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Bakgrund 
2016 rapporterades ett stort antal skadade och oregistrerade kulturlämningar i det aktuella området 
på Andåsflyet till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Skadorna hade tillkommit i samband med att 
området nyligen avverkats och markberetts. Skadorna rapporterades av skogsbolaget Stora Enso 
via arkeolog Lars Inge Lööv.  
 
2017-03-27 tog Länsstyrelsen i Jämtlands län beslut (dnr 431-7276-2016) om att en arkeologisk 
förundersökning i form av skadedokumentation skulle göras på de lämningar som nämnts i Stora 
Ensos rapport. 
 
Den arkeologiska förundersökningen utfördes 2017-05-29 av Jamtlis arkeologer Karl-Johan 
Olofsson och Annabell Rahm. Lämningarna bedömdes var för sig utifrån Riksantikvarieämbetets 
tregradiga skala: Ringa åverkan (1), skada (2) och grov skada (3). Samtliga berörda lämningar fick 
skadeklassificering 3, grov skada. Vid rapporteringen av skadorna till Länsstyrelsen gavs också 
förslag på vidare åtgärder med olika ambitionsnivå (Olofsson 2017b). Förslagen skrevs om till en 
undersökningsplan som sändes över till Länsstyrelsen 2018-03-08 och hade diarienummer 158-
2016-F5CC. Undersökningsplanen gällde samtliga skadade lämningar.  
 
Utifrån skaderapporten och undersökningsplanen beslutade Länsstyrelsen att ge bidrag till en 
undersökning av en kolningsanläggning (Älvros 749) och en blästplats (Älvros 750). Beslutet togs 
2018-07-02 och hade diarienummer 431-1813-2018. Undersökningen utfördes under sommaren 
2018 av Jamtlis arkeologer Kristina Jonsson och Annabell Rahm.  
 
Arbetet med dateringen av kolningsanläggningen och blästplatsen gick snabbare än vad 
arkeologerna hade räknat med, i samråd med Länsstyrelsens arkeolog Olle Hörfors beslutades att 
ytterligare tre lämningar skulle dateras. Tre fångstgropar valdes ut efter förslag i Jamtlis 
undersökningsplan, Älvros 755 (sydligaste gropen i systemet), Älvros 758 och Älvros 760 (även där 
den sydligaste gropen i systemet). Hörfors tog beslutet muntligen över telefon i september 2018.  
 

 
Figur 1. Andåsflyet och de undersökta lämningarna markerade mitt i bild.  
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Figur 2. Översiktsbild över Andåsflyet och de lämningar som berörs av undersökningen. Turkosa prickar markerar de undersökta 
lämningarna. Rosa prickar, linjer och ytor markerar övriga registrerade lämningar i området.  
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Forskningsläge 
Lämningstyperna på Andåsflyet är bland de vanligast förekommande lämningarna i Härjedalens 
kommun. Kunskapen om framförallt blästplatser och kolningsanläggningar har ökat markant på 
senare år, bland annat tack vare de revideringsinventeringar som Jamtli genomförde 2014–2016 
kring Ljusnans dalgång (Olofsson 2017a). Innan inventeringarna började fanns 450 registrerade 
lämningar inom området, när inventeringen var över hade 2313 nya lämningar tillkommit. Största 
delen av dessa nya lämningar består av kolningsanläggningar och blästplatser. Kolnings-
anläggningarna är både rester av resmilor och liggmilor.  
 
Under de år som revideringsinventeringarna pågick noterade arkeologerna att det fanns en 
geografisk korrelation mellan järnframställningsplatser nära byar med medeltida belägg och 
kolbottnar efter liggmilor (Olofsson 2017a). Dateringar som gjorts på senare år har bekräftat att de 
ofta är samtida, t.ex. har Jamtli undersökt en liggmila och en nära belägen blästplats i Byvallen, strax 
väster om Sveg, som båda två daterades till början av 1400-talet (Edvinsson 2015). Efter 
reviderings-inventeringarna kunde man också visa på att blästplatser som låg längre ifrån det 
tätbebyggda Ljusnanområdet inte i samma utsträckning ligger nära kolbottnar efter liggmilor (se 
figur 3). I vissa fall, som t.ex. på Andåsflyet, finns istället en kolbotten efter resmila.  
 
Kolbottnar efter resmilor i Härjedalen visar, till skillnad från liggmilor, tecken på att vara moderna. 
Resmilor förekommer inte i första hand i närheten av en järnframställningsplats utan finns spridda 
över ett betydligt större område (se figur 4). De finns nära stigar och vägar som ofta syns tydligt på 
1900-talets kartor och även på underlag från idag, så som t.ex. ortofoton eller hillshade-data. Ofta 
finns det även rester efter kojor i närheten av resmilorna, något som aldrig förekommer i närheten 
av liggmilorna. Det finns även skillnader i vilken typ av vegetation som finns på de olika 
kolbottnarna. Resmilor är ofta täckta av tätt stående unga barrträd medan det på liggmilor ofta 
finns större träd eller till och med gamla övermossade stubbar. Skillnaderna tyder på att resmilor 
är den typ av kolningsmetod som framförallt brukats i senare tid (Olofsson 2015). De 14C-
dateringar som Jamtli gjorde i Byvallen tyder också på detta då en resmila fick en datering som visar 
att den brukats betydligt senare än den närbelägna järnframställningsplatsen och liggmilorna 
(Edvinsson 2015). 
 
En fäbodvall vid namn Andåsen ligger idag 2 km söder om Andåsflyet och området med de berörda 
lämningarna. En gård nämns för första gången på Andåsen i de skriftliga källorna i ett brev från 
den 22 december 1608 (Härjedalsbreven). I brevet ska Oluff Olufsen byta gården mot en annan, 
och där nämns också att han i sin tur ärvt gården av sin mor. Det är därför inte ett allt för långsökt 
antagande att gården fanns redan under 1500-talet. Andåsen nämns senare i Svegs tingslags 
domböcker från 1682, då som fäbod. Fortfarande idag benämns Andåsen som fäbod, även om 
stugorna nu brukas som fritidsstugor. Ett stenkast ifrån den gamla fäbodvallen löper ett 2,5 km 
långt pärlband med fångstgropar och fångstgropssystem mot NNO. Bland dessa finns groparna 
som valts ut för denna undersökning. De dateringar som hittills gjorts i Jämtlands län visar att jakt 
med fångstgrop ökade i betydelse 2000 f.Kr. och kulminerade i anläggande under 1000-talet och 
1500-talet. Att datera de aktuella groparna ger inblick i hur landskapet nyttjats i olika tider och även 
hur länge man uppehållit sig kring Andåsen och Andåsflyet. Även de andra verksamheterna 
(järnframställningen och kolningen) kommer kunna relateras till gården på Andåsen, vilket kan ge 
en klarare bild över hur landskapets resurser utnyttjats i olika tider.  
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Figur 3. Orange polygon är det område som revideringsinventerats av Jamtlis arkeologer under åren 2014, 2015 och 2016. Röda 
prickar är blästplatser eller blästbrukslämningar och svarta kryss är liggmilor, mellan vilka det på vissa platser syns en tydlig 
korrelation. De inringade områdena är platser där blästplatser hittats utan närhet till liggmila, och dessa har därför tolkats som yngre än 
medeltida. (Bild från Olofsson 2017a). 
 

 
Figur 4. Distribution av dagens kända resmilor, liggmilor och blästplatser inom det område som revideringsinventerades 2014–2016. 
Resmilorna är betydligt fler i antal och ligger mer utspridda än liggmilor. Blästplatserna följer liggmilornas mönster snarare än 
resmilornas.  

Älvros 750 
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Syfte 
Projektets syfte var följande: 
1/ Att datera resmilan Älvros 749 för att sätta den i relation till blästplatsen Älvros 750 och 
anläggandet av Andåsen. 
2/ Att datera blästplatsen Älvros 750 för att sätt det i relation till resmilan Älvros 749 och 
anläggandet av Andåsen. 
3/ Att datera fångstgropar för att även sätta dessa i relation till de övriga lämningarna på Andåsflyet 
och anläggandet av Andåsen. 
 
Metod 
Undersökningarna har skett i enlighet med Länsstyrelsens beslut och den undersökningsplan som 
Jamtli upprättade. Små schakt har öppnats i varje lämning, stora nog för att ta prover för datering. 
Om inget daterbart material hittats i det första schaktet har ett nytt schakt öppnats på annat lämpligt 
ställe i anläggningen. I järnframställningsplatsen öppnades ett större schakt för att tydligare kunna 
se eventuella lagerföljder samt för att komma tillräckligt djupt ner i slaggvarpet för att komma så 
nära de äldsta delarna som möjligt. Återställande av lämningarna har skett genom att ta bort ris 
som blivit kvar från avverkningen, detta har skett med handkraft eftersom inga maskiner använts 
under detta arbete. Fångstgroparna avsöktes med metalldetektor innan undersökning men inga 
fynd framkom. De undersökta anläggningarna har fotograferats med drönare och handhållen 
kamera samt dokumenterats genom handritning i plan och sektion. Ritningarna har i efterhand 
digitaliserats i GIS.  
 
