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Olsson, I. U., 1985. 13C-variationer — deras orsak, storlek och användbarhet. 
(13C-variations — Their Cause, Magnitude and Utility.) Fornvännen 81. Stock
holm. 

The paper discusses various causes of the spread of S13C. values which compli-
cate their use in dietary studies: (1) Different parts of an animal or a plant 
exhibit different 613C values. (2) There is a wide range of S13C values related 
to the different species — even for plants having Cj assimilation. (3) The 
treatment differs so that the various residues will show a range of 813C values. 
This is an obvious risk when samples prepared for dating are used. (4) The 
real uncertainty of values produced before 1982 by some Nordic dating 
laboratories is shown to decrease from slightly över \%c to about 0.4%c. (5) 
Even if the access to food within a population is the same, individuals may 
have different dietary habits, especially when they can choose between marine 
or fresh-water food, meat from land animals or birds in a coastal area, and 
plants. 

Considering the real spread of the Nordic 613C values it must be stated that 
collagen from human bones prepared in Lund for dating purposes can hardly 
be used for conclusions re the diet when two groups of the population in Scania 
have 613C which differs by about \%c. 

Ingrid U. Olsson, Fysiska institutionen. Box 530, S-75I 21 Uppsala, Sweden. 

Med anledning av Welinders (1984) uppsats i 
Fornvännen om "C-variationer i Östersjön har 
behovet av en utredning av "C-värdenas an
vändbarhet aktualiserats. 

I samband med "C-datering har " C -
bestämningar utförts på en mängd prov un
der drygt tre decennier för att möjliggöra en 
korrektion av '*C-bestämningar, normalisera 
till 8 l ! C = -25%c i PDB-skalan, för att kom
pensera för den fraktionering som förekom
mer i naturen. Några laboratorier har givit 
l : ,C-värden för i stort sett alla sina dateringar, 
några för ett urval och några har inga värden. 
Det finns ett antal tabeller och diagram pre
senterade i litteraturen som gör det möjligt 
at t an taga ett "C-värde för de fall när en 
mätning saknas (Lerman 1973; Olsson & 
Osadebe 1974; Olsson 1979 och 1985; Stuiver 
& Robinson 1974; Stuiver & Polach 1977; 

Gulliksen 1980; Johansen et al. 1986; Gupta & 
Polach 1985). 

Man har valt att normalisera till 
S l : , C=-25%c i PDB-skalan därför att det är 
ett typiskt värde för trä, som ursprungligen 
användes som standard i olika "C-laborato-
rier. PDB-skalan har ett karbonat från Pee-
Dee formationen i South Carolina som stan
dard och avvikelsen från dess "C-innehåll ges 
som ett 8-värde och uttryckes i promille (%c). 
PDB-karbonatet har definitionsmässigt S^C-
värdet 0%c. Karbonatet kommer från mollus-
ken Balemnitella americana. 

Den naturliga fraktioneringen fungerar en
ligt termodynamikens lagar så att den blir 
dubbel t så stor för " C som för " C . Exemplet 
med trä ( —25%c) betyder då en skillnad mel
lan karbonat och trä på 50%c i "C motsvaran
de 410 år för prov från samma tidpunkt. Ef-
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tersom vanliga prov kan ha 8"C-värden från 
några promille plus till drygt 30%c minus kan 
de behövliga 8"C-normaliseringama av l 4C-
åldrarna motsvara ett åldersintervall på 580 
år (motsvarande 70%c). För varje material-
slag, t. ex. cellulosa från ett visst trädslag, är 
variationerna mindre och de flesta värdena 
ligger inom ett intervall av ung. 6%c (±3%c 
från det typiska medelvärdet). Å andra sidan 
kan en typisk serie för 8I:!C för vår vanliga tall 
vara — 27,5%c för extrakt, —24,8 för lignin och 

