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Sedimentkerner fra søer rundt om Drangajökull-iskappen i det nord-
vestlige Island afslører, hvordan gletscherne har varieret igennem 
de seneste 10.000 år. De første resultater viser, at Drangajökull modsat 
de andre iskapper i Island overlevede det Holocæne klimaoptimum 
(varmeperioden for ca. 8.000 til 5.000 år siden), hvor de lokale tem-
peraturer var ca. 3°C højere end i dag. Undersøgelserne giver helt 
ny viden om iskappers klima-sensitivitet og kan dermed bidrage til 
at lave bedre forudsigelser af globale havspejlstigninger som følge 
af global opvarmning.
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olocæn i Island — gletscherne 

forsvinder og dannes igen

Island ligger centralt i det nordlige At-
lanterhav omkranset af varme og kol-

de havstrømme, hvis forløb er styret af den termo-
haline cirkulation — en afgørende faktor i det glo-
bale klimasystem. Større ændringer i Nordatlantens 
klima vil påvirke gletscherne i Island, og gletscher-
nes aflejringer er derfor en primær kilde til at forstå 
fortidens klima. I den nuværende mellemistid, Ho-
locæn, som begyndte for ca. 11.700 år siden, har det 
både været varmere og koldere end det nuværende 
klima, og det har haft stor betydning for gletscher-
nes udbredelse. En af de mere dramatiske begiven-
heder fandt sted for 8.000 til 5.000 år siden, da det 
var ca. 3°C varmere end i dag, og iskapperne i Island 
smeltede bort eller kun dækkede de øverste bjerg-
toppe, for senere at gendannes for ca. 3.000 år siden 
(Solomina et al., 2015). Kvartærgeologer har rekon-
strueret gletschernes udvikling gennem Holocæn 
ved at studere sedimentkerner fra søer foran de 
store iskapper i Sydisland. Sedimentkerner fra søen 

Lagarfljót har vist, at den nordøstlige del af Vat-
najökull iskappen var helt bortsmeltet under det Ho-
locæne klimaoptimum, men gendannedes for 4.400 
år siden og begyndte at surge for 2200 år siden (Stri-
berger et al., 2011). Men man har ikke et detaljeret 
kendskab til gletschervariationerne og den Holo-
cæne klimahistorie i det nordvestlige Island (Bryn-
jólfsson et al., 2015). Derfor blev der i 2013 startet et 
forskningsprojekt med bevilling fra Carlsbergfon-
det. Projektet skal gennem analyser af borekerner 
fra tærskelsøer forsøge at kortlægge, hvordan 
Drangajökull-iskappen har reageret på naturlige 
klimavariationer de seneste 10.000 år. Det er særlig 
interessant at studere, hvordan Drangajökull over-
levede det Holocæne klimaoptimum, bl.a. for at 
kunne forudsige iskappens respons på nutidens mil-
dere klima. 

Udforskningen af Drangajökull samt andre is-
kapper i Nordatlanten har stor international bevå-
genhed, da resultaterne kan give vigtige informa-
tioner om deres forskelligartede sensitivitet til na-
turlige klimavariationer. Denne viden er essentiel i 

H
Figur 1
Oversigtskort over Drangajökull-
iskappen i det nordvestlige Island. 
Navnene på søerne angiver, 
hvorfra vi har sedimentkerner. 

... iskappen vokser på 
grund af de kølige somre og 

meget snerige vintre.
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forsøget på at lave mere pålidelige fremtidsscena-
rier for globale havspejlstigninger, som anses af 
FN’s klimapanel at være en af de største trusler mod 
vores samfund i det 21. århundrede. 

Drangajökull — en iskappe i vækst

Drangajökull-iskappen ligger i Vestfjordene, som er 
den nordvestlige halvø i Island (Figur 1). Den har et 
areal på 140 km2 og er Islands femte største iskappe. 
Iskappens overflade når op til 920 m over havni-
veau. I modsætning til de fleste andre gletschere i 
Island og globalt set, har Drangajökull for tiden en 
positiv massebalance (Brynjólfsson et al., 2014, 
2015). Det vil sige, at iskappen vokser på grund af de 
kølige somre og meget snerige vintre. Landskabet 
omkring iskappen er karakteriseret af glacialt ero-
derede fjorde og dale i de Tertiære plateaubasalter. 
Der findes et utal af tærskelsøer omkring Drangajö-
kull, som potentielt indeholder spor efter israndens 
fluktuationer (Boks). 

Boring i søer i Islands fjerneste afkrog

I perioden 2013 til 2014 blev der udført feltarbejde 
omkring Drangajökull-iskappen af forskere fra Aar-
hus og Københavns Universitet i samarbejde med 
den lokale redningstjeneste, som stillede mandskab 
og udstyr til rådighed. Feltarbejdet foregik i det tid-
lige forår, hvor landskabet er snedækket, og der blev 
brugt snescootere og store terrængående biler til at 

forcere det ugæstfrie terræn i denne fjerne afkrog 
af Island (Figur 2). Tærskelsøerne var blevet udvalgt 
hjemmefra efter detaljerede analyser af satellit- og 
flybilleder, og deres GPS-position blev noteret for at 
kunne navigere frem til dem i det snedækkede land-
skab. I felten brugte vi et isbor til at gennemtrænge 
den op til 2 m tykke is, hvorefter vi med et piston-
bor indsamlede op til 3 m lange borekerner fra bun-
den af de 5-40 meter dybe søer. I 2013 blev feltarbej-
det ramt af en snestorm og måtte afbrydes efter to 
dage, men i 2014 forløb feltarbejdet problemfrit, og 
det lykkedes at tage kerner fra ni søer. I alt er der 
indsamlet 24 kerner fra 13 tærskelsøer fra området 
omkring Drangajökull-iskappen. 

