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Vad hände egentligen när den senaste inlandsisen
bildades och sedan smälte?
Birger Schmitz, Geologiska institutionen, Lunds universitet

Nordamerika för ca 20 000 år sedan.

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

Diluvialteorin (syndafloden) och istiderna
Under början av 1800-talet tolkades istidsavlagringarna som finns över stora delar av
exempelvis Nordeuropa, Kanada och norra
USA som bevis för syndafloden. Med geologiska bevis bestämdes det att syndafloden
kommit från norr. Men bl a avsaknaden av
människoben i avlagringarna fick forskarna att
börja tvivla. Idag vet vi att vi nu lever under
en av jordhistoriens fem istidsperioder. Det
normala klimatet på jorden är mycket varmare
med isfria poler. De två senaste årmiljonerna,
kvartärperioden, tillhör den absolut kallaste i
jordens historia.
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Varför istider?
Slutet av 1800-talet
Glacialteorin allmänt accepterad ca 1875.
James Croll (1821–1890)
Utvecklade Keplers och Adhémars astronomiska teorier som förklaringar till upprepade
istider (1867).
Otto Torell (1828–1900)
Tillämpade glacialteorin i Sverige.

Portlandia arctica.

Milankovitch-teorin
Tre huvudsakliga astronomiska cykler styr solenergins fördelning på Jorden.
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Milankovitch förutsåg många istider men endast fyra moränbäddar var kända i Europa då
hans teori publicerades (1930–1941).
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Genombrott under 1900-talet
Förändringarna i syreisotopsammansättning i djuphavssediment
beror främst på variationer i inlandsisarnas volym (1973).
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Från växthusvärld till istidsvärld
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Extrem växthusvärld under Krita
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Hur klarar isbjörnen de klimatförändringar som nu
registreras?
Jon Aars, Norsk Polarinstitutt, Tromsø

How polar bears cope with the
current climate changes
Polar bears are opportunistic animals, and eat
whatever they find, and their biology vary a lot
between different areas. They are specialists
on starving, burning fat reserves.
However, all places they live, access to sea
ice is vital to hunt seals at least parts of the
year. Thus:
Polar bears are depending on sea ice, where
they:
1. find most of their prey;
2. in many areas mate;
3. travel to denning areas in some areas, and
actually den on multiyear ice in other areas.
To polar bears, what is optimal habitat depends both on sea ice type and position of the ice:
1. they prefer 60–80 % sea ice coverage, often found along the pack ice edge;
2. they like the sea ice to be over shallow waters;
3. they want sea ice not too far from land.
There has been a drastic reduction in polar bear sea ice habitat the last few decades, in some but
not in all areas they live.
Effects are documented in some areas on:
1. physiology;
2. survival;
3. reproduction.
Effects shown of reduced sea ice
Western Hudson Bay, Canada
• Reduction in fat reserves in bad ice years.
• Failure to reproduce for adult females after bad ice years.
• Lower survival of young and old animals in bad ice years.
Southern Beaufort Sea, Alaska and Canada
• Lower survival of adult females in bad ice years.
• Lower cub production in bad ice years.
• Fewer dens in multiyear ice after this habitat has been reduced and distance to land has
increased.
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Svalbard, Norway
• Failure to reach maternity denning habitat (islands) in years with late sea ice arrival.
Predictions
Reduction in polar bear habitat in most areas in the coming decades, and concordingly drastic
reductions in several subpopulation sizes.
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Invandringsvägar för våra vanligaste däggdjur

Karl Fredga, Avdelningen för funktionsgenomik, EBC, Uppsala universitet

Under inlandsisens maximala utbredning för omkring 20 000 år sedan var hela Norden täckt av
is, möjligen med undantag för enstaka fjälltoppar. För ca 10 000 år sedan var Sverige och Norge
isfritt med undantag av fjällkedjan där rester av inlandsisen täckte en stor del. Östersjön hade
större utbredning än nu. Hela Uppland och Norrlandskusten låg under vatten så enda möjligheten för landlevande däggdjur att nå södra Sverige var via Norges västkust och under relativa
korta perioder via landbryggor mellan Själland och Skåne för 12 000–10 000 år sedan.
Våra tre vanligaste däggdjur är vanlig näbbmus,
skogssork och åkersork. Två av dessa förekommer
i hela Norden utom på Gotland. Skogssorken saknas också på Gotland samt längst i norr där arten
ersätts av sin nära släkting rödsorken. Dessa tre
arter, som förekommer i störst antal, har invandrat till Skandinavien från nordost via Finland och
från sydväst via Danmark.
Vissa arter har invandrat från både norr och
söder. Exempel på sådana arter är vanlig näbbmus, skogssork och åkersork. Med hjälp av genetiska metoder, framför allt mitokondrie DNA
(mtDNA) och kromosomanalyser, har utbred-

