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Benvävnad som analysmaterial 
vid kol-14 dateringar 

Av H . Sellstedt, L . E n g s t r a n d och N . - G . Gejvall 

Denna artikel avser att ge information om resultaten av de C14-date-
ringar av benmaterial, som sedan ett par år pågått vid Laboratoriet 
för Radioaktiv Datering i Stockholm. Det föreligger således för när
varande en möjlighet för skilda vetenskapsgrenar att med hjälp av 
bendateringar kunna lösa en del problem av kronologisk natur.1 Detta 
gäller särskilt vid sådana tillfällen, då det saknas andra organiska ana
lysmaterial såsom ved, träkol och gyttja. Dessutom anser vi en kom
bination av tre helt oberoende variabler exempelvis träkol, ben och 
arkeologisk datering vara av synnerligen stort värde vid framtida date
ringar. En förutsättning för att dylika provserier skall röna framgång 
är att provtagningen sker med minutiös noggrannhet. Det är inte bara 
i Sverige man utnyttjat metoden; även i USA och England har lyckade 
resultat uppnåtts.2-3 

C14-analyserna utförs på benets organiska beståndsdelar, vilka till 
största delen består av kollagen. Kollagenet är ett proteinämne, som 
byggs upp av 19 aminosyror och aminosyrorna i sin tur innehåller det 
kol, på vilket dateringen sker. I genomsnitt ligger proteinmängden i 
ben vid omkring 20 procent, men den kan variera från kroppsdel till 
kroppsdel och även mellan olika djurarter. Kol lagenmolekylen mot
står hydrolytisk (nedbrytande) verkan från enzym med ett undantag 
— kollagenas. Detta enzym produceras av bakterier som tillhör släk
tena Bacillus och Clostridium. 

Åtskilliga kol-14 analyser har utförts på benets karbonatinnehäll, 
vilket representerar benvävnadens oorganiska kolmängd. Vid date-

1 Sellstedt, H., Engstrand, L., Gejvall, N.-G., New Application ot Radiocarbon Dating to 
Collagen Residue in Bones, Nature, 212, 572 (1966). 
2 Oaklcy, K. P., Science, 140, 488 (1963). 
3 Berger, R., Horney, A. G., Libby, W., F., Science, 144, 999 (1964). 
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ringar av detta slag kan man dock inte vara säker på att inte ett jon-
utbytt förekommit mellan karbonatjonerna och benets omgivande me
dium. Andra felkällor som bör nämnas är saprofyternas (svampar och 
alger) samt bakteriernas verksamhet. De har sannolikt möjlighet att 
påverka dateringens resultat med sin kemo- och fotosyntes. Vi anser 
för övrigt att vad som sagts om svamp- och bakterieangrepp på ben 
även gäller ved och träkol. Vidare visar kurvan över atmosfärens kol
dioxidhalt ett skiftande förlopp. Ti l l de kemiska felkällorna måste 
man sedan lägga de inte minst viktiga — nämligen de som kan uppstå 
vid själva provtagningen. Det skulle leda för långt att gå in på de 
senare i denna uppsats, men de får inte glömmas bort vid en genom
gång av kollagenmetodens tänkbara felkällor. 

Benvävnadens nedbrytning och följaktligen även kollagenmängden 
varierar mellan olika fyndställen beroende på markens pH (surhets-
grad), områdets arida och humida natur etc. I detta sammanhang bör 
dock ihågkommas att det avgörande för dateringens slutresultat inte 
är kolets kvantitet utan dess kvalitet. 

