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Sammanfattning: I Nybygget, Småland, finns submoräna organiska sediment på ett djup av 4 meter. 14C-
dateringar har gett avlagringen en infinit ålder på >57000 år BP. För att bestämma om sedimenten avsatts under den 
senaste interglacialen (Eem) eller under någon av de tre interstadialerna Brörup (tidig-Weichsel), Odderade (tidig-
Weichsel) eller Gärdslöv (mellan-Weichsel) har pollenanalys utförts. Fem prover på olika nivåer analyserades och 
drygt 500 pollenkorn identifierades i vart prov. Pollensammansättningen är likartad i samtliga prover vilket tyder på 
att sedimentet är kraftigt omblandat. Fyra av de fem undersökta proverna indikerar avsättning i en sjömiljö. Vegeta-
tionen runt denna sjö var öppen och utgjordes till största del av Betula, Pinus, Alnus och Corylus samt Poaceae och 
Cyperaceae. Pollensammansättningen har jämförts med sammansättningen från andra sydskandinaviska lokaler: 
Eem (Hollerup, Danmark och Stenberget, Sverige), Brörup (Brörup Hotel Mose, Danmark), Odderade (Odderade, 
Tyskland) samt Gärdslöv (Gärdslöv, Sverige). Skillnader och likheter föreligger mellan samtliga pollensammansätt-
ningar, men de som bäst överrensstämmer med den i Nybygget är de som representerar Eem. Artsammansättningen 
indikerar en avsättning mot slutet av perioden då klimatet blev kallare. Att sedimenten skulle vara avlagrade under 
Gärdslöv-interstadialen för 30000 år BP kan uteslutas genom att sedimenten i Nybygget har en 14C-ålder på >57000 
år BP. Den höga andelen Alnus och Corylus i Nybygget är något som talar emot en avsättning under Brörup eller 
Odderade. Avsättning av sedimenten under Brörup motsägs också av att Frangula, Calluna och den för Brörup 
karaktäristiska arten Picea omorikoides inte har påträffats i Nybygget. Det som också talar emot Odderade är före-
komsterna av Calluna, Empetrum och Fraxinus, vilka inte har påträffats i Nybygget. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning: I Nybygget, Småland, har organiskt material som innehöll pollen hittats 
under morän som den senaste inlandsisen lämnade efter sig. Kol-14-dateringar som används för att bestämma ål-
dern på organiskt material har en begränsning i hur gammalt material som kan dateras. När det gäller materialet i 
Nybygget kan dateringarna endast säga att det är äldre än 57 000 år. För att bestämma om materialet härstammar 
från den senaste mellanistiden Eem för 115 000 år sedan eller någon av värmeperioderna Brörup, Odderade eller 
Gärdslöv under den senaste istiden Weichsel användes pollenanalys. Med hjälp av mikroskop kan pollenkornen 
identifieras till art, släkte eller familj. Pollensammansättningen ger en bild av hur växtligheten i landskapet runt 
provtagningsplatsen har sett ut. Under pollenanalysen räknades och bestämdes drygt 500 pollenkorn i vart och ett 
av de fem proverna. Pollensammansättningen i fyra av de fem proverna tyder på att materialet avsattes i en sjö. 
Växtligheten runt sjön var relativt öppen och bestod till stor del av björk, tall, al och hassel samt gräs och halvgräs. 
Fördelningen av de olika arterna i proverna visas i ett pollendiagram. Pollensammansättningen från Nybygget har 
jämförts med sammansättningen från andra sydskandinaviska lokaler: Hollerup (Danmark), Stenberget (Sverige), 
Brörup Hotel Mose (Danmark), Odderade (Tyskland) och Gärdslöv (Sverige), vilka representerar alla de tidigare 
nämnda värmeperioderna. De platser som hade den sammansättning som mest liknade den i Nybygget var Hollerup 
och Stenberget, vilket indikerar att materialet avsattes under Eem.  
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Abstract: At Nybygget, Småland, sub-till organic sediments at a depth of 4 meters have been found. Carbon dat-
ings have yielded an infinite age of >57.000 yr BP for the deposits. To decide whether they were deposited during 
the latest interglacial (the Eemian) or during one of the interstadials Brörup (Early Weichselian), Odderade (Early 
Weichselian) or Gärdslöv (Middle Weichselian) pollen analysis was conducted. Five samples at different levels in 
the sediment were analysed and 500 grains were identified in each sample. The similarity in composition indicates 
that the sediment is strongly mixed. Four out of five samples was interpreted to indicate a lake as the environment 
of deposition. The vegetation was open and mostly Betula, Pinus, Alnus, Corylus, Poaceae and Cyperaceae grew in 
the area.  Comparison was made between the pollen composition from Nybygget and the composition of pollen 
from deposits representing the Eemian (Hollerup, Denmark and Stenberget, Sweden), Brörup (Brörup Hotel Mose, 
Denmark), Odderade (Odderade, Germany) and Gärdslöv (Gärdslöv, Sweden). Both similarities and differences are 
found between the different pollen compositions. The pollen compositions that agree most with the one in Ny-
bygget are those representing the Eemian interglacial. The composition of the vegetation indicates a deposition at 
the end of the period in connection to a climatic deterioration. Since the radiocarbon datings yielded an age of 
>57.000 yr BP for the deposits from Nybygget the Gärdslöv interstadial (ca 30.000 yr BP) can be excluded based 
on the chronology. The high amount of Alnus and Corylus in Nybygget is in disagreement with a deposition during 
Brörup or Odderade. Deposition of the sediments during Brörup is also contradicted by the occurrences of Calluna, 
Frangula and the characteristic species Picea omorikoides in Brörup Hotel Mose which are not present in Ny-
bygget. Deposition during Odderade is contradicted by the occurrences of Calluna, Empetrum and Fraxinus in 
Odderade sediments which are not present in Nybygget. 

Keywords:  Eemian, Pollen analyses, Nybygget, Vegetation 
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1  Introduktion 
Detta examensarbete ingår som en del i det pågående 
projektet Submoräna sediment på småländska ur-
bergsslätten – åldersställning och implikationer för 
glacial stratigrafi och glacialdynamik vid Lunds uni-
versitet lett av Per Möller, professor i Kvartärgeologi. 
Projektet finansieras av Sveriges Geologiska Under-
sökning och omfattar ett antal kända lokaler med sub-
moräna avlagringar i Småland.  Framför allt består det 
submoräna materialet av klastiska sediment, vilka 
kommer att dateras med hjälp av OSL-teknik. På loka-
len Nybygget (Fig. 1) har dock organiska avlagringar 
återfunnits. Tre 14C-dateringar har utförts och den se-
nast utförda visar att materialet har en ålder på 
>57 000 år BP (Tab. 1) (Möller muntl.), det vill säga 
de har avsatts tidigare än under den senaste Weichsel-
stadialen. Målet med denna studie är att med hjälp av 
pollenanalys bestämma om de organiska avlagringarna 
har avsatts under en interstadial i tidig- eller mellan-
Weichsel eller under den senaste interglacialen (Eem). 

 Nybygget ligger intill sjön Innaren ungefär 15 
km nordöst om Växjö i Småland (Fig. 1). Området 
utgörs av en urbergsslätt och på grund av det stora 
antalet sjöar så kallas området också för den Små-
ländska sjöplatån (Rydström 1971). Till största delen 
är området täckt av morän avsatt under den senaste 
glaciationen. Topografin är undulerande och ett flertal 
drumliner med en nord-sydlig sträckning finns. Under 
moränen hittas allt från glacial lera till grövre isälvsav-
lagringar, och dessa sediment är vanligen mer eller 
mindre deformerade av den överglidande isen. Drumli-
nernas sträckning, isräfflor (Rydströms 1971) samt 
partikelorienteringsanalyser (Möller in prep.) visar att 
isens rörelse i stort var från norr. Strandmark (1956) 
föreslog att det submoräna materialet utgör så kallade 
oscillationsavlagringar, avsatta under den slutliga fa-
sen av isavsmältningen i sen-Weichsel, dvs. att de sor-
terade sedimenten avsattes framför den avsmältande 
isen, vilken sedan avancerade fram över dessa avlag-
ringar och deformerade desamma. Rydström (1971) 
menar dock att en oscillation av den magnitud som 
föreslås av Strandmark (1956) inte är förenlig med 
deglaciationshistorien i Småland. Istället föreslår han 
att avsättningen skett tidigare än den avslutande fasen 
av den senaste glaciationen, mest troligt under någon 
interstadial (Brörup). 