ningen av populationer inom en art kunnat identifieras. Hos vanlig näbbmus har kromosomanalyser använts, hos de två andra mtDNA. Sydliga
och nordliga invandrare av dessa tre arter möts i
samma område i norra Mellansverige (Sundsvall
– Sollefteå – Örnsköldsvik – Umeå). Kontaktzonerna går i sydöstlig – nordvästlig riktning och är
av olika bredd. Åkersorken har den bredaste kontaktzonen (Umeå – Sundsvall), medan de för vanlig näbbmus och skogssork är smalare och ligger i
trakten av Örnsköldsvik – Sollefteå. Skogssorkens
kontaktzon är den sydligaste. Hos åkersorken
finns två huvudlinjer av mtDNA, en nordlig och
en sydlig (Fig. 1). Dessa linjer har varit separerade
under lång tid, åtminstone under en nedisningsperiod. Dessutom har hanar av åkersorkar i södra
och sydvästra Sverige en annan genetisk markör,
en förändrad Y- kromosom (Lunda-Y) som är lätt
att känna igen. Den förekommer inte i Danmark
och därför har mutationen sannolikt uppstått efter
det att Skåne och Själland åtskiljts av Öresund.
Andra arter har endast en invandringsväg, från
nordost eller sydväst. Ett exempel på en nordlig
invandrare är skogslämmeln, som är starkt knuten
till gammal mossrik granskog. Den har följt granens invandring till Sverige för ca 3 000 år sedan
och är sålunda en relativt sen invandrare (Fig. 2).
Ett exempel på en sydlig invandrare är husmusen (Mus musculus) som med människans hjälp koloniserade Sverige för 4 000–5 000 år sedan (Fig.
3). Eftersom landförbindelsen mellan Sverige och
kontinentala Europa bröts för ca 9 000 år sedan
är det uppenbart att husmusen kommit som fripassagerare på båtar. I nordvästliga Europa och
södra Jylland samt utefter Norges västkust finns
en större och mörkare art, Mus domesticus, som
länge betraktats som en ras av den ljusare, östliga
husmusen.

Figur 1. Åkersorkens invandringsvägar. Nuvarande utbredningsområde
markerat med grått. Punkterna visar de två huvudlinjerna mtDNA. Från
Jaarola et al. 1999.
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Figur 2. Skogslämmelns invandringsväg och utbredningsområde (grått).
Punkterna visar Fennoskandiska mtDNA-linjen. Från Fedorov et al. 1996.

Figur 3. Husmusens (Mus musculus) invandringsväg till Fennoskandien.
Från Gyllensten & Wilson 1987 och Prager et al. 1993. Utbredningsområdet
markerat med grått.

Har något däggdjur överlevt den senaste istidens maximala utbredning i Skandinavien? Svaret
är ja. Fedorov och Stenseth (2001) har med genetiska metoder på ett övertygande sätt visat att
fjällämmeln sannolikt är en sådan art. Fjällämmeln har överlevt i ett lokalt isfritt refugium, troligen vid Nordnorges västkust, kanske på Andöja.
Senare har fjällämmeln spritt sig över hela den
skandinaviska fjällkedjan. Fjällämmeln är för övrigt vår enda endemiska art.
Den vanliga näbbmusen förekommer från Norges västkust till Baikalsjön i öster. Arten är särskilt
intressant för kromosomforskare:

