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Rapport över arkeologisk undersökning av vikingatida fomlämmning i 
Byske sn, Västerbotten. RAÄ Byske sn 642 och 643. 

INLEDNJNG 

Med anledning av Vägverkets planerade nya dragning av E4 vid Tåme, 
Byske sn, utförde Riksantikvarieämbetet, Fr Nord, 1992 en särskild 
arkeologisk utredning, nr 1993:7, längs den planerade vägsträckan (bilaga 
2). Detta resulterade i att två gropar, en kokgrop och en boplatsgrop, 
registrerades på fastigheten Tåme 4:1. Enligt beslut av länsstyrelsen 
genomförde Skellefteå museum under våren 1993 en arkeologisk 
förundersökning av de två groparna. Undersökningen kom slutligen att 
omfatta en totalundersökning av fornlämningarna. Den ena, A 1, låg inom 
den utsynade vägsträckningen medan den andra, A2, belägen ett 60-tal m 
från den förra, ansågs bli svårt skadad genom den förändrade miljön i och 
med vägbygget. 

Undersökningen förbereddes redan under oktober månad 1992 då 
koordinatsystem med hjälp av Vägverkets totalstation satt upp över ett 
större område. Med koordinatnätet som stöd insamlades jordprover för var 
1 0:de meter inom det tänkta boplatsområdet för vidare analys av fosfater. 
Proverna har analyserats av Johan Linderholm, instutionen för arkeologi, 
Umeå universitet, och resultatet visar förhöjd fosfathalt i och vid de bägge 
groparna (bilaga 3). Groparna kontrollerades med jordsond och ett kolprov 
för 14C-datering kunde tillvaratas från A 2. Provet analyserades vid 
K va1tärgeologiska avdelningen, Lund, och gav dateringen 1 000 ( +- 100) 
BP. (Bilaga 4). 

TOPOGRAFI OCH KÄND FORNLÄMNINGSBILD 

Fornlämningarna ligger på ett ganska flackt och sandigt hedområde väster 
om E4. I söder avgränsas området av Tåmeälven, mot norr är terrängen mer 
kuperad och uppbruten av större stenblock och genom området löper 
tillfartsvägar från olika fastigheter. Växtligheten består företrädesvis av 
tallskog med lingonris och mossa som undervegetation. 

Fornlämnings bilden för fasta fornlämningar inom norra Byske sn, där 
Tåmeområdet ingår, skiljer sig ej nämnvärt från det vanliga för kustzonen. 
Således finns bronsåldersrösen både söder om (RAÄ 1 Byske sn) och norr 
om (RAÄ 66, f>7, 68 Byske sn) Tåme. 

Bebyggelsen i Tåme har genom skriftliga källor fastställts till medeltid, 
men tidigare gjorda arkeologiska fynd visar att området varit befolkat redan 
under vikingatiden. Från ett av bronsåldersrösena vid Skåberget (RAÄ 67 





Nivå 1. Ca 10 cm under vegetationsskiktet. Ett blekjordslager med 
varierande tjocklek, 4-10 cm, intakt och ostört. 
Nivå 2. Anrikningslager bestående av starkt rostfärgad finkornig sand. På 
ca 30 cm djup fanns ett 3 cm tjockt mörkt brunfärgat skikt. 
Nivå 3. Lager av grövre och finare sedimenterad sand. 
Nivå 4. Gråfärgad mjäla med insprängning av sand. 

Gropen visade en jämn bottenprofil men saknade tydliga brandrester eller 
fyllning av sten. Markeringar efter stark upphettning (rödfärgning) saknas 
också i bottenplanet. Däremot kunde det i fyllningen iakttagas fragment av 
kol. Fyllningen i gropen visar finare sediment i botten och sandigare och 
grövre längre upp. Även tidigare rester efter utlakningslager fanns 
inblandad i fyllningen. Inga vallar efter uppskottning kunde iakttagas runt 
gropens kant. 

Strax SO om Al öppnades ytterligare ett schakt på 3x3 m, alldeles invid 
grusvägens norra sida (x 10856-10859 / y 47018,6-47021,6). Schaktet 
grävdes ned till ca 35 cm under marknivå. Inga fynd, brandrester eller 
störningar i sanden tydde på någon tidigare verksamhet på platsen. 

'I 



B yske sn, Västerbotten 
Tåme 4:1 
Undersökning av RAÄ 
642 
Boplatsgrop Al. 

Undersökningsplatsen 
belägen mellan två 
tillfartsvägar. Tenängen 
består av plant hedland
skap med äldre tallskog. 

Boplatsgrop med 
intilliggande sökschakt. 

Ena halvan av den runda 

boplatsgropen efter 

avtorvning. 



Boplatsgropen med dess 
skålformade botten 
framträder. 

Undersökningen visade 
på en förhistmiskt anