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Om radiometrisk datering av träkol från 
mesolitiska boplatser 

Av Stig Welinder 

Ingrid Olsson är både i tal och skrift out
tröttlig i att undervisa i de svårigheter som 
C 14-dateringar för med sig. Senast i Forn
vännen 1975/3—4 har hon sammanfattat en 
rad tänkvärda punkter. Ytterligare värde
fulla tankar är sammanställda av Peter Emil 
Kaland i Arkeo 1976. Här önskar jag göra 
några kompletteringar utifrån fältarkeologisk 
erfarenhet av mesolitiska boplatser. Krono
login för dessa är inom många områden 
starkt beroende av C 14-dateringar av träkol, 
och kontrollmöjligheterna med andra date
ringsmetoder är kanske sämre än för andra 
typer av fornlämningar. 

Ansvaret för undvikandet av följande två 
svårigheter vid dateringsarbetet anser jag 
främst åvilar den fäl tarbdande arkeologen, 
övr iga av Ingrid Olsson och Peter Emil 
Kaland uppräknade svårigheter är mera av 
metodteordisk och laboratorieteknisk art. 
Kraven på arkeologen kan vad dessa beträf
far knappast gälla annat än kunskap och för
måga att ställa frågor. 

1. Den stratigrafiska utvärderingen av träkol-
provet. Kan provet stratigrafiskt bindas till 
den fornlämning eller de fornsaker som 
önskas daterade? 

2. Förorening genom markprocesser. Ligger 
träkolprovet i en sådan lagerföljd att väsent
liga föroreningar av provet kan antas inte ha 
ägt rum? Väsentligt är här inte bara humus-
imprcgnering och rotinfiltrering utan också 
inblandning av skogsbrand- och svedjeröj-
ningskol från både äldre och yngre tid än den 
miljö som önskas daterad. 

Det kan vara problematiskt att hålla dessa 
båda felkällor isär. Två prover från lunda-
laboratoriets tidiga erfarenheter belyser detta. 
I båda samverkar bristande förbehandling 

och stratigrafisk osäkerhet till ett otillfreds
ställande resultat. 

Lu-43 öbacken, Structure x-40 6960 ± 205 
B.P . 

Träkolet härrör från en grop med enbart 
tidigmesolitiska fynd. Provet var för litet för 
en fullständig förbehandling och utspäddes 
vid mätningen. Resultatet är 1000—2000 år 
yngre än förväntad ålder. Möjligen kan den 
bristfälliga förbehandlingen förklara skillna
den. Eller kan mindre mängder kol av yngre 
ålder ha tillförts gropfyllningen efter den 
mesolitiska bosättningens slut? 

L u - 3 5 Linnebjär 4690 ± 100 B. P. 

Träkolet kommer från en härd inom en bo
plats med tidigmesolitiska fynd och enstaka 
fragment av slipade flintyxor. Förbehandling 
och övrigt som ovan. Provets ålder är 4000— 
5000 år mindre än den mesolitiska bosätt
ningens supponerade ålder. Åldern samman
faller däremot — av en tillfällighet eller ej 
— med åldern hos de enstaka neolitiska före
målen. Det är sannolikt att härden aldrig an
vänts under den mesolitiska bosättningen. 

Dessa båda exempel, som bara är två bland 
många från flertalet laboratorier, understry
ker vikten av att träkol i tillräcklig mängd av 
god kvalitet används, så att en fullgod för
behandling kan genomföras. Svårigheterna 
vid utvärderingen av en lagerföljd enligt de 
båda ovan uppställda punkterna vill jag be
lysa med ett antal exempel ur min egen er
farenhet av datering av stenåldersboplatser. 

Från boplatserna vid västra randen av Bare 
mosse föreligger en serie träkolsdateringar av 
fullständigt förbehandlade prover. Från bo
plats IV kommer prover uttagna i kultur-
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lager på stort djup i fornsjölagerföljden un
der grundvattenytan: 
Lu-231 Bare mosse IV 8970 ± 100 B. P. 
Lu-453 Bare mosse I V 9430 ± 95 B. P. 

Åldrarna ligger rimligt nära förväntad ål
der, som i detta fallet är baserad på C 14-
daterade pollendiagram. För dateringarna 
från Bare mosse V erhölls däremot skillnader 
på 1000—4000 år jämfört med förväntad 
ålder: 

Lu-454 Bare mosse V : l 5170 ± 70 B. P. 
Lu-455 Bare mosse V:2 7860 ± 90 B. P. 