Avvikelse från undersökningsplanen 
Eftersom arbetet gick snabbare än väntat fanns medel över av det bidrag som Länsstyrelsen givit 
Jamtli. Länsstyrelsens arkeolog Olle Hörfors gav därför tillåtelse till att tre fångstgropar skulle 
dateras på samma sätt som blästplatsen och kolningsanläggningen. Olle Hörfors godkände 
avvikelsen muntligen över telefon i mitten av september 2018. De fångstgropar som valdes ut för 
undersökning var Älvros 755 (endast den sydligaste gropen i systemet), Älvros 758 och Älvros 760 
(även där endast den sydligaste gropen i systemet).  
 
Utförande 
Älvros 749 Kolningsanläggning 
Kolbotten efter resmila. Lämningen rensades från ris och rester från skogsavverkningen. I varje 
väderstreck placerades ett fotokryss ut för att underlätta rektifiering av bilder som togs med hjälp 
av drönare. Därefter grävdes två schakt. 
 
Schakt 1 
Schakt 1 – 0,5x0,35 m st och 0,3 m dj. Kollagret var tydligt fr.o.m. 0,1 m ned till 0,2 m dj. Två 
kolprover togs: Älvros 749(1), som togs i botten av kollagret, och Älvros 749(2), som togs i toppen 
av kollagret. Båda proverna har analyserats och daterats.  
 
Provernas resultat: 
Provnamn Kalibrerade resultat, årtal (95,4% säkerhet) Okalibrerat resultat, BP 
Ua-62838 (botten) 1660–1890 (79%) eller 1900–1950 (16,4%) 145±29 
Ua-62839 (topp) 1680–1740 (27,1%) eller 1800–1940 (68,3%) 100±29 

 
Schakt 2 
Schakt 2 – 0,5x0,35 m st och 0,3 m dj. 0,1 m torv och 0,15 m kol. Två kolprover togs men inga av 
dem skickades på analys.  
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Älvros 750 Blästplats 
Den del av blästplatsen som undersöktes var det skadade slaggvarpet. Det rensades från ris och 
sedan öppnades ett schakt för kolprovstagning. Schaktet var 4,7 m långt och 0,45 m brett. 
Slaggvarpet var på högsta stället 0,9 m hög. Ett kolprov togs i toppen av slagghögen och ett i 
botten. Ett slaggprov sparades för eventuella framtida analyser. Dateringarna visar att järn-
framställningsplatsen kan ha använts från omkring år 1300 till en bit in på 1600-talet.  
 
Provernas resultat: 
Provnamn Kalibrerade resultat, årtal (95,4% säkerhet) Okalibrerat resultat, BP 
Ua-62840 (topp) 1470–1640 (95,4%) 336±29 
Ua-62841 (botten) 1270–1320 (48%) eller 1340–1400 (47,4%) 661±29 

 
Älvros 755 Fångstgrop i fångstgropssystem 
Ett första schakt öppnades i övre delen av gropen (schakt A) där inget daterbart material hittades. 
Schakt A var 0,6x0,2 m stort. Ett andra schakt öppnades (schakt B) där ett prov kunde tas. Schakt 
B var 0,6x0,4 m stort och provet togs på 0,18 m djup. Provet togs i sidan av gropen i ett kollager 
som misstänks vara en del av den ursprungliga konstruktionen, möjligtvis de stänger som klätt 
insidan av gropen som sedan brunnit i en sentida skogsbrand. Se bilaga 1 för ritningar.  
 
Provets resultat: 
Provnamn Kalibrerade resultat, årtal (95,4% säkerhet) Okalibrerat resultat, BP 
Ua-62842 1040–1090 (13,1%) eller 1120–1260 (82,3%) 866±29 

 
Älvros 758 Fångstgrop 
Lämningen rensades på ris innan grävning. Tre schakt togs upp i lämningen. Schakt A lades i vallen 
och var 1x0,4 m stort och 0,15 m djupt. Schakt B lades i övre delen av gropen och var 0,8x0,4 m 
stort och 0,1 m djupt. Schakt C lades i en annan del av vallen och var 0,4x0,2 m stort och 0,15 cm 
djupt. Inget daterbart material återfanns i något av dessa schakt. Jordlagren var omrörda och någon 
ursprunglig markyta gick inte att urskilja.  
 
