dominerades av Carpinus och Alnus. Även Quercus, 

Ulmus,  Fraxinus,  Corylus  och Picea  förekom.  

Övergången till Weichsel-glacialen markeras av den 

tredje fasen (PPA) som visar att det skedde en  

temperaturnedgång. Klimatet hade nu förändrats mot 

mer boreala förhållanden men var dock fortfarande  

oceaniskt. Nordvästra Europa nådde julitemperaturer 

på 15 till 16 °C och januaritemperaturen låg runt 0 °C. 

De tempererade träden ersattes av Picea, Pinus och 

Abies. Även Betula återkom. Ericaceae ökade även 

under denna tredje fas (Aalsberberg & Litt 1998).    

  F r å n  H o l l e r u p  i  D a n m a r k  b e s k r i v e r  

Andersen (1965) en typisk vegetationsutvecklig för  

interglacialen i nordvästra Europa (Appendix 2).  

I början av interglacialen dominerade Betula och Pinus 

i Danmark för att sedan ersättas av Ulmus, Quercus, 

Fraxinus, Corylus och Taxus som var mer skuggtåliga 

arter. Carpinus och Picea trängde sedan ut dessa och 

blev de trädarter som dominerade. Eem-interglacialen 

var varm och oceanisk och i den tidigaste perioden 

fanns Hedera helix, Viscum och Ilex representerade. 

Eem-interglacialen avslutades med en temperaturned-

gång vid övergången till  Weichsel -glacialen.  

Vid temperaturnedgången blev trädvegetationen  

glesare samtidigt som örtvegetationen ökade.  

 Vegetationsutvecklingen under Eem i Skåne 

har studerats av Berglund & Lagerlund (1981) vid 

lokalen Stenberget (Appendix 3). Den undersökta  

lokalen visar på en interglacial som inledningsvis  

dominerades av Betula och Pinus. Salix, Chenopodia-

ceae, Juniperus och Helianthemum förekom och även 

örten Artemisia. Denna vegetation följdes av en  

vegetation som dominerades av Pinus och det fanns 



7 

 

även mycket Polypodieaceae. Förekomsten av andra 

trädarter och örter var låga. I stratigrafin i Stenberget 

fanns det därefter en hiatus som motsvarar klimatopti-

mat under Eem. Den senaste delen av Eem fanns dock 

representerad. Här dominerade Alnus och Picea.  

Poaceae och Sphagnum ökade även. Förekomsten av 

Tilia, Ulmus, Quercus, Corylus, Carpinus och Ilex var 

låg. I nästa zon dominerade Picea, Pinus och Betula. 

Det förekom Tilia, Carpinus och Ilex. Förekomsten av 

Corylus, Alnus, Calluna, Poaceae och Sphagnum var 

låg. I slutet av Eem dominerade Betula, Pinus, Poace-

ae och Cyperaceae men det fanns även mycket Picea 

och Alnus. Sphagnum var riklig medan förekomsten av 

Calluna och Artemisia var låg.   

 

2.2  Weichsel  
Glacialen Weichsel avlöste interglacialen Eem. Weich-

sel inleddes för cirka 117 000 år sedan och avslutades 

för cirka 11 600 år sedan (Houmark-Nielsen et al. 

2005; Andréasson 2006). Klimatet under glacialen 

varierade mellan kallare stadialer och mildare intersta-

dialer. Interstadialer är varmare perioder under en  

glacial, men klimatet blir dock aldrig så varmt som 

under en interglacial (Fredén 2002). Enligt Andréasson 

(2006) visar geologiska undersökningar på att åtmin-

stone tre av Weichsels stadialer orsakade omfattande 

och sammanhängande nedisningar i norra Europa och 

delar av Sibirien. Dessa stadialer ägde rum under  

tidig-, mellan- och sen-Weichsel. Första nedisningen 

under Weichsel skedde för cirka 100 000 till 80 000 år 

sedan. Inlandsisen hade sin största utbredning i nord-

östra delarna av Europa och isen nådde långt in över 

Sibirien. Barents hav och Karahavet var istäckta. Stora 

delar av södra Sverige och Finland var isfria och  

Sydskandinavien och Nordsjön var en del av den 

Nordeuropeiska tundran (Houmark-Nielsen et al. 

2005; Andréasson 2006). Vegetationen var sparsam 

med örter och buskar som Betula nana och Salix.  

Marken var frusen året om (Houmark-Nielsen et al. 

2005). 

 Det stadiala förhållandet under tidig Weichsel 

avlöstes av de två interstadialerna Brörup och  

Odderade. Brörup-interstadialen varade i ungefär  

10 000 år och hade sitt maximum för cirka 100 000 år 

sedan. Isskölden smälte då kraftigt tillbaka vilket  

bidrog till en havsnivåhöjning (Houmark-Nielsen et al. 

2005). Enligt Behre (1989) hade de två interstadialerna 

en likartad vegetation i Europa (Appendix 4). Dock 

fanns det vissa variationer. Interstadialerna började 

båda med en dominans av Betula som följdes av en 

period av Pinus. Betula-perioden var lång i Brörup och 

kortare i Odderade. Expansionen av Picea och Larix 

började redan under Betula-perioden under Brörup 

medan en liknande expansion under Odderade började 

först under Pinus-perioden. Båda trädarterna hade  

betydligt högre värden under Brörup än under  

Odderade. Även Alnus hade högre värden under  

Brörup än under Odderade.   

 Berglund & Lagerlund (1981) visar från deras 

undersökta lokal i Stenberget i Skåne en vegetation 

Tabell 1. Översättning av vetenskapliga namn till svenska. 

som dominerades av Betula, Pinus och Picea under 

Brörup (Appendix 3). Även Polypodiaceae och  

Sphagnum förekom rikligt. Förekomsten av Corylus, 

Alnus Cyperaceae, Poaceae, Lastrea dryopteris och 

Lycopodium var låg. Under senare delen av Brörup 

minskade Picea i antal och vegetationen dominerades 

av Betula och Pinus. Även Corylus och Alnus  

minskade. Andersen (1965) beskriver från Brörup  

Hotel Mose i Danmark att vattenväxter, som varit  

försvunna under köldperioden innan Brörup, återkom 

Översättning av vetenskapliga namn till 

svenska 

    