För dessa prover gäller at t en svagare för
behandling än vanligt genomförts. Detta kan 
dock inte förklara hela åldersskillnaden jäm
fört med förväntad ålder. Proverna är ut
tagna i ett ytligt kulturlager över fornsjöns 
nuvarande grundvattenyta. Felet torde vara 
att söka häri eller i en felaktig stratigrafisk 
utvärdering av kollagrens pollenanalytiska 
ålder. 

Från Dalkarlstorp föreligger en provserie, 
som visar hur en falsk ålder på en fornläm
ning kan erhållas. Provet utgörs av sotig 
sand från bottnen av en härdgrop direkt un
der plogdjup på en sandterrass. Sanden dela
des kemiskt och mekaniskt upp i tre fraktio
ner på vilka fyra dateringar utfördes: 
Lu-776 Dalkarlstorp 4 5870 ± 75 B. P. 

Denna fraktion bestod av träkolstycken 
större än 1 mm. Fullständig förbehandling 
men utspädning vid mätningen. 

Lu— 776 :S1 Dalkarlstorp 4, soot, Sample 1 
4 1 5 0 1 6 0 B .P . 

Lu-776 :S2 Dalkarlstorp 4, soot, Sample 2 
4 3 0 0 ± 1 0 5 B . P. 

Denna fraktion bestod av träkol och an
nat organiskt material mindre än 1 mm. 
Ofullständig förbehandling. Då dessa båda 
fraktioners åldrar jämförs är det tydligt att 
en förorening av provet ägt rum genom till
försel av såväl humus som annat organiskt 
material. Den natronlutlösliga humusfraktio
nen ensam gav följande ålder: 

Lu-776 :S2A Dalkarlstorp 4, soot, Sample 2A 
4 7 3 0 ± 7 0 B . P. 

Föroreningen genom humus är således be
tydande. Anmärkningsvärt är dock att till

förseln av icke natronlutlösliga småpartiklar 
synes utgöra en ännu större föroreningskälla. 
Det är kanske alltför tekniskt komplicerat 
och ekonomiskt ogörligt at t ständigt arbeta 
med olika fraktioner ur samma prov. Som 
metodstudie är dock dalkarlstorpserien givan
de. Dateringen av de större träkolbitarna bör 
betraktas som en minimiålder för härdgropen. 

En metodstudie av något annat slag har 
genomförts på Sjövreten, också den liksom 
Dalkarlstorp cn mesolitisk boplats belägen på 
en sandterrass. Dess förväntade ålder är c. 
4500 f. Kr., vilket också en hyggligt sam
stämmig serie dateringar av träkol från härd
gropar visar (se nedan) . Träkol ur kultur
lagret har däremot gett följande åldrar. Pro
verna är uttagna i samma 1 m2-ruta direkt 
ur lagret, det första på djupet 0—20 cm och 
de två följande på djupen 20—30 och 40—50 
cm. 

St-4458 Sjövreten 7 2 5 0 5 + 1 2 0 B . P . 
St-4459 Sjövreten 8 5 2 7 5 ±1 2 0 B .P . 
St-4711 Sjövreten 9 5 6 9 0 ± 1 2 0 B . P . 

De ökande åldrarna med ökande djup an
tyder möjligheten av att yngre kol blandats 
in i lagerföljden uppifrån. Kolet kan härröra 
från skogsbrand, svedjebrand eller kanske 
från en bronsåldersboplats, som avsatt små 
fyndmängder i den eljest mesolitiska boplat
sen. I ett annat fall, de tidigneolitiska boplat
serna vid Hjulberga är föroreningskällan helt 
klar. Boplatserna ligger inom ett barrskogs
område på en rullstensås. Vid inventerings
arbetet påträffades förutom boplatserna tal
rika kolbottnar. Det träkol som inlämnades 
till C 14-datering bestod uteslutande av tall 
från diverse gropar inom boplatserna. Det 
var således att förvänta att det kunde här
röra från kolmilning. Detta bekräftades till 
fullo av en provserie: 

St-5396 Hjulberga 2 M-N/9—10 1975 ± 100 
B . P . 
St-5397 Hjulberga 2 N - O / 8 — 9 3370 ± 1 0 0 
B .P . 
St-5398 Hjulberga 2 G8 590 ± 105 B. P. 