Älvros 760 Fångstgrop i fångstgropssystem 
Två schakt öppnades i lämningen. Schakt A lades i vallens inre del och var 0,4x0,3 m stort, där 
hittades inget daterbart material. Schakt B lades i vallens yttre delen och var 0,5x0,4 m stort och ett 
kolprov togs på 0,2 m djup. Provet togs i fångstgropens vall, precis under de uppkastade massorna 
ovanpå den ursprungliga markytan.  
 
Provets resultat: 
Provnamn Kalibrerade resultat, årtal (95,4% säkerhet) Okalibrerat resultat, BP 
Ua-62843 905–800 f.Kr. (95,4%) 2695±31 
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Resultat och tolkning 
Den tidigaste möjliga dateringen för kolningsanläggningen Älvros 749 är ett par decennier senare 
än järnframställningsplatsens till synes sista fas, vilket innebär att sannolikheten är liten att de har 
ett samband. Tesen att kolbottnar efter resmilor inte har med järnframställning att göra kan 
åtminstone bekräftas just här på Andåsflyet, där kolet man använt för att framställa järnet måste ha 
kommit någon annanstans ifrån än just denna kolmila.  
 
Järnframställningsplatsen, Älvros 750, visar en lång möjlig bruksperiod, från sent 1200-tal till början 
av 1600-talet. Andåsen, som nämns som gård första gången 1608, kan alltså på ett eller annat sätt 
ha berörts av järnframställningen som pågick i närheten. När gården från och med slutet av 1600-
talet istället används som fäbodvall framställs inte längre järn på just denna blästplats på Andåsflyet. 
 
Fångstgroparna, Älvros 755 och Älvros 760, är enligt analyssvaren mycket äldre än andra lämningar 
vi känner till i området. Proverna visar också en mycket stor spridning i ålder groparna emellan, på 
över 2000 år. Den ålder som resultaten visar går dock i linje med tidigare daterade fångstgropar i 
länet och är på så vis inte avvikande. Detta visar att man kan ha använt fångstgroparna på 
Andåsflyet för jakt under mycket lång tid. De sandiga markerna på Andåsflyet gör dock att 
fångstgropar eroderar snabbt om de inte underhålls. Utseendemässigt ser de daterade groparna 
yngre ut än vad dateringarna hävdar då både vallar och bottenplan fortfarande har en tydlig form. 
Det finns därför anledning att misstänka att dessa gropar kan ha rustats upp och återanvänts i 
senare tid. Enligt dateringarna kan de alltså ha anlagts långt tidigare än de tidigaste beläggen för 
gården på Andåsen, men de skulle kunna vara återbrukade i senare tid då området fått fler invånare.  
 
Samtliga analysresultat 
 

RAÄ-nr Lämningstyp Bedömn. Samplename Lab.nr Datering 
(BP) 

Kalibrerat resultat 
(95,4%) 

Älvros 749 Kolbotten efter resmila 
(botten, schakt 1) 

ÖKL Älvros 749 (1) Ua-62838 140±29 
(1810±29) 

1660–1890 (79%) 
1900–1950 (16,4%) 

Älvros 749 Kolbotten efter resmila 
(topp, schakt 1) 

ÖKL Älvros 749 (2) Ua-62839 100±29 
(1850±29) 

1680–1740 (27,1%) 
1800–1940 (47,4%) 

Älvros 750 Blästplats, slaggvarp 
(topp) 

R Älvros 750 (1) Ua-62840 336±29 
(1614±29) 

1470–1640 (95,4%) 

Älvros 750 Blästplats, slaggvarp 
(botten) 

R Älvros 750 (2) Ua-62841 661±29 
(1289±29) 

1270–1320 (48%) 
1340–1400 (47,4%) 

Älvros 755 Fångstgrop 
(schakt B) 

R Älvros 755 (1) Ua-62842 866±29 
(1084±29) 

1040–1090 (13,1%) 
1120–1260 (82,3%) 

Älvros 760 Fångstgrop 
(schakt B) 

R Älvros 760 (1) Ua-62843 2695±31 
(745±31 f Kr) 

905–800 f.Kr. 
(95,4%) 
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Älvros 749 – Kolbotten efter resmila 

 
 
Den svarta linjen markerar kolbottnens utbredning, 15x11,5 m (V-Ö). Kring kolbottnen är antydan 
till stybbränna, 1–2 m br och intill 0,1 m dj, i alla väderstreck men något otydlig i N. Bilden är tagen 
efter att ris rensats bort, två rishögar syns i bilden, en mot högra kanten och en nere till vänster.  
  