1.1 Nedisnings- och vegetationshistoria 
i södra Skandinavien under Eem 
och Weichsel 

Variationen i isutbredning i Skandinavien under 
interglacialen Eem samt under stadialer  och 
interstadialer i Weichsel enligt Hättestrand (2008) vi-
sas i figur 2. Eem-interglacialen inleddes 130 ka (tusen 
år före nutid) och varade ungefär 12000 år (Fig. 3; 
Svendsen et al. 2004). Eem-havet kännetecknas av 
havsnivåer högre än under nuvarande interglacial; un-
der första delen av Eem (ca 130-125 ka) låg havsnivån 
på +2.5±1 m jämfört med nuvarande havsnivå och den 
var relativt stabil på denna nivå (Hearty et al. 2007). 
Efter en mindre regression steg ytan till +3 till +4 m 
och under slutet av Eem (120-118 ka) skedde abrupta 
skiftningar mellan +6 och +9 m i förhållande till nuva-
rande havsnivå. 
 Enligt Aalsbersberg & Litt (1998) kan Eem-
interglacialen delas in i tre vegetationsfaser, (1) Pinus-
Quercetum Mixtum-Corylus-fasen (EPECC biostrati-
grafisk zon 1), (2) Carpninus-Picea-fasen (EPECC 
biostratigrafisk zon 2) och (3) Pinus-Picea-Abies-fasen 
(EPECC biostratigrafisk zon 3). 
 Under den första fasen rådde i större delen av 
nordvästra Europa en subkontinental klimatregim, som 
nådde full tempererad karaktär med sommarmedeltem-
peraturer uppskattade till ca 18-20ºC och en medel-
temperatur i januari på -2ºC. Karaktäristisk för fasen är 
höga pollenvärden för Corylus och Quercetum Mix-
tum (Quercus, Ulmus, Fraxinus) samt en successiv 
ökning av Tilia och Taxus. Under den andra fasen 
övergick klimatet till en oceanisk regim. Troligtvis var 
sommarmedeltemperaturerna lägre än under den första 
fasen och klimatet var generellt mildare, speciellt un-
der vintern; medelvintertemperaturen uppskattas till 0-
1ºC. Carpinus och Alnus utgjorde huvudkomponenter i 
den skog som fanns, och hade inslag av Quercetum 
Mixtum, Corylus och Picea. Den tredje fasen markerar 
en temperaturnedgång mot övergången till Weichsel-
glacialen. Klimatet tillhörde fortfarande en oceanisk 
regim, men förändrades från tempererade till mer bo-
reala förhållanden. Picea, Pinus och Abies ersatte de 
tempererade trädarterna av vilka endast Alnus och 
Carpinus förekom med relativt höga frekvenser. Betu-
la återkom och en ökning av Ericales-pollen särskiljer 
denna fas. 
 Andersen (1965) och Björck et al. (2000) be-
skriver från Hollerup i Danmark en mycket karaktäris-
tisk vegetationsutveckling för Eem (Pollendiagram i 
Appendix 1 och 2). Särskilt karaktäristiskt är ett has-
selmaximum och en stor utbredning av avenbok. I de 
tidigaste zonerna dominerar ljuskrävande trädarter som 
Pinus och Betula. Dessa ersätts snabbt av skuggtåliga 
trädarter som Ulmus, Quercus, Populus, Corylus och 
Taxus och därefter följer en period då Carpinus och 
Picea var de dominerande trädarterna. I slutskedet av 
Eem skedde en temperaturnergång och trädvegetatio-
nen blev allt glesare för att slutligen övergå i en örtve-
getation. 

Tab. 1. Tabell över 14C-dateringar med provnamn, labora-
tionsnummer, dateringsmaterial och erhållen 14C-ålder BP. 

Provnamn Lab.nr. Daterings-
material 

Erhållen 14C-
ålder BP 

Nybygget 1a, -4.9 m LuS7399 Ved >45000 

Nybygget 1b, -4.9 m LuS7400 Makrofossil >45000 

Nybygget Hd-26815 Ved >57000 
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Fig. 1. Jordartskarta över Nybygget med omnejd (Växjö SO; Daniel 1994 samt Åseda SV; Daniel 2002) (Godkänd för publice-
ring, SGU 2008-10-30). Läget för den undersökta lokalen Nybygget är markerad med röd ruta. Infälld översiktskarta visar belä-
genheten av Nybygget-lokalen ca 15 km NO Växjö, samt belägenheten av diskuterade typlokaler för interglaciala/interstadiala 
avlagringar i Gärdslöv och Stenberget (Sverige), Hollerup och Brörup (Danmark) samt Odderade (Tyskland).   
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 Pollensammansättningen i Eem-stratigrafin från 
Stenberget i Skåne (Appendix 3) indikerar en artfatti-
gare lokal vegetation än i Hollerup (Berglund & La-
gerlund 1981). Det finns en hiatus i stratigrafin som 
motsvarar det klimatiska optimumet under Eem (slutet 
av EPECC biostratigrafisk zon 1 samt hela zon 2) och 
sedimenten representerar därmed periodens tidiga och 
sena del. Pollendiagrammet är indelat i sju Pollen As-
semblage Zones (PAZ) varav de två första motsvarar 
tidig Eem (EPECC biostratigrafisk zon 1). I PAZ-Sb1 
förekommer mycket Betula, Pinus, Poaceae och örter 
som Artemisia. Även Salix förekommer och likaså 
Chenopodiaceae, Juniperus och Helianthemum. PAZ-
Sb2 domineras av Pinus (ca 90 %) och frekvensen av 
andra trädarter, gräs och örter är låg. Höga värden av 
Polypodiaceae (50-90 %) förekommer dock. PAZ-Sb3, 
PAZ-Sb4 och PAZ-Sb5 (EPECC biostratigrafisk zon 
3), liggande ovanför den föreslagna hiatusen, anses 
representera sen Eem. PAZ-Sb3 domineras av Alnus 
och Picea och värdena ökar uppåt. Ökar uppåt gör 
också värden för Poaceae. Med låga frekvenser före-
kommer Quercetum Mixtum (Tilia, Ulmus, Quercus), 
Corylus, Carpinus och Ilex. PAZ-Sb4 domineras av 
Picea, Pinus och Betula och med låga frekvenser före-
kommer Corylus, Alnus, Calluna och Poaceae. Dessut-
om förekommer spridda pollenkorn av Tilia, Carpinus 
och Ilex. I PAZ-Sb5 dominerar Betula, Pinus, Poaceae 
och Cyperaceae, men relativt höga frekvenser av Alnus 
och Picea förekommer också. Med låga frekvenser 
eller med spridda korn förekommer Calluna, Artemi-
sia, Ilex och Larix. Den övergång som sker i pollenflo-
ran, från boreal vegetation till subarktiskt skogsland, 
indikerar den temperaturnedgång som skedde under 
slutet av Eem (Fig. 3). 
 Weichselglacialen inleddes omkring 118 ka och 
pågick fram till ca 11 ka, då den nuvarande Holocena 
interglacialen tog vid (Fig. 3) (Fredén 2002; Svendsen 
et al. 2004). Klimatet under denna ungefär 100 000 år 
långa glacial varierade mellan stadiala och interstadia-
la förhållanden. Tre huvudisframstötar ägde rum under 
tidig- (118 - 72 ka), mellan- (72 – 25 ka) respektive 
sen-Weichsel (25-11 ka) (Fig. 2 och 3) (Svendsen et 
al. 2004). Inlandsisen hade sin största utbredning un-
der LGM (Last Glacial Maximum) under sen-Weichsel 
(Fig. 2). 
 I tidig-Weichsel (118 - 72 ka) bredde isen fram-
för allt ut sig i de nordöstra delarna av Europa och 
västra Sibirien kring polarbassängen (Svendsen et al. 
2004) och det Fennoskandiska istäcket var relativt 
begränsat (Andersen & Mangerud 1989). Stora delar 
av södra Skandinavien och troligen större delen av 
Finland var isfria. Två mildare perioder, Brörup- och 
Odderade-interstadialerna, urskiljs under tidig-
Weichsel (Fig. 3.). Under Brörup med sitt maximum 
ca 100 ka kunde skogsvegetation med Betula, Pinus 
och Picea samt rishedar med Calluna och Empetrum 
etablera sig i Skåne (Berglund & Lagerlund 1981). 
 I stratigrafin från Stenberget finns övre delen av 
Brörup representerad av de två översta zonerna, PAZ-
Sb6 och PAZ-Sb7 (Appendix 3; Berglund & Lager-