1. Den har få och relativt stora kromosomer. Kromosomtalet i Sverige varierar hos honor mellan
20 och 26.
2. Den har ovanliga könskromosomer, honor XX,
hanar XY1Y2.
3. Den uppvisar kromosomal polymorfism: kromosomarmarna kan slå sig ihop till en tvåarmad kromosom eller uppträda som två enarmade kromosomer.
4. Den har geografiskt strukturerade kromosomraser. Totalt har 70 sådana raser beskrivits, i
Sverige förekommer 8.
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Fedorov V. B. och Stenseth N. Chr. 2001. Glacial survival of the Norwegian lemming (Lemmus lemmus) in Scandinavia: inference
from mitochondrial DNA variation. Proc. R. Soc. Lond. B (2001) 268: 809–814.
Fredga K. 1996. The chromosome races of Sorex araneus in Scandinavia. Hereditas 125: 123–135.
Fredga K. 2007. Reconstruction of the postglacial colonization of Sorex araneus into northern Scandinavia based on karyotype studies,
and the subdivision of the Abisko race into three. Russian J. Theriol. 6 (1): 85–96.
Gyllensten U. och Wilson A.C. 1987. Interspecific mitochondrial DNA transfer and the colonization of Scandinavia by mice. Genetical Research, Cambridge 49: 25–29.
Jaarola M., Tegelström H. och Fredga K. 1999. Colonization history in Fennoscandian rodents. Biol. J. Linn. Soc. 68: 113–127.
Liljegren R. och Lagerås P. 1993. Från mammutstäpp till kohage. Djurens historia i Sverige. Lund: Wallin och Dalholm Boktr., AB.
Prager E.M., Sage R.D., Gyllensten U., Thomas W.K., Hübner R., Jones C.S., Noble L., Searle J.B. och Wilson A.C. 1993. Mitochondrial DNA sequence diversity and the colonization of Scandinavia by house mice from East Holstein. Biol. J. Linn. Soc. 50:
85–122.
Siivonen L. 1982. The history of the Fennoscandian mammal fauna. Acta Zool. Fennica 169: 7–10.

12

Hur länge fanns det levande mammutar
– DNA ger ledtrådar
Kerstin Lidén, Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universtiet • Love Dalén,
Naturhistoriska Riskmuseet • Veronica Nyström och Anders Angerbjörn, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet • Sergei Vartanyan, Herzen university, S:t Petersburg

De yngsta fynden av mammutben på Wrangelön, lokaliserade i östra ishavet, dateras till ca
3 600 år före nutid. De yngsta dateringarna från
det sibiriska fastlandet däremot är 7 000 år äldre.
Arters utdöende är en fråga som fascinerar och har
fascinerat forskare i alla tider, redan från det att vi
insåg att det funnits arter som levt och frodats och
som nu inte längre finns kvar.
Förklaringarna till dessa arters utdöende varierar naturligtvis beroende på vilka arter det handlar om, dinosaurierna försvann av andra orsaker än
moafågeln till exempel. Men även inom en art kan
dess plötsliga försvinnande i ett geografiskt område bero på olika orsaker. Hur det kom sig till
exempel att mammutar överlevde så pass mycket
längre på Wrangelön än på det sibiriska fastlandet? Wrangelmammutarna är lite mindre än de på
fastlandet, har det med saken att göra? Men varför
dog de till slut ut?
•
•
•

Pre-isolation (38–12 kya)
Post-isolation (9–3.7 kya)

Vad spelade ett föränderligt klimat för roll?
Vad hade människan med saken att göra?
Vad betydde mammuten för den pleistocena
människan?

Detta kommer att diskuteras utifrån analyser av
aDNA, isotoper och arkeologiska grävningar. Det
material som ligger till grund för diskussionen är
det benmaterial som bevarats under årtusenden i
permafrosten på den Sibiriska tundran. Permafrosten som är en av de viktigaste förutsättningarna för att DNA ska kunna bevaras och bevaras
så pass bra att det kan användas för populationsgenetiska analyser.

Changes in genetic structure. Mitochondrial DNA (clade I diversity in NE
Siberia).