Vetenskapliga namn Svenska namn 

Abies Silvergran 

Alnus Al 

Apiaceae Flockblomstriga växter 

Artemisia  Gråbo/Malört 

Betula Björk 

Betula nana Dvärgbjörk 

Calluna Ljung 

Carpinus Avenbok 

Chenopodiaceae Mållväxter 

Chenopodium album Svinmålla 

Corylus Hassel 

Cyperaceae Halvgräs 

Ericaceae Ljungväxter 

Fraxinus Ask 

Hedera helix Murgröna 

Helianthemum Solvända 

Ilex Järnek 

Juniperus  En 

Larix Lärk 

Lastrea dryopteris Ekbräken 

Lemna Andmat 

Lycopodium Lummerväxter 

Picea Gran 

Pinus Tall 

Poaceae Gräs 

Polypodiaceae Ormbunksväxter 

Prunus avium Fågelbär 

Quercus Ek 

Salix Vide 

Sphagnum Vitmossa 

Taxus Idegran 

Tilia Lind 

Ulmus Alm 

Viscum Mistel 
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under interstadialen. Enligt Andersen och Mangerud 

(1989) var stora delar av isen försvunnen i slutet av 

tidig-Weichsel.  

 Under mellan-Weichsel avancerade isen igen 

med ett ismaximum för omkring 60 000 år sedan 

(Andréasson 2006). Inlandsisens utbredning nådde nu 

längre söderut och bredde inte ut sig lika långt åt  

nordost som tidigare. Isen täckte periodvis större delar 

av södra Skandinavien och havsnivån låg 50 till  

75 meter under nuvarande havsnivå. Mellan-Weichsels 

stadialer avlöstes av två interstadialer, Hirtshals-

interstadialen och Sejerö-Mön-interstadialen, som  

kännetecknades av ett mildare klimat. Sejerö-Mön-

interstadialen varade från cirka 45 000 till 30 000 år 

sedan. Då försvann isen nästan helt från Danmark och 

en örtvegetation med förekomst av Salix  och  

Betula nana bredde ut sig. Under Sejerö-Mön-

interstadialen skedde en kortvarig isframstöt för  

ungefär 35 000 år sedan (Houmark-Nielsen et al. 

2005).  

 Den kallaste perioden av glacialen inträffade 

under sen-Weichsel. Hela Sverige blev istäckt och den 

skandinaviska isskölden nådde sin maximala utbred-

ning i Polen, Tyskland och Danmark (Andréasson 

2006). Enligt Kjær et al. (2006) avancerade isen till en 

början från syd-sydöst i södra och västra Skåne för 

cirka 16 000 år sedan (Alexandersson 2011). Under 

senaste glaciationsmaximum (LGM) fortsatte isen att 

avancera från nordöst och nådde sin maximala utbred-

ning för ungefär 22 000 år sedan. En klimatförändring 

inträffade efter LGM vilket ledde till isavsmältning 

och att den nuvarande interglacialen, Holocen, kunde 

inledas för cirka 11 600 år sedan (Andréasson 2006).  

 

3 Områdesbeskrivning 
Skåne har en geologi som har berörts av omfattande 

tektoniska rörelser och ligger på gränsen mellan den 

Baltiska urbergsskölden och den yngre sedimentära 

berggrunden (Figur 1) (Germundsson & Schlyter 

1999). Skåne tillhör de sydvästra delarna av Baltiska 

urbergsskölden som består av äldre graniter och  

g n e j s e r  ( G e r mu n d s s o n  &  S c h l y t e r  1 9 9 9 ) .  

Två stortektoniska zoner kan identifieras i Skåne 

(Daniel 1992). Den äldre är orienterad i nordnordöst-

sydsydöstlig riktning och den yngre har en nordväst-

sydöstlig orientering. Den yngre tektoniska zonen  

benämns som Tornquistzonen. Tornquistzonen går 

diagonalt över Skåne och utmärks av omfattande  

förkastningsrörelser som startade i paleozoikum, med 

särskild intensitet under jura och krita (Daniel 1992). 

Urberget är i dag till stora delar täckt av yngre sedi-

m e n t b e r g a r t e r  o c h  ä r  e n d a s t  b l o t t a t  p å  

urbergshorstarna Romeleåsen, Söderåsen, Kullen, 

Hallandsåsen, Nävlingeåsen, Linderödsåsen och i  

Skånes norra delar (Germundsson & Schlyter 1999). 

Urberget är genomträngt av diabasgångar. Gångberg-

arten har en perm-karbonisk ålder och bildades genom 

att magma trängde upp i sprickor i berggrunden. Dia-

basgångarna  har  en nordväst l ig  o r ienter ing 

(Germundsson & Schlyter 1999). Vulkanisk aktivitet 

förekom under jura och krita vilket har lett till att det i 

Skåne förekommer basalt och vulkanisk tuff.   

 Urberget överlagras av sedimentära bergarter 

(Germundsson & Schlyter 1999). Dessa är yngre än 

570 miljoner år. Den sedimentära berggrunden i Skåne 

har bildats från kambrium till silur och även från trias 

till tertiär. Dessa bergarter har främst marint ursprung 

och består bland annat av sand- och lerstenar, alunskif-

fer, svarta och gråa skiffrar, kalksten och kol 

(Germundsson & Schlyter 1999).  

    Den sydligaste av urbergshorstarna som präglar 

S kå ne s  l a nd s k ap  ä r  Ro me le ås e n  (F i g ur  1 )  

(Daniel 1992; Germundsson & Schlyter 1999).  

Romeleåsen når 210 meter över havet och består av 

prekambrisk berggrund som är omgiven av sänknings-

områden som är fyllda av sedimentära bergarter 

(Daniel 1992; Germundsson & Schlyter 1999).  

Romeleåsen sträcker sig i sydostl ig riktning  

15 kilometer från Billebjer öster om Lund till området 

nordväst om Ystad. Bellinga stenbrott är belägen på 

Romeleåsens sydöstra del, nordväst om Beden, där 

berggrunden består av Bedengranit (Daniel 1992). 

Bedengranit förekommer i markytan i de sydöstligaste 

delarna av horsten och är  en rödgrå t i ll  grå  

medelkornig, relativt amfibolrik, förgnejsad granit som 

genomslås av yngre ådror av röd granit och pegmatit. 

Berggrunden är lättvittrad (Daniel 1992; Gunnarsson 

2001).   