Fig. 2. Isutbredningen i Skandinavien under interglacialen 
Eem samt under stadialer och interstadialer i Weichsel enligt 
Hättestrand (2008). 
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Mangerud 1989). Från Odderade i nordvästra Tysk-
land finns pollendiagram gjorda av Averdieck (1998)  
(Appendix 6). Pollenzonerna FW 6 a-d i pollendia-
grammet (Appendix 6) visar sammansättningen och 
utvecklingen av pollenfloran under Odderade-
interstadialen. Generellt sett dominerar Betula och 
Pinus, men också Empetrum och Calluna förekommer 
med relativt höga procentandelar (strax under 50 %, 
men upp till nära 100 %). Interstadialen inleds med en 
dominans av Betula (ca 85 % av alla trädpollen) i FW 
6a. I övergången till FW 6b sammanfaller en övergång 
till högmosse med en tid av dominans av Betula och 
Pinus. Vid utvecklingen till en högmosse sker också 
en kraftig ökning av Empetrum som i FW6c också 
följs av ökning i utbredningen av Calluna. Zon FW6c 
är liksom zon FW6b markerad av en Betula-Pinus-fas. 
Picea, Alnus och Carpinus uppträder åter i pollenflo-
ran i denna zon. I zon FW6d uppnår Picea (förutom 
Picea omorica) 5-10 % av alla trädpollen, vilket de 
krävande lövträden inte gör. Zonen benämns därmed 
Betula-Pinus-Picea, vilket dock avser pollensamman-
sättningen och inte sammansättningen på skogen. La-
rix är enligt diagram av Averdieck (Appendix 6) 
(1998) knappt representerad i Odderade, till skillnad 
från under Brörup (Appendix 4 och 5). Juniperus är 
dock fortfarande representerat under Odderade. 
 Under mellan-Weichsel ca 72 – 25 ka avancera-
de isen igen och under sitt maximum (60 - 50 ka) var 
hela Sverige och de västra delarna av Danmark täckta 
av is (Svendsen et al. 2004). Ur figur 3 som visar kli-
matfluktuationer baserat på syreisotopstudier går det 
att utläsa att glaciala förhållanden rådde i Fennoskan-
dia i början av mellersta Weichsel och under större 
delen av perioden fram till övergången till Holocena 
interglacialen. Helmens et al. (2007) menar dock att 
det finns bevis för att det förekom perioder av varma, 
isfria förhållanden i den centrala delen av den Fenno-
skandiska glaciationen. Ukkonen et al. (2007) menar 
också på att isens utbredning var begränsad, baserat på 
mammutfynd indikerande isfria förhållanden i perioder 
som tidigare ansetts vara kännetecknade av tjockt is-
täcke. 
 Isutbredningen under mellan-Weichsel var stör-
re än under stadialerna i tidig-Weichsel och isen täckte 
en större del av södra Skandinavien. Den södra kanten 
av istäcket nådde Danmark och större delen av Finland 
täcktes av den östra flanken (Svendsen et al. 2004). 
Enligt ett regionalt korrelationsschema presenterat av 
Berglund och Lagerlund (1981) utgjordes Skåne av en 
polaröken, men möjligt är att den delvis eller periodvis 
övergick i en arktisk tundra. Submoräna organiska 
avlagringar från Sejerö i Danmark daterade till Henge-
lo-interstadialen (37 ka) visar en arktisk flora och 
mammutfynd daterade till samma period visar på ett 
något mildare klimat under denna period (Berglund & 
Lagerlund 1981). I slutet av mellan-Weichsel var kli-
matet också något mildare och stora delar av Danmark 
utgjordes i detta skede av tundra med rishedar 
(Houmark-Nielsen et al. 2005). Stora delar längst i 
norr förblev dock istäckta under denna period. 

lund 1981). I PAZ-Sb6 dominerar Betula, Pinus och 
Picea, medan Corylus och Alnus förekommer regel-
bundet med 2-3 %. Poaceae och Cyperaceae förekom-
mer med <0.5 %. Däremot förekommer Polypodiaceae 
rikligt med 20-40 %. Betula och Pinus dominerar fort-
farande i PAZ-Sb7, medan Picea förekommer med 
mycket lägre frekvenser än i PAZ-Sb6. Med låga fre-
kvenser förekommer Alnus, Corylus, Empetrum, Cal-
luna, Poaceae och Cyperaceae. 
 I zon W3-W5 i pollendiagrammen från Brörup 
Hotel Mose (Appendix 4 och 5) syns det att vattenväx-
terna hade varit försvunna under den till Brörup före-
gående köldperioden, men att de i början av Brörup 
återkommer (Andersen 1961 och 1965). Vid bildning-
en av den övre torven i stratigrafin försvann de dock 
igen och istället återinvandrade skogen som varit för-
svunnen under köldperioden. Först kom Betula och 
något senare kom också Pinus och Picea. Picea omori-
koides hittas i sedimenten och har visat sig karaktärise-
ra Brörup-interstadialen (Andersen 1965). Mer skugg-
tåliga och värmekrävande växter i form av Quercus, 
Ulmus, Corylus, Carpinus och Larix förekommer med 
enstaka korn eller utgör upp till ett par procent av alla 
pollen. Juniperus vandrade in först sent och Alnus 
förekommer endast med väldigt låga frekvenser (2-3 
%). Interstadialen avslutades i Brörup Hotel Mose med 
en stigning i örtpollenkurvan och en minskning av träd 
och buskar. 
 I slutet av tidig-Weichsel (ca 80 ka), under Od-
derade-interstadialen, var isen till stor del försvunnen 
också från norra Skandinavien (Fig. 3) (Andersen & 

Fig. 3. Klimatfluktuationer under Eem-Weichsel från söder 
till norr i västra Europa. (A) Norra Frankrike. (B) Norra 
Tyskland-Holland. (C) Fennoscandia. (D) Djuphavs syreiso-
top arkiv. Notera att grafen för Europa är gjord för att visa 
generella trender och exakta åldrar och amplituder på fluktu-
ationerna kan ifrågasättas. (Andersen & Mangerud 1989)  
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 Från borrningslagerföljder från Gärdslöv i Skå-
ne har Miller (1977) (Appendix 7) beskrivit en inters-
tadial i slutet av mellan-Weichsel som domineras av 
träd (omkring 60 %). Framför allt dominerar Pinus 
sylvestris, men Betula förekommer med omkring 10 
%. Buskvegetationen varierar mellan 15 och 30 % och 
örtvegetationen upptar 10-30 % av pollendiagrammet. 
Pollensammansättningen är konfunderande då det fö-
rekommer representanter både från en tempererad, 
interglacial flora (Quercetum Mixtum, Corylus, Taxus 
och Alnus) och från en subarktisk (interstadial eller 
tidig glacial) flora (Betula nana t., Salix, Juniperus, 
Artemisia, Ericales). Enligt Miller (1977) har den tem-
pererade interglaciala floran sitt ursprung i omlagrade 
sediment från Eem och/eller en interglacial period före 
Eem. Den subarktiska floran antas dock vara samtida 
med sedimenten och de 14C-dateringar Miller gjorde 
visade att sedimenten hade en ålder omkring 30 ka. 

