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Sammanfattning: En sedimentsekvens bestående av totalt elva borrkärnor togs upp med hjälp av en s.k. ryssborr i 
dödishålan Skuremålagölen i Skuremåla naturreservat i centrala Blekinge. Från denna sekvens undersöktes gölens 

senglaciala sediment med hjälp av paleoekologiska och stratigrafiska metoder i syfte att undersöka gölens och om-

rådets utveckling under senglacial tid. Vid analyserna av de senglaciala sedimenten undersöktes under vilka om-

ständigheter Skuremålagölen blev isfri, när den isolerades från Baltiska Issjön och huruvida klimatutvecklingen i 

området går att korrelera med eventstratigrafin från Greenland Ice Core Project (GRIP) vilken baseras på föränd-

ringar i δ18O-data från årligt avsatta islager. Analyserna bestod i underökning av sedimentens polleninnehåll, mag-

netiska susceptibilitet och organiska innehåll samt en 14C datering. En syntes av resultaten visar att klimatutveck-

lingen vid Skuremålagölen går att korrelera med evenstratigrafin från Grönland. De visar att Skuremålagölen blev 

isfri först när merparten av det omgivande israndfältet, som utgör en stor del av Skuremåla naturreservat, hade fär-

digbildats. Därefter utgjorde Skuremålagölen en del av Baltiska Issjön under > 126 år, varpå gölen isolerades och 

mer organiska sediment började avsättas. Isoleringen av Skuremålagölen skedde innan 14050 år före nutid, vilket 

utgör åldern för gränsen mellan event GI-1e och GI-1d (Bølling/Äldre Dryas). En tolkning av sedimentationshastig-

heten vid isoleringen och jämförelser med liknande studier i området tyder på att gölen isolerades i slutet av GI-1e. 

Strax efter isoleringen följde en kort period med något kallare klimat under GI-1d, med en avstannande organisk 

produktion i gölen och en ökad markerosion. Under efterföljande GI-1c (Allerød) förbättrades klimatet. Markför-

hållandena stabiliserades och vegetationen ökade kraftigt mot periodens slut. Vid denna tidpunkt utgjordes området 

troligen av en mer eller mindre tät björkskog. Den därpå följande GS-1 (Yngre Dryas) innebar på nytt kallare för-

hållanden. Under perioden öppnades landskapet upp, och vegetationen dominerades istället av örter och gräs. 11650 

år före nutid avslutades GS-1 och inledningen av Holocen innebar en markant förbättring av klimatet, med en kraf-

tig ökning av den organiska produktionen i sjön och en på nytt tät vegetation med en hög förekomst av björk. 
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Abstract: With a Russian chamber corer late glacial sediments were obtained from Skuremålagölen, a kettle hole 
lake in Skuremåla in the province of Blekinge, southeastern Sweden. The sediments were analysed with respect to 

pollen content, magnetic susceptibility, loss on ignition and a 14C date. The main aim of the analyses was to inter-

pret the development of Skuremålagölen and its surroundings during the Late Weichselian, and to investigate if the 

event stratigraphy from the Greenland Ice Core Project (GRIP) can be correlated to the local climate development 

in Skuremåla. The results show that Skuremålagölen was deglaciated after the adjacent subaqueous glacial fan was 

developed during Greenland Interstadial 1e (GI-1e). After the local deglaciation, Skuremålagölen was part of the 

Baltic Ice Lake for > 126 years before it was isolated by the end of GI-1e, about 14100-14050 years before present 

(BP). A synthesis of the results shows that the local climate development can be correlated to the event stratigra-

phy.  Shortly after the isolation the area was characterised by cold conditions and unstable soils during 14050-

13900 years BP (GI-1d). During GI-1c – GI-1a the organic productivity increased with decreased soil erosion, with 

the exception of GI-1b, a short cold phase 13200-13000 years BP. In GI-1a, the area probably consisted of a more 

or less dense birch forest. At 12850 years BP, Greenland Stadial 1 (GS-1), a strong decline in tree vegetation oc-

curred. Instead herbs and grasses dominated the open landscape. By the end of GS-1 at 11650 years BP the climate 

returned to warmer conditions resulting once again in denser vegetation, with a strong expansion of birch. 
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1 Inledning 
Den senglaciala utvecklingen är sedan länge väl doku-
menterad i Blekinge genom detaljerade undersökning-
ar av länets biostratigrafi, litostratigrafi och kronostra-
tigrafi av bl.a. Lagerlund & Björck (1979), Björck 
(1979, 1981) och Björck & Möller (1987). Med denna 
kunskap har information om Blekinges deglaciations-
mönster, strandlinjeförskjutning, vegetations- och kli-
mathistoria kunnat dokumenteras i ett flertal områden, 
men det finns fortfarande lokaler i Blekinge med kvar-
tärgeologiska värden i vilka kunskapen om dess bild-
ning och utvecklingshistoria är bristfällig. Skuremåla 
naturreservat är ett av dessa. 

Området har studerats vid ett antal tillfällen under 
fältkurser vid Geologiska institutionen i Lund, bl.a. av 
Berglund et al. (1975). Naturreservatet är uppbyggt av 
ett randfält med en mycket tydlig iskontaktbrant som 
angränsar till en dödishåla kallad Skuremålagölen 
(figur 1). Naturreservatets syfte är att bevara dessa 
geologiska formationer, och landskapets speciella ka-
raktär förklarar varför det tidigare fungerat som studie-
område för bl.a. karteringskurser. Några grundliga 
studier har däremot inte gjorts av områdets litostrati-
grafi och biostratigrafi i syfte att utveckla kunskapen 
om Skuremålas deglaciations-, vegetations- och kli-
mathistoria. Övergripande undersökningar har gjorts 
av områdets litostratigrafi, men utifrån dessa har en-
dast tolkningar kunnat göras då de byggt på sonde-
ringsresultat. I stort sett ingenting har dokumenterats, 
och dödishålans lito- och biostratigrafi har aldrig un-
dersökts. Denna brist på kunskap om områdets utveck-
lingshistoria återspeglas i informationen om naturre-
servatet till allmänheten, som idag är rudimentär. 

I denna studie har Skuremålagölens senglaciala sedi-
ment undersökts. Paleoekologiska metoder har tillsam-
mans med stratigrafiska metoder använts för att analy-
sera och tolka den lokala miljöutvecklingen under sen-
glacial tid. I undersökningen har analyser gjorts för att 
bestämma under vilken period och under vilka förhål-
landen gölen isolerades från Baltiska Issjön. Sonde-
ringsresultat från tidigare fältstudier har tolkats som att 
Skuremålagölens organiska sediment direkt underlag-
ras av grova sediment (troligtvis morän). Det skulle i 
så fall innebära att dödishålan blev isfri först när Bal-
tiska Issjöns regression nått nedanför gölens tröskelni-
vå. Alltså skulle gölen ha isolerats före dödisblocket 
smälte, och i den innevarande studien har detta under-
sökts. Vegetationsutvecklingen kring Skuremålagölen 
har undersökts genom pollenanalyser av gölens orga-
niska sediment i syfte att fastställa hur området påver-
kats av tidigare klimatvariationer. Går det t.ex. att se 
indikationer på att området påverkats av kortare kli-
matförändringar som påvisas i eventstratigrafin från 
Greenland Ice Core Project (GRIP) av Björck et al. 
(1998), och som senare kronologiskt reviderats i North 
Greenland Ice Core Project (NGRIP) av Rasmussen et 
al. (2006)? 

Parallellt med studien har en undersökning av om-
rådets litostratigrafi och den storskaliga utvecklingen 
av Skuremåla naturreservat gjorts (Stenfeldt, 2006). 
Båda dessa undersökningar har som ett övergripande 
mål att utgöra en värdefull kunskap om naturreserva-
tet, vars information till allmänheten förhoppningsvis 
kan kompletteras med resultatet av de båda undersök-
ningarna.  

Figur 1. Skuremålagölen. Fotot är taget från den angränsande iskontaktbrantens överyta sydväst om gölen under fältarbetet i 
oktober 2006 (Foto: Johan Striberger). 
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2 Områdesbeskrivning 
 

2.1 Undersökningsområdet  
Skuremåla naturreservat är beläget ca 5 km nordöst 
om Ronneby i Blekinge län (56°15'17" N, 15°21'2" Ö) 
(figur 2). Naturreservatet bildades 1982, utgör en areal 
på 0,32 km2 och har i syfte att för den vetenskapliga 
och kulturella naturvården samt för friluftslivet bevara 
e t t  omr åde  med  f r äms t  geo log i ska  vä rd en 
(Länsstyrelsen i Blekinge län, 2004). I områdets nord-
västra del ligger Skuremålagölen. Denna dödishåla har 
en öppen vattenspegel på ca 3700 m2, varav drygt hälf-
ten av arealen ligger utanför naturreservatet. Gölen 
kantas av ett gungfly med varierande utbredning, och 
området utanför gungflyet utgörs främst av björkhagar 
på hed- eller ängsliknande mark. I övriga delar av na-
turreservatet är denna mark vanligt förekommande, 
men det finns även tätare löv- och barrskog samt odlad 
mark. I söder avgränsas Skuremålagölen av en tydlig 
iskontaktbrant (Berglund et al., 1975), och det angrän-
sande randfältet (Stenfeldt, 2006) påverkar kraftigt 
morfologin i området. Hela naturreservatet är beläget 
ca 50-60 m.ö.h.  

 

2.2  Geologi 
Blekinge läns berggrund består till största del av pre-
kambriska bergarter med en dominans av gnejser och 
graniter. Undantaget är länets östligaste del som består 
av en kambrisk sandsten och Listerlandet i väst som 
utgörs av en kalksten av kretaceisk ålder. I sydvästra 
delen av Skuremåla naturreservat underlagras de kvar-
tära avlagringarna av Karlshamnsgranit. Denna grov-
korniga granit dominerar berggrunden helt i området 
väster om Skuremåla. Den övervägande delen av Sku-
remåla naturreservat inklusive Skuremålagölen under-
lagras däremot av kustgnejs, en i allmänhet finkornig 
till fint medelkornig gnejs som dominerar området 
norr och öster om naturreservatet (Kornfält, 1993). 

Topografiskt kan centrala Blekinge delas upp i fyra 
områden som sträcker sig från Östersjön i söder till 
gränsen mot Småland i norr: kustlandet med Blekinges 
skärgård (1), ett dallandskap med flertalet sprickdalar i 

NNV-SSÖ riktning (2), ett starkt kuperat område (3) 
och Blekinges platåområde (4) som är en fortsättning 
av den småländska urbergsslätten (Björnsson, 1946). 
Högsta kustlinjen i Blekinge låg på 63,5-67,5 m.ö.h. 
(Ringberg, 1971), och har starkt påverkat de kvartära 
avlagringarnas utbredning i Blekinges olika topogra-
fiska områden. I kustlandet är gyttja och torv vanligt 
förekommande då låga (< 10 m.ö.h.) kustnära områden 
påverkats av Östersjöns transgressioner under Holo-
cen. I övrigt domineras kustlandet av sandig silt och 
leror (ibland varviga). Dallandskapet är starkt influerat 
av sprickdalarna. I söder är sprickdalarna normalt bre-
da och domineras av sandiga och siltiga avlagringar. 
Rullstensåsar uppbyggda av grövre sediment, vanligt-
vis grus, förekommer ofta centralt i sprickdalarna. 
Längre norrut vid 50-60 m.ö.h. återfinns deltaytor upp-
byggda av grus, sand och silt. Norrut i det kuperade 
landskapet blir avlagringarna grövre. Sprickdalarna 

Figur 2. Karta över Skuremåla naturreservats placering i Blekinge län. (A) Generell karta över södra Sverige, med Blekinge län 

markerat. (B) Blekinge län med placeringen av Skuremåla naturreservat markerat. (C) Skuremåla naturreservat och angränsande 
område.  
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Figur 3. Jordartskarta över Skuremåla naturreservat och 
angränsande område. Naturreservatet har markerats på kar-

tan. 
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smalnar av, och områdena mellan dalarna blir rikliga 
på sjöar och våtmarker. På nivåer över 70 m.ö.h. domi-
neras landskapet helt av en kullig morän (Björck, 
1981). 

Topografiskt ligger Skuremåla naturreservat i dal-
landskapet. Skuremålagölen är idag belägen 51 m.ö.h., 
men tolkas ha legat en meter högre under senglacial 
tid. Området domineras av sorterade jordarter, främst 
sand i randfältets överyta, som övergår i silt söderut. I 
högre terräng dominerar en sandig morän. Organiska 
jordarter återfinns i sänkor i terrängen, bl.a. omkring 
Skuremålagölen (figur 3). 

 

3 Metoder 
 

3.1  Fältarbete 
Fältarbetet utfördes i april 2006, och inkluderade upp-
hämtning av borrkärnor från Skuremålagölen samt en 
jordartskartering i och strax utanför Skuremåla natur-
reservat.  Två borrpunkter valdes för provtagning med 
en 1-meter lång s.k. ryssborr (Jowsey, 1966). Från 
borrpunkt A togs elva borrkärnor upp i syfte att doku-
mentera hela sekvensen. Från denna borrpunkt hämta-
des material för merparten av de planerade analyserna. 
Borrpunkt B valdes ca 0,5 m bredvid borrpunkt A, och 
från denna togs en borrkärna upp för en mineralmag-
netisk analys. Borrpunkterna togs så centralt i gölen 
som det var möjligt, ca en meter från vattenspegeln i 
gölens norra del (56°15'30" N, 15°20'55" Ö). Vid upp-
tag från borrpunkt A borrades så djupt det var fysiskt 
möjligt. De två djupaste borrkärnorna togs upp med en 
borr med en innerdiameter på 50 mm, medan övriga 
borrkärnor togs upp med en borr med en innerdiameter 
på 75 mm. Från borrpunkt B togs en borrkärna upp 
från ett förutbestämt intervall, som i sekvensen från 
borrpunkt A tolkades innehålla sediment från senglaci-
al tid. Samtliga borrkärnor som togs upp beskrevs stra-
tigrafiskt i detalj, och utvalda borrkärnor fotodoku-
menterades. Baserat på vad som tolkades vara sedi-
ment från senglacial tid valdes fyra borrkärnor ut från 
borrpunkt A för vidare analyser. Tillsammans med den 
parallellt upptagna borrkärnan från borrpunkt B pake-
terades dessa i plastfilm, och lades i plastbehållare för 
transport till Geologiska institutionen i Lund. Dessa 
borrkärnor kommer fortsättningsvis att benämnas 
SkA1070, SkA980, SkA880, SkA804 och SkB820. 
Förkortningarna baseras på borrpunkt och djup, 
SkA1070 står t.ex. för att borrkärnan togs upp från 
borrpunkt A och att dess nedersta djup är 10,70 m från 
gungflyets övre nivå. Om inget annat anges, är fortsat-
ta djupangivelser relativt gungflyets övre nivå. 

Skuremåla naturreservat och angränsande marker 
översiktkarterades utmed stigar, bil- och traktorvägar. 
Under detta moment tolkades landskapet i större ut-
sträckning än under den efterföljande detaljkartering-
en. Svårtolkade områden valdes ut att karteras medan 
områden där tydliga indikationer på gällande jordart 
kunde göras noterades direkt utan provtagning. Med 
utgångspunkt från förberedande flygbildstolkning samt 

tidigare genomförd jordartskartering (Berglund et al., 
1975) detaljkarterades valda delar av området genom 
s.k. linjekartering. Linjekarteringen gjordes i delar av 
området där rådande jordart var svårbedömd vid flyg-
bildstolkningen och i delar där tidigare karteringsresul-
tat kunde ifrågasättas. Undersökning av jordart gjordes 
vid linjekarteringen var 100:e m på 50 cm djup med 
hjälp av stickspjut och/eller skruvborr. Vid grövre 
jordarter användes en spade. De tänkta linjerna följdes, 
men kompletterades med punkter i områden som be-
dömdes vara extra intressanta och lätta att undersöka, 
t.ex. rotvältor och blottade vegetationsfria marker. 

I oktober 2006 gjordes avvägningar av Skuremåla-
gölen samt iskontaktbrantens överyta. 
 

3.2  Sedimentbeskrivning 
SkA1070, SkA980, SkA880 och SkA804 rensades 
från smuts i laboratoriet, och den stratigrafiska be-
skrivningen som gjordes i fält kompletterades och en-
heternas tjocklek mättes på nytt. Varvräkning i enheter 
med varvig lera gjordes i vilka varven var tillräckligt 
tydliga, och uppskattning av antal varv gjordes i de fall 
där varven var diffusa. Därefter korrelerades de fyra 
borrkärnorna från borrpunkt A stratigrafiskt. Djupan-
givelserna för respektive enhet utgick från SkA1070. 
Med SkB820 gjordes motsvarande genomgång av den 
stratigrafiska beskrivningen. Därefter korrelerades 
borrkärnan stratigrafiskt med sekvensen från borrpunkt 
A.  
 

3.3 Datering 
Ett prov togs från SkA804 för 14C-datering. Provet 
togs från en horisont av vattenmossa vid 785-786 cm 
djup, och daterades med acceleratormasspektrometri 
(AMS) vid laboratoriet för 14C-datering vid Geologis-
ka institutionen i Lund. Den erhållna 14C-åldern kalib-
rerades till kalenderår före nutid (före 1950) med hjälp 
av datorprogrammet OxCal v3.10 (Bronk-Ramsey, 
1995, 2001) och kalibreringsdatasetet IntCal04 
(Reimer et al., 2004).  
 

3.4  Glödförlust 
I intervallet 740-800 cm i SkA804 togs 25 prov för 
undersökning av organisk halt. Provtagningsintervallet 
varierade mellan 1,4-3,1 cm, baserat på den stratigra-
fiska beskrivningen och tolkningen av den senglaciala 
periodens läge i sekvensen från borrpunkt A. Minst 2 
cm3 material från respektive nivå lades i deglar, som 
sedan placerades i ett 105 °C varmt torkskåp under två 
dygn. Efter torkningen noterades provernas torrvikt 
innan de i långsam hastighet hettades upp och brändes 
i 550 °C under två timmar. Efter att proverna bränts 
placerades de i en exikator för att förhindra upptag av 
vatten från den omgivande luften under avsvalningen. 
När proven hade svalnat vägdes de på nytt. Genom att 
jämföra vikten efter förbränning med den ursprungliga 
torrvikten erhölls hur stor viktprocent av provet som 
bränts bort under upphettningen. Eftersom det var pro-
vets organiska material som förbrändes kunde den 
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organiska halten i respektive prov beräknas, vilket var 
syftet med analysen.  
 

3.5  Mineralmagnetisk analys 
En Long Core (LC) magnetisk susceptibilitetsanalys 
gjordes av SkB820. Vid analysen skannades SkB820 
och avlästes var 4:e mm med en Bartington Instru-
ments MS2E1-sensor, som kopplats till en loggnings-
apparat med automatisk framskjutning av modell Ta-
miscan-TS1. Totalt gjordes 250 mätningar av borrkär-
nan. Resultaten av den uppmätta magnetiska suscepti-
biliteten (MS) korrigerades per automatik mot den 
omgivande luftens inverkan under mätningarna. Ana-
lysen gjordes främst i syfte att ge en indikation på när 
Skuremålagölen isolerades från Baltiska Issjön, men 
har även kompletterat övriga analyser som har gjorts 
av borrkärnan.  

3.6  Pollenanalys 
Från SkA804 togs 24 prover ut för pollenanalys. Dessa 
prover togs på samma nivåer som vid analysen av or-
ganisk halt bortsett från en nivå (743 cm) som inte 
togs med i pollenanalysen. Provtagningsintervallet 
varierade mellan 1,4-4,9 cm, och valet av nivåer base-
rades på den stratigrafiska beskrivningen och tolkning-
en av den senglaciala periodens läge i sekvensen från 
borrpunkt A. Vid respektive nivå togs ett prov om 1-2 
cm3 beroende på uppskattad halt organiskt material. 1-
4 Lycopodiumtabletter innehållande 10679±191 sporer 
per tablett tillsattes till varje prov för en eventuell kon-
centrationsberäkning. Antalet tabletter i respektive 
prov baserades på uppskattad halt organiskt material, 
d.v.s. på provvolymen. Materialet preparerades däref-
ter enligt metoden beskriven av Berglund & Ralska-
Jasiewiczowa (1986), och monterades i glycerol och 

0-100 S Mossa (gungfly)  

100-170 - Vatten 

170-295 R Grovdetritusgyttja, extremt lös.  

295-305 Q Mycket grovt organiskt material. Torvliknande.  

305-485 P Mörkbrun grovdetritusgyttja, som blir grövre uppåt i enheten.  

485-685 O Svart FeS-färgad alggyttja. Relativt rikligt med vivianit. Övre gräns gradvis. Alggyttjan 
aningen ljusare och med en tydligare laminering mellan 500-600 cm.  

685-704 N Mörkgrå till svart FeS-färgad findetritusgyttja.  

704-746 M Mörk gröngrå siltig findetritusgyttja. Inslag av vivianit mellan 723-743 cm. Övre gräns rela-
tivt skarp.  

746-763 L Brun FeS-laminerad lergyttja med flera mindre enheter. Lägre organisk halt än enhet K. Övre 
gräns relativt skarp, men mindre distinkt. 

763-768 K Mörkgrå FeS-färgad siltig lergyttja. Övre gräns relativt skarp.  

768-770 J Grönaktigt brun siltig lergyttja. Övre gräns relativt skarp.  

770-777 I Mörkgrå FeS-färgad siltig lergyttja. Övre gräns relativt skarp.  

777-785 H Svagt FeS-färgad siltig grön-mörkgrå gyttjelera. Övre gräns diffus.  

785-809 G Brun lerig sandig silt med sporadiska svarta och gröna FeS-lager mellan 792-794 cm, och ca 
3 mm tjockt grönt lerlager vid 789 cm. Vattenmossor vid 785-786 cm. Övre gräns relativt 
skarp. 

809-825 F Grå lerig sandig silt. Övre gräns skarp.  

825-900 E Varvig lera med röda leriga vinterskikt och grå-bruna siltiga sandiga sommarskikt. 47 diffusa 
varv mellan 825-880 cm, och 15 varv (uppskattade) mellan 880-900 cm. Varven ej mätbara.  

900-930 D Lerig silt. 

930-968 C Varvig lera med emellanåt diffusa röda lerlager och grå siltiga sommarskikt. 40 varv 
(uppskattade). Varven ej mätbara. 

968-1020 B Sandig lerig silt.  

1020-1070 A Varvig lera med grovsiltiga till finsiltiga sommarskikt. 24 varv. Vinterskikt uppskattade till 
en tjocklek i intervallet 5-15 mm.  

Djup (cm)  Enhet Stratigrafi  

Tabell 1. Sedimentbeskrivning av sekvensen från borrpunkt A. 
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analyserades i ljusmikroskop av modell Olympus 
BX41 med × 400 förstoring. 

I analysen räknades de pollen och sportyper som 
Björck (1981) presenterade i sin studie av Kroksjön, 
som är belägen drygt 20 km väster om Skuremålagö-
len på jämförbar nivå (47 m.ö.h.). Övriga pollen och 
sporer bestämdes att grupperas under ”övriga” om 
sådana skulle hittas. Minst 300 träd- och örtpollen 
räknades vid varje nivå. Pediastrum begränsades till 
att räknas endast när fragmenten var minst i storlek 
med Pinus. Pollen- och sporbestämning gjordes med 
hjälp av bestämningsnyckel av Fægri & Iversen 
(1989), referensbilder av Moore m.fl. (1991) och Reil-
le (1998) samt Geologiska institutionens referenspro-
ver. 

Pollendiagrammet konstruerades med datorpro-
grammen Tilia, Tilia Graph och TG Views (Grimm, 
1991). Räknade pollen grupperades i fyra grupper: träd 
(1), buskar (2), dvärgbuskar (3) samt örter, halvgräs 
och gräs (4). Den pollenstratigrafiska zoneringen gjor-
des med hjälp av datorprogrammet CONISS (Grimm, 
1987). Programmet bygger på en numerisk metod för 
zonering av stratigrafisk taxa. CONISS konstruerar ett 
dendrogram baserat på förändringar i pollensamman-
sättningen genom att jämföra intilliggande nivåers 
olikheter. De nivåer som har en mest liknande pollen-
sammansättning slås samman. Beräkningarna basera-
des på alla pollentaxa som inkluderas i pollensumman. 

Med pollenanalysen erhölls information om vege-
tationsutvecklingen i och omkring Skuremålagölen, 
som användes för att tolka områdets klimatutveckling.  

4 Resultat och tolkningar 
 

4.1  Sediment och litostratigrafi 
Sekvensen från borrpunkt A fördelades på elva borr-
kärnor. I sekvensen valdes intervallet 740-800 cm 
(figur 4) att undersökas närmare i laboratorium. I ta-
bell 1 redovisas hela sekvensen. Figur 5 visar en korre-
lering mellan enheterna från borrpunkt A och SkB820. 

 I de nedre sedimenten återfinns mer eller mindre 
diffust varvig lera i enheterna A, C och E (figur 6). 
Dessa enheter mellanlagras av silt med en viss halt 
sand och lera (B, D, F och G). Dessa enheter innehål-
ler en mycket låg halt organiskt material, bortsett från 
enhet G som har en tydlig horisont vattenmossor vid 
enhetens övre gräns. Denna sektion, enhet A-G, tolkas 
ha avsatts under vegetationsfattiga förhållanden och 
den varviga leran visar på en glaciolakustrin sedimen-
tation.  

Enheterna H-K innehåller en stigande halt orga-
niskt material jämfört med underlagrande sektion. Den 
organiska halten är fortfarande relativt låg och varie-
rar, men enheterna I-K består av gyttjor. Således har 
dessa enheter deponerats i en isolerad sjö. Gyttjan ty-
der på att sjöns omgivande marker hade en viss vege-
tation och att sjön hade en viss organisk produktion, 
vilket tolkas som att deponering har skett under milda-
re förhållanden än när de underlagrande enheterna 
deponerades. 