 Skånes landskap har påverkats av den kom-

plexa glaciationen under kvartär som karakteriserades 

av flera isframstötningar. Berggrunden på Romeleåsen 

överlagras av morän (Figur 2) (Daniel 1992; Gunnars-

son 2001). Moränmäktigheten är relativt liten men 

mindre sprickdalar kan vara fyllda med morän som har 

en större mäktighet, till exempel vid stenbrotten i  

Bellinga, Dalby och Stenberget. Ett backlandskap av 

moränkullar och platåleror finns söder och öster om 

Romeleåsen. Området norr om Romeleåsen karakteri-

seras av ett sammanhängande system av isälvsavlag-

ringar och sandiga issjösediment som täcker morän-

backlandskapet (Daniel 1992). Landskapet på och 

kring Romeleåsen präglas även av små och större kärr 

(Daniel 1992). Submoräna, organiska avlagringar har 

upptäckts i stenbrotten Stenberget (Figur 2) (Berglund 

& Lagerlund 1981) och Bellinga (Figur 2), som båda 

är belägna på Romeleåsen. I östra delen av Bellinga 

stenbrott har det även utförts en undersökning av  

moränlagerföljden av Gunnarsson (2001). 

 

4 Metodik 
Från torvavlagringen i Bellinga stenbrott erhölls totalt 

åtta prover år 2011, varav sex har preparerats för  

pollenanalys. Proverna preparerades enligt standard-

förfarande (Berglund & Ralska-Jasiewiczowa 1986). 

Prov 4, 5 och 8 har sedan analyserats med avseende på 

pollen. Proverna analyserades i ljusmikroskop av  

märket Olympus BX41 i 400 gångers förstorning. 

Minst 500 pollenkorn räknades i varje prov. Referens-
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Figur 1. Lokaliseringskarta över Sydskandinavien (omarbetad efter Arvidsson 2008) samt berggrundskarta över Skåne 

(omarbetad efter Germundsson & Schlyter 1999). Romeleåsen är markerad med vit linje och lokalerna Stenberget och 

Bellinga stenbrott är markerade med röda punkter. Observera att skalan inte är korrekt för berggrundskarta över Skåne. 

samlingen vid Lunds universitet samt nycklar och  

illustrationer i Faegri & Iversen (1989) och Moore et 

al. (1991) användes vid identifieringen av de räknade 

pollenkornen. Pollendiagrammet konstruerades med 

hjälp av datorprogrammet C2. 

 Makrofossilinnehållet i materialet från proverna 

har även analyserats för att få fram en lokal bild av 

vegetationen i området där det organiska materialet 

avsattes. Vid denna analys studerades makrofossilen i 

15 gångers förstoring med ett stereomikroskop av  

märket Olympus. En grov uppskattning gjordes vid 

procentindelningen av det studerade materialet i  

makrofossilanalysen.   

 För att undersöka huruvida det organiska  

materialet har avlagrats på plats eller förflyttats till 

fyndplatsen studerades uppritade loggningar över  

skärningen (Adrielsson & Alexandersson 2011).   
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5   Resultat 
5.1  Beskrivning av lokal 
Den lokal i Bellinga stenbrott som studerades var från 

början en igenfylld dalgång. Det material som funnits i 

dalgången har genom schaktningsarbetet i Bellinga 

stenbrott delvis grävts ut och då blottlagt den  

submoräna, organiska avlagringen (Figur 3). På grund 

av att det sker aktiv brytning i stenbrottet finns risken 

att det studerade materialet kommer att förstöras på 

grund av brytning.  

 Vid gjord undersökning av lokalen fanns det  år 

2011 en markyta samt en schaktyta (Figur 4).  

Dalgången hade en sydvästlig-nordöstlig orientering 

och berggrundsytan var synlig i både den östligaste 

och den västligaste delen av dalgången. Från botten  

av dalgången upp till det undersökta organiska lagret  

bestod lagerföljden av en blågrå, massiv diamikton 

samt tunna lager av mer sorterat material. Det organis-

ka lagret överlagrades även av en blågrå, massiv  

diamikton. Den blågråa, massiva diamiktonen överlag-

rades av ett sandlager och diamikton. Schaktdjupet var 

cirka 8 meter och från schaktytan till markytan var det 

cirka 4 till 5 meter. Bredden på dalgången var cirka  

30 meter i den studerade skärningen. 

 

5.2  Beskrivning av lagerföljd  
Underst i den undersökta skärningen fanns ett lager av 

finsand som var sorterat. Detta lager innehöll  

kaolinkorn och organiska linser (Figur 5; Figur 6). 

Detta lager överlagrades av en blågrå, massiv  

diamikton som innehöll torvklaster. Lagret hade en 

mäktighet på cirka 1 meter men tunnades ut mot  

kanterna av skärningen. Sedan följde en gradvis  

övergång mot lera. Leran hade en mäktighet på cirka 

0,2 meter och innehöll ljusbruna och mörka fläckar 

som tros vara FeS. Torvklaster hittades även i leran. 

Leran överlagrades av ett organiskt lager som hade en 

mäktighet på cirka 0,6 meter. Mäktigheten på lagret 

varierade horisontellt med en större mäktighet i mitten 

av skärningen med en avsmalning mot kanterna.  

Kontaktytan mellan det organiska lagret och leran var 

skarp och en successiv ökning av den organiska halten 

kunde inte konstateras. Det organiska materialet  

bestod av filtig torv med låg humifieringsgrad  

(Figur 7). I torven fanns decimeterlånga, tillplattade 

träbitar (Figur 8) samt även mindre grenar, kvistar och 

andra växtdelar. Fröer upptäcktes i torven och på några 

av träbitarna var näver fortfarande synlig (Figur 9).  

Torven överlagrades av en diamikton med högt  

organiskt innehåll som hade en mäktighet på cirka  

1 meter i mitten av skärningen som tunnades ut mot 

kanterna. Diamiktonen med högt organiskt innehåll 

bestod av en uppblandning av torv och minerogent 

material och hade en brunaktig färg. Lagret överlagra-

des av en blågrå, massiv diamikton som hade en  

mäktighet på cirka 0,5 meter. Den minerogena diamik-

tonen överlagrades av ett sandlager som sträckte sig 

till schaktytan. Berggrundsytan var synlig i skärning-

ens marginaler och den nedre delen av den beskrivna 

skärningen hade utsatts för ras. 

 Den beskrivna lagerföljden hade en V-form.  

I den västra delen av skärningen syntes tjockare,  

lutande diamiktonlager och mer finsorterade, tunnare, 

lutande lager av sand och grus. I dessa hittades  

förkastningsplan och vissa lager hade även utsatts för 

veckning. Spridda torvklaster förekom i dessa lager.  