Pollenfloran representerar därmed en interstadial peri-
od under mellan-Weichsel, den så kallade Gärdslöv-
interstadialen, vilken motsvaras av Denekamp och 
Ålesund i figur 3. 
 Efter den milda perioden i slutet av mellan-
Weichsel avancerade isen och Weichsel gick in i sin 
kallaste period. I södra och västra Skåne avancerade 
isen till en början från söder eller sydöst. Utan en mel-
lanliggande deglaciation fortsatte isen att avancera 
från nordöst under LGM och nådde sin maximala ut-
bredning ca 22 ka (Kjær et al.  2006). Hur glaciations-
historien i Skåne ser ut efter LGM, ca 19-16 ka, råder 
det oenighet om. Deglaciationssedimenten från den 
nordöstliga isen överlagras på två skilda lokaler i Skå-
ne av morän. Enligt en avsättningsmiljömodell har 
dessa sediment avsatts subglacialt under en isframstöt i 
Öresund efter 15 ka, medan sedimenten enligt en an-
nan avsättningsmiljömodell avsatts under subakvatiska 
förhållanden med drivande isberg (Kjær et al. 2006). 
Varvkronologin i sydöstra Sverige visar att isavsmält-
ningen ökade märkbart omkring 14300 kal.år BP 
(kalibrerade 14C-år) och att isen i Blekinge och södra 
Småland hade smält av upp till högsta kustlinjen från 
ett läge söder om dagens kust i Blekinge inom 100 
varvår (Björck & Möller 1987; Fredén 2002). Isen 
fortsatte att smälta av snabbt och omkring 10000 kal.år 
BP hade isen dragit sig tillbaka till de nordligaste de-
larna av Skandinavien och den nuvarande Holocena 
interglaciala perioden inleddes (Fredén 2002). 

 
2 Lokal och sediment 
Från en tidigare brunnsgrävning vid Nybygget, beläget 
ca 15 km nordost om Växjö (Fig. 1) var det känt att 
organiskt material förekommer på ungefär 4 m djup 
under den ytbildande moränen (Daniel 1994). Somma-
ren 2007 utfördes en schaktning endast ca 5 m sydost 
om den befintliga brunnen (Möller, in prep). Den ytligt 
liggande moränen befanns vara 3.7 m mäktig och ut-
gjordes av en massiv sandig morän med normal block-
ighet (block upp till 1.5 m i diameter). Två riktnings-
analyser utförda i moränen (Möller, in prep) påvisade 
en starkt prefererad partikelriktning från norr. I den 
undre delen av moränen fanns 10-15 cm stora intra-
klaster av torv och gyttja. Vid 3.7 m skedde en över-
gång från morän till gyttja, vilken i toppen, men även 
mot djupet, har inblandning av allt från grus och stenar 
till block. Denna gradvisa övergång visar på att trans-
port och deformation av den organiska sekvensen har 
skett och denna ligger således inte i ursprungligt läge. 
Inbäddade i gyttjan låg klaster av torv, vilka dominera-
des av vitmossa och bladrester. Gyttjan sträckte sig ner 
till ett djup av 5 m, varefter en ny morän underlagrade 
densamma. 

 
3 Material och metoder 
Genom schaktning av moränen med hjälp av grävsko-
pa blottades den organiska avlagringen. Med start på 
3.9 m djup togs nio prover över 5 cm med 10 cm mel-
lanrum (Fig. 4). För pollenanalys preparerades sju av 

Fig. 4. Schaktgropen vid Nybygget med provdjup markera-
de. Röda prickar markerar prover som pollenanalys har ut-
förts på. Gröna prickar markerar ej analyserade prover.   
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dessa prover. På grund av tidsbrist analyserades endast 
fem av dessa prover (prov 4.10-4.15, 4.20-4.25, 4.30-
4.35, 4.40-4.45 och 4.70-4.75). Pollenkornen extrahe-
rades ur sedimenten med hjälp av standardmetoder 
(Berglund & Ralska-Jasiewiczowa 1986). Sediment-
proverna upplöstes i NaOH och dekanterades för att 
skilja av den minerogena fraktionen innan pollenkor-
nen extraherades genom acetolys. Pollenpreparaten 
analyserades i ljusmikroskop av typen Olympus BX41 
i 400 gångers förstoring. Minst 500 pollen räknades i 
vart och ett av de fem analyserade proverna. För iden-
tifikation användes nycklar och illustrationer i Faegri 
& Iversen (1989) och Moore et al. (1993) samt refe-
renssamlingen vid Lunds universitet. Pollendiagram-
met konstruerades med hjälp av datorprogrammen 
Tilia och TGView v.2.0.2 (Grimm 2004). Pollensum-
man i diagrammet inkluderar samtliga räknade pollen 
och sporer (inklusive vattenväxter, trasiga och oidenti-
fierade pollenkorn samt polypodiaceae-sporer). 

 
4 Resultat och tolkning 
Av pollendiagrammet från Nybygget (Fig. 5) framgår 
att artsammansättningen i de fem proverna är i stort 
sett densamma. Det finns några skillnader i förekomst, 
men i stort sett dominerar samma arter i varje prov. 
Trädpollen utgör 70-80 % av totala antalet pollen i 
samtliga prover. Bland dessa dominerar Alnus, Betula 
och Pinus, men även Corylus förekommer rikligt med 
5-10 %. Med låga frekvenser eller med enstaka pollen 
förekommer Carpinus, Larix, Picea, Quercus, Ulmus 
och Tilia. De två grupper som är näst mest represente-
rade är pollen från buskvegetation och gräs och örter, 
vilka utgör 5-10 % vardera. Bland buskarna dominerar 
Betula nana, medan Salix och Juniperus förekommer 
med låga frekvenser. Gruppen gräs och örter domine-
ras av Poaceae och Cyperaceae. Förekommande med 
låga frekvenser eller med enstaka pollen är också Arte-
misia, Caryophyllaceae, Geum, Lysimachia vulgaris t., 
Ranunculus, Rumex acetosella t. och Plantago lanceo-
lata. Andelen gräs och örter av det totala antalet pollen 
är större i de tre nedersta proverna än i de två översta. 
Den enda förekomsten av risväxter finns i prov 4.40-
4.45 i form av enstaka pollenkorn av Empetrum och 
Vaccinium t. Vattenväxter förekommer i fyra av pro-
verna, dock endast representerade av ett fåtal pollen. 
Polypodiaceaeerna är välrepresenterade i alla proverna 
och utgör omkring 10 %. 
 En mer detaljerad beskrivning av de fem pol-
lenproverna och försök till tolkning av avsättningsmil-
jö och växtförhållanden görs nedan. Växternas prefe-
renser hämtades ur Den Nordiska Floran av Mossberg 
& Stenberg (1992). Tolkning med hjälp av en modern 
flora medför dock risken för feltolkning då växternas 
preferenser kan ha varit annorlunda vid tiden för av-
sättningen av materialet gentemot dagens växtförhål-
landen. Pollenproverna antas representera en regional 
snarare än en lokal vegetation eftersom sedimentet 
troligen var en del av en större sedimentbassäng (se 
vidare diskussion). 

Fig. 5. Diagram med samtliga fem analyserade pollenprover 
med fördelning av pollen i procent. Punkter i diagrammet 
visar förekomster motsvarande <1.1 % av pollensumman.  
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träd, huvudsakligen Betula och Alnus, men runt kärret 
fanns också en del Pinus, Picea, Larix och Quercus. 
 
