
Vad hände egentligen när den senaste 
inlandsisen bildades och sedan smälte?inlandsisen bildades och sedan smälte?

Varför fick vi istider under kvartärtiden ?
Vad är det som styr istidscyklerna ?Vad är det som styr istidscyklerna ?
Hur har vår kunskap om istidscyklerna utvecklats ?

Nordamerika för ca 20 000 år sedan

Av Birger Schmitz/Dan Hammarlund, 
Lunds universitet



Istider i jordens 
historiahistoria



Diluvialteorin (syndafloden)



Nils Gabriel Sefström 
(1787-1845)

Karterade räfflor från 
”rullstenar” i södra 
Sverige (1836)
Driftteorin



Driftteorin

1800-talets första hälft:
Charles Lyell (1797-1875)

Syndafloden förde med sig isberg med 
infrusna stenblock som repade 
berggrundengg



Driftteorin



Glacialteorin

Mitten av 1800-talet:
Louis Agassiz (1807-1873)

Formulerade glacialteorin (1837)

Hårt motstånd, främst i England, g



Varför istider ?

Slutet av 1800-talet:
Glacialteorin allmänt accepterad ca 1875

James Croll (1821-1890)
Utvecklade Keplers och Adhémars 
astronomiska teorier som förklaringar till g
upprepade istider (1867)

Otto Torell (1828-1900)
Tillämpade glacialteorin i Sverige

Portlandia arcticaPortlandia arctica



Varför istider ?

Milutin Milankovitch (1879-1958)

Beräknade solinstrålningsvariationerBeräknade solinstrålningsvariationer 
för olika latituder baserat på 
astronomiska cykler



Milankovitch-teorin
Tre huvudsakliga astronomiska cykler styr solenergins fördelning på JordenTre huvudsakliga astronomiska cykler styr solenergins fördelning på Jorden
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Jordaxelns lutning (obliquity)

Varierar mellan 22,2 and 24,5 (23,5 i nutid)

En komplett cykel tar 41 000 årEn komplett cykel tar 41 000 år

Påverkar främst solinstrålningen på höga latituder



Jordbanans ellipticitet (eccentricity)

Varierar mellan cirkulär och 6% elliptisk

En komplett cykel tar 100 000 år (även längre cykel)En komplett cykel tar 100 000 år (även längre cykel)

Enda cykliciteten som förändrar Jordens totala energitillförsel

Påverkar främst genom modulation av precessionen



Solståndens precession (precession of equinoxes)

Kombination av ”vobbling” och rotation avKombination av vobbling  och rotation av 
ellipsen

Solstånden (t ex vårdagjämningen) skiftar 
position på jordens elliptiska banaposition på jordens elliptiska bana

En komplett cykel tar 23 000 år

Påverkar främst solinstrålningen på låga 
latituder



Milankovitch-teorin
De tre astronomiska 
cyklerna samverkar så 
att solinstrålningen på 

ifik l i dspecifika latituder 
varierar med tiden

I t ål i id 65°NInstrålningen vid 65°N 
anses avgörande för 
tillväxt av inlandsisar

Nedisningar uppstår när 
sommarsolståndet på 
norra halvklotet inträffarnorra halvklotet inträffar 
vid aphelion (långt från 
solen), ellipticiteten är 
som störst ochsom störst och 
jordaxeln lutar minimalt



Milankovitch-teorin
Milankovitch förutsåg många istider men 
endast fyra moränbäddar var kända i Europa 
då hans teori publicerades (1930-1941)

Svårigheter att datera geologiska avlagringar

M t l d tt i ti föMeteorologer menade att variationerna var för 
små för att orsaka istider



Genombrott under 1900-talet

Provtagning av borrkärnor från djuphavssediment från slutet av 1940-talet,
t ex den svenska Albatrossexpeditionen 1947 48t ex den svenska Albatrossexpeditionen 1947-48



Genombrott under 1900-talet
Cesare Emiliani (1922-1995)

Syreisotopanalys av foraminiferer (1951)

Mer negativa 18O-värden = mindre 18O i provet

Mer positiva värden (mer 18O) i kalken under istider till följd 
av kallare vatten
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Genombrott under 1900-talet
Sir Nicholas Shackleton (1937-2006)

Förändringarna i syreisotopsammansättning i djuphavssediment 
b f ä t å i ti i i l d i l (1973)beror främst på variationer i inlandsisarnas volym (1973)

Åtta istidscykler under de 
senaste 780 000 årensenaste 780 000 åren
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Genombrott under 1900-talet
Liknande 18O-mönster i alla i 
sedimentborrkärnor och god 
överensstämmelse med de 
astronomiska variationerna (1976)

Upprättelse för Milankovitch !