I den övre delen av den västra delen av skärningen 

hittades block av lokal, vittrad berggrund som var 

blandad med diamikton. I dessa lutande lager hittades 

även ett tunt torvlager som utsatts för skjuvning.  

Det tunna torvlagret låg stratigrafiskt under det  

tjockare torvlagret. 

 Även i den östra delen av skärningen syntes 

Figur 2. Jordartskarta över Skåne (omarbetad efter Germundsson & Schlyter 1999). Lokalerna Stenberget och Bellinga stenbrott 

är markerade med röda punkter. Observera att skalan inte är korrekt. 
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Figur 3. Den studerade skärningen i Bellinga stenbrott. Det V-formade, brunsvarta lagret är den undersökta organiska  

avlagringen. Den vita, streckade linjen markerar var schaktytan existerade våren 2011 (Foto: Alexandersson 2011).  

Figur 4. Profil av lokalen i Bellinga stenbrott som visar markytan och den utgrävda schaktytan.  
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Figur 7. Det studerade, organiska materialet bestod av filtig torv med låg humifieringsgrad (Foto: Christine 

Åkesson 2011). 

Figur 8. I torven hittades decimeterlånga, tillplattade träbitar  (Foto: Christine Åkesson 2011). 

Figur 9. Träbitar vars näver var bevarad hittades i 

torven  (Foto: Christine Åkesson 2011).  

tjockare, lutande diamiktonlager och mer finsorterade, 

tunnare, lutande lager av sand och grus. I dessa  

hittades stenar och block av lokal, vittrad berggrund.   

 De analyserade proven 4, 5 och 8 togs från  

olika punkter i skärningen (Figur 5). Prov 4 togs från 

det  tjockare torvlagret  och prov 5 togs från  

diamiktonen med högt organiskt innehåll. Prov 8 togs 

från det tunna torvlagret som stratigrafiskt låg under 

det tjockare torvlagret där prov 4 togs. 

 

5.3  Pollenanalys 
5.3.1 Allmänt 

En uppdelning mellan terrestra och lokala korn har 

gjorts i denna analys (Tabell 2). Detta på grund av att 

de lokala kornen endast ger en lokal bild av den  

vegetation som existerade. För att även kunna få en 

regional bild av vegetationen har därför de terrestra 

kornen räknats som en egen grupp. För att kunna  

jämföra de två grupperna med varandra har även  

procentvärden av de olika arterna beräknats med hjälp 

av den totala summan räknade korn (Figur 10).  

   De korn som räknats in i den lokala gruppen är de 

korn som endast kan förekomma lokalt. De som skulle 

kunna förekomma i båda grupper har valts att placeras 

i den terrestra gruppen.   

 

5.3.2  Prov 4 

Av den totala summan korn i provet dominerade  

Betula (Figur 11) med cirka 47 % (Figur 10) (Tabell 

2). Polypodiaceae (Figur 12) utgjorde cirka 45 % av 

hela provet och var därmed den sekundärt domineran-

de arten.   
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Tabell 2. Resultat av utförd pollenanalys.  

  Prov 4 Prov 5 Prov 8 

  Antal 

Total vege-

tation (%) 

Terrester 

vegetation 

(%) Antal 

Total vege-

tation (%) 

Terrester 

vegetation 

(%) Antal 

Total vege-

tation (%) 

Terrester 

vegetation 

(%) 

                

Terrester vegetation                   

Betula (björk) 432 46,7 84,7 25 2,4 4,9 386 20,1 72,0 

Pinus (tall)  27 2,9 5,3 103 10,1 20,1 55 2,9 10,3 

Salix (vide) 34 3,7 6,7 32 3,1 6,2 37 1,9 6,9 

Quercus (ek) 0 0 0 313 30,6 61,0 3 0,2 0,6 

Poaceae (gräs) 7 0,8 1,4 24 2,3 4,7 39 2,0 7,3 

Apiaceae (flockblomstriga växter) 2 0,2 0,4 2 0,2 0,4 2 0,1 0,4 

Carpinus (avenbok) 5 0,5 1,0 0 0 0 0 0 0 

Alnus (al) 0 0 0 5 0,5 1,0 0 0 0 

Corylus (hassel) 0 0 0 5 0,5 1,0 1 0,1 0,2 

Juniperus (en) 0 0 0 0 0 0 12 0,6 2,2 

Ulmus (alm) 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0,2 

Calluna (ljung) 1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 

Artemisia  (gråbo/malört) 2 0,2 0,4 1 0,1 0,2 0 0 0 

Chenopodiaceae (mållväxter) 0 0 0 3 0,3 0,6 0 0 0 

                

Summa terrestra korn                   

  510 55,1 100 513 50,2 100 536 27,8 100 

                

Lokal vegetation                   

Polypodiaceae (ormbunksväxter) 415 44,9 - 500 49,0 - 1381 71,7 - 

Lemna (andmat) 0 0 - 9 0,9 - 8 0,4 - 

                

Oidentifierade korn                   

  17     14     22     
                

Skadade korn                   

Betula (björk) 31  3,4  6,1 -  -  - 27  1,4 5,0 

Pinus (tall) 5 0,5  1,0 4  0,4  0,8 6  0,3 1,1 

Polypodiaceae (ormbunksväxter) 7  0,8  - -  -  - 2  0,1 -  

                

Totalsumma räknade korn                   

  925     1022     1925     

                

Kol                   

10-25 µm 2     1     7     

25-40 µm -     2     1     

> 40 µm 2     -     1     

                

Runda, svartgröna partiklar                   

10-25 µm -     -     78     

25-40 µm -     -     6     

> 40 µm -     -     -     
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 Av den terrestra vegetationen dominerade 

trädarten Betula då arten utgjorde cirka 85 % av  

gruppen. Övriga trädarter som fanns representerade 

var Salix, Pinus och Carpinus. Salix förekom med 

cirka 7 % och Pinus (Figur 13) med cirka 5 %. Carpi-

nus representerades med ett fåtal pollen och utgjorde 1 

% av gruppen. Gräs och örter representerades med ett 

fåtal pollenkorn av arterna Poaceae, Apiaceae och  

Artemisia. Ett pollenkorn av risväxten Calluna  

förekom även i provet.  

 Fyra bitar kol har räknats i provet. Diameter för 

två av dem låg mellan 10-25 mikrometer och diame-

tern för de två andra var större än 40 mikrometer.  