Enhet L tolkas som en återgång till kallare förhål-
landen eftersom den organiska halten är märkbart läg-
re. Enheten består av ett flertal mindre enheter, vilket 

M

L

K

J

H

I

G

K

H

Figur 4. Foton på in-
tervallet 740-800 cm 

från SkA804 som ana-
lyserades i laboratori-
um, med sedimenten-

heterna markerade 
efter indelningen i 
tabell 1. Vid gränsen 

mellan sedimentenhet 
G och H syns horison-
ten av vattenmossa 
som användes vid 14C-

datering (Foto: Johan 
Striberger). 
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tyder på instabila förhållanden under sedimentationen. 
Från enhet M och upp till markytan består sekven-

sen av gyttjor, som blir allt rikare på organiskt materi-
al. Enhet M innehåller dock en del silt. Findetritusgytt-
ja anses var ett ”normalsediment” i oligotrofa sjöar 
(Liljegren, opubl.), vilket tyder på att Skuremålagölen 
var en relativt näringsfattig sjö vid sedimentationen av 
enheterna M och N. Inslag av vivianit i dessa båda 
enheter tyder dessutom på att det under denna tid var 
syrefattiga förhållanden i sjöns bottenvatten. Därefter 
visar alggyttjan i enhet O och efterföljande grovdetri-

tusgyttja på att näringstillgången ökade i sjön 
(Liljegren, opubl.), med en högre organisk produktion 
som resultat. 

 

4.2  14C-datering 
Datering av vattenmossan på ett djup av 785-786 cm 
från SkA804 (figur 4) ger en ålder på 12530±60 14C-år 
före nutid (BP). Vid kalibrering mot kalenderår före 
nutid resulterar det med 68,2 % säkerhet i en ålder på 
14700±220 kalenderår BP (1σ), och med en säkerhet 
på 95,4 % i en ålder på 14650±400 kalenderår BP 
(2σ). Den daterade horisonten av vattenmossa åter-
finns även i SkB820 på 777-778 cm djup. 

Alltså går det att fastställa att det organiska materi-
alet som återfinns i översta delen av enhet G från borr-
punkt A på 785-786 cm djup och från borrpunkt B på 
777-778 cm djup har en yngsta ålder på 14250 kalen-
derår BP om ingen ”förorening” av provet har skett. 
 

4.3  Glödförlust 
Resultatet av glödförlustanalysen redovisas i figur 7. 
Den analyserade sektionen uppvisar generellt låga 
värden, utom i sektionens övre del i vilken den orga-
niska halten ökar kraftigt. I sektionens botten är den 
organiska halten mellan ca 1-2 % i enhet G. Därefter 
ökar halten från ca 1,5 % i botten av enhet H till ca 9 
% i det översta provet i enhet K. I enheterna H-K visar 
två prov på en tillfällig tillbakagång vid 772 cm och 
767 cm. Det översta provet i enhet K visar även det på 
en tillbakagång. I enhet L går den organiska halten 
tillbaka till ca 3-6 %, för att därefter kraftigt stiga i 
enhet M med värden upp mot 20 %. 

De låga värdena i botten av enhet G visar på en 
begränsad vegetation i området och en låg organisk 
produktion i sjön, men en ökning av den organiska 
halten vid 796 cm tyder på ett varmare klimat. Denna 
ökning avstannar dock kort därefter, och nivån hålls 
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Figur 5. Korrelering av sedimentenheterna från borrpunkt A 
och SkB820. 

Figur 6. Varvig 
lera från sedi-

mentenhet C i 
intervallet 949-
959 cm från 

SkA980 (Foto: 
Johan Striberger). 

0 5 10 15 20
% organisk halt

800

790

780

770

760

750

740

D
ju

p
 (

cm
)

G

H

I

J

K

L

M
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mer eller mindre konstant upp till 784 cm vilket tolkas 
som att klimatet återigen blev kallare.   

Därefter ökar den organiska halten i enheterna H 
och I, vilket tolkas som en förändring mot ett varmare 
klimat, med en ökad markvegetation. I enhet J minskar 
den organiska halten tillfälligt, för att i enhet K ha ökat 
i förhållande till enhet I. Det lägre värdet i enhet J kan 
tolkas som en tillfällig, kort tillbakagång mot ett svala-
re klimat som snabbt förbättras i enhet K. I efterföljan-
de enhet L minskar den organiska halten kraftigt igen, 
vilket tyder på ett klart kallare klimat. I enheten fluktu-
erar den organiska halten, vilket stämmer väl överens 
med sedimentens utseende. I efterföljande enhet M 
ökar den organiska halten kraftigt, där det sista provet 
når upp emot 20 %.  

 

4.4  Mineralmagnetisk analys 
Resultatet av den mineralmagnetiska susceptibilitetsa-
nalysen redovisas i figur 8. Resultatet visar på fyra 
storskaliga trender. I enhet F-G (och till viss del i ne-
dersta delen av H) varierar MS kraftigt, med höga vär-
den. Från enhet H minskar MS upp till enhet K. Dock 
syns en mindre avvikelse i enhet J, där MS tillfälligt 
ökar. I övre delen av enhet K börjar MS att stiga på 
nytt, för att i enhet L återigen visa på relativt höga 
värden som varierar kraftigt. I den övre delen av enhet 

L börjar MS att minska på nytt och i efterföljande en-
het M stabiliseras MS, med värden som är de lägsta i 
hela sektionen. 

Den variation av minerogent material som sedi-
menten innehåller återspeglas i analysen, vars resultat 
baseras på hur magnetiserbara sedimenten är. Nederst i 
sektionen är värdena som högst, med ett maxvärde vid 
793 cm. Detta tolkas utgöra tidpunkten för isoleringen 
av Skuremålagölen från Baltiska Issjön. Vid isolering-
en bör det ha sköljt in extra mycket minerogent materi-
al från omgivande tröskel (Björck, 1979), vilket orsa-
kar det höga MS-värdet. Efter maxvärdet minskar MS 
snabbt, för att vid 782 cm återigen ha höga värden upp 
till ca 775 cm. Därefter fortsätter minskningen av MS. 
Den tillfälliga ökningen vid 775-782 cm tyder på en 
tillfällig tillbakagång mot kallare förhållanden, med en 
ökad markerosion med transport av mer minerogent 
material ut i sjön som resultat.  

Den minskande MS fortsätter upp till 754 cm, med 
undantag för en avvikande ökning vid enhet J. I denna 
enhet ökar MS tillfälligt, vilket kan tyda på en kort 
period med ett kallare klimat.  

Enhet L tolkas att ha avsatts i ett klimat likt klima-
tet då enheterna F och G avsattes, d.v.s. i kalla förhål-
landen.  Därefter tyder de låga värdena i enhet M på 
att klimatet återigen blir varmare, med en minskad 
markerosion som resultat. 
 

4.5  Pollenstratigrafi 
Resultatet av pollenanalysen redovisas i figur 9. Resul-
tatet karaktäriseras av generellt höga värden av för 
Pinus (10-45 %), Cyperaceace (15-35 %) och Betula 
(10-35 %). Bland representerade buskpollen utmärker 
sig Salix med att under en begränsad period passera 10 
% medan övriga buskpollen ligger runt 5 %. Empe-
trum, som är den enda arten bland dvärgbuskar, når 
som högst upp till 10 %. I gruppen örter, halvgräs och 
gräs utmärker sig förutom redan nämnda Cyperaceae 
även Poaceae (5-20 %) och Artemisia som passerar 10 
% under en begränsad period. Övriga i gruppen har 
låga värden (< 5 %). Även värt att notera är att Pedia-
strum förekommer i hela sektionen och bitvis passerar 
10 %, och att förmodat omlagrade pollen främst repre-
senterade av Alnus har höga värden under en viss peri-
od. 

Som beskrivs i 3.6 har CONISS använts för att 
konstruera ett dendrogram, som ligger till grund för de 
fyra local pollen assemblage zones (LPAZ) som den 
analyserade sektionen har delats upp i. 
 
4.5.1  LPAZ-S1 (800-780 cm) 

Pinus är den dominerade arten i zonen, med en före-
komst på mellan 30-40 % med undantag för en nivå i 
vilken Pinus minskar till 15 %. Vid denna nivå ökar 
samtidigt Betula. Cyperaceae, som har en stigande 
trend i zonen även om förekomsten varierar, når vid 
nivån sitt maxvärde i zonen (35 %). Poaceae ligger 
konstant runt 10 % i hela zonen. Salix förekommer 
rikligt i nedre delen av zonen, men minskar uppåt. 
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Artemisia har en nivå på ca 5 % i hela zonen, men 
minskar i zonens övre del. Sektionens enda förekomst 
av Hippophaë finns vid två nivåer i zonen. Vid den 
övre nivån (787 cm) finns en samtidig topp för Salix, 
Artemisia, Chenopodiaceae och Dryas octopetala. Här 
börjar även den totala förekomsten av träd att öka, 
efter att ha haft en svagt minskande trend genom hela 
zonen. Noterbart är även att sekundärt pollen, främst 
representerat av Alnus, har sitt maxvärde i zonen. 

Gränsen LPAZ S1/LPAZ S2 kännetecknas av en 
ökad förekomst av Betula samtidigt som Cyperaceae 
minskar.  