4.3 Prov 4.30 - 4.35  
Pinus dominerar i detta prov och förekomsten av Al-
nus och Betula är mindre än i de andra proven. Cory-
lus förekommer med ca 5 %. Picea, Larix, Quercus 
och Ulmus förekommer med låga frekvenser eller med 
enstaka pollen. Bland buskarna dominerar Betula 
nana, men även ett fåtal pollen av Salix och Juniperus 
hittades i provet. Gräsen och örterna domineras av 
Cyperaceae följt av Poaceae, men även Lysimachia 
vulgaris t. och Rumex finns representerade. Vattenväx-
terna är representerade av ett pollenkorn av Myriophyl-
lum och det förekommer rikligt med Polypodiaceae. 
 Förekomsten av Myriophyllum indikerar att 
avsättningsbassängen utgjordes av en sjö. En tydlig 
dominans av Pinus och förekomst av Rumex tyder på 
en relativt torr och mager mark runt denna sjö. Junipe-
rus indikerar öppet landskap med mindre mager torr 
mark. Även om Betula och framför allt Alnus före-
kommer i mindre utsträckning så indikerar de tillsam-
mans med Ulmus, Quercus och Lysimachia vulgaris t. 
en fuktig och näringsrik mark. Så förutom tallskog 
förekom troligen också lövträd och en del öppen mark 
runt sjön. 
 
4.4 Prov 4.20 - 4.25  
Av de träd som är representerade dominerar Betula 
och Pinus, men även Alnus och Corylus förekommer 
med höga värden. Med låga frekvenser eller med en-
staka pollen förekommer Carpinus, Picea och Quer-
cus. Den enda buske som finns representerad i provet 
är Betula nana. Inga pollen från risväxter finns och 
gruppen gräs och örter är dåligt representerad. De låga 
frekvenser som finns utgörs av Poaceae, Cyperaceae, 
Lysimachia vulgaris t. och Ranunculus t. Liksom i 
prov 4.30-4.35 är vattenväxterna representerade av ett 
pollenkorn av Myriophyllum. Polypodiaceae-sporerna 
förekommer rikligt och utgör omkring 15 % av pollen-
summan. 
 Myriophyllum, som är ett släkte undervattens-
växter, indikerar att avsättningsbassängen vid den här 
tiden var en sjö. Betula, Alnus, Picea och Quercus 
tillsammans med Lysimachia vulgaris t. och Ranuncu-
lus t. indikerar fuktig, näringsrik och frisk mark. Även 
Corylus och Artemisia indikerar näringsrik mark, men 
trivs dock där det är mer torrt. Liksom i föregående 
prov utmärker sig Pinus och Betula nana gentemot 
övriga växter i provet vad det gäller krav på växtför-
hållanden. Pinus trivs på mager mark och Betula nana 
växer på rishedar och fuktiga myrmarker. Artsamman-
sättningen domineras generellt sett av lövträd med 
inslag av gran, och tall samt en del öppen mark och 
torvmark. Mätningar på Picea som växer idag visar att 
de inte producerar så mycket pollen och att pollenkor-
nen har en hög fallhastighet (Broström 2005). Därmed 
torde förekomsten av Picea i provet indikera en lokal 
förekomst. 

4.1 Prov 4.70 - 4.75  
Av de träd som är representerade så dominerar Betula 
och Alnus, men även en hel del Pinus förekommer. 
Corylus har sin högsta förekomst i detta prov med 10 
%. Med låga frekvenser eller med enstaka pollen före-
kommer Carpinus, Quercus, Tilia och Ulmus. Inga 
pollen av Picea återfanns i detta prov. Betula nana är 
välrepresenterad och Juniperus och Salix förekommer 
med ett fåtal pollen. Inga pollen från risväxter fanns i 
provet och i gruppen gräs och örter återfanns endast 
Cyperaceae och Poaceae. Bland vattenväxterna åter-
fanns Myriophyllum och Typha angustifolia. Polypodi-
aceerna utgjorde en något mindre del än i de andra 
proverna, omkring 5 %. 
 Typha angustifolia växer i grunt, näringsrikt 
och klart vatten tillsammans med Myriophyllum, den 
senare ett släkte undervattensväxter. Dessa tillsam-
mans indikerar att en sjö har utgjort avsättningsmiljön. 
Alnus och Betula samt Corylus och Salix tyder på en 
fuktig, frisk och näringsrik mark runt sjön. I och med 
att inga örter fanns representerade och att Poaceae och 
Cyperaceae inte utgjorde mer än ungefär 5 % av alla 
pollen var landskapet runt sjön troligtvis inte speciellt 
öppet. Istället indikerar artsammansättningen att det 
växte lövskog, dock med en del inslag av Pinus. Betu-
la nana som idag framför allt växer på myrmarker och 
rishedar fjälltrakter, men även sällsynt på fuktiga my-
rar i södra Sverige, visar på vissa områden med mer 
sumpartad mark. 
 
4.2 Prov 4.40 - 4.45  
Av de träd som är representerade så dominerar Betula, 
men Pinus och Alnus förekommer med höga värden. 
Liksom i prov 4.30-4.35 förekommer Corylus med ca 
5 %. Med låga frekvenser eller med enstaka pollen 
förekommer Picea, Larix och Quercus. Betula nana 
dominerar bland buskarna, men förekommer gör också 
Salix. Ett par korn av Empetrum och Vaccinium t. gör 
att risväxterna är representerade. Gräsen och örterna 
utgör ungefär 10 % av alla pollen, men diversiteten är 
låg. Cyperaceae utgör den största delen, medan Poace-
ae finns representerad med ett tiotal pollen och Geum 
med ett pollen. Bland vattenväxterna förekommer ett 
pollenkorn av Callitriche och ett par av Menyantes 
trifoliata. Polypodiaceerna förekommer rikligt. 
 Callitriche är en vattenlevande och ibland land-
levande växt. Beroende på art så lever de i grunt vatten 
eller på blöt/tidvis blöt mark och i diken. Menyanthes 
trifoliata lever i ganska näringsfattiga vatten vid sjö-
stränder, i kärr och bäckar. Det tyder på en grundare 
sjö än i de övre proverna. Risväxterna trivs på en torr-
frisk-fuktig mager mark/torvmark, liksom Betula 
nana. Cyperaceae förekommer i hög frekvens i provet 
och de flesta arterna lever i kärrmarker. Picea som är 
relativt välrepresenterad lever på frisk-fuktig, ganska 
näringsrik mark och även Geum trivs på frisk mark. 
Troligtvis fanns inte någon större öppen vattenspegel, 
utan istället har det förmodligen varit ett kärr med små 
öppna vattenspeglar. Runt och i detta kärr växte löv-
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vilka alla är pionjärarter. I en naturlig succession är 
pionjärarter först att kolonisera ett område med nyli-
gen bildade jordarter. t.ex. i samband med en deglacia-
tion eller då förutsättningarna i ett område förändras, 
t.ex. vid en större svängning i klimatet (Smith & Smith 
2006). Vanligtvis följs Alnus, Betula och Pinus åt av 
Corylus och även av andra mer skuggtåliga växter så 
som Quercus och Ulmus. I de undersökta proverna 
fanns mycket pollen från pionjärarter, men också en 
hel del Corylus. De skuggivande växterna var däremot 
dåligt representerade vilket indikerar ett stadium av 
tidig succession. 
 Pollensammansättningen i de fem proverna är 
likartad och visar inte på någon tydlig succession som 
den i Hollerup eller Stenberget (Appendix 1-3) 
(Andersen 1965, Berglund & Lagerlund 1981). Detta 
skall kanske inte heller förväntas eftersom de provtag-
na sedimenten är förflyttade från sitt ursprungliga stra-
tigrafiska läge och mer eller mindre omblandade. Där-
emot passar artsammansättningen i samtliga prover in i 
ett landskap med mycket pionjärarter och en gles 
skogsvegetation. De mer värmekrävande och skuggtå-
liga växter som finns representerade indikerar en över-
gång till eller från ett mer borealt landskap. 
 Av stratigrafiska orsaker kan det uteslutas att 
sedimenten är avsatta under holocen då de är överlag-
rade av en morän avsatt under den senaste glacialen. 
Kronologiskt sett kan även Gärdslöv-interstadialen 
uteslutas baserat på att 14C-dateringarna av sedimenten 
från Nybygget har gett en infinit ålder på >57 ka, me-
dan Gärdslöv-interstadialen är en period i slutet på 
mellan-Weichsel med en ålder på ca 30 ka. Anledning-
en till att Gärdslöv-interstadialen ändå tagits med i 
jämförelsen är att 14C-dateringarna kan visa sig vara 
missvisande och att Betula nana finns välrepresenterad 
under denna interstadial. Att avlagringarna i Nybygget 
inte tolkas som avlagringar från Brörup-interstadialen 
beror på ett flertal skillnader i pollensammansättning-
en. Speciellt utmärkande är att arten Picea omorikoi-
des som enligt Andersen (1965) har kommit att karak-
tärisera Brörup-interstadialen inte finns representerad i 
Nybygget. Dessutom förekommer rikligt med Frangu-
la och Calluna i Brörup Hotel Mose, vilka inte heller 
har påträffats i Nybygget. Två arter som förekommer 
rikligt i Nybygget är Alnus och Corylus, men dessa 
förekommer endast med ett fåtal procent i Brörup Ho-
tel Mose. Dessutom föreligger en skillnad i vilka arter 
av örter som är representerade. Att avlagringarna inte 
he l le r  to lkas  som avsat ta  under  Odderade-
interstadialen baseras främst på att träden utgör en 
mindre del (50-90 %) och buskarna en större del (5-50 
%) av pollensammansättningen än i Nybygget och att 
det föreligger en stor skillnad i förekomsten av Alnus 
och Corylus. Förekomsten av dessa är mycket låg i 
Odderade men hög i Nybygget. Även ett flertal andra 
arter skiljer de båda flororna åt. Bland träden förekom-
mer Picea omorica och Fraxinus i Odderade och dessa 
finns inte representerade i Nybygget. Liksom under 
Brörup förekommer mycket Calluna i Odderade och 
denna art finns som tidigare nämnts inte representerad 