I provet förekom en del skadade pollenkorn varav  

cirka 20 % av Pinus-kornen, cirka 7 % av Betula-

kornen och cirka 2 % av Polypodiaceae-kornen. 

 

5.3.3  Prov 5 

Av den totala summan räknade korn dominerade  

Polypodiaceae med cirka 49 % (Figur 10) (Tabell 2).  

Den sekundärt dominerande arten var Quercus med 

cirka 31 %. Pinus utgjorde cirka 10 % av den totala 

summan. Lemna representerades i provet med ett fåtal 

pollen och utgjorde cirka 1 % av den totala summan 

räknade korn.  

 Av den terrestra vegetationen dominerade 

trädarten Quercus (Figur 14). Quercus utgjorde 61 % 

av gruppen. Pinus utgjorde även en hög andel av den 

terrestra vegetationen med cirka 20 %. Trädarterna 

Salix och Betula fanns representerade i provet. Salix 

utgjorde cirka 6 % och Betula utgjorde cirka 5 % av 

den terrestra gruppen. Trädarterna Alnus och Corylus 

förekom med ett fåtal pollen och utgjorde tillsammans 

cirka 1 % av gruppen. Gräs och örter representerades 

med cirka 5 % av Poaceae och med ett fåtal pollen av 

Apiaceae, Artemisia och Chenopodiaceae (Figur 15).  

    Tre bitar kol har räknats i provet. Diametern 

för ett av dem låg mellan 10-25 mikrometer och  

diametern för de övriga två låg mellan 25-40 mikro-

meter. I provet var cirka 5 % av Pinus-kornen skadade. 

 

5.3.4  Prov 8 

Av den totala summan räknade korn dominerade  

Polypodiaceae med cirka 72 % (Figur 10) (Tabell 2). 

Betula utgjorde cirka 20 % av den totala summan  

räknade pollenkorn. Lemna utgjorde cirka 0,5 % av 

den totala summan räknade korn. 

 Av den terrestra vegetationen dominerade 

trädar ten Betu la  då ar ten utgjorde 72 % av  

gruppen. Övriga trädarter som fanns representerade i 

provet var Pinus, Salix, Corylus, Quercus och Ulmus. 

Pinus förekom med cirka 10 % och Salix med cirka  

7 %. Corylus, Quercus och Ulmus förekom med ett 

fåtal pollen och utgjorde tillsammans 1 % av den ter-

restra gruppen. Buskar fanns representerade i provet 

av Juniperus med ett fåtal pollen. Juniperus utgjorde 

cirka 2 % av den terrestra gruppen. Gräs och örter  

representerades med cirka 7 % av Poaceae och med ett 

fåtal pollenkorn av Apiaceae, som utgjorde mindre än 

0,5 % av den terrestra gruppen. 

 Nio bitar kol har räknats i provet. Sju av dessa 

hade en diameter som låg mellan 10-25 mikrometer. 

En kolb it  hade en diameter  som låg mel lan  

25-40 mikrometer och en kolbit hade en diameter som 

var över 40 mikrometer. Totalt har 84 runda, svartgrö-

na partiklar (Figur 16) upptäckts i provet. Partiklarna 

hade en diameter som låg mellan 10-40 mikrometer 

där 90 % av dessa hade en diameter som var mindre än 

25 mikrometer. I provet var cirka 11 % Pinus-kornen 

och cirka 7 % Betula-kornen skadade. 

 

5.4  Makrofossilanalys 
En makrofossilanalys utfördes på material från prov 4 

och prov 5. På grund av tidsbrist utfördes inte någon 

analys av prov 8. Materialet från varje prov delades in 

i fem olika fraktionsgrupper för att en översiktlig  

beskrivning av materialet skulle kunna presenteras 

(Tabell 3).   

 Materialet i prov 4 hade en högre humifierings-

grad än materialet i prov 5 och bestod till 55 % av mer 

nedbrutna växtdelar. Detta material hade en längd på 

mindre än 5 millimeter och bestod av en blandning av 

sönderdelat material som brutits ned till den grad att en 

bestämning av materialet inte var möjlig. Finare  

växtdelar utgjorde 40 % av prov 4 och bestod av strån 

av gräs och halvgräs. 3 % av materialet i prov 4 utgjor-

des av grövre växtdelar som kvistar och tjockare strån 

av gräs och halvgräs. Endast 2 % av materialet utgjor-

des av träbitar, varav arten Betula kunde identifieras 

(Linderson 2011). Mindre än 1 % av provet utgjordes 

av fröer. Frö av Betula och Chenopodium album iden-

tifierades i prov 4.     

 I prov 5 existerade inte den typ av material som 

benämnts som mer nedbrutna växtdelar. Provet bestod 

istället till 70 % av finare växtdelar med en längd på 

cirka 5 millimeter. De finare växtdelarna bestod av 

bladbitar och strån av gräs och halvgräs. Grövre  

växtdelar utgjorde cirka 10 % av materialet och bestod 

av kvistar och tjockare strån av gräs och halvgräs.  

Träbitar utgjorde en stor del av detta prov, 20 %.  

Träbitar från Quercus, ekartat trä (Ulmus, Fraxinus, 

Quercus och Prunus avium) och lövträd kunde identi-

fieras (Linderson 2011). Mindre än 1 % av provet ut-

gjordes av fröer, där frön av Cyperaceae och Chenopo-

dium album kunde identifieras.  

Tabell 3. Materialet som studerades i makrofossilanalysen 

delades in i fem olika fraktionsgrupper med avseende på 

volymen material i varje studerat prov. Procentindelningen 

är en grov uppskattning av det studerade materialet. 

Prov 4 Prov 5

Mer nedbrutna växtdelar (<5 mm) 55% -

Finare växtdelar (5 mm) 40% 70%

Grövre växtdelar (5-10 mm) 3% 10%

Träbitar (5-15 mm) 2% 20%

Fröer (<5 mm) <1% <1%

Makrofossilanalys - Bellinga stenbrott

Fördelning av material
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Figur 11.  Både a och b visar Betula-pollen i polar vy (Foto: Christine Åkesson 2011). 

Figur 13. Pinus-pollen i ekvatorial vy visas i a. I b och c visas ett Pinus-pollen i polar vy, de är tagna i olika fokus  

(Foto: Christine Åkesson 2011).  

Figur 12. Polypodiaceae-spor (Foto: Christine 

Åkesson 2011). 