— 22,8 för cellulosa. Borsttallen [Pinus aristata) 
har för lignin enligt 202 bestämningar gjorda 
i USA ett medelvärde på —22,9%c. Eftersom 
olika laboratorier kan ha mer eller mindre 
olika kemiska förbehandlingsmetoder kan 
värdena bero på framställningsprocessen för 
de daterade fraktionerna. Således bör en var
ning framföras för okritisk sammanställning 
av värden från t.ex. "kollagen", eftersom be
teckningen kollagen använts för vitt skilda 
produkter. Ett exempel kan anföras på tre 
submersa växtprov från en sjö, Säynäjälampi 
(Olsson et al. 1983), som ger tre 8 l !C-värden 
från ung. —23 till ung. —33%e. Av dessa ex
empel torde det klart framgå att 81 'C för sedi
ment, t .ex. gyttjor, är synnerligen olämpliga 
för studier av 13C-variationerna hos vattnet 
inom ett speciellt bäcken (t.ex. östersjöbäc
kenet). Ett typiskt intervall för sediment, be
stående av dy eller gyttja, och torv är — 16 till 

— 35%c. Man kan ofta se en viss gång i värde
na beroende på utvecklingen av bäckenet och 
ändringen av miljön (t.ex. en havsvik som 
isoleras och blir insjö och övergår till torv-
mark) och därmed ändrad växtlighet. 

Många gånger har "C-mätningar utförts 
med en statistisk osäkerhet på 0,5 å 1,0 %c. 
O m man normaliserar en "C-mätning blir då 
bidraget till osäkerheten 1 å 2 %c eller 8 ä 16 
år. Noggrannheten har således varit fullt till
fredsställande för dateringsändamål. I och 
med att några hög-precisionslaboratorier har 
växt fram med en statistisk osäkerhet i " C -
mätningarna på ung. 0,2 % skärps kraven på 
S l : lC-mätningarna. Moderna appraturer kan 
mäta med en felmarginal på mindre än 0,1 %c 
De 81 'C-mätningar som anförs här och utförts 
för laboratorierna i Lund, Uppsala, Stock
holm och Trondheim vid Karolinska institu

tet har uppskattats ha en statistisk osäkerhet 
på ung. 0,5 %c. Tidigare mätningar gav sna
rare en total osäkerhet om 0,7 %c eller något 
mer, 1 å 1 1/2 %c (Olsson & Osadebe 1974), 
eftersom mätningarna på gas från olika pre-
pareringar av antracit för bakgrundsmätning
ar gav en fördelning som tydde på en statis
tisk osäkerhet på 0,7 %c och ett bidrag av-
systematisk karaktär som gjorde att sprid
ningen blev icke-normal-förddad. De ±-vär-
den som Welinder (1964) ger i sina tabeller 
(för 5 prov eller färre utom i ett fall med 28 
prov) är därför ett mått på spridningen för de 
aktuella mätvärdena och inte standardavvi
kelse. Ett värde på ± 0 , 1 , 0,2 eller 0,7 uträk
nat på 2 prov ger endast ett mätt på hur lika 
de båda bestämningarna råkade bli. 

För fullständighetens skull bör det nämnas 
at t inga 8 l l tO-värden gavs från Karolinska 
institutet så variationerna i 8 I K O har inte ta
gits med i beräkningarna. Enligt Craig (1957) 
gör en variation på ±3,5 %c i 8 l 8 O±0, l %c i 
8 l !C-värdet . Han ger en ekvation, där sista 
termen ger denna korrektion: 