Varje bendatering börjar med en noggrann rengöring och under
sökning av provet för att få bort eventuella rottrådar och eliminera 
riskerna för inblandning av främmande proteiner. Detta moment är 
till stor del en mekanisk procedur. Därefter uttages ca 50 mg till kväve-
bestämning vilken utföres enligt mikro-Kjeldahl. Genom kväveanaly
sen har man möjlighet att beräkna proteinmängden i provet. Vanligt
vis används en omräkningsfaktor på 6,25, vilken multipliceras med 
den funna kvävehalten. Två engelska forskare, Eastoe och Courts, har 
emellertid visat att faktorn för kollagen blir 5,36, vilken vi använder 
vid beräkningarna av proteinmängden.4 Känner man sedan till att 
kollagen innehåller omkring 50 procent kol, är det lätt att räkna ut 
hur mycket benmaterial som åtgår, ty det krävs fyra gram rent kol 
för en datering under optimala förhållanden. Tack vare kväveanalysen 
får man upplysning om, huruvida det är möjligt att genomföra date
ringen med den benmängd, som stär till förfogande. På så sätt sparas 
både tid och dyrbar laboratorieutrustning. Det har visat sig, att om 
den ursprungliga mängden benprov ligger mellan 100 och 200 gram, 
en datering så gott som alltid varit möjlig. Man får dock inte tolka 
dessa värden alltför strikt, eftersom mängden protein varierar, vilket 
tidigare påpekats. När provmängden beräknats, vidtager målningen 

4 Eastoe, J. E., Courts, A., Practical Analytical Methods for Conneclive Tissue Proteins, 
1 ondon 1963. 
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av benmaterialet till ett fint pulver, vars partikelstorlek inte över

stiger 300 fi (1 « = 1/1 000 mm). 
Slutligen behandlas provet med 1 M HC.l vid i8°-20° C, tills pH 

håller sig konstant vid värdet 1 under fyra timmar. Detta förfarings
sätt försäkrar oss om att benpulvret blir helt fritt från karbonater. 
Kontroll har skett genom karbonatanalys. Återstoden, vilken innehål
ler kollagen, tvättas upprepade gånger med destillerat vatten och torkas 
därefter vid 40°-50° C. Provet är då färdigt för den rutinmässiga be
handling, som sker med alla kol-14 analyser, där det första steget blir 
en förbränning av kolet till koldioxid. På sin väg fram till räkne-
kamrarna renas och tvättas gasen vid ett flertal tillfällen. 

Under den tid som försök med bendateringar pågått, har analyser 
ullörts på material från både människor och djur. Det har uteslutande 
rört sig om benmaterial frän obrända människoskelett och måltidsav
fall. Huruvida det är möjligt att få fram tillräckligt med organiskt 
material från kremerade ben, kan vi for närvarande inte lämna något 
svar på. 

Resultaten av bendateringarna återges i diagramform och den ar
keologiska dateringen markeras med en lodrät heldragen linje till 
höger om tidskalan. Figur 1 visar tolv olika prov från Västerhus me
deltida kyrkogärd, belägen på Frösön nära Östersund i Jämtland.8 Da
teringar av benmaterial från Skedemosse på Öland redovisas tillsam
mans med analyser från Eketorps fornborg, Öland, i fig. 2.6-7 Två 
.stenåldersboplatser, den ena från Agnsjön i Ångermanland, den andra 
från Västeråstrakten i Västmanland samt gravfältct vid Västerbjärs, 
Gotland, har lämnat bidrag till dessa första bendateringar och resul
taten kan avläsas i fig. 13.' I fig. 4 återges åldersbestämningarna av 
de prover, ved, träkol och ben, som härrör från Hågahögen i Upp
land.0 Benprovernas kol-14 ålder och den arkeologiska dateringen vi
sar i samtliga fall god överensstämmelse. Vi anser således att det för 
närvarande finns möjlighet att med hjälp av benmaterial få en upp-

6 Gejvall, N.-G., Wcsterhus, Medieval Population and Church in the Light of Skeletal 
Remains, Lund 1960. 
' Hagberg, U. K., Fornvännen 5-6, 257 (1961) och The Archaeology of Skedemosse I, Upp
sala 1967, pp. 81, 91. 
7 Stenberger, M., Eketorp's Borg: a Ring-fortress on Öland, Antiquity, 40, nr 157 (1966). 
" Stenberger, M., Dahr, E., IVfunthc, H., Das Grabfeld von I'ästerbjärs auf Gotland, Stock
holm 1943. 
1 Almgren, O., 'Kung Björns hög ' och andra fornlämningar vid Haga, Stockholm 1905. 
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Fig. 1. Kollagendalering och arkeologisk datering visar god överensstämmelse i Väslcrhus-
materialet frän Jämtland. 1. 81-1909 F 555 A, diafys av lärben av människa (880 + 65 B.P., 
A.D. 1070). 2. St-1923 F 555 B, diafys av lårben av människa (775 + 70 B.P., A.D. 1175). 
3. St-1919 F 91, kotor av männska (875 + 65 B.P., A.D. 1075). övriga dateringar utförda 
på revben av människa. 4. 81-2141 F 54 (740 + 65 B.P., A.D. 1240). 5. St-2142 F 225 (650 + 
65 B.P., A.D. 1300). 6. St-2143 F 104 (645 + 85 B.P., A.D. 1305). 7. St-2144 F 171 (1010 + 65 
B.P., A.D. 940). 8. St-2145 F 181 (680 + 60 B.P., A.D. 1270). 9. 2146 F 117 (740 + 60 B.P., 
A.D. 1210). 10. St-2147 F 9 (765165 B.P., A.D. 1185). 11. St-2148 F 177 (750 + 65 B.P., A.D. 
1200). 12. St-2149 F 32 (830 + 60 B.P., A.D. 1120), — Die Kollagcndatierung und die archäo
logische Datierung zeigen beim Västerhusmaterial aus Jämtland gute Obereinstimiming. 
1. Diaphyse eines menschlichen Oberschenkels. — 2. Diaphyse eines weiteren menschlichen 
Oberschenkels. — 3. Mcnschliclier tlalswirbel. — Die iibrigen Datierungen sind auf Grund 
von menschlichen Rippcnknochen ausgefiihrt. 

fattning om åldern på skelettgravar, boplatser och liknande arkeolo
giska företag. Vi hoppas därför att benanalyserna kominer att bli ett 
värdefullt komplement till den arkeologiska dateringen. 