 
4.5.2  LPAZ-S2 (780-760 cm) 

Betula stiger i zonens nedre del, och når ca 20 %. Den-
na förekomst av Betula ligger därefter konstant i zo-
nen, bortsett från en nivå strax över zonens mitt där 
den stiger tillfälligt till strax över 30 % i enhet K. Vid 
denna nivå minskar samtidigt Pinus till ca 25 % från 
att i övriga zonen generellt ligga strax över 30 % med 
en topp på ca 45 %. Cyperaceae och Poaceae har båda 
en låg förekomst jämfört med övriga zoner (ca 15 % 
resp. 10 %). Empetrum förekommer däremot betydligt 
rikligare än i föregående zon, och når en topp strax 
över zonens mitt. Vid denna nivå återfinns även en 
topp för Chenopodiaceae, Filipendula, Thalictrum och 
Juniperus. Samtidigt är den totala nivån av trädpollen 
låg, framför allt eftersom Pinus tillfälligt minskar. 
Salix håller en relativt konstant nivå, något lägre än i 
underliggande zon. Förekomsten av Artemisia är låg 
förutom i zonens övre del där arten ökar samtidigt som 
Pinus börjar minska. 

Gränsen LPAZ S2/LPAZ S3 kännetecknas av en 
ökning av Artemisia, Cyperaceae, Poaceae och Pedia-
strum samtidigt som Pinus minskar. 

 
4.5.3  LPAZ-S3 (760-746 cm) 

I zonens nedre del minskar förekomsten av Pinus, vil-
ket resulterar i att den totala mängden trädpollen mins-
kar kraftigt eftersom Betula inte förändras. Mängden 
trädpollen minskar upp till zonens mitt. Efter det stiger 
både Pinus och Betula, samtidigt som buskpollen 
minskar. I zonen har Juniperus en konstant förekomst 
på ca 5 %, Salix minskar uppåt i zonen liksom Empe-
trum som dock börjar öka vid zonens topp. Betula 
nana har sitt maxvärde i zonen, liksom Artemisia som 
passerar 10 % i zonens mitt. Även Chenopodiaceae 
och Rumex har relativt höga värden. Cyperaceae och 
Poaceae stiger konstant upp till 749 cm där de når 35 
% resp. 20 % vilket är högsta värdet för Poaceae i hela 
sektionen. Förekomsten av Pediastrum varierar, men 
når bitvis upp till 15 %. Dryas octopetala återfinns i 
zonens nedre del, men försvinner därefter helt i sektio-
nen. 

Gränsen LPAZ S3/LPAZ S4 kännetecknas av att 
Betula och Empetrum ökar, samtidigt som Artemisia 
minskar. 

 
 

4.5.4  LPAZ-S4 (746-740 cm) 

Zonen karaktäriseras av höga värden av Betula, som 
dominerar zonen och når ca 35 % i zonens topp. Pinus 
varierar mellan 20-30 %. Juniperus når upp mot 5 %. 
Empetrum stiger i hela zonen, och når knappt 10 % i 
zonens topp. Salix ligger på en konstant låg nivå, lik-
som Betula nana som minskar i förhållande till under-
liggande zon. Artemisia minskar från de höga värdena 
i föregående zon till < 5 %. I zonen minskar även Poa-
ceae konstant. Cyperaceae ökar tidigt i zonen, men 
minskar sedan uppåt i zonen. Både Pediastrum och 
Myriophyllum har förhållandevis höga förekomster. 
 

5 Diskussion 
 

5.1  En syntes av analysresultaten  
De nedersta enheterna i den upptagna sekvensen, be-
nämnda enhet A-E, ligger nedanför den analyserade 
sektionen och har därför endast beskrivits litostratigra-
fiskt. Enhet A, C och E består av varvig lera, vilket 
enligt Björck (1981) vanligtvis innebär att sedimenten 
har avsatts i Baltiska Issjön. Alltså tyder den varviga 
leran på att Skuremålagölen inte hade isolerats från 
Baltiska Issjön när dessa enheter avsattes. 

Eftersom glödförlust- och pollenanalysen enbart 
utförts på prover fr.o.m. 800 cm och uppåt i SkA804 är 
det endast med hjälp av litostratigrafin och den mine-
ralmagnetiska analysen som isoleringen av Skuremåla-
gölen går att bestämma i sekvensens nedre enheter. 
Det maxvärde på MS vid 793 cm i SkB820 som tolkas 
utgöra tidpunkten för isoleringen stämmer väl överens 
med litostratigrafin eftersom varvig lera inte återfinns 
över denna nivå. En kraftigt ökning av Pediastrum är 
vanligtvis en mycket god indikator för när en sjö isole-
ras (Björck, 1981), men vid den nivå som ger ett max-
värde för MS har ingen pollenanalys gjorts. I pollen-
stratigrafin förekommer däremot Pediastrum vid samt-
liga analyserade nivåer, vilket betyder att isoleringen 
högst troligt skedde före det intervall som pollenanaly-
serades. Alltså bör isoleringen av Skuremålagölen ha 
skett i den nedre delen av enhet G. När sedimenten på 
800 cm djup i SkA804 avsattes bör alltså sjön ha varit 
isolerad från Baltiska Issjön, och således ger resultatet 
av glödförlustanalysen information om sjöns organiska 
produktion samt influens från den omgivande markens 
vegetation. 

Mellan 800-793 cm ökar den organiska halten nå-
got samtidigt som den mineralmagnetiska analysen i 
motsvarande intervall av SkB820 visar på en minskan-
de MS. I intervallet ökar alltså sjöns organiska produk-
tion, och troligtvis även vegetationen i omgivande 
mark. MS varierar däremot fortfarande kraftigt även 
om trenden visar på minskande värden, vilket betyder 
att marken runt gölen fortfarande är ganska lätterode-
rad och genererar mycket minerogent material ut i sjön 
via regn- och smältvatten. Eventuellt påverkar Baltiska 
Issjön fortfarande Skuremålagölen med att transportera 
in material i sjön vid kraftiga stormar. I pollenstrati-
grafin har Betula en topp vid 793 cm i SkA804 samti-



13 

 

7
4
0

7
4
5

7
5
0

7
5
5

7
6
0

7
6
5

7
7
0

7
7
5

7
8
0

7
8
5

7
9
0

7
9
5

8
0
0Dju

p 
(c

m
)

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0

0

Trä
d

Bus
ka

r

Dvä
rg

bus
ka

r
Ö

rte
r, 

gr
äs

 o
ch

 h
alv

gr
äs

2
0

4
0

Bet
ula

2
0

4
0

Pin
us

Hip
po

ph
aë

Ju
nip

er
us 2

0

Sal
ix

Bet
ula

 n
ana

Em
pe

tru
m 2

0

Arte
m

isi
a Che

no
pod

iac
ea

e

Dry
as

Filip
en

dula

Rum
ex Tha
lic

tru
m 2

0
4

0

Cyp
er

ace
ae

2
0

Poa
ce

ae

3
0

5

3
4

1

3
7

5

3
1

5

3
4

0

3
1

3

3
3

3

3
2

6

3
5

4

3
3

2

3
3

0

3
0

2

3
7

4

4
3

3

3
8

1

3
6

3

3
7

7

3
4

0

3
1

5

3
0

0

3
1

5

3
0

2

3
0

0

3
0

8

Pol
len

su
m

m
a

M
yr

io
ph

yll
um

Bat
ra

ch
iu

m

Is
oë

te
s Equ

ise
tu

m
Sph

ag
nu

m
Bot

ry
oc

oc
cu

s

2
0

Ped
ias

tru
m Aln

us
Cor

ylu
s Pice

a Sek
un

dä
rt 

po
lle

n

LP
AZ

S
4

S
3

S
2

S
1

T
rä

d
B

u
s
ka

r
Ö

rt
e
r,

 g
rä

s
 o

c
h
 h

a
lv

g
rä

s

0.
2

0.
4

0.
6

T
o

ta
l 

s
u

m
 o

f 
s

q
u

a
re

s

C
O

N
IS

S

M L K J I H GSed
im

en
te

nh
et

er

F
ig
u
r 
9
. P

ol
le

np
ro

ce
nt

di
ag

ra
m

 f
ör

 i
nt

er
va

ll
et

 7
40

-8
00

 c
m

 f
rå

n 
S
kA

80
4.

 E
nf

är
ga

d 
ku

rv
a 

an
ge

r 
fö

re
ko

m
st

 i
 p

ro
ce

nt
 m

ed
an

 p
ri
ck

ad
 k

ur
va

 a
ng

er
 f
ör

ek
om

st
 i
 p

ro
m

il
le

 f
ör

 r
e-

sp
ek

ti
ve

 p
ol

le
n 

oc
h 

sp
or

ty
p.

 



14 

digt som Pinus minskar. Även Cyperaceae har en topp 
vid 793 cm. Över hela intervallet minskar mängden 
trädpollen samtidigt som örter, gräs och halvgräs ökar 
vilket tyder på ett kallare klimat, men den ökande hal-
ten Betula tillsammans med en ökad organisk produk-
tion visar på motsatsen. 