81SC = 1,0676 8„„„ -0 ,0338 8 , K O 
De 69 värden som Olsson och Osadebe 

(1974) använde för utvärdering av osäkerhe
ten gav i medeltal 8 " C = - 2 3 , l % c . 69 av 105 
då förbrända antracitprov hade mätts från 
laboratoriets start fram till januari 1972. Från 
december 1972 fram till våren 1975 blev me
delvärdet - 2 3 , 7 %c. Från hösten 1975 till slu
tet 1982 blev det - 2 3 , 3 %c. Då förelåg totalt 
110 antracitprov. Detta urval i tiden ger sken
bart mycket god stabilitet men väljes t.ex. 
perioden maj 1971 till våren 1975 fås medel
värdet —24,1 %c för 14 bestämningar. Värde
na har erhållits genom att proven jämförts 
med oxalsyrorna som bränts i Uppsala. Den 
första bestämdes av Craig till —18,97 %c i 
PDB-skalan. Det visade sig senare att en kor
rigering av resultatet måste göras så värdet är 
egentligen —19,2 %c. Denna oxalsyra har 
mät ts av Mook till —19,1 %c. Mook mätte 
också oxalsyra 2, 5, 6 och 7 till - 1 9 , 3 %c, 
- 19,2 %c, - 19,6 %c resp. - 1 9 , 4 %c. Eftersom 
vi ansett det helt tillfredsställande för date
ringsverksamheten att använda vilken som 
helst av våra oxalsyror som substandard, ef
ter jämförelser i Stockholm, kan meddvärde-
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na vara något påverkade av de olika oxalsy
rornas värden. Normalisering har oftast ut
förts, men inte för vartenda resultat. Ett upp
givet värde från Uppsala om —23,1 %c bör 
således korrigeras till —23,3 %c på grund av 
Craigs korrektion. Motsvarande gäller för al
la mätningar i Stockholm för Uppsalas labo
ratorium. Anmärkningsvärt är också att två 
mätningar i Göteborg på oxalsyra (nr 1 och 
5) och tre på antracit, som ej mätts tidigare i 
Stockholm, gav värden som i medeltal ligger 
drygt 0,5 %c förskjutna mot värdena från 
Stockholm trots korrektionen i Göteborg för 
syreisotoper enligt Craig. När vi har fler vär
den kan detta studeras bättre. De tre antracit-
proven har gett 81!C-värden från —24,3 till 
— 24,0 %c med 8-värden för syre som skiljer 
sig mycket lite från de för oxalsyran. Vid en 
internationell jämförelse anordnad av IAEA i 
Wien låg värdena från Göteborg mycket väl 
till. Det sagda får därför tills vidare tagas som 
en varning att man inte bör draga vittgående 
slutsatser av små skillnader i 8-värden. 

''C-assimilation och dess konsekvenser för födan och 
avspegling i ben 

Omkr ing år 1970 blev man medveten om de 
båda assimilationsvägarna C ( (Calvin) och 
C4 (Hatch-Slack), vilka leder till S"C-värden 
omkring —27 respektive —13 %c. Dessutom 
förekommer en tredje, CAM (Crassulacean 
Acid Metabolism), som ger ett värde där
emellan men med mycket stor spridning, ef
tersom värdet i hög grad beror på växtförhål-
landena, C,-plantorna är de som normalt 
förekommer i vår del av världen. De för våra 
diskussioner viktigaste C4-plantorna är majs, 
sockerrör och Sorghum spp. De flesta CAM-
plantorna är succulenter. Dessa och C4-
plantorna använder båda assimilationsvägar
na. När det gäller vattenväxter blir situatio
nen mer komplicerad eftersom koldioxiden i 
luften, vattnet eller sedimentet kan användas 
och även kolet i det lösta bikarbonatet. Detta 
är rikare på l !C än koldioxiden. Om man ger 
djur kontrollerad föda kan man se att varje 
organism far ett "C-innehåll som beror på 
födans. Det blir således ett slutresultat som 
beror på förhållandena för medlemmarna i 
näringskedjan. Det enklaste fallet påpekades 

av Vogel vid uC-konferensen 1976 (Vogel och 
van der Marwe 1977). Det möjliggjorde en 
datering av när man i New York State börja
de odla och äta majs. Ett annat fall påpekades 
av Tauber (1981, 1983), som kunde påvisa att 
kollagen från människor från mesolitiska 
kustboplatser hade ett nC-innehåll mycket 
nära det för eskimåer från sen tid. Därmed 
kunde han påvisa att man med hög sannolik
het ätit betydligt mer fisk i Danmark under 
mesolitisk tid än vad man antagit tidigare. 