Några analyser tages här nedan upp till närmare diskussion för att 
belysa kollagenmetodens tillförlitlighet. Ett lårben av kalv från Skede
mosse sågades i två delar och behandlades var för sig enligt nämnda 
metod (fig. 2). Resultaten ger vid handen att de båda separat be
handlade proverna erhåller samma ålder (St-1924, St-1930), nämligen 
i76o±7o B.P. (B.P. = before present, dvs. före 1950, det basår som 
Cl4-konferensen i Cambridge enades om 1962). Försöket visar således 
att vår preparationsmetod för benmaterial är pålitlig. Det finns date
ringar av mumier, vilka varit inlindade i bast, där man påvisat god 
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Fig. 2. Kol-14 analyser utförda pä benmaterial frän Skedemosse, Öland, och Eketorp, 
Öland, jämförda med de arkeologiska dateringarna, i. 81-1924 Skedemosse F 1003, proxi-
mal del av lårben av kalv, samma lårben som i St-1930 (1760+70 B.P., A.D. 190). 2. St-
1930 Skedemosse ¥ 1003, clistal del av lärben av kalv (1760 + 70 B.P., A.D. 190). 3. St-1971 
Skedemosse F 805, diafys av lårben av människa (1420+65 B.P., A.D. 530). 4. 81-1975 
Skedemosse F 307, diafys av lårben av häst (1935 + 75 B.P., A.D. 15). 5. St-1977 Skede
mosse F 1018, diafys av överarmsben av svin (1955 + 70 B.P., 5 B.C.). 6. 81-2112 Eketorp 
N 17, diafys av skenben av människa (900 + 70 B.P., A.D. 1050). 7. St-2113 Eketorp M 17, 
roben av människa (1200 + 70 B.P., A.D. 680). 8. St-2115 Eketorp S 13, kotor av människa 
(1240 + 70 B.P., A.D. 710). — C 14 Analysen durchgefiihrt bei Knochenmalerial vom Skede
mosse, Öland und Eketorp, Öland, verglichcn mit den archäologischen Datierungen. — 
1. Proximaler Teil eines Kalbschcnkels, gleicher Schenkel wie in 81.-1930. — 2. Distaler 
Teil eines Kalbschcnkels. — 3. Diaphyse eines menschlichen Schenkels. — 4. Diaphyse eines 
Pferdeschenkels. — 5. Diaphyse eines Oberarmknochens vom Schwein. — 6. Diaphyse eines 
menschlichen Schienbcincs. — 7. Menschlicher Rippenknochen. — 8. Mcnschliche Hals-
wirbel. 
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Eig. 3. Både boplatser och gravtält kan dateras med hjälp av benmaterial. Diagrammet 
visar resultaten av tre prover trän stenåldern. 1. St-2307 Västerbjärs grav 11, revben av 
människa (3930+100 B.P., 1980 B.C). 2. St-1961 Västerås 1, överarmsben av knubbsäl 
(Phoca vitulina) (37751105 B.P., 1825 B.C.). 3. St-1976 Agnsjön AL 100, diafys av lärben 
av älg (Alces Alces) 3660I115 B.P., 1710 B.C.). — Sowohl Wohnplätze wie Gräberfelder 
können mit Hilfe von Knochenmaterial datiert werden. Das Diagramm zeigt die Resultate 
von drei Proben aus der Steinzeit. — 1. Menschlicher Rippenknochen. — 2. Oberarm-
knochen eines KnuppSeehunds. — 3. Diaphyse eines Elch-Schenkels. 

samstämmighet mellan kollagenkolet och kolet frän växtfibrerna.10 Vid 
våra undersökningar har jämförelse gjorts mellan benkollagen och ved 
av ene. Ett hästskelett in situ med en enstör bland revbenen påträffades 
vid utgrävningen av Skedemosse (fig. 5). En kol-14 analys av enstören 
gjordes redan 1962. Dateringarna (St-1095, St-1098) visar att enen inte 
blir äldre än 250 år B.P. Revben från hästskelettet daterades 1965 
med kollagen som analysmaterial (St-1978) och hästens historiska ålder 
blir densamma som enstörens, dvs. < 250 år B.P. Den slutsats, som man 
har rätt att draga av försöket, är att kollagen tycks vara ett lika bra 
analysmaterial för kol-14 dateringar som ved och träkol (jfr fig. 4). 
Måhända blir kollagenet bättre, eftersom man kan bortse från det 
vanliga problemet vid träkolsdateringar — härrör provet från kärn
veden eller inte. Vid en utgrävning i Torshälla kyrka 1966 under 
ledning av Jan Peder Lamm påträffades i grav 18 en brakteat till-