                           Bilaga 1 – Ritningar 
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Älvros 750 – Blästplats (slaggvarp) 
 
Plan: 

 
 
 
Sektion: 

 
Slaggvarpets sektion (ritad mot SV) 

1) Torvlager 
2) Slagg 
3) Ursprunglig markyta 
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Älvros 755 – Fångstgrop i fångstgropssystem 
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Älvros 758 – Fångstgrop 

 
 
  



                           Bilaga 1 – Ritningar 
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Älvros 760 – Fångstgrop i fångstgropssystem 

 
 



                         Bilaga 2 - Bilder 
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Älvros 749 – Kolbotten efter resmila 
 

 
Bild över kolbottnen tagen mot SV. Kolbottnen markerad med vitt. Bild tagen efter rensning 
(rishögar syns på sidan om).  
 

 
Bild över kolbottnen tagen mot NÖ. Kolbottnen markerad med vitt. Bild tagen efter rensning 
(rishögar syns på sidan om).  
 
  



                         Bilaga 2 - Bilder 
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Älvros 750 – Blästplats (slaggvarp) 
 

 
Bild av schaktet i slaggvarpet tagen mot VNV. 
 

 
Bild över schaktet ner i slagghögen tagen mot V. Den ljusa ytan är ursprunglig markyta som kommit 
fram under slaggvarpet.  
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Bild över schaktet in i slagghögen tagen mot SSÖ. Den ljusa ytan är ursprunglig markyta som 
kommit fram under slaggvarpet.  
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Älvros 755 – Fångstgrop i fångstgropssystem 
 

 
Fångstgropen innan undersökning. Körskada efter skogsmaskin syns tydligt i vallen. Bild tagen mot 
VNV.  
 

 
Schakt A till vänster och schakt B till höger. I schakt B togs det analyserade provet. Schakten är 
lagda intill en skada som orsakats av markberedare (neråt åt vänster i bild). Bild tagen mot SÖ. 
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Älvros 758 – Fångstgrop 
 

 
Fångstgropen fotad mot S.  
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Älvros 760 – Fångstgrop i fångstgropssystem 
 

 
Fångstgropen fotad mot NNÖ. Djurgrytet syns tydligt mot gropens norra vägg under måttbandet. 
Hinkarna står i ett spår efter skogsmaskin som rivit upp denna del av vallen.  
 

 
Fångstgropen och schakt B fotat mot V. Schaktet skär igenom vallens yttre del.  
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Schakt B i närbild. Kollagret där provet togs syns tydligt som ett svart spår ovanpå ursprunglig 
markytas blekjord.  
 



1

ARKEOBOTANISK ANALYS
 AV KOLPROV OCH MAKROFOSSILPROV FRÅN ANDÅSEN 

RAÄ ÄLVROS 749, 750, 755 OCH 760, JÄMTLAND
Beställare: Jamtli 

Analys: Stefan Gustafsson 2019

Inledning

På uppdrag av Jamtli har Arkeologikonsult utfört en 
arkeobotanisk analys av fyra kolprov och två jordpro-
ver. Proverna togs i samband med en arkeologisk un-
dersökning inom RAÄ-nr Älvros 749, 750, 755 och 
760 i Jämtland. Arkeologikonsult floterade jordpro-
verna i vatten och det använda sållet hade en mask-
storlek av 0,25 mm. Det framfloterade materialet un-
dersöktes med hjälp av mikroskop med en förstoring 
av 4 - 600 gånger. 

Vid urval av trädslag till 14C-analys bygger det på att 
man väljer det trädslag som har den lägsta högsta 
egenåldern. Eftersom det ytterst sällan går att avgö-
ra vilken egenålder en specifik kolbit har utgår man 
från hur gammalt respektive trädslag kan bli (figur 1).

Det finns alltid ett källkritiskt problem när det gäller 
datering av träkol. Naturhändelser som skogsbrän-
der, kulturrelaterade röjningsbränder liksom matlag-
ning och uppvärmning genererar träkol vilket inte 
bryts ner biologiskt. Träkolet lagras ackumulativt i 
marken och genom bioturbation och olika mark-
påverkande aktiviteter blandas jordlager om, vilket 
medför att kolbitar av olika ålder påträffas i samma 
kontext. Markens kolarkiv kan vara ostrukturerat ur 
kronologisk synvinkel. 