De genetiska resultaten baseras främst på följande artiklar
Nyström V., Dalén L., Vartanyan, S., Lidén K., Ryman, N., och Angerbjörn, A. 2010. Temporal genetic change in the last remaining population of woolly mammoth. Proceedings of the Royal Society B 277. 2331–2337.
Nyström V., Humphrey J., Skoglund P., McKeown N., Jacobsson M., Vartanyan S., Lidén K., Barnes I., Angerbjörn A., Lister A.
och Dalén L. Microsatellite genotyping reveals end-Pleistocene shift in mammoth autosomal genetic variation. Ms.
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Invandringen av växter – sentida förändringar av
växtsamhällen
Richard Bradshaw, University of Liverpool
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Plant distributions are broadly constrained by climatic conditions and studies of the past show that
these distributions have been dynamic in response
to changing climate. The Quaternary glaciations
exerted severe pressures on the flora of north-west
Europe and many plant taxa were lost from the region (Fig. 1). Glacial refugia have been important
in the recolonisation of northern Europe following deglaciation but recent research, combining
genetics with palaeoecology, has challenged the
traditional concept of orderly northward migrations
from southern refugia. Spruce spread into Scandinavia from the east, probably driven by the changing Holocene gradient of continentality across the
region (Fig. 2). There is growing evidence that
small beech populations became locally established
in northern Europe very soon after deglaciation,
even though beech did not become widespread in
this region until recent millennia (Fig. 3). Developing research into ancient plant DNA is beginning to produce results that will contribute to our
growing understanding of the genetic consequences of climatic change. Studies of past conditions
help develop possible future scenarios and support
the planning process in anticipation of a period of
increasing climatic instability (Fig. 3).
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Figure 2. The modern abundance pattern (volume m3 ha-1) of spruce in
Fennoscandia. The isolines indicate the approximate Holocene spread
pattern of spruce from eastern Finland to western Sweden at 1000 year
intervals (Seppä et al. 2009).
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Figure 3. Projected beech range under a doubled-CO2 climate scenario in
relation to the extant genetic structure. Coloured circles represent different
allozyme groups. The predicted northward range shift should result in an
overall range expansion of beech. However, the genetic diversity of the species is expected to decrease because of the loss of the genetically divergent
populations in the south (after Hu et al. 2009).
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Figure 1. The number of tree genera recorded as fossils in northwest Europe
during selected Quaternary interglacial periods. The time-scale is nonlinear but begins in the Reuverian c. 2.5 million years ago (Bradshaw 2005).
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De första människorna. Skandinaviens
pionjärbosättning
Kjel Knutsson, Institutet för arkeologi, Uppsala universitet

I mitt anförande kommer jag att presentera och
diskutera de senaste årens arkeologiska forskning
kring Fennoskandiens pionjärbosättning i samband med den senaste landisens avsmältning. Arkeologiska fältarbeten under 2000-talet i Norge,
Finland och Sverige har förtydligat bilden av bosättningsförloppet som tidigare tolkats mot bakgrund av mycket begränsad data. Jag kommer att
lägga visst analytiskt fokus på de redskapstraditioner varmed dessa jägare samlare tillverkade sina
redskap av sten, då detta material ofta utgör de
enda spår vi har kvar från denna tid.
Källunderlaget i västra Skandinavien har förstärkts, inte minst genom stora fältprojekt söder
om Oslo (Brunlaneprojektet) och Trondhjem (Ormen Lange-projektet) samt genom mindre undersökningar i närheten av Tromsö (Målsnes) och
Varangerfjorden (Lagesibakti) i Norge. Här har
spåren av strandbundna bosättningar påträffats
som med det bättre källunderlaget , med stor säkerhet tidsmässigt kan placeras i övergången Pleis-

tocen-Holocen, ca 9500 BC eller 11550 kalenderår
BP eller ca 10000 BP. Denna långa kuststräcka
bebyggs med arkeologiska mått mätt samtidigt
under denna tid och de redskapstraditioner som vi
finner spåren av på dessa tidiga uppehållsplatser,
uppvisar mycket stora likheter med material från
fyndplatser på kontinenten. De senare är resterna
av arktiska storviltjägare med renen som sitt huvudsakliga byte, som levde i norra Tyskland, Polen
och Holland under i slutet av Pleistocen.
Nya arkeologiska undersökningar i östra Finland har samtidigt lyckats påvisa bosättningsspår
av inlandslevande fångstfolk som med säkerhet
kan knytas samman med jägare-samlare i västra
Ryssland. Fyndplatser som Ristola och Saarenoja i
södra Finland, Joensuu i östra Finland och Sujala i
nordligaste Finland, tillhör alla samma redskapstradition och materialet på dessa uppehållsplatser
är identiskt med fynd från samtida bosättningsspår i Volgakröken, nordväst om Moskva. En del
av materialet från de finska fyndplatserna består
dessutom av flinta från sydvästra Ryssland, ditförd
som redskap och redskapsämnen av pionjärerna.
De tidigaste dateringarna från Sujala i finska
Lappland, sammanfaller med den tidigaste fasen
av den globala uppvärmningsfasen i tidig Holocen
ca 8900 BC.
Nya fyndplatser upptäckta och arkeologiskt
undersökta de senaste tio åren i norra Sverige,
har dessutom lagt grunden till en ny förståelse
för den fas av pionjärbosättningen som inbegriper
ianspråktagandet av det landskap som växer fram
i samband med avsmältningen av den sista delen
av weichseltidens landis i detta område i början av
Holocen 10000–8500 BP. Det är framförallt senare års arbete vid Luleå museum och Silvermuseet
i Arjeplog som lagt grunden till en ny kronologi.
Det gäller främst fyndplatsen Dompukjauratj nära
Arjeplog och fyndlokaler runt Pajala i nordöstra
Lappland. Vidare har ett stort, tidigare endast lite
behandlat fyndmaterial i södra Norrland (Dalarna
och södra Härjedalen), lyfts fram i ljuset av arkeologerna. Här har påträffats redskapsteknologier
som kopplar samman detta fyndmaterial med de
tidiga pionjärbosättningarna i västra Norge och
norra Finland och som därmed anger riktningen
för och ursprunget till de rörelser av jägare samlare
som bosätter sig i området.