10 Orr, P. O., Berger, R., Science, 148, 1466 (1965). 
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Fig. 4. Ett försök till datering av Hågahögen, Uppland, med utgångspunkt dels frän 
arkeologisk datering dels från kol-14 datering. Olika analysmaterial har använts. Brons
ålderns period IV sträcker sig mellan åren 1100 och 950 f. Kr. enligt O. Montelius (II)11. 
Montelius har ocksä angivit 900-7501. Kr. såsom tänkbar datering (l)12. H. C. Broholm 
daterar period IV till 950-800 f. Kr. (III)13. Med utgångspunkt från mellaneuropeisk kro
nologi daterar E. Baudou period IV i Norden till ca 1000-800 t. Kr., motsvarande Ha B 1 
och Ha B 2 i Sydtyskland (IV)". 1. St-2304 »under kistan» låda 21, bark av tall (28401100 
B.P., 890 B.C.). 2. St-2319 »från kistkonstruktionen» låda o, träflagor av tall (28551100 
B.P., 905 B.C.). 3. St-2305 »trän bottenlagret», träkol av tall, låda 11 (2840+100 B.P., 
890 B.C.). 4. St-2306 schakt IV, låda 7, ben av nötkreatur (27651100 B.P., 815 B.C.). 5. St-
23°9 » 1 ° nivån i roset», låda 13, kranium av nötkreatur (28901 100 B.P., 940 B.C.). — 
Ein Versuch zur Datierung des Hägahiigels, Uppland, mit Ausgangspunkt teils von ar
chäologischer Datierung teils von C 14 Datierung. Verschicdenes Analysenmatcrial ist ver
wendet worden. Die Bronzezeitperiode IV erstreckt sich zwischen den Jahren 1100 und 950 
v. Chr. nach O. Montelius (II)11. Montelius hat auch 900-750 v. Chr. als denkbare Da
tierung angegeben (I)'2. H. C. Broholm datiert die Periode IV 950-800 v. Chr. (III)13. Vom 
Ausgangspunkt der mitteleiiropäischen Chronologie ber datiert E. Baudou die Periode IV 
im Norden auf ca. 1000-800 v. Chr., entsprechend Ha B 1 and Ha B 2 in Siiddeutschland 
(IV)14. — 1. „Unter dem Sarg", Fichtcnrinde. — 2. „Von der Sargkonstruktion", Fichten-
holzsplitter. — 3. „Aus der Bodenschicht", Holzkohle (Fichte). — 4. Viehknochen. — 5. 
Viehschädel. 

11 Montelius, O., Minnen från vår forntid, Stockholm 1917. 
12 Montelius, O., Om tidsbestämning inom bronsåldern, Stockholm 1885. 
13 Broholm, H. C , Danske Oldsager, Yngre Bronzealder, Copenhagen 1953. 
11 Baudou, E., Die regionale und chronologische Einleilung der jungeren Bronzezeit im 
Nordischen Kreis, Stockholm 1960. 
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Fig. 5. Häslskclett in situ med en enslör bland kroppsdelarna påträffat vid utgrävningen 
av Skedemosse, Oland. Knslöiens ålder blir densamma som dateringen av ett av hästens 
revben nämligen < 250 är B.P., vilket ger belägg för att kollagenet kan användas såsom 
analysmaterial vid kol-14 dateringar. Förklaringen till hästens och enstörens samstämmiga 
åldrar får man genom antagandet atl hästen gått ned sig på mossen och sedan har man 
försökt rädda den med hjälp av buskar, vilka skjutits in under hästens buk. Foto U. E. 
Hagberg. — Pterdeskelett in situ mit einem Wacholdcrstamm zwischen den Körperteilen, 
gefunden bei der Ausgrabung des Skedemosse, Öland. Das Alter des AVacholderstammes 
ist dasselbe wie die Datierung der Rippcn des Pferdes, nämlich < 250 Jahre B.P., was 
einen Bcleg dafiir ergibt, dass die Kollagen bei C 14-Datieriingen als Analysematerial ver
wendet werden känn. Die Erklärung fiir das iibereinstimmende Alter des Pferdes und des 
Wacholdcistämmes ergibt sich aus der Annahme, dass das Pferd in den Sunipt versunken 
ist und dass man danach versucht hat, mit Hilfe von Biischen, die man unter den 
Bauch des Pferdes schob, es zu retten. 
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Fig. (i. Torshälla kyrka, gravfynd. Brakteat tillhörande Thorde
mans grupp XX11, varianten med tvekluvet skägg. — Brakteat 
aus der Thordeman-Gruppc XXII, Variante mit zwcigeteiltem 
Bart. 