Figur 14. Quercus-pollen i polar vy visas i a, b och c. Quercus-pollen i ekvatorial vy visas i d (Foto: Christine Åkesson 2011). 
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Figur 15. Ett Chenopodiaceae-pollen visas i a och b. Pollenkornet är taget i olika fokus 

(Foto: Christine Åkesson 2011).  

Figur 16. Runda, svartgröna partiklar upptäcka i prov 8. I a visas en rund, svartgrön partikeln som har en  

diameter på cirka 10 mikrometer. I b och c visas samma svartgröna partikel i olika fokus. I b syns små svarta partiklar  

(Foto: Christine Åkesson 2011). 

6   Tolkning 
6.1  Avsättningstidpunkt  
Undersökning av skärningen i Bellinga tyder på att det 

organiska lagret inte har påverkats av omrörning eller 

en avsättning upp och ned. Detta tyder på att avsätt-

ningen av prov 4 skedde före avsättningen av prov 5.  

 Den pollensammansättning som erhållts genom 

utförandet av pollenanalys indikerar en avsättning som 

skett under interglacialen Eem. Tyngdpunkten i tolk-

ningen ligger i den höga andel Quercus-pollen som 

påträffats i prov 5. Detta får stöd av makrofossilanaly-

sen av samma prov. Träbitar av Quercus, ekartat trä 

(Ulmus, Fraxinus, Quercus och Prunus avium) och 

lövträd har kunnat identifieras i makrofossilanalysen. 

Dessa trädarter, framför allt Quercus, behöver ett 

varmt klimat för att kunna frodas och avsättningstid-

punkten bör därför inte ha varit under en av Weichsels 

interstadialer. Ytterligare en tyngdpunkt i denna tolk-

ning ligger i att Quercus saknas i de publicerade  

pollenanalyser från Weichsel som studerats i denna 

studie. Pollenanalyser för Eem har studerats som visar 

att det rådde ett optimum för Quercus under Eem, den 

så kallade Pinus-Quercetum mixtum-Corylus-fasen 

(PQC-fasen) (Aalsberberg & Litt 1998; Klotz et al. 

2002). Eftersom detta är den enda period under Eem 

där en dominans och ett optimum av Quercus har  

upptäckts görs tolkningen att prov 5 avlagrades under 

denna fas.  

 Den tidigaste delen av Eem verkar även vara 

representerad i materialet från Bellinga. Detta på grund 

av att pollensammansättningen i prov 4 stämmer  

överens med den vegetationsutveckling som beskrivs 

för den tidigaste delen av Eem enligt Brewer et al. 

(2008). Brewer et al. (2008) beskriver en expansion av 

Betula och Pinus vid interglacialens början som  

följdes av PQC-fasen.    

 Hur långt in i Eem torven har avlagrats går 

dock inte att säga utifrån det material som samlats in i 

denna studie. Det har identifierats några träbitar av 

Picea, Ilex och Prunus avium vid ytliga undersökning-

ar av lokalen (Linderson 2011). Var i stratigrafin dessa 

träbitar hör hemma är dock oklart men det ger en  

indikation på att den senare delen av Eem även skulle 

kunna vara representerad. För att klargöra detta krävs 

det dock ytterligare undersökningar. Det största skälet 

till att även den senare delen av Eem skulle kunna vara 

representerad beror på att träbitar av Picea har hittats. 

Picea var en av de dominerande trädarterna under  

senare delen av Eem (Aalsberberg & Litt 1998; Ander-

sen 1965; Berglund och Lagerlund 1981). 

 En stratigrafisk korrelation med andra studera-

de lokaler från Eem har utförts. Lokalen Hollerup i 

Danmark visar på en liknande vegetationsinvandring 

som i Bellinga (Andersen 1965). Båda lokaler hade en 

trädvegetation som dominerades av Betula och Pinus i 

tidigaste Eem. I Hollerup ersätts sedan denna  

trädvegetation av Ulmus, Quercus, Fraxinus, Corylus 

och Taxus vilket liknar den vegetationsutveckling som 

skedde i Bellinga under samma period av Eem.  

Berglund & Lagerlunds (1981) studerade lokal  

Stenberget från tidig Eem visar även den på att det 
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existerade en vegetation som var likartad den i  

Bellinga stenbrott. Både lokalen Stenberget och loka-

len Bellinga har höga värden för Polypodiaceae med 

en trädvegetation som dominerades av Betula och  

Pinus i tidigaste Eem. Den pollensammansättning som 

sedan hittats i prov 5 bör motsvara den hiatus som 

Berglund & Lagerlund (1981) beskrev och som ansågs 

motsvara klimatoptimat under Eem. 

 Prov 8 togs från ett tunt torvlager som  

stratigrafiskt låg under det tjockare torvlagret i  

skärningen. Det är dock svårt att sätta detta i relation 

till de två andra proven. En jämförelse av pollenfloran 

visar att prov 8 är snarlik den i prov 4. Prov 8 kan  

därför ha avsatts under den tidigaste delen av Eem och 

varit en del av samma stratigrafiska sekvens som prov 

4. Med tanke på att träbitar av Picea har upptäckts 

finns dock möjligheten av prov 8 avsattes under den 

senare delen av Eem, eftersom den funna pollenfloran 

även är snarlik den som existerade under senare Eem.  

Under senare delen av Eem existerade en vegetation 

som dominerades av Picea, Pinus och Betula och i 

slutet av Eem dominerade Betula och Pinus.  

 

6.2  Avsättningsmiljö 
Den mängd sporer av Polypodiaceae som  identifierats 

vid den utförda pollenanalysen tyder på en lokal  

avsättning av Polypodiaceae. En lokal avsättning  

förklarar den höga halt sporer som identifierats i  

materialet eftersom det på varje Polypodiaceae-blad 

finns väldigt många sporer som kan bevaras (Figur 

17). Denna typ av avsättning skulle kunna förekomma 

i en lövkärrsmiljö. Att avsättningsmiljön var ett  

lövkärr indikeras även av att träbitar har hittats vid 

undersökningar av skärningen, vilket tyder på att träd 

bör ha växt lokalt eller åtminstone i närheten av  

avsättningsmiljön. På grund av detta görs tolkningen 

att avsättningsmiljön var ett lövkärr.  

 Under tidigaste Eem hade lövkärret en lokal 

vegetation som dominerades av Polypodiaceae  

(Figur 18). Omkringliggande vegetation dominerades 

först av Betula med inslag av Salix och Pinus.  