Ett prov bestående av enbart hasselnöts
skal har däremot givit följande ålder, vilken 
helt sammanfaller med den förväntade: 

Lu-1319 Hjulberga 1 4 830 ± 6 5 B. P. 
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Ett försök att dra generella slutsatser ur de 
här refererade dateringsexemplen kan se ut 
sålunda: 

1. Vid C 14-dateringar av stenåldersboplat
ser i minerogena lagerföljder bör träkol ur 
kulturlager, härdar och gropar om möjligt 
undvikas. Detta gäller i synnerhet träkol ur 
lager som genomrunnits av grundvatten och 
ytvatten och som åtminstone periodvis varit 
genomluftade. Den sista satsen är tillämplig 
också för boplatser i organogena lagerföljder. 

2. Vid C 14-datering av stenåldersboplatser 
bör tillräckligt stora prover träkol av god 
kvalitet användas. En artbestämning av pro
vet skall göras före dateringen. 

Betydelsen av artbestämning av träkolet kan 
illustreras av ett sista dateringsexempel av
seende härdgroparna på Sjövreten. Träkol-
sammansättningen i de mesolitiska groparna 
är följande: 

Tall 94 4 88 
Alm 4 95 3 

Hassel 2 2 3 
Björk, al, sälg 1 6 

Denna sammansättning kan tolkas så att 
veden samlats i en vegdationshistoriskt sett 
boreal skogsgeneration på torr mark. Enligt 
pollenanalytiska resultat har den c. 4500 
f. Kr. efterföljts av en atlantisk skogsgenera
tion med ek och lind. Dateringar av kol från 
groparna bekräftar detta inom rimliga grän
ser: 

St-3669 Sjövreten 1 160/270 6540 ± 100 B. P. 
St-4057 Sjövreten 2 162/269 6100± 150 B. P. 

Ett prov ur en grop med inslag av ek (2 % ) 
gav en yngre ålder: 

St-4055 Sjövreten 5 90/280 4645 ± 120 B. P. 

Här är ett praktiskt taget öppet fält för 
ytterligare studier, som kan avhjälpa en del 
av svårigheterna med den stratigrafiska ut
värderingen av ett träkolsprovs tillförlitlighet. 
I Lund har en C 14-datering av träkol från 
en mesolitisk boplats kunnat avstyras, sedan 
provet visat sig innehålla inslag av gran. 

On radiocarbon dating of charcoal from mesolithic settlements 

A series of radiocarbon dated samples of 
charcoal and hazel-nut shells is presented as 
the basis of the following suggestions con
cerning the dating of samples from Stone 
Age settlement sites: 

1. When taking samples for radiocarbon 
dating of Stone Age settlement sites in mine-
rogenic soil, charcoal from culture layers, 
hearths and pits should if possible be avoided. 
This applies especially to charcoal from 
layers pendra ted by subsoil water and sur
face water and which at least periodically 

have been airated. This latter points is also 
relevant for settlements in organic sediments. 
2. With the radiocarbon dating of Stone Age 
settlements, sufficiently large samples of 
charcoal of high quality must be used. A 
species determination of the sample should 
be made before dating. 

The significance of species determination 
of the charcoal can be illustrated by an 
example referring to the hearth pits at Sjö
vreten. The charcoal's composition in these 
mesolithic pits was as follows: 
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Pine 
Elm 
Hazd 
Birch, ålder, sallow 

94 
4 
2 
1 

4 
95 
2 

88 
3 
3 
6 

This composition can be interpreted as 
firewood colleded from a Boreal type of 
analysis, this was followed c. 4500 b. c. by an 
Atlantic forest with oak and lime. Dates of 
the charcoal from the pits confirm this 
within reasonable limits: 
St-3669 Sjövreten 1 160/270 6540 ± 100 B. P. 
St-4057 Sjövreten 2 162/269 6100 ± 150 B. P. 
A sample from one pit with an oak content 
(2 %) gave a younger age: 

St-4055 Sjövreten 5 90/280 4645 ± 120 B. P. 

This is praetically an open field for further 
studies which can supply means for solving 
the difficulties in assessing stratigraphical 
reliability of a charcoal sample. 

In Lund the radiocarbon dating of char
coal from a mesolithic settlement could be 
prevented since the sample contained spruce. 

Dosent Stig Welinder 
Universitetets Oldsaksamling 
Fredriksgt. 2 
Oslo 1 
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