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Isdekket over Svalbard under siste istid (fra ca 30 000 til 11 700 år siden) har vært 
omdiskutert både når det gjelder tykkelse, utstrekning og tida det tok for isen å smelte. I 
dette doktorgradsarbeidet er det samlet inn data fra tidligere uutforskede høytliggende 
innlandsområder av Spitsbergen for å kunne øke kunnskapen om svalbardisens egenart. 
Funn viser at de indre delene av isdekket i nordre Spitsbergen startet å smelte flere tusen år 
tidligere enn man har antatt, nærmere bestemt for mellom 25 og 20 ooo år siden. 
Nedsmeltingen av isdekket varte lenge og tilbaketrekningen av isen fra de ytterste 
lavtliggende områdene tok ikke til før rundt 15 000 år siden. Nedsmeltinga av isen i de 
nordlige fjordene pågikk i flere årtusener mellom 25 og 11 000 år siden.  
 
Foruten å gi mer kunnskap om Svalbards isdekke under siste istid har arbeidet også vist at 
de alpine toppene i Nordvest Spitsbergen som de framstår i dag, er overraskende gamle og 
har overlevd de siste glasiale sykluser uten særlig modifisering. Tvert imot har de siste 
glasiasjonene beskytta og konservert de høytliggende områdene av den alpine topografien. 
Dette er en av de første gangene noe slik har blitt påvist for alpin topografi. Resultatene 
indikerer i tillegg at fjelltoppene i Nordvest Spitsbergen har vært dekket av is mye lenger 
enn de har vært isfrie i løpet av de siste én million år.  
 
Lange feltkampanjer i spektakulære, men ugjestmilde og avsidesliggende deler av 
Spitsbergen har muliggjort en unik datainnsamling.  Det har blitt tatt prøver av flyttblokker, 
steiner som breen har frakta med seg fra et sted til et annet, og fast fjell over hele nordre 
Spitsbergen for eksponeringsdatering. Eksponeringsdatering forteller oss når isen forsvant 
fra steinen eller fjellet som vi har tatt prøvene fra, altså når området ble isfritt. Foruten de 
vitenskapelige publikasjonene har det også blitt laget to NRK-dokumentarer fra 
feltarbeidene som er gjort i forbindelse med doktorgradsarbeidet.  
  