Betula och Salix växte troligtvis även i själva kärret 

eftersom Betula, enligt nutida preferenser, trivs på 

torr-frisk eller fuktig mark och Salix trivs på fuktig 

mark (Mossberg & Stenberg 1992). Pinus trivs på  

mager mark (Mossberg & Stenberg 1992). Eftersom  

pollenkorn av risväxter, gräs och örter även påträffa-

des i prov 4 i form av Calluna, Poaceae, Apiaceae och 

Artemisia bör det även ha förekommit en del öppen 

mark runt kärret. Calluna är enligt nutida preferenser 

(Mossberg & Stenberg 1992) vanlig på torr och mager 

mark med en öppen vegetation och Artemisia är vanlig 

på näringsrik mark. Artsammansättningen indikerar att 

det under tidig Eem växte en lövskog som dominera-

des av Betula med inslag av Pinus och Carpinus. Även 

gläntor av mer öppen mark existerade där gräs och 

örter frodades. Calluna indikerar att själva lövskogen 

även kan ha varit en öppen skog eftersom arten trivs 

både på öppen mark och i öppna skogar (Mossberg & 

Stenberg 1992).   

 Förekomsten av Quercus i prov 5 indikerar ett 

varmare klimat än det som existerade vid tiden för 

avsättningen av materialet i prov 4. Pollensammansätt-

ningen från prov 5 visar även att Betula minskade i 

antal och att Quercus nu var den dominerande  

trädarten under tidig Eem. Enligt nutida preferenser 

trivs Quercus på näringsrik mark men är även vanlig 

på mager mark (Mossberg & Stenberg 1992).  

Förekomsten av träbitar av Quercus i den studerade 

skärningen ger indikationer att arten växte i själva  

kärret och pollensammansättningen från prov 5 visar 

att Quercus utgjorde den dominerande delen av den 

omkringliggande vegetationen tillsammans med Pinus 

och Salix. Alnus förekom i lövskogen runt kärret och 

växte förmodligen även i kärret. Även Corylus var en 

del av vegetationen. Indikationer att det även funnits 

öppna vegetationsmiljöer finns eftersom pollenkorn av 

gräs och örter i form av Poaceae, Apiaceae, Artemisia 

och Chenopodiaceae påträffades i prov 5. Även under 

denna tid utgjorde Polypodiaceae den övergripande 

vegetationen vid själva kärret men förekomsten av 

Lemna indikerar även att det funnits vattenytor (Figur 

Figur 17. Polypodiaceae-blad med sporer på undersidan av 

bladen (Foto: Christine Åkesson 2011). 

Figur 18. Nutida lövkärr med en lokal flora av Polypodiaceae 

(Foto: Christine Åkesson). 
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19). Vattenytorna bestod förmodligen endast av små 

pölar, men var tillräckligt för att vattenväxter skulle 

kunna frodas. Lemna trivs enligt nutida preferenser 

(Mossberg & Stenberg 1992) i kväverikt vatten vilket 

indikerar att det var en näringsrik miljö.       

 

medförde att isen fick kontakt med underlaget, vilket 

gjorde att de basala processerna övergick till en  

erosion av bergytan (Gunnarsson 2001). Detta visas i 

skärningen genom en ökning av lokalt berggrunds-

material som blandades med det långtransporterade 

materialet. Genom den erosiva kontakten med underla-

get plockade isen upp lokalt material och då även det 

organiska lagret som studerats i denna undersökning 

(Figur 20c). Det organiska lagret skjuvades fram av 

isen och följde med materialet som fyllde upp dalen 

och sekundäravlagrades. Det organiska lagret täcktes 

sedan av mer subglacial deformationsmorän som  

blandats upp med det organiska materialet och lokalt 

berggrundsmaterial (Figur 20d).  

 En undersökning utförd i en närliggande  

dalgång i Bellinga stenbrott visade på en partikelorien-

tering som tyder på en isrörelseriktning från sydväst-

sydsydväst (Gunnarsson 2001). Detta tyder på att det 

organiska materialet var primäravlagrat sydväst -

sydsydväst om sprickdalen och att det organiska mate-

rialet förflyttades dit av den sista isframstöten, som i 

Skåne avancerade från söder för cirka 16 000 år sedan. 

Eftersom berggrundsmaterialet i samma avlagringsen-

het var väldigt lokalt kan inte torvlagret ha varit  

speciellt långtransporterat. Tolkningen innebär att det  

organiska materialet inte förflyttats längre än från  

Romeleåsens krön. Detta ger en maximal förflyttning 

på cirka 2 kilometer men troligtvis var förflyttningen 

betydligt kortare.  

 Vid förflyttningen av det organiska materialet 

har förmodligen det tunna torvlager som upptäckts och 

studerats (prov 8) lossnat från själva torven och  

därmed avsatts före det tjockare torvlagret. De små 

torvbitarna som hittats i diamiktonen borde även ha 

lossnat från det tjockare torvlagret och blandats med 

diamiktonen.  

 I pollenanalysen av proverna upptäcktes ett 

flertal skadade pollenkorn vilket ger en indikation att  

materialet har utsatts för turbulens och förflyttning.  

De skadade pollen består främst av Betula-korn vilket 

kan vara anledningen till att det hittades fler skadade 

korn i prov 4 än i prov 5, eftersom det fanns väldigt 

lite Betula-korn i prov 5. 

 De runda, svartgröna partiklarna som även  

hittats i prov 8 skulle kunna vara järnmanganutfäll-

ningar. Dessa skulle i så fall ha bildats sekundärt, efter 

avlagringen i Bellinga. Utfällningen kan ha berott på 

vattenkontakt på grund av en fluktuerande grundvat-

tennivå.  

 

7 Diskussion 
Eftersom endast tre analyserade prover har använts 

som grund för den gjorda tolkningen kan en  

undersökning av ytterligare prover antingen bekräfta 

eller motbevisa tolkningen som gjorts i den här  

undersökningen.  Med tanke på at t  e t t  av de  

analyserade proven togs från ett tunnare torvlager, som 

Figur 19. Nutida lövkärr med en lokal 

flora av Polypodiaceae med vattenytor 

(Foto: Christine Åkesson 2011). 