Welinder (1984) återger medelvärdet 
- 2 1 , 7 ± 3 , 0 %c ur Gulliksens värden för 25 
terrestriska djur, inklusive 2 prov från män
niskor. Laboratoriet i Uppsala har endast ett 
fatal resultat publicerade: tre värden mellan 
- 2 2 , 0 och —23,5. Vidare citerade Welinder 
medelvärdet om — 16,4± 1,1 %c för 19 marina 
djur, huvudsakligen valar, ur Gulliksens upp
sats. Laboratoriet i Uppsala (Olsson m.fl. 
1974) gav medelvärdet —17,0 för 23 valprov 
med värden inom området —13 till —21. En 
senare sammanställning (Olsson 1979, 1985) 
ger medelvärdet för 36 valprov till —16,5 %c. 
Det bör dock framhållas att olika behand
lingsmetoder, som leder till olika slutproduk
ter, kan påverka 8"C-resultaten. De ± -
värden, som givits av Gulliksen ger den statis
tiska spridningen på 8"C-värdena. Värden 
från fyra säldateringar återgivna av Welinder 
(1984) ligger mellan —15,5 och —17,7 under 
det att Olsson (1980) publicerat 4 resultat 
med medelvärde på —15,5 %c. Två av dessa 
från östersjöbäckenet, Phoca hispida och Phoca 

foetida, har 8"C = - 18,0 och - 16,2%c. 

Vissa undersökningar visar också att det i 
en population kan förekomma skillnader mel
lan könen i "C-värdena (Bumsted, 1984). 
Spridningen för männen är annorlunda än för 
kvinnor. Ehuru tillgänglig föda varit gemen
sam, och i någon mån kan studeras tack vare 
avfallet, kan intaget av föda, dieten, vara oli
ka. Dessutom bör dieten ha varierat under 
levnadstiden. Den degradation som benres
terna undergår kan också påverka resultatet 
så att det 8-värde vi nu mäter kan skilja sig 
från det 8-värde de levande människorna ha
de. O m vi bortser från C,-plantorna för de 
skandinaviska proven har vi egentligen ett 
komplicerat 4-komponentsystem bestående 
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av C,-växter, terrestriskt kött, marin föda 
(t .ex. val, säl, fisk och skaldjur) samt insjöfö
da (fisk). Av allt att döma saknar vi ännu i 
mycket hög grad 8"C-värden från fisk. 

Reservoareffekt 

Reservoardfekten är nära förknippad med 
8 l !C-värden och -normalisering. Ehuru vi i 
första approximationen räknar med så snabb 
utjämning över jordytan av variationer i pro
duktionen av " C att det normalt kan antas att 
det är en och samma l4C-halt i terrestriskt 
material vid varje tidpunkt måste i vissa fall 
hänsyn tas till avvikelser. Halten "C är 
uppenbarligen aningen lägre på södra halv
klotet än på norra. En lokal effekt har påvi
sats i vulkaniska områden på grund av inak
tiv koldioxid, som kommer från jordens inre. 
Denna effekt kan vara stor men givetvis i 
vissa områden så liten att den är knappt mät
bar inom felgränserna. En tredje reservoaref
fekt har uppmät ts för vatten, såsom hav och 
sjöar. Den beror delvis på en viss tröghet i 
utbytet mellan atmosfär och vattenytan samt, 
när det gäller hav, mellan den stora djupvat
ten-reservoaren och den betydligt mindre 
ytvatten-reservoaren. När det gäller sjöar kan 
även grundvatten med löst kalk och därmed 
låg "C-halt tillföras sjön. Men även grund
vatten, som varit utan kontakt med atmosfä
ren under lång tid och sålunda "åldrats" , kan 
ge ett tillskott till sjön och ge upphov till en 
reservoareffekt. Man inser att även brackvat-
ten normalt har underskott av l4C, d.v.s. har 
en reservoarålder. Dessutom är det uppen
bart att förhållandena i en sjö blir komplice
rade och att rescrvoaråldern kan variera myc
ket mellan olika sjöar, under det att utjäm
ningen i haven gör att stora områden har 
ungefär samma reservoarålder, men att vissa 
trender föreligger (Olsson, 1984). Det värde 
från Gulliksen (1980) som Welinder (1984) 
anför är inte någon reservoarålder utan den 
effekt på resultat som normalisering för 8"C-
värdet har. Det värde på plantor från Berg
lund som Welinder återgivit har ej 8"C-nor-
maliserats. Det värdet och Mörners, återgivet 
av Welinder, har reviderats tillsammans med 
andra av Olsson (1980). Reservoaråldern för 
havsvatten kring Sverige är 320 år. Denna 