Trenden mot en fortsatt ökad organisk halt avstan-
nar vid 793 cm, och minskar därefter något upp till 
784 cm vilket utgör gränsen mellan enhet G och H. I 
SkB820 visar motsvarande intervall på en ökning av 
MS. Dessa båda signaler tyder på att den organiska 
produktionen i sjön minskade något, samtidigt som 
markerosionen ökade. Den ökade markerosionen slår 
även igenom i pollenstratigrafin, som i intervallet har 
en topp av sekundärt pollen. Pollenanalysen visar även 
på en snabb minskning av Betula efter 793 cm som 
därefter långsamt återhämtar sig i intervallet. Vid 787 
cm visar pollenstratigrafin en samtidig topp av Hip-
pophaë, Salix, Chenopodiaceae, Artemisia och Dryas 
octopetala. Denna topp kan tolkas som vändpunkten 
för ett med tiden kallare klimat som efter 787 cm lång-
samt återgår mot gynnsammare förhållanden. 

I enhet H-K ökar den organiska halten kraftigt 
samtidigt som MS minskar, vilket tolkas som en peri-
od med ett varmare klimat med stabilare förhållanden. 
I intervallet avviker den organiska halten vid två nivå-
er, 772 cm resp. 767 cm vid vilka halten minskar. MS 
visar inte på någon motsvarande avvikelse vid 772 cm, 
ej heller i lito- eller pollenstratigrafin återfinns denna 
signal. Däremot syns en liten ökning av MS i enhet J 
som motsvarar ca 767 cm i SkA804. Även sedimentet 
i enhet J avviker från över- och underlagrande sedi-
ment med en ljusare färg, och i pollenstratigrafin mins-
kar trädpollen tillfälligt. I hela intervallet 784-763 cm 
är andelen trädpollen högre än tidigare, och den kraf-
tigt ökande organiska halten tyder på att perioden 
präglas av allt gynnsammare förhållanden för flora och 
fauna. Vid 767 cm tyder däremot flertalet analyser på 
en tillfällig återgång mot ett kallare klimat, som i enhet 
K återgår till ett varmt klimat med en kraftig ökning av 
Betula. 

Gränsen mellan enhet K och L karaktäriseras av en 
tydlig återgång mot ett kallare klimat, vilket går att 
påvisa i samtliga analyser. Den organiska halten mins-
kar, MS ökar och visar samma kraftiga variation som i 
enhet F och G och pollensammansättningen förändras. 
Förekomsten av trädpollen minskar, främst Pinus, me-
dan Artemisia, Chenopodiaceae, Betula nana och Cy-
peraceae ökar. Hela LPAZ-S3 återfinns i enhet L, vil-
ket innebär att enheten även utgör en tydlig pollenstra-
tigrafisk zon. I övre delen av enhet L börjar resultaten 
visa på en återgång mot ett varmare klimat, t.ex. börjar 
både Pinus och Betula att öka på nytt. 

Den organiska halten börjar stiga redan i övre de-
len av enhet L, och fortsätter därefter att öka i den ana-
lyserade delen av enhet M. Vid 740 cm når den orga-
niska halten knappt 20 %, vilket innebär en kraftig 
ökning av den organiska produktionen i sjön jämfört 
med tidigare nivåer. MS visar samtidigt på mycket 
låga värden, vilket betyder att markvegetationen ökat 

jämfört med föregående nivåer. Enhet M är även den 
första sedimentenhet som består av en ren gyttja. Här 
sker alltså en tydlig förändring mot ett betydligt var-
mare klimat med en väsentlig ökning av sjöns organis-
ka produktion, men även av den omgivande markvege-
tationen. I pollenstratigrafin återspeglas förändringen i 
LPAZ-S4, som visar på en tydlig ökning av trädpollen 
och av Empetrum samtidigt som Cyperaceae och Poa-
ceae minskar.  
 

5.2  Kronologi 
Baserat på syntesen i avsnitt 5.1 återfinns sex olika 
nivåer i sektionen som tolkas utgöra gränser mellan 
olika klimatevents. Med utgångspunkt från eventstrati-
grafin beskriven av Björck et al. (1998) och senare 
kronologiskt reviderad av Rasmussen et al. (2006) kan 
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Figur 10. δ18O-data från NGRIP (Rasmussen et al., 2006). 
Dessa är direkt jämförbara med eventstratigrafin (Björck et 

al., 1998) som ursprungligen baseras på data från GRIP, men 
med en reviderad och förbättrad kronologi.  
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dessa klimatevents korreleras med isotopdata från 
NGRIP (figur 10). 

Den första gränsen vid 793 cm innebär att en peri-
od präglad av ett långsamt varmare klimat avbryts, och 
övergår till en period med avstannande uppvärmning 
och ett kallare klimat. Enligt tidigare undersökningar 
av Björck (1981) har sediment från Greenland 
(Isotope) Stadial (GS) 2 (Äldsta Dryas) inte påträffats i 
motsvarande studier av sjöar i Blekinge, utan de äldsta 
sedimenten har daterats till Greenland (Isotop) Inters-
tadial (GI) 1e (Bølling). I Kroksjön avsattes de äldsta 
sedimenten under GI-1e. Eftersom gränsen vid 793 cm 
innebär en förändring från en uppvärmning till ett kal-
lare klimat är det troligt att denna nivå utgör gränsen 
mellan GI-1e och GI-1d (Äldre Dryas). GI-1d pågår 
därefter upp till ca 784 cm. 

Vid 785-786 cm visar dateringen av vattenmossan 
på en ålder mellan 14250-15050 år BP med 2σ. Skulle 
denna ålder stämma stratigrafiskt, innebär det att grän-
sen vid 793 cm är betydligt äldre än ovan beskrivet 
eftersom gränsen GI-1e/GI-1d enligt Rasmussen et al. 
(2006) har en ålder på 14050 isår BP (isår BP benämns 
fortsättningsvis i texten som år BP). Vidare skulle det 
betyda att sediment från GS-2 högst troligt skulle fin-
nas representerat i Skuremålagölen, då gränsen GS-2/
GI-1e enligt Rasmussen et al. (2006) har en ålder på 
14650 år BP vilket är mitt i åldersintervallet för date-
ringen. 

För att få ett svar på om vattenmossans ålder är 
stratigrafiskt representativ går det att jämföra isole-
ringen av Kroksjön (Björck, 1981) med den troliga 
tidpunkten för isoleringen av Skuremålagölen. Båda 
sjöarna ligger på liknande nivåer, och bör därför ha 
isolerats ungefär samtidigt. Enligt Björck (1981) isole-
rades Kroksjön under GI-1d, vilket betyder att gränsen 
vid 784 cm knappast kan vara av den ålder som date-
ringen resulterade i. Det skulle i så fall innebära att 
indikationer på isoleringen skulle synas på en nivå 
över 784 cm, vilket ej är fallet. Istället syns denna in-
dikation i enhet G. Det daterade materialet antas istäl-
let vara förorenat av gammalt kol, t.ex. via CO2 i 
smältvattnet från omgivande dödis i området som ta-
gits upp av vattenmossan eller från omlagrat organiskt 
material i kvarvarande lera på mossbladen, men den 
höga åldern kan teoretiskt sett också vara en rent sta-
tistisk effekt. 

Med vetskapen om att 793 cm troligtvis utgör grän-
sen GI-1e/GI-1d, och antagandet att GS-2 inte finns 
representerat i sekvensen går det att datera isoleringen 
till att ha skett under GI-1e, d.v.s. innan 14050 år BP. 

Vid 784 cm sker en förändring från en period med 
kallare förhållanden till en period med ett mildare kli-
mat. Denna gräns utgör således gränsen mellan GI-1d 
och GI-1c (Allerød). Enligt Rasmussen et al. (2006) 
började GI-1c 13900 år BP. Därefter fortsatte klimatet 
att bli varmare ända upp till den tydliga gränsen vid 
763 cm där enhet L tar vid. Mellan 784-763 cm av-
bröts uppvärmningen mycket kort i enhet J, främst 
synligt i enhetens MS. Denna korta tillbakagång mot 
ett kallare klimat är troligen GI-1b, den s.k. Gerzen-

see-oscillationen, som enligt Rasmussen et al. (2006) 
pågick under perioden 13200-13000 år BP. 
Enhet K tolkas ha avsatts under den varma GI-1a, som 
därefter avbröts av stadialen GS-1 (Yngre Dryas) 
12850 år BP (Rasmussen et al., 2006). GS-1 pågick 
upp till gränsen mot enhet M vid 746 cm, som innebar 
en förändring mot ett varmare klimat. Denna gräns är 
därför ett avslut på GS-1, vilket betyder att den analy-
serade delen av enhet M avsattes under Preboreal. 
Gränsen vid 746 cm utgör alltså gränsen mellan Pleis-
tocen/Holocen, och har daterats till 11650 år BP av 
Rasmussen et al. (2006).  