4.5 Prov 4.10 - 4.15 
De trädarter som dominerar är Betula och Alnus, men 
även Pinus och Corylus förekommer med höga vär-
den. Med låga frekvenser eller med enstaka korn före-
kommer Larix, Picea, Quercus och Ulmus. Bland bus-
karna dominerar Betula nana, vilken utgör ungefär 10 
% av pollensumman. Salix finns dock också represen-
terad. Inga pollen från risväxter finns och gruppen gräs 
och örter är dåligt representerad. De enstaka procent 
som finns utgörs av Poaceae, Caryophyllaceae, Arte-
misia och Plantago lanceolata. Inga pollen från vat-
tenväxter hittades i provet, men däremot utgjordes 5-
10 % av pollenkornen av Polypodiaceae-sporer. 
 Då inga vattenlevande växter återfanns i provet 
finns inga indikatorer som visar att avsättningbassäng-
en vid den här tiden var en sjö. Betula och Alnus, men 
även Picea, Quercus och Ulmus indikerar en fuktig 
och näringsrik mark. Även Corylus, Artemisia och 
Plantago lanceolata indikerar näringsrik mark, dock 
nödvändigtvis inte så fuktig. Plantago lanceolata tyder 
också på ett öppet landskap. Pinus och Betula nana   
utmärker sig gentemot övriga växter i provet vad det 
gäller krav på växtförhållanden. Pinus trivs på mager 
mark och Betula nana växer på rishedar och fuktiga 
myrmarker. Växtsammansättningen generellt sett tyder 
på lövskog, med inslag av gran och öppen växtlighet 
på en fuktig och näringsrik jord. Dock har troligtvis 
inslag av torvmarker och områden med torrare, magra-
re jord funnits. 
 
5 Diskussion 
Pollensammansättningen har tolkats med hjälp av en 
modern flora där växternas preferenser beskrivs. Det 
ger begränsade möjligheter att återskapa en bild av 
landskapet eftersom klimatet och förutsättningarna för 
mellanartskonkurrens var annorlunda. Hur stort områ-
de av landskapet som pollenproverna representerar 
beror på hur stor avsättningsbassängen har varit 
(Sugita 1994). Att det var en sjö under vissa stadier i 
utvecklingen går att avgöra genom att flera vattenväxt-
pollenkorn identifierats. Idag har sjön Innaren en vik 
som slutar ungefär en kilometer väster om Nybygget 
(Fig. 1). Viken ligger i en lågpunkt i terrängen och 
omges av höjder. Då en del berg i dagen är synligt på 
höjderna har dessa höjder troligtvis funnits där även 
under tidigare interglacialer och interstadialer. Det 
som utgjort avsättningsbassängen för materialet i åt-
minstone fyra av proverna är därmed troligtvis en stör-
re sjö och pollenfloran representerar således en regio-
nal vegetation. 
 Träden utgör i diagrammet 70-80 % av pollen-
summan, men eftersom flera av arterna har hög pollen-
produktivitet och sprids lätt är dessa överrepresentera-
de och motsvarar en mindre trädtäckningsgrad 
(troligen 50-60 %) (Broström 2002). Detta indikerar 
ett relativt öppet landskap, vilket stämmer överrens 
med att risväxter, örter och arter som Juniperus, som 
trivs i ett öppet landskap, finns representerade. De 
trädarter som dominerar är Alnus, Betula och Pinus 
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i Nybygget. 
 De sedimentsekvenser med en pollensamman-
sättning mest lik den i Nybygget är avsatta i Eem-
periodens slutfas då det kallare klimatet gav möjlighet 
åt pionjärarter att åter dominera vegetationen. Det som 
skiljer Nybyggets pollensammansättning från de andra 
Eem-sedimentsekvenserna är förekomsten av Betula 
nana. Att denna pollentyp är välrepresenterad kan för-
klaras av en viss osäkerhet vid identifieringen (se vida-
re nedan). En alternativ förklaring kan vara att, efter-
som Nybygget ligger längre norrut än Stenberget och 
Hollerup, har platsen haft ett något annorlunda klimat 
och en något annorlunda avsättningsmiljö. I och med 
förändringen till ett kallare klimat flyttades gränsen för 
tundravegetationen under denna period söderut och det 
är möjligt att Betula nana hade vandrat in i området 
kring Nybygget när sedimentet avsattes. Nedan disku-
teras Nybygget i jämförelse med respektive period i 
mer detalj. 
 Vid en jämförelse mellan Nybygget och andra 
sydskandinaviska pre-Holocena organiska sedimentse-
kvenser hittas väsentliga skillnader och likheter (Fig. 
5; Appendix 1-8). I pollenflororna från Hollerup, Sten-
berget, Brörup Hotel Mose, Odderade och Gärdslöv 
(Appendix 1-8) kan det utläsas att Betula och Pinus är 
arter som det återfunnits rikligt med pollen av i avlag-
ringar som representerar både Eem, Brörup, Odderade 
och Gärdslöv. Alnus förekommer rikligt i avlagringar 
från Eem, men inte från de andra perioderna. Under 
Brörup, Odderade och Gärdslöv förekommer Alnus 
endast med upp till 5 %. Arter som Carpinus och Ul-
mus, vilka indikerar ett relativt stabilt varmt klimat, 
förekommer i avlagringar från Eem, Brörup och Odde-
rade, men inte avlagringar från Gärdslöv. En art som 
förekommer med låga frekvenser i Eem och med en-
dast en pollenförekomst i Brörup (från Stenberget) är 
Tilia. Diversiteten bland gräs och örter är enligt de 
tidigare studierna mycket större i Eem, Brörup och 
Odderade än under Gärdslöv. Av de gräs och örter 
som hittats i proverna återfinns Cyperaceae, Poaceae 
och Artemisia i avlagringar från samtliga perioder. Av 
de örter som påträffats i Nybygget förekommer Cary-
ophyllaceae, Ranunuclus t. och Rumex acetosella t. i 
Eem-, Odderade- och Brörup-avlagringar från Holle-
rup, Stenberget, Brörup Hotel Mose samt Odderade. 
Dessa förekommer dock inte i avlagringarna från 
Gärdslöv. En art som inte indikerar varmt klimat är 
Betula nana. Den förekommer i diagrammet från 
Gärdslöv (Appendix 7), men inte i diagram som repre-
senterar Eem, Brörup och Odderade (Appendix 1-6). 
Idag trivs den vanligtvis i fjälltrakter där klimatet är 
något kallare. Sällsynt förekommer den dock även på 
myrar ända nere i Skåne. Vid bestämningen av pollen-
kornen förelåg en osäkerhet i skillnaden mellan utse-
endet hos Betula nana och övriga typer av Betula. Ur 
materialet i referenssamlingen vid Lunds universitet 
kunde det ej uttydas en väsentlig skillnad mellan olika 
pollen av Betula. Enligt Lena Barnekow (muntl.) före-
ligger den stora skillnaden i storleken hos pollenkor-
nen. Denna information inkom dock efter att de två 