Figure 1. Map with examples of excavated Stone Age sites belonging to
the pioneer settlement of western and eastern Fennoscandia during the
Preboreal period. Two migration routes are visible, a western belonging to
the Post-Ahrensburg lithic tradition, an eastern belonging to the Butovo
lithic tradition.
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påverkat de kulturella processerna i norra Skandinavien.
I en kort exkurs kommer jag också att diskutera de förhållanden som möjliggör rörelser in i det
nya landskapet. Här tar jag som utgångspunkt de
undersökningar som gjorts (och görs) av invandrande djurpopulationer i området i samband med
ishavsmältningen samt framväxten av s k ”suture
zones”. Tanken är att djur och människor mötte
ungefär samma möjligheter och begränsningar när
man skulle ta sig in i det nya landskapet.

Figure 2. Map of excavated Stone Age sites with dates covering the last part
of the Early Mesolithic and the Middle Mesolithic in Sweden north of river
Dalälven. The sites thus represent the pioneer settlement of Norrland.

Jag kommer mot bakgrund av dessa nya data
att kort presentera och diskutera den arkeologiska
vittnesbörden från pionjärtiden med fokus på hur
kulturtraditionerna som de avspeglas i redskapsteknologierna förändras genom anpassning till
områden med nya råmaterial liksom hur mötet
mellan olika traditioner skapar nya och hur dessa
klargör bilden av de mänskliga nätverk som etableras under denna tid och därmed lägger grunden
till det kulturella substrat som genom årtusenden
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Figure 3. Map illustrating the main movement of faunal and plant taxa in
Europe during the Late Glacial period. The thick, black bands in the map
represent suture zones where taxa hybridization has been identified. One of
these zones is situated in Härjedalen in southern Norrland (After Taberlet et
al. 1998, figure 6).
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Foton och illustrationer: Ur föredargshållarnas presentationer. Grafisk form: Ylva Nordin. KSLA mars 2011.

Klimatförändringarna har stor uppmärksamhet i samhällsdebatten och det förutspås
genomgripande förändringar av förutsättningarna för mänskliga aktiviteter. Med
hjälp av simuleringsmodeller skapas olika framtidsscenarier. Dramatiska genomslag
för bosättningar och folkförsörjning målas upp och omfattande ansträngningar
läggs ned på att förstå bakomliggande orsaker. Möjligheterna att minska antropogena (av människan skapade) orsaker, som till exempel koldioxidutsläpp och
regnskogsavverkningar, analyseras och åtgärder för att reglera dessa diskuteras i ett
globalt perspektiv på alla nivåer bland såväl forskare, praktiker som politiker.
När klimatförändringar diskuteras får ekosystemtjänster och betydelsen av biologisk mångfald ett stort och berättigat utrymme. Ett perspektiv som dock inte fått
särskilt stor uppmärksamhet är hur tidigare omfattande klimatförändringar påverkat
invandring och etablering av växter och djur.
Med seminariet vill KSLA bidra till att fylla denna lucka genom att redovisa aktuella forskningsinsatser som syftat till att belysa inverkan av den senaste nedisningen
på överlevnad och migration av växter, djur och människor.