 

5.3  En jämförelse med övriga Blekinge 
Kronologin i avsnitt 5.2 bygger på tolkningar av de 
utförda  analyserna.  Det finns inga dateringar som kan 
bekräfta de kronologiska gränserna som har beskrivits. 
För det krävs ett flertal 14C-dateringar. I undersökning-
ar gjorda av Björck (1981) har isoleringstidpunkter för 
ett större antal sjöar bestämts, och sedimenten från 
respektive sjö har pollenanalyserats. En jämförelse av 
dessa resultat med resultaten från Skuremålagölen vad 
gäller pollenstratigrafi och isoleringstidpunkt är intres-
sant, eftersom dessa bör stämma överens om kronolo-
gin i 5.2 har tolkats korrekt.  
 
5.3.1  Pollenstratigrafi 

Björck (1981) har konstruerat en regional indelning av 
pollenstratigrafin i Blekinge baserad på lokala pollen-
stratigrafier från 14 sjöar som alla är belägna i länet. 
Indelningen har gjorts i åtta regional pollen assembla-
ge zones (RPAZ 1-8), från GI-1e till Preboreal. De 
fyra LPAZ från Skuremålagölens pollenstratigrafi 
sträcker sig över motsvarande period som de åtta 
RPAZ. 

RPAZ-1 och RPAZ-2 gäller för GI-1e resp. GI-1d, 
och motsvarar LPAZ-S1. De två regionala zonerna 
karaktäriseras främst av förekomst av Betula, Artemi-
sia, Betula nana, Gramineae, Salix, Rumex och Hip-
pophaë. Av dessa är det främst Betula och Betula nana 
som inte förekommer i lika stor utsträckning i LPAZ-
S1. Detsamma gäller Hippophaë, men å andra sidan 
återfinns Hippophaë endast i denna LPAZ. Cyperace-
ae och Chenopodiaceae har båda en topp i LPAZ-S1, 
vilket inte utmärker vare sig RPAZ-1 eller RPAZ-2. 
LPAZ-S1 karaktäriseras även av en förekomst av se-
kundärt pollen. Detta finns inte i de två RPAZ, men 
däremot i åtta av de 15 LPAZ som de två RPAZ base-
ras på. Gränsen mellan RPAZ-1 och RPAZ-2 har ing-
en tydlig motsvarighet i LPAZ-S1 från Skuremålagö-
len som sträcker sig över motsvarande perioder samt 
även en kort period in i GI-1c. 

RPAZ-3 och RPAZ-4 sträcker sig över GI-1c, och 
gränsen mellan de regionala zonerna ligger mitt i peri-
oden. Från Skuremålagölen motsvaras dessa båda zo-
ner av LPAZ-S2, som till största del sträcker sig över 
GI-1c. De regionala zonerna karaktäriseras av en riklig 
förekomst av Pinus, Empetrum och Betula vilket stäm-
mer väl med LPAZ-S2. I den lokala zonen går det där-
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emot inte att se någon gräns som skulle kunna motsva-
ra gränsen mellan de regionala zonerna, vilket skulle 
innebära en tydlig förändring mot en ökad förekomst 
av Empetrum. Förvisso förekommer inte Empetrum 
nederst i den lokala zonen, men denna korta period 
motsvarar inte halva GI-1c. 

LPAZ-S3 börjar strax efter starten av GS-1, och 
avslutas vid gränsen mot Preboreal. Regionalt innefat-
tar denna period RPAZ-5 och RPAZ-6. Vid en jämfö-
relse mellan de regionala zonerna och LPAZ-S3 mot-
svaras den lokala zonen bäst av den äldsta regionala 
zonen, RPAZ-5, vilken motsvarar den första delen av 
GS-1. RPAZ-5 kännetecknas av en hög förekomst av 
Artemisia, Juniperus, Gramineae och Chenopodiace-
ae. I LPAZ-S3 är även Betula nana och Cyperaceae 
utmärkande vilka återfinns i RPAZ-6, men i den lokala 
zonen är det svårt att skilja förekomsten av dessa till 
ett visst intervall som motsvarar RPAZ-6. 

LPAZ-S4 har avsatts under Preboreal, och motsva-
ras regionalt av RPAZ-7 (Björck et al., 1996) och 
RPAZ-8. RPAZ-7 kännetecknas av förekomst av Juni-
perus, Empetrum, Pinus och Betula. Den lokala zonen 
avviker från RPAZ-7 med en minskande förekomst av 
Pinus i zonens nedre del, medan övriga pollen som 
kännetecknar RPAZ-7 har en hög förekomst eller ökar. 
I RPAZ-8 förekommer Betula och Pinus rikligt, vilket 
stämmer väl med övre delen av LPAZ-S4 i vilken både 
Betula och Pinus ökar. 

Jämförelsen mellan de åtta RPAZ i Blekinge och 
de fyra LPAZ från Skuremålagölen visar att den lokala 
pollenstratigrafin är jämförbar med den regionala, 
även om den bitvis avviker något. Den senglaciala 
perioden har regionalt dessutom delats upp i åtta zo-
ner, medan den lokala motsvaras av fyra. Den lokala 
pollenstratigrafin skulle kunna delas upp i ytterligare 
zoner, men dessa skulle i så fall inte ha varit lika tyd-
ligt kopplade till eventstratigrafin som är fallet med de 
regionala zonerna. 

 
5.3.2  Isolering 

I de 14 undersökta sjöarna har Björck (1981) under-
sökt tidpunkten för isolering av respektive sjö från 
Baltiska Issjön. Vid undersökningarna användes nio 
olika indikatorer för att bestämma när respektive sjö 
isolerades. Av dessa visar sig MS och Pediastrum ut-
göra de bästa isoleringsindikatorerna. Båda dessa indi-
katorer har använts för att bestämma isoleringstid-
punkten för Skuremålagölen. 

Av de 14 sjöarna är Kroksjön bäst jämförbar med 
Skuremålagölen då den ligger i samma region och på 
liknande nivå, och bör därför ha isolerats vid ungefär 
samma tidpunkt. Kroksjön isolerades under GI-1d, och 
den underlagrande varviga leran innehållandes 300 
varv har korrelerats till GI-1e. Det innebär att deglaci-
ationen av Kroksjön har en yngsta ålder på 14050 år 
BP + 300 varvår. Det tog alltså minst 300 år från det 
att isen lämnade Kroksjön till att den isolerades, vilket 
skedde mellan 13900-14050 år BP. 

Skuremålagölen tolkas ha isolerats under GI-1e, 
alltså innan 14050 år BP. Även deglaciationen tolkas 

ha skett under GI-1e. Tjockleken på varven i enheterna 
A, C och E var dessvärre inte möjliga att mäta vilket 
omöjliggjorde en korrelation av den varviga leran från 
Kroksjön och Skuremålagölen. 

Logylet ligger strax nordväst om Kroksjön på en 
något högre nivå (61 m.ö.h.) än Skuremålagölen. Den-
na sjö isolerades vid gränsen GI-1e/GI-1d, alltså sam-
tidigt eller strax efter Skuremålagölen trots dess högre 
läge. 

Att Skuremålagölen isolerades från Baltiska Issjön 
tidigare än Kroksjön kan förklaras med att sjön ligger 
ca 5 m högre än Kroksjön. Däremot är det svårare att 
förklara varför Logylet som ligger nästan 10 m högre 
än Skuremålagölen isolerades vid samma tidpunkt, 
eller senare. Rimligtvis borde nivåskillnaden ha inne-
burit att Skuremålagölen isolerades efter Logylet. Som 
nämns i 5.1 skulle en pollenanalys av SkB820 kunna 
förstärka tolkningen av att isoleringen sker vid tid-
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Figur 11. Sedimentationshastigheten i Skuremålagölen base-
rad på sedimentenheter innehållandes en varvig lera (A, C, 

E), och sedimentenheter som har korrelerats till eventstrati-
grafin (H-L). Den nedre delen av sedimentenhet G har mar-
kerats i figuren.  
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punkten när MS når sitt maxvärde, eftersom en sådan 
analys hade kunnat fastställa om Pediastrum samtidigt 
ökar. 

Genom att beräkna sedimentationshastigheten i de 
sedimentenheter som har korrelerats till eventstratigra-
fin samt i de enheter som innehåller varvig lera kan en 
grov uppskattning av sedimentationshastigheten vid 
isoleringstidpunkten göras. Figur 11 visar sedimenta-
tionshastigheten i Skuremålagölen baserat på ovan 
nämnda sedimentenheter, d.v.s. sedimentenheterna A, 
C, E samt H-L. 

MS-analysen visar att isoleringen av Skuremålagö-
len skedde i nedre delen av sedimentenhet G (figur 8). 
Detta intervall har markerats i figur 11, och vid denna 
tidpunkt kan sedimentationshastigheten uppskattas till 
ca 0,3-0,5 cm/år. I figur 8 har den kraftiga ökningen av 
MS vid 782 cm i SkB820 korrelerats till gränsen GI-
1e/GI-1d, d.v.s. till 14050 år BP. Om man antar att den 
uppskattade sedimentationshastigheten på 0,3-0,5 cm/
år var konstant från det att gölen isolerades fram till 
gränsen GI-1e/GI-1d, under vilket det avsattes 11 cm 
sediment, betyder det att isoleringen av Skuremålagö-
len skedde 22-36 år före starten av GI-1d, d.v.s. 
14072-14086 år BP.  