6.3  Sedimentens bildning och eventuell 
torvförflyttning 

Det organiska materialet i Bellinga stenbrott tolkas 

som ett ex situ-material, eftersom det organiska  

materialet både underlagrades och överlagrades av en 

blågrå, massiv diamikton (Figur 3). Av Gunnarsson 

(2001) har diamiktonen tolkats som en subglacial  

deformationsmorän som utsatts för en omfattande  

bearbetning och blandning. Enligt Gunnarsson (2001) 

uppvisade den subglaciala deformationsmoränen inte 

en skarp basal erosionsgräns till den underliggande 

berggrunden. Detta tyder på att det inte förekom någon 

omfattande glacialerosion och att transporten av  

material skedde med en låg skjuvspänning mot  

underlaget, vilket ledde till en icke-erosiv kontakt 

(Figur 20a). Den långtransporterade moränmassan var 

troligtvis vattenmättad och pressades in genom sprick-

dalen av den överglidande ismassan. Massan strömma-

de sedan fram och avsattes som flytmoränströmmar i 

ett subglacialt hålrum (Figur 20b). Vid sprickdalens 

väggar har den subglaciala deformationsmoränen  

avlagrats som lutande lager in mot dalen och påfyllna-

den av material har troligtvis skett från båda sidor av 

sprickdalen. Detta kan ses på att lagren lutar in mot det 

organiska materialet från både öst och väst. De mer 

sorterade, lutande lagren som även kartlagts i  

skärningen tyder på att det funnits subglaciala vatten-

flöden där sandlager avsattes i sluttningen på den  

subglaciala kaviteten. Den inledande avsättningen av 

material förändrades allt eftersom mer material fylldes 

på i sprickdalen och den inledande avsättningen  

följdes av en subglacial skjuvning från isen. Detta 
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Figur 20a. Isen rörde sig från söder mot Romeleåsen. Transporten av material skedde med en låg skjuvspänning mot 

underlaget, vilket ledde till en icke-erosiv kontakt.  

Figur 20b. Det långtransporterade materialet pressades in genom sprickdalen och strömmade in i den subglaciala kavi-

teten och avsattes.  
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Figur 20c. Den inledande avsättningen följdes av en subglacial skjuvning från isen. Detta medförde att isen fick kon-

takt med underlaget och de basala processerna övergick till en erosion av bergytan. Genom den erosiva kontakten med 

underlaget plockade isen upp lokalt material och då även det organiska torvlagret.  

Figur 20d. Det organiska lagret följde med materialet som fyllde upp dalen och sekundäravlagrades i dalgången. Det 

organiska lagret täcktes sedan av mer subglacial deformationsmorän som blandats upp med det organiska materialet 

och lokalt berggrundsmaterial. 
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inte hade kontakt med det tjockare torvlagret, kan det 

ifrågasättas hur resultatet från detta prov kan sättas i 

relation med de övriga analyserade proven. Ytterligare 

undersökningar av detta tunna lager bör därför utföras 

för att ta reda på avsättningstidpunkten för detta lager. 

Tolkningen som gjorts i denna studie är även beroende 

av att själva torven är avlagrad i samma vertikala läge 

som torven var när den avsattes.  

 Vid jämförelser med andra lokaler i Skandina-

vien och Europa med organiska avlagringar som har 

daterats till Eem är den funna floran väldigt lik och då 

speciellt förekomsten av Quercus. En jämförelse med 

Stenberget med avseende på förekomsten Quercus-

pollen kunde dock inte göras eftersom det förekom en 

hiatus i Stenberget, där det förmodade Quercus-

optimat har förekommit. 

 Ytterligare undersökningar bör dock utföras för 

att bekräfta eller motbevisa de tolkningar som gjorts i 

denna undersökning. Hur stor del av Eem som är  

representerad i torvlagret är oklar och fler prover bör 

därför tas som nästa steg i undersökningen för att få 

fram ytterligare information om pollenfloran i materia-

let. En noggrannare beskrivning av skärningen bör 

även utföras, som då innefattar en fabricanalys.  

Undersökningar av de runda, svartgröna partiklarna 

som upptäcktes i prov 8 bör även utföras. Slutligen bör 

det  grävas i skärningen för att få fram en tredimensio-

nell bild av det organiska materialet. 

 

8   Slutsatser 
Artsammansättningen från pollenanalys samt 

makrofossilanalys tyder på att den organiska 

avlagringen i Bellinga stenbrott avsattes under 

den tidiga fasen i interglacialen Eem. 

Artsammansättningen hos pollenfloran tyder på 

att avsättningsmiljön var ett lövkärr med en 

lokal flora av Polypodiaceae. Lövkärret hade en 

omkringliggande vegetation som bestod av 

lövskog. I tidig Eem dominerades denna av 

Betula  med inslag av Pinus  och Salix .  

Allt eftersom interglacialen fortlöpte minskade 

Betula och Quercus blev den dominerande  

ar ten med  ins lag av Pinus  och Sal ix .  

Trädvegetationen bör även vuxit i själva  

lövkärret. 

Det organiska materialet tolkas som ett  

ex situ-material som inte kan vara speciellt 

långtransporterat med tanke på den mängd 

lokalt berggrundsmaterial som hit tats i  

lagerföljden. Materialet tros ha avlagrats maxi-

malt 2 kilometer från platsen för upptäckt. 

Studerad partikelorientering från en närbelägen 

dalgång i Bellinga stenbrott visar på en sydväst-

sydsydvästlig partikelorientering. Detta innebär 

att det organiska materialet förflyttades av den 

sista isframstöten, som i Skåne avancerade från 

söder, under den senaste glacialen Weichsel för 

ungefär 16 000 år sedan. 
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Appendix 1 
Pollendiagram som visar vegetationsutvecklingen under Eem i nordvästra Europa från lokalerna Middle- and West 

Holstein och Gröbern. De tre beskrivna vegetationsfaserna är markerade med rött där ”1” står för Pinus-Quercetum 

mixtum-Corylus-fasen, ”2” står för Carpinus-Picea-fasen och ”3” står för Pinus-Picea-Abies-fasen (omarbetad 

efter Aalbersberg & Litt 1998).  



 

 

Appendix 2 
Pollendiagram som representerar Eem från Hollerup i Danmark (Andersen 1965).   



 

 

Appendix 3 
Pollendiagram från Stenberget i Skåne som representerar Eem och Brörup. Brörup finns representerad i ”Core C” 

och Eem i ”Core A” och ”Core B” (Berglund & Lagerlund 1981).  



 

 



 

 

Appendix 4 
Pollendiagram över Brörup-interstadialen och Odderade-interstadialen i Europa (Behre 1989). 
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