Resultat

Av figur 2 framgår de enskilda provernas innehåll 
och vad som plockats ut till en eventuell 14C-analys. 
Proverna innehöll endast träkol och någon annan 
typ av växtmakrofossil påträffades inte.

I alla prover utom ett förekom endast träkol från 
gran medan prov 755 prov 1 endast innehöll träkol 
från tall (figur 2). I provet från 750 prov 1 fanns 
gott om oförkolnad och delvis förkolnad ved från 
gran. 

Figur 1. Den ungefärliga livslängden på 
de trädslag som påträffats i de analysera-
de anläggningarna. I relativt ovanliga fall 
kan enstaka exemplar från de flesta arter 
bli lite äldre än vad som framgår av tabel-
len men dessa utgör ovanliga undantag.

Raä-nr/prov-nr 749/1 749/2 750/1 750/2 755/1 760/1

Gran 8 6 14 9
Tall 30 2
Urval 14C Gran Gran Gran Gran Tall Björk

Figur 2. Artbestämning för träkolet i respektive prov.

Art Antal år

Gran 350
Tall 400
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Resultat av 14C datering av träkol från Älvros, Härjedalen, Jämtland. (p 2350) 

Förbehandling av träkol och liknande material: 

1. Synliga rottrådar borttages. 
2. 1 % HCl tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten) (karbonat bort). 
3. 1 % NaOH tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning 

av konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och 
benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga orga-
niska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däre-
mot ger information om eventuella föroreningars inverkan. 

Före acceleratorbestämningen av 14C-innehållet förbränns det tvättade och intorkade materi-
alet, surgjort till pH 4, till CO2-gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den 
aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats. 

 
RESULTAT 

Labnummer Prov δ13C‰ V-PDB 14C age BP 

Ua-62838 749 (1)  -26,4  145± 29 

Ua-62839 749 (2)  -27,1  100± 29 

Ua-62840 750 (1)  -26,9  336± 29 

Ua-62841 750 (2)  -25,2  661± 29 

Ua-62842 755 (1)  -25,5  866± 29 

Ua-62843 760 (1)  -24,7  2 695± 31 

 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Karl Håkansson / Lars Beckel 



 
  

Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2000CalBC 1000CalBC CalBC/CalAD 1000CalAD 2000CalAD

Calibrated date

Ua-62838  145±29BP

Ua-62839  100±29BP

Ua-62840  336±29BP

Ua-62841  661±29BP

Ua-62842  866±29BP

Ua-62843  2695±31BP



 
 
 

 
 
 

Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Ua-62838 : 145±29BP

  68.2% probability
    1670AD ( 9.9%) 1700AD
    1720AD (23.8%) 1780AD
    1790AD ( 7.2%) 1820AD
    1830AD (15.3%) 1880AD
    1910AD (12.0%) 1950AD
  95.4% probability
    1660AD (79.0%) 1890AD
    1900AD (16.4%) 1950AD

Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Ua-62839 : 100±29BP

  68.2% probability
    1690AD (20.8%) 1730AD
    1810AD (47.4%) 1920AD
  95.4% probability
    1680AD (27.1%) 1740AD
    1800AD (68.3%) 1940AD



 
 
 

 
 
 

Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Ua-62840 : 336±29BP

  68.2% probability
    1490AD (22.1%) 1530AD
    1550AD (46.1%) 1640AD
  95.4% probability
    1470AD (95.4%) 1640AD

Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1100CalAD 1200CalAD 1300CalAD 1400CalAD 1500CalAD

Calibrated date

  300BP

  400BP

  500BP

  600BP

  700BP

  800BP

  900BP

R
ad

io
c
ar

b
o

n
 d

e
te

rm
in

a
ti

o
n

Ua-62841 : 661±29BP

  68.2% probability
    1280AD (33.5%) 1310AD
    1360AD (34.7%) 1390AD
  95.4% probability
    1270AD (48.0%) 1320AD
    1340AD (47.4%) 1400AD



 
 
 

 

Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Ua-62842 : 866±29BP

  68.2% probability
    1155AD (68.2%) 1220AD
  95.4% probability
    1040AD (13.1%) 1090AD
    1120AD (82.3%) 1260AD

Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Ua-62843 : 2695±31BP

  68.2% probability
    895BC (19.0%) 870BC
    850BC (49.2%) 805BC
  95.4% probability
    905BC (95.4%) 800BC
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