Denna ålder är givetvis högst osäker eftersom hy-
potesen bygger på antaganden och uppskattningar, 
t.ex. är det endast sedimentationshastigheten i sedi-
mentenhet A samt övre delen av  E som med säkerhet 
går att bestämma. De gjorda uppskattningarna och 
antagandena tyder dock på att gölen isolerades nära 
gränsen GI-1e/ GI-1d, vilket stämmer någorlunda väl 
in med isoleringstidpunkterna av Logylet och Krok-
sjön. 
 

5.4  Skuremålagölens litostratigrafiska 
eheter 

Lagerlund & Björck (1979) undersökte Blekinges lito-
stratigrafi och skapade ett litostratigrafiskt faciesdia-
gram över länets kvartära avlagringar. Faciesdiagram-
met är uppbyggt av fyra stratigrafiska formationer, och 
ger en bild av Blekinge läns utvecklingshistoria. Sten-
feldt (2006) har undersökt Skuremålas litostratigrafi 
genom profilborrning från iskontaktbranten söder om 
gölen, och söderut över randfältet. Undersökningen 
har resulterat i en revidering av Lagerlund & Björcks 
(1979) faciesdiagram. 

I Skuremålagölen tillhör sedimentenheterna med 
varvig lera Sörby varved clay (distal). Stenfeldt (2006) 
uppmätte 101 varv av dessa sediment söder om iskon-
taktbranten som troligtvis kan korreleras med Skure-
målagölens motsvarande enheter. Ovanpålagrande silt 
med inslag av sand och lera tillhör troligtvis Kroksjö 
clay och/eller Danstorp lower silt (Danstorp Member) 
som båda ingår i Mörrumsformationen. Sediment till-
hörande Danstorp Member avsattes efter deglaciatio-
nen i samband med flertalet deltabildningar i Blekinge 
(Lagerlund & Björck, 1979). Eftersom gölen och an-
gränsande randfält bildades vid deglaciationen kan 
sediment tillhörande Danstorp Member inte ha avsatts 

i särskilt stor utsträckning i området. Det skulle i så 
fall ha inneburit att gölen hade fyllts igen av dessa 
sediment eftersom dödisblocket vid gölen vid denna 
tidpunkt hade försvunnit. Däremot är det rimligt att 
anta att det kraftiga tillflödet av material i samband 
med deltabildningarna till viss del påverkade sedimen-
tationen i Skuremåla. 

Det troliga är istället att merparten av ovanpålag-
rande sediment tillhör Kroksjö clay, som var en natur-
lig fortsättning av den varviga leran efter att isens på-
verkan på sedimentationen minskade. Efterföljande 
organiska sediment avsattes när Skuremålagölen hade 
isolerats, och tillhör således Ronnebyformationen.  
 

5.5  Deglaciationen vid Skuremåla, en 
sammanfattande klimatrekonstruk-
tion 

 
5.5.1  Bølling (GI-1e) 

Tidigt i perioden utgjorde Skuremålagölen troligen en 
liten vik utmed Baltiska Issjöns kust. Det dödisblock 
som format gölen måste ha smält efter att randfältet 
var mer eller mindre färdigbildat, och eftersom vatten-
djupet var litet i området är det mindre troligt att is-
blocket seglade iväg och på så vis frilade Skuremåla-
gölen. Istället smälte antagligen den största delen av 
isblocket på plats. Baltiska Issjöns vågpåverkan mot 
isblocket skyndade troligtvis på processen, men exakt 
när isblocket försvann går inte att bestämma. Däremot 
går det att fastslå att gölen utgjorde en del av Baltiska 
Issjön under > 126 år. 

Efter att Skuremålagölen hade isolerats var den 
organiska produktionen i sjön låg, och markerosionen 
var hög till följd av en sparsam markvegetation och 
lösa jordar. Närheten till Baltiska Issjön innebar att 
sjön troligen fortfarande fick ett tillflöde av material 
från Baltiska Issjön vid stormar. Dödis fanns fortfaran-
de kvar i delar av området. 

Den ökade halten av ört- och gräspollen tillsam-
mans med den minskade förekomsten av träd innebär 
att vegetationen i området blev allt mer öppen mot 
perioden slut. 

 
5.5.2  Äldre Dryas (GI-1d) 

Denna ca 150 år korta period skiljer sig från Bølling 
främst genom en ökad markerosion, och en svagt 
minskande organisk produktion i Skuremålagölen. 
Den höga markerosionen tyder på att omgivande 
markvegetation minskade under perioden. Förekoms-
ten av Hippophaë, Salix, Chenopodiaceae, Artemisia 
och Dryas octopetala tyder på en låg, öppen vegeta-
tion till följd av ett kallt klimat. I slutet av Äldre Dryas 
påverkades Skuremålagölen troligen fortfarande av 
smältvatten från dödis i området. 

 
5.5.3  Allerød (GI-1c – GI-1a) 

Under Allerød ökade den organiska produktionen kraf-
tigt i sjön samtidigt som markerosionen minskade till 
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följd av en mer utbredd markvegetation.  Båda dessa 
förändringar tyder på en uppvärming. Pinus och Betu-
la ökade tidigt under GI-1c samtidigt som ört- och 
gräspollen minskade. Således blev vegetationen i om-
rådet tätare. Dödisen försvann troligen helt från områ-
det under denna uppvärmning. 

Under GI-1b blev klimatet återigen något kallare. 
Vegetationen blev på nytt mer öppen samtidigt som 
markerosionen ökade. Efterföljande GI-1a innebar att 
Betula ökade kraftigt, samtidigt som förekomsten av 
örter, gräs och halvgräs minskade. Markerosionen var 
låg, vilket betyder att områdets vegetation återigen 
övergick till att vara tätare. Troligtvis hade markför-
hållandena och sammansättningen av vegetationen 
stabiliserats vid denna period, som återigen innebar 
varmare förhållanden. Den kraftiga expansionen av 
Betula kan tyda på en invandring till området under 
perioden, men det kan även innebära att klimatet var 
gynnsamt nog för att Betula skulle dominera områdets 
vegetation. Eventuellt kan Skuremåla ha utgjorts av en 
björkskog under GI-1a.  
 
5.5.4  Yngre Dryas (GS-1) 

Under Yngre Dryas förändrades områdets vegetation 
kraftigt. Området utgjordes av en öppen vegetation 
som främst dominerades av örter och gräs,  t.ex. kom 
Artemisia tillbaka efter att ha haft en låg förekomst 
sedan GI-1d. Trädpollen har mycket låga värden. Den-
na förändring innebär att klimatet blev betydligt kalla-
re än under föregående GI-1a, vilket även syns i den 
ökade markerosionen och den minskade organiska 
produktionen i Skuremålagölen. 

Under den senare delen av perioden ökade återigen 
både Betula och Pinus samtidigt som ört- och gräspol-
len minskade. Denna förändring visar att klimatet åter-
igen blev varmare. 
 
5.5.5  Preboreal 

Tidigt under Preboreal ökade förekomsten av Betula, 
samtidigt som ört- och gräspollen minskade. Markero-
sionen var mycket låg, och den organiska produktio-
nen i sjön var betydligt högre än under tidigare perio-
der. Troligen utgjordes området av en tät björkskog, 
med en utbredd markvegetation. Preboreal utgör till-
sammans med GI-1a troligen de perioder då vegetatio-
nen var som tätast i området. 

 

6 Slutsatser 
1. I botten av Skuremålagölen återfinns varvig lera, 
och inte grova sediment som var tolkningen av tidigare 
sonderingsresultat. Det betyder att dödisblocket som 
formade Skuremålagölen låg kvar i gölen när det an-
gränsande randfältet bildades i samband med deglacia-
tionen av området under GI-1e. Kort efter att randfältet 
hade bildats smälte dödisblocket, varpå Skuremålagö-
len utgjorde en del av Baltiska Issjön. 
 
2. Efter att ha utgjort en del Baltiska Issjön under > 
126 år isolerades Skuremålagölen strax före 14050 år 

BP. Den exakta isoleringstidpunkten går inte att be-
stämma, men en uppskattning av sedimentationshas-
tigheten i gölen tyder på att Skuremålagölen isolerades 
nära gränsen GI-1e/GI-1d, omkring 14100-14050 år 
BP. 
 
3. En syntes av analysresultaten från Skuremålagölens 
senglaciala sediment visar att klimatutvecklingen i 
Skuremåla går att korrelera med eventstratigrafin från 
GRIP/NGRIP. Resultaten visar även att klimatutveck-
lingen i Skuremåla stämmer relativt väl med den all-
männa tolkningen baserad på tidigare studier av den 
senglaciala utvecklingen i Blekinge län. 
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