Foreløbige resultater

Sedimentkernerne blev sendt til Danmark, hvor de 
er blevet analyseret på Institut for Geoscience, Aar-
hus Universitet. Til at analysere kernerne benyttes 
en række metoder, deriblandt glødetabsanalyser, 
kornstørrelsesanalyser, magnetisk susceptibilitet 
og XRF-kerneskanning (se Boks). Kronologien er ba-
seret på kulstof-14 dateringer samt tefralag, som er 
sorte eller hvide askelag fra nogle af de utallige 
kendte og allerede daterede vulkanudbrud i Island.

Resultaterne fra Skorarvatn — en af de mest 
komplette lagserier, er vist på Figur 3. I alt fik vi en 
220 cm lang sekvens af søsedimenter med mange 
tydelige sorte og få hvide tefralag. I bunden er der 

Figur 2
Billeder fra feltarbejdet i 2013-2014. 
Der blev brugt både snescooter og 
store terrængående biler til feltar-
bejdet. Redningstjenesten 
Tindar fra Hnífsdalur stod for 
logistikken og meget af det 
prak tiske arbejde. 

De mange 
sedimentkerner fra 

Drangajökull indeholder 
også et væld af andre 

oplysninger om fortidens 
klima og miljø samt 

den vulkanske 
aktivitet i Island.
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Figur 3
Eksempel på analyseresultaterne 
fra Skorarvatn. Der blev foretaget 
en lang række analyser for at ad-
skille de organisk-rige sedimenter 
fra de ler- og siltholdige sedimenter. 
Endvidere blev der udtaget prøver 
til kulstof-14 datering samt tefro-
kronologi.

en zone med ler og silt efterfulgt af organisk-rige 
sedimenter. Skiftet fra ler-silt til organisk-rige sedi-
menter er dateret til 10.300 år før nu, hvilket mar-
kerer tidspunktet, hvor smeltevandstilførslen til 
søen ophørte, fordi isen smeltede tilbage og ud af 
oplandet til søen (Andreassen, 2015). Det er også 
bemærkelsesværdigt, at vi har fået et 25 cm tykt 
basaltisk tefralag med i kernen fra Skorarvatn. Vo-
res geokemiske analyser af askelaget viser, at det 
er den såkaldte Saksunarvatn-tefra, der stammer 
fra et enormt udbrud i Grímsvötn-vulkansystemet 
for ca. 10.200 år siden.

Sammenstiller man alle data fra tærskelsøerne, 
fremgår det, at isen smeltede tilbage i perioden fra 
ca. 10.000 til 6.000 før nu. Men i modsætning til alle 
andre iskapper i Island ser det ud til, at Drangajökull-
iskappen ikke smeltede helt bort under det Holo-
cæne klimaoptimum fra 8.000 til 5.000 år siden, 
hvor temperaturerne lokalt i Island var ca. 3° C hø-
jere end i dag. Det er muligt, at iskappen smeltede 
bort i slutningen af varmeperioden, for vi ser ingen 
tegn på glacialt smeltevand i de analyserede tær-
skelsøer, men det kan ikke udelukkes, at Dranga-
jökull-iskappen overlevede alle varmeperioderne i 
den nuværende mellemistid. En mulig forklaring på 
den anderledes opførsel kunne være, at sommerte-
mperaturerne lokalt omkring Drangajökull var la-
vere, og der faldt mere vinternedbør i varmeperio-

derne, ligesom det sker i dag, men det må yderlige-
re analyser klargøre. De mange sedimentkerner fra 
Drangajökull indeholder også et væld af andre op-
lysninger om fortidens klima og miljø samt den vul-
kanske aktivitet i Island. Vi planlægger endvidere 
studier af pollen, insektrester og kiselalger fra ker-
nerne for at kunne rekonstruere det lokale klima i 
detaljer og forstå iskappens Holocæne udvikling. 
Endvidere vil der blive foretaget geokemiske ana-
lyser på tefralagene for at bestemme deres prove-
niens samt alder.
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Tærskelsøer

Tærskelsøer er en speciel type søer, som 
kun modtager glacialt smeltevand og 
sedimenter, primært ler og silt — når is-
kappen er i en fremrykket position. 
Derimod vil søerne i perioder, hvor iskap -
pen er tilbagetrukket, ikke modtage glaci-
alt smeltevand, og søens sedimentation vil 
være præget af organisk dominerede sedi-
menter (gytje). Disse skift mellem gråt silt 
og ler og brunlig gytje er tydelige i bore-
kernerne fra søerne. 
Ved at analysere og datere de gytjeholdige 
sedimenter med kulstof-14 metoden er det 
muligt at finde ud af, i hvilke perioder is-
kappen havde en mindre udbredelse end 
den nuværende. Sammenholder man resul-
taterne fra flere lokaliteter, er det muligt at 
få et overordnet billede af, i hvilke perioder 
iskappen havde en udbredelse som den 
nuværende, og i hvilke perioder den havde 
en mindre udbredelse.