översta proverna i denna studie var räknade och om 
antalet Betula nana och övriga Betula är korrekt i des-
sa två första prover är därmed osäkert. På grund av en 
mer konsekvent bestämning i de tre nedre proverna 
bör antalet i dessa stämma bättre, även om fortfarande 
en viss osäkerhet förelåg vid bestämningen av Betula 
nana.  
 Det som talar för att avlagringarna i Nybygget 
härstammar från Eem är att träden utgör en så stor del 
av pollensammansättningen, vilket tyder på ett relativt 
stabilt varmt klimat och att det varit det relativt länge. 
Både i Hollerup och i Stenbergt utgör träden 75-90 %, 
vilket är jämförbart med de 70-80 % som de utgör i 
Nybygget. Dessutom är Alnus och Corylus välrepre-
senterade och pollen från de värmekrävande och 
skuggtåliga växterna Carpinus, Ulmus, Quercus, Larix 
och Tilia har hittats, om än i mycket små mängder. 
Detta överensstämmer med pollenfloran från Hollerup 
och Stenberget. Gemensamt för pollenflororna är ock-
så att Poaceae och Cyperaceae dominerar bland gräsen 
och örterna och att Artemisia, Rumex acetosella t. och 
Ranunculus t. finns representerade. Det som skiljer 
pollenflororna i de båda Eem-lokalerna från den i Ny-
bygget är att Betula nana inte finns representerad i 
Hollerup eller Stenberget, men den finns i relativt stora 
mängder i proverna från Nybygget. Ett flertal örter 
som förekommer i Stenberget förekommer inte i Ny-
bygget, bl.a. Chenopodiaceae och Rumex acetosa. 
Geum och Lysimachia vulgaris är å andra sidan arter 
som förekommer i Nybygget men inte i Stenberget. 
 Likheter mellan pollenflororna som represente-
rar Brörup (Appendix 3-5) och den från Nybygget är 
att Pinus och Betula till största del dominerar. Före-
komst av arter så som Ulmus, Quercus, Larix och Car-
pinus med låga frekvenser är också en likhet mellan 
avlagringarna. Gemensamt för pollenflororna är också 
att Poaceae och Cyperaceae dominerar bland gräsen 
och örterna och att Artemisia och Rumex acetosella t. 
finns representerade. Den största skillnaden är andelen 
träd vilken i Nybygget ligger på 70-80 %, medan trä-
den och buskarna tillsammans utgör 40-70 % i Brörup. 
En större del utgörs istället av risväxter och örter. Al-
nus och Corylus, vilka förekommer med endast 2-3 % 
under Brörup, är relativt välrepresenterade med upp-
emot 20 % respektive 10 % i Nybygget. Frangula är 
en art som förekommer i Brörup Hotel Mose med ett 
maximum på >50 %. Denna art förekommer inte i av-
lagringarna från Nybygget. Picea omoricoides, Fraxi-
nus och Calluna är också arter som skiljer Brörup från 
Nybygget. Calluna förekommer rikligt under Brörup 
och har inte återfunnits alls i Nybygget. Tilia är en art 
som däremot förekommer i Nybygget, dock endast 
med ett pollenkorn. Bland örterna finns en del skillna-
der, bl.a. återfinns Chenopodiaceae, Filipendula, Plan-
tago maritima och Rumex acetosa i avlagringarna från 
Brörup Hotel Mose, men inte i Nybygget. Där före-
kommer däremot Geum, Lysimachia vulgaris, Planta-
go laceolata och Ranunculus t. Vad som bör beaktas 
vid en jämförelse mellan de båda pollensammansätt-
ningarna är att Brörup Hotel Mose är en lokal i södra 
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Danmark, vilket gör att förutsättningarna för växtlig-
heten på de två lokalerna troligtvis varit olika. 
 De likheter som talar för att avlagringarna från 
Nybygget härstammar från Odderade är att träden do-
mineras av Betula och Pinus och att arter som Picea, 
Ulmus, Quercus, Larix och Carpinus förekommer med 
låga frekvenser eller enstaka pollenkorn i de båda av-
lagringarna. Många arter av örter förekommer i Odde-
rade, men de allra flesta förekommer endast med väl-
digt låga frekvenser och totalt sett utgör örterna liksom 
i Nybygget en mycket liten del av alla pollen. Det som 
skiljer sig är att träden utgör en mindre andel och bus-
karna en större andel i Odderade än vad de gör i Ny-
bygget. Öppenheten var således troligen större i Odde-
rade än i Nybygget. Mer som skiljer är att Picea omo-
rica och Fraxinus förekommer bland träden, om än i 
litet antal, i Odderade. Skiljer gör också förekomsten 
av Alnus och Corylus, vilken är mycket låg i Odderade 
men hög i Nybygget. Till skillnad från i Nybygget så 
förekommer rikligt med Calluna och även relativt 
mycket Empetrum i Odderade. Däremot utgör Poaceae 
och Cyperaceae en mycket liten del av det totala pol-
lenantalet i Odderade. I Nybygget utgör dessa den 
största delen av gräsen och örterna. Vad som måste 
beaktas vid en jämförelse mellan pollenflororna är att 
typlokalen för Odderade ligger i nordvästra Tyskland, 
vilket är på en betydligt sydligare breddgrad än Ny-
bygget. Därmed borde floran ha skiljt sig en del under 
interstadiala förhållanden på respektive plats, varför 
det är svårt att göra en direkt jämförelse mellan de 
båda pollenflororna. 
 I Gärdslöv dominerar träden med ca 50-60 %, 
men buskarna och örterna utgör tillsammans de övriga 
40-50 procenten, vilket är en väsentligt större del av 
totala antalet pollen än i Nybygget. Betula förekom-
mer inte i så stor del som i Nybygget, utan den art som 
dominerar i Gärdslöv är framför allt Pinus. Quercetum 
Mixtum som är en indikator på ett varmare klimat 
finns representerad i Gärdslöv, dock endast med 3-5 
%. Carpinus och Tilia förekommer inte i Gärdslöv, 
men däremot i Nybygget. Att de förekommer tillsam-
mans med den stora andelen Alnus och Corylus och 
förekomsten av Ulmus och Quercus i Nybygget tyder 
på ett varmare klimat än vad Gärdslöv generellt sett 
gör. Det som främst talar för att avlagringarna från 
N yb ygg e t  in t e  h ä r s t amma r  f r ån  G ärd s löv -
interstadialen är 14C-dateringarna. Dessa har gett av-
lagringarna i Gärdslöv en ålder på ca 30 ka och de från 
Nybygget en ålder på >57 ka. Med hänsyn till att 14C-
dateringarna kan vara missvisande har Gärdslöv-
interstadialen ändå ansetts relevant att ta med i jämfö-
relsen. Detta då Betula nana finns representerad i des-
sa avlagringar liksom i de från Nybygget och arten 
finns inte representerad i någon av de andra avlagring-
arna. 
 För att säkert kunna bestämma vilken tidsperi-
od de submoräna avlagringarna härstammar ifrån skul-
le fler pollenprover och fler pollen i respektive prov 
behöva räknas. Detta för att minska felkällan i statisti-
ken och öka chansen att pollen som endast återfunnits 

med ett eller ett par korn ska kunna återfinnas i fler 
exemplar. Förutom att ytterligare undersökningar be-
höver göras på lokalen Nybygget så skulle undersök-
ningar av organiskt submoränt material från fler avlag-
ringar runt Innaren och öster om Nybygget underlätta 
datering och tolkning av sedimenten. Genom att analy-
sera borrhålsdata om jordlagrens mäktighet i området, 
d.v.s. hur tjocka avlagringarna är över berggrundsytan, 
med hjälp av GIS skulle en bättre uppskattning kunna 
göras av hur stor avsättningsbassängen var. På så sätt 
skulle information om hur stor del av landskapet som 
representeras av pollensammansättningen bättre kunna 
bestämmas. 
 