ålder skall subtraheras från en till —25 %c 
"C-normaliserad ålder för att fa en l4C-ålder. 
Reservoaråldern för de nämnda plantorna sy
nes dock bli något lägre än för skal och ben. 
Fler prov behöver undersökas. I detta sam
manhang kan det också nämnas att man vid 
eventuella kalibreringar måste ta hänsyn till 
den dämpande effekt som vattensystemet har 
vad beträffar de snabba fluktuationerna i at
mosfärens "C-halt . Vidare bör man försöka 
särskilja reservoareffekt och förorening. 

Naturlig spridning av SliC-värden 

Det nämndes ovan att olika delar eller frak
tioner av en växt hade olika "C-innehåll. Det 
har visat sig att våra träds blad ofta har 8"C-
värden mellan —27 och —30 %c. De gräsprov 
laboratoriet i Uppsala har (att analyserade 
ser ut att ha ett något större "C-innehåll, men 
en noggrann analys erfordras beträffande 
växtplats och arter. Man kan alltså inte ute
sluta att ett bruk av löv i stället för gräs för 
utfordring av kreatur skulle ge ett litet, syn
nerligt svårbestämt, utslag även hos befolk
ningen. Vi vet också att 8"C varierar under 
året i atmosfären men att variationerna i blad 
och lignin och cellulosa ser ut att vara större. 
Genom att dessa följer varandra är det svårt 
att förklara variationerna som ett entydigt 
resultat av olika kemiska sammansättningar 
under året. Det finns också resultat som visar 
på en variation på mer än ± \%c med rikt
ningen inom en årsring under det att variatio
nerna inom cn fiber är betydligt mindre. För
sök har gjorts att korrelera 8"C-variationerna 
med temperaturvariationerna. Eftersom kon
stanterna i jämviktsekvationerna för termo
dynamiska processer är temperaturberoende 
ligger detta nära till hands. Man har också 
försökt använda "C/ l 2C-variationerna i trä 
som en temperaturindikator. l ( iO/"'0-förhål-
landet användes ju som en termometer för 
havsvattnets temperatur under gångna tider. 
Man mäter då på skal av en och samma 
foraminiferart. Ett grundvillkor är att så kor
rekta isotopförhållanden i källan som möjligt 
användes. På liknande sätt har man försökt 
använda vätets isotoper, deuterium och van
ligt väte, för studium av klimatvariationer. På 
grund av den stora relativa skillnaden i vikt 
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mellan isotoperna av de lättare elementen 
lämpar sig dessa bäst för studier av tempera
turberoendet. 

Det föreligger studier av olika organ hos 
människor. En individ gav för 11 organ vär
den mellan - 2 1 , 0 5 och -25 ,59 . Blodet var 
rikare i "C än dessa organ. I den undersök
ningen var mätnoggrannheten ±0,03 %c, men 
reproducerbarheten i hela proceduren inklu
sive förbränningen var ung. 0,2 %c (Lyon & 
Baxter 1978). 

I kustnära områden och vid vattendrag 
med lax måste man räkna med att såväl " C -
koncentrationen som "C-koncentrationen i 
människans kollagen kan variera avsevärt 
med tillgången på vissa smådjur, musslor, 
fisk och en del fåglar. Laxen t.ex. är en fisk 
som tidvis lever i havet och tidvis i färskvat
ten och reservoaråldrarna kan därför skilja 
sig. Musslor, t .ex. Mylilus, filtrerar vattnet för 
att fä tillgång till föda. Vid kusterna tillföres 
ofta suspenderat terrestriskt material med 
varierande ursprung, som blandas med au-
toktont material i marin miljö. 