9 
sammans med skelettet (fig. 6). Om brakteaten har Brita Malmer läm
nat följande utlåtande. »Myntet tillhör Thordemans grupp XXII , va
rianten med tvekluvet skägg. Grupp XXII började präglas omkring 
1360 och kan beläggas ännu i början av 1500-talet. Gruppen är oen
hetlig och dess kronologi tämligen outforskad. Varianten med tveklu
vet skägg bör möjligen hänföras till Albrekt av Mecklenburg (1364-
1389), eftersom ansikten med samma slags skägg förekommer på Al
bi ckts sigill.»18, 16 

Den kol-14 datering (81-2338), som utförts på benmaterial från mitt
partiet av den dödes lårben, ger en ålder av 575+ 100 år B.P., vilket 
omräknat blir A.D. 1375. Exemplet ger liksom många andra belägg 
för att kollagenet sällan eller aldrig uppvisar ett resultat, som hamnar 
utanför de arkeologiska gränsvärdena. Slutligen skall nämnas en kol-
lagenanalys, som gjorts på ett ben tillhörande en 16-årig yngling 
(skeppsgosse?), som påträffades och upptogs sommaren 1966 vid dyk
ningar på platsen för det sjunkna regalskeppet Wasa. Dateringen har 
beteckningen St-2351 och slutar på en G14-ålder av 345 ± 6 0 B.P., dvs. 
A.D. 1605 och regalskeppet sjönk år 1628. 

Zusammenfassung 

Die Verfasser haben in der vorl iegenden Arbeit Resultate einer neuen Verwendung 

der C 14 Dat ie rung bei Skelettmaterial, sowohl von Menschen wie von T ie ren , naeh

gewiesen. Das gänzlich neue dabei ist, was Schweden betrifft, dass wir ad m o d u m 

niikro-Kjeldahl zuerst die Stickstoffmenge bei einem kleinen Te i l der zu unter-

suchenden Knochenproben best immen. Auf diese Weise erfahren wir, e ine wie 

grosse Menge der Probe wir fiir die darauffolgende Analyse zermahlen miissen. 

Durch das Mahlen bis zu einer h inre ichend feinen Korngrösse (max. 300 ,a) u n d 

15 Thordeman, B., Sveriges medeltidsmynt. Nordisk kultur XXIX, 1936, s. 34 f., fig. 58; 

"' Hildebrand, H., Sveriges mynt under medeltiden, Sveriges medeltid 1:2, 1894 (1887), 

f'g- 653-
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eine nachfolgende Behandlung des Knochenpulvers mit i M HC1 unter so langer 
Zeit, class sich darauihin der pH-Wert mindestens vier Stunden bei i konstant 
halt, stellen wir den totalen Wegfall jeden Restes von Karbonkohle sicher, der, 
wie bekannt, in solchen Zusammenhängen durch seine Neigung zum Isotoptausch 
mit umgebenden Einbettungsmedien in höhem Grad als eine Gefahr fiir Konta-
mination angesehen wird. Mit Hilfe unserer Datierungsserien aus der Stein- und 
Bronzezeit, der Eisenzeit und aus dem Mittelalter und der Neuzeit haben wir uns 
während der verflossenen zwei Jahre eine Auffassung iiber die Zuverlässigkeit der 
Methode gebildet und wir glauben bereits jetzt, dass wir schon vor den fortge-
sctzten Versuchen zu ermitteln, inwieweit die Kollagen möglicherweise in irgencl-
einer Form zu einem datierungsstörenden Abbau beitragen känn, ein gutes Stiick 
Weg zu einer Anwendung des Knochenmateriales fiir elie C 14 Analyse vorange-
kommen sind. Da gerade Knochen das gewöhnlichste Fundmaterial bei archäolo
gischen Grabungen ausmachen, haben wir es der Miihe wert erachtet, noch weitere 
Zeit und Arbeit zu einer Verbesserung der Anwendung zu opfern. 