6 Slutsatser 
• Genom att den organogena sedimentsekvensen vid 

Nybygget inte ligger på ursprunglig plats, har utan 
förflyttats och deformerats av den senare över-
skridande isen så kan analysen av uttagna prover 
ej ge en representativ utvecklingshistoria för den 
ursprungliga avsättningsplatsen. Artsammansätt-
ningen i de olika proverna ger därför mer ett 
”medelvärde” för förekommande vegetation kring 
depositionsplatsen. 

• Artsammansättningen tyder på att de organogena 
avlagringarna i Nybygget har avsatts under den 
avslutande fasen av den senaste interglaciala peri-
oden, Eem-interglacialen. 

• Artsammansättningen hos pollenfloran indikerar 
ett landskap dominerat av pionjärträd och tyder på 
en pågående vegetationssuccession mellan skog 
och öppet landskap. 

• Landskapet kring Nybygget var relativt öppet un-
der tiden för avsättningen av de submoräna avlag-
ringarna. Träden täckte 50-60 % av marken och 
Juniperus och Plantago lanceolata är indikatorer 
på en öppen vegetation. 

• Avsättningsbassängen var under vissa perioder en 
sjö, vilket indikeras av vattenlevande växter så 
som Myriophyllum, Menyanthes trifoliata och 
Typha angustifolia. Under andra perioder var av-
sättningsbassängen dock grundare och/eller utgjor-
des av kärrmark. På grund av deformationen av de 
ursprungliga sedimenten kan dock den relativa 
successionen av sådana miljöförändringar ej re-
konstrueras. 

• För att bättre utröna vilken tidsperiod som det sub-
moräna materialet härstammar ifrån skulle fler 
pollenprover och fler pollen i respektive prov be-
höva räknas. Dessutom skulle det behöva utföras 
fler utgrävningar för provtagning av ytterligare 
submoränt material. GIS-analys av avsättningsbas-
sängen skulle kunna ge en bättre uppskattning av 
hur stor den var och på så sätt skulle det område 
som representeras av pollensammansättningen 
bättre kunna bestämmas. 
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Appendix 1 
Pollendiagram från Hollerup som representerar Eem (Andersen 1965) 
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Appendix 2 
Pollendiagram från Hollerup som representerar Eem (Björck et al. 2000) 
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Appendix 3 
Pollendiagram från Stenberget som representerar Eem och övre delen av Brörup (Berglund & Lagerlund 1989) 
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Appendix 4 
Pollendiagram från Brörup Hotel Mose som representerar Brörup-interstadialen (zon W3) (Andersen 1961) 
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Appendix 5 
Pollendiagram från Brörup Hotel Mose som representerar Brörup-interstadialen (Andersen 1961) 
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Appendix 6 
Pollendiagram från Odderade som representerar Odderade-interstadialen (zon FW6a-d) (Averdieck 1998). 



27 

 



28 

 

Appendix 7 
Pollendiagram från Gärdslöv som representerar Gärdslöv-interstadialen (Berglund & Lagerlund 1981). 
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Tidsperiod Eem Brörup Odderade Gärdslöv  

Provplats Stenberget Hollerup Hollerup Stenberget Brörup 
Hotel Mose Odderade Gärdslöv Nybygget 

Referens Berglund/Lagerlund
1981 

Andersen
1965 

Björck et al. 
2000 

Berglund/Lagerlund
1981 

Andersen 
1961 & 1965 

Averdieck 
1998 

Miller 
1977  

Träd                 
Abies t.       X  

Alnus X X X X X X X X 

Betula X X X X X X X X 

Carpinus X X X  X X  X 

Corylus X X X X X X X X 

Fagus      X   

Fraxinus  X X  X X   

Larix X    X X  X 

Picea X X X X X X X X 

Picea omorica      X   

Picea omoricoides     X    

Pinus cembra t.       X  

Pinus ej spec.  X X X X X X X 

Populus   X  X X   

Prunus     X X   

Quercus X X X  X X  X 

Quercus mixtum       X  

Taxus  X X    X  

Tilia X  X X    X 

Ulmus X X X  X X  X 

          

Buskar         

Betula nana        X 

Betula nana t.       X  

Clematis      X   

Crataegus t.      X   

Ephedra t.         

Frangula   X  X    

Genista t.      X   

Hedera   X      

Ilex  X X    X  

Juniperus X  X X X X X X 

Myrica     X X X  

Rubus idaeus t.      X   

Salix X  X X X X X X 

Virbunum      X   

          

Dvärgbuskar         

Arctostaphylos uva-ursi     X    

Calluna X  X X X X   

Empetrum X  X X X X  X 
Empetrum 
hermaphroditum     X X   

Erica tetralix      X   

Undiff. Ericales   X    X  

Vaccinium t     X X  X 

 

Appendix 8 
Artsammansättning i avlagringar från Hollerup, Stenberget, Brörup Hotel Mose, Odderade, Gärdslöv och Ny-
bygget. Arter som använts som huvudsakliga argument vid bestämning av avsättningsperiod är markerade med 
grönt.  
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Örter och gräs         

Astragalus aplnius     X    

Allium cf. schoen     X    

Andromeda      X   

Anemone t.      X   

Anthemis t.      X   

Artemisia X   X X X X X 

Bistorta     X    

Bidens t.      X   

Brassiaceae      X   

Bruckenthalia      X   

Campanula t.     X X   

Caryophyllaceae      X  X 

cf. Digitalis      X   

Chenopodiaceae X    X X   

Cirsium t.       X   

Cruciferae         

Cyperaceae X  X X X X X X 

Dryas      X   

Erodium      X   

Filipendula     X    

Galium t.   X  X    

Geranium X   X     

Geum     X   X 

Helianthemum X        

Helianthemum t.       X  

Humulus   X   X   

Jasione X        

Liguliflorae     X    

Lotus     X    

Lysimachia vulgaris t.        X 

Lysimachia Thyrsiflora     X    

Melampyrum   X  X X   

Mentha t.      X   

Plantago lanceolata   X   X  X 

Plantago major/media     X X   

Plantago maritima     X X   

Poaceae/gramineae X  X X X X X X 

Polygonum bistorta t. X   X     

Potentillia   X  X    

Pteridium   X      

Ranuculus t.      X  X 

Ranunculus acer t.   X  X    

Ranunculus trichophyll   X  X    

Rosaceae      X   

Rubus chamaemorus     X X   

Rubus saxatile     X    

Rumex acetosa   X  X X   

Rumex acetosella t. X  X X X X  X 

Sanguisorba       X   

Sanguisorba off.     X    
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Schleranthus      X   

Sieversia type.     X    

Succisa      X   

Thalictrum     X X   

Tubuliflorae  X X  X    

Umbelliferae     X    

Urtica   X  X X   

Valeriana X   X  X   

Viola palustris      X   

         

Sporer         

Polypodiaceae X  X X  X X X 

          

Vattenväxter         

Elisma natans     X    

Calitriche     X   X 

Caltha palustris     X    

Isoëtes echinospara     X    

Isoëtes lacustris     X    

Menyanthes      X   

Menyanthes trifoliata     X   X 

Myriophyllum sp.     X   X 

Myriophyllum spicatum        X 

Nuphar luteum     X    

Polygonum amphibium         
Potamogeton sect. 
Eupotamogeton     X    

Typha angustifolia        X 

Typha-Sparganium     X    
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