Fram tills för 20.000 år sedan flera kilometer is över Skåne
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Jordens medel-

Från växthusvärld till istidsvärld
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Klimatutvecklingen de senaste 50 miljoner åren

18O i b tt l d f i if G ö tä l d

Carbonate 18O value (‰)

18O i bottenlevande foraminiferer:
• Djuphavens temperatur
• Global isvolym

Grov överensstämmelse med 
temperaturrekonstruktioner 
baserade på fossila blad

Varför uppstod inlandsisarna relativt snabbt och stegvis ?



Hur vet vi att det var så varmtHur vet vi att det var så varmt 
under tidigt paleogen?under tidigt paleogen?

• Fossil av palmerFossil av palmer
• Fossil av exempelvis krokodiler
• Stabila isotoper i kalkskal av olika 

organismero ga s e







Stabila isotoperna 18O och 16O

• Ju varmare det är desto mer 16O byggs in iJu varmare det är desto mer O byggs in i 
ett skal av kalcit (CaCO3)
K l it lö i i• Kalciten löses upp i svag syra i en 
masspektrometer och syrgas frigörs









Inledningen av kvartärperioden
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Större och mer långvariga nedisningar

V fö bl i tid lå i hVarför blev istiderna mer långvariga och 
nedisningarna mer omfattande för ca 
700 000 år sedan ?



Vad kan man förvänta sig i framtiden ?
1000 800 600 400 200 0 T t l å fö tid1000        800          600          400          200            0  Tusental år före nutid

Dagens värmetid påminner inte om de tre senaste!



Global medeltemperaturEnergitillförseln från solen p
1850-2005

Energitillförseln från solen 
varierar med ca 0,1% som 
resultat av solfläckscykeln Avvikelse 

(°C) från 
(1366 ± 1,3 W/m2)

( )
1961-1990

Antal solfläckarAntal solfläckar 
(11-årig cyklicitet)

”LILLA ISTIDEN”







Kyoto





Klimatutvecklingen de senaste 50 miljoner åren
55 milj år sedan: Djuphavstemperaturen 12-15 högre än idag

55-35 milj år sedan: Gradvis sänkning av djuphavstemperaturen med ca 6°

35 milj år sedan: Första större istillväxten i Antarktis (Eocen/Oligocen-gränsen)

Carbonate 18O value (‰)



35 14 ilj å d I t dli t d i h t t ll i l

Klimatutvecklingen de senaste 50 miljoner åren
35-14 milj år sedan: Ingen tydlig trend i havstemperatur eller isvolym

14 milj år sedan: Hastigt ökad isvolym i Antarktis

10 milj år sedan: Första tecknen på avkylning på Grönland

Carbonate 18O value (‰)



21 8 ilj å d Hi l bild (ök d i k l ti i A i ft 7 ilj)

Klimatutvecklingen de senaste 50 miljoner åren
21-8 milj år sedan: Himalaya bildas (ökad monsuncirkulation i Asien efter ca 7 milj)

8-7 milj år sedan: Nedisning av delar av Grönland, Alaska och Patagonien

ca 6,5 milj år sedan: Isbergstransport från Antarktis (isutbredning till havet)

Carbonate δ18O value (‰)



Klimatutvecklingen de senaste 50 miljoner åren
4-2,5 milj år sedan:
Fortsatt avstannande av kontinentalspridningen → lägre CO2-halt i atmosfären

En mängd tektoniskaEn mängd tektoniska 
förändringar gynnade tillväxt 
av inlandsisar i norr:
Panama sundet stängdesPanama-sundet stängdes
Berings sund fördjupades
Havet mellan Grönland och 
Skottland fördjupadesSkottland fördjupades



Inledningen av kvartärperioden
2,6 milj år sedan:
Tydligt ökad halt av mineralkorn i marina sediment i Nordatlanten och norra Stilla havet
Isbergstransport från stora inlandsisar

f ffPositiva förstärkningseffekter:
Stora isytor → större reflektion av inkommande 
strålning (högre albedo) → ytterligare avkylning

1,5

Kallare hav → högre löslighet av CO2 → lägre 
halt i atmosfären → svagare växthuseffekt2,0

2,5

3,0