Som en följd av att isotopinnehållet reflek
terar dieten bör inte bara marina djur utan 
även människor, som äter fisk och skaldjur, 
liksom isbjörnar och andra djur ha en reser
voarålder. Människans föda varierar starkt 
med bosättningsområde men troligen även 
inom en population. Stora utslag erfordras för 
at t slutsatser skall kunna dragas beträffande 
våra förfäders kostvanor. 

T a u b e r (1983) anser sig ha en total osäker
het av omkring 0,7 %c men en statistisk osä
kerhet på själva mätningen på 0,3 %c. Han 
har använt Longins metod för att framställa 
kollagen under det att de skånska prover som 
Welinder har sammanställt har genomgått 
något olika behandlingar. Proven från Lödde
köping med ett par undantag hade ej behand
lats med NaOH.(Håkansson, 1979, 1980) De 
flesta av de övriga proven var brända för mer 
än 10 år sedan då den totala osäkerheten 
uppskattades till 1 å 1 1/2 %c för varje enskilt 
prov av Olsson och Osadebe (1974). 

Det torde stå klart att tolkning av 8"C-vär-
den i skelettrester för studier av kostvanor är 
ett delikat problem. "C-mätningarna bör 
kompletteras med mätningar på andra isoto

per, studier av avfallet och levnadsvillkoren 
helt allmänt. Tillvägagångssättet vid prepe-
rationen saknar inte heller betydelse. Provens 
kondition bör också tas i beaktande. En an
nan stabil isotop, "N, har också använts för 
studier av diet (Schoeninger, Niro & Tauber 
1983). Ännu föreligger endast ett (åtal upp
satser i ämnet så här behövs betydligt mer 
forskning. 

Värden på benmaterial från människor i Skåne 

Håkansson har använt olika metoder för ex-
traktion av kollagen. Den, som han kallar, 
nya metoden introducerades i stort sett på 
hösten 1974 (Håkansson 1976). Proven från 
Hagestad, Tågarp , Näsum, Tommarp och 
Valleberga har behandlats enligt den gamla 
metoden. Proven från Löddeköping med un
dan tag av Lu-1081 och Lu-1543 erhöll ingen 
NaOH-behandl ing (Håkansson 1976, 1979, 
1980). Proven från önsva la (Håkansson 
1982) behandlades ej heller med N a O H med 
undan tag av Lu-1794 och Lu-1795. Welinder 
har i sin sammanställning medtagit de tre 
yngsta proven frön önsva la men ej de från 
1200-1500 BP. Lu-1081 och Lu-1543 har 
8 1 : ! C = - 1 8 , 5 resp. - 1 8 , 2 %c under det att 
medelvärdet för alla 28 proverna är —18,4 %c 
för Löddeköping. Lu-1794 och Lu-1795 har 
8 " C = - 1 8 , 8 resp. - 1 8 , 1 %c under det att 
medelvärdet för de sju proven från önsvala 
ä r - 19,0 %c. 

På hösten 1982 slutade R. Ryhage vid Ka
rolinska Institutet att göra "C-bestämningar 
åt "C-laboratorierna. Därefter har O. Gus
tafsson under E. Olaussons ledning vid inst. 
för marin geologi i Göteborg hjälpt "C-labo
ratorierna. Eftersom en bättre masspektrome-
ter använts i Göteborg har den statistiska 
noggrannheten för själva mätningen blivit 
bät tre . R. Ryhage byggde om sin spektrome
ter i mitten av år 1975 men redan innan dess 
räknade vi med något bättre värden än tidi
gare — ung. ±1 ,0 %c från 1967 och aningen 
bät t re om endast prioden från 1971 medtages; 
efter 1975 kan vi räkna med ±0,4 %c—inklu
sive förbränningen i Uppsala. Resultaten 
bygger på ungefär 30 antracitprov i vardera 
satsen (från hösten 1967 till våren 1975 resp. 
slutet av 1975 till hösten 1982). Prov med 
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lägre nummer än Lu-1081 torde ha något 
sämre statistik än senare mätta prov eftersom 
listan där Lu-1081 återfinnes omfattar prov-
mät ta i stort sett till oktober 1975. Laborato
riet i Stockholm har uppgivit osäkerheten 
som ± 0 , 5 %c på de tre proven från Aggarp. 

Welinder har med reservation försökt an
vända 8"C-värden på kollagen för att se om 
de kunde användas för studier av dieten un
der gångna tider. Ur resultaten för 15 skånska 
prov (Welinder 1984, Tabell 1) från 1840 BP 
till 4920 BP uppdelade efter kustboplatser 
och inlandsboplatser ser han en liten skillnad 
som skulle tyda på större fiskkonsumtion nära 
kusten. I tabellen har han inte tagit med ett 
prov, Lu-1834 från Skateholm, 6240 BP, som 
har 8 " C = - 2 0 , 1 %c. Medelvärdet för kust
boplatserna blir —18,7 och det för inlandet 

— 19,7 %c på 10 resp. 5 prov. Med uppskatt
ningen av totala osäkerheten för varje enskilt 
prov på 1 %c får man en ganska god statistisk 
fördelning av dessa värden. Sju av proven, de 
från Hagestad, som mättes först och är från 
3380 tilf4540 BP, har S"C mellan - 1 7 , 2 och 
— 19,5 %c med ett medelvärde på - 1 8 , 3 %c. 
För denna grupp ser också osäkerhetsupp
skattningen ut att vara rimlig. Det bör påpe
kas att antalet värden är i minsta laget för en 
statistisk analys i detta och andra fall. Vid 
studier av 8"C-värden som funktion av ålder 
ser det ut som om de högsta "C-halterna 
enligt Welinders tabell 1 återfinnes omkring 
4400 BP, men eftersom samtliga värden i ta
bellen ligger inom området —17,2 till —20,8 
%c, måste reservationer göras. 

De medeltida proven Welinder medtagit i 
sin tabell 2 ger för kustboplatsen medelvärdet 
— 18,4 %c under det att det blir - 1 9 , 5 %c för 
inlandsboplatserna. Löddeköpingsproven är 
mät ta sedan masspektrometerns värden för
bät t rades. Spridningen på dessa resultat ger 
en osäkerhet motsvarande ung. 0,4 %c för var
je enskilt prov. Det är samma osäkerhet som 
vi fatt i Uppsala på antracitprov. Frekvens
kurvan är något sned. 

De (öreliggande 8"C-värdena från Lund 
på kollagen bör inte under några omständig
heter jämföras med värdena från Hallarums 
mosse (Welinder 1984). Kollagenvärdena 
kan dock indikera en viss fiskdiet. Om värdet 

—16 %c tages för marina fiskar, —22 %c för 
terrestriskt kött och —27 %c för plantmateri-
alet fås ett 3-komponentsystem. I detta har 
varje komponent en naturlig variation på mer 
än någon promille beroende på art etc. Om 
insjöfisk inkluderas fås ett 4-komponent-
system. En skillnad på 1 %c mellan värdena 
för kust och inland är således mycket svårt att 
tolka. Det faktum att proven preparerats för 
"C-mätn ing och att preparationsmetoderna 
varierat bör också medtagas i diskussionerna. 
I "C-laboratoriet i Uppsala har vi sett hur 
8 l !C-värdet varierat när olika behandlingar 
använts inom laboratoriet och när våra resul
tat jämförts med andra laboratoriers på sam
ma benmaterial. Det kan till en del bero på 
kvarvarande föroreningar, till en del på de-
gradation i naturen och till en del på vilka 
komponenter som är kvar efter förbehand
lingen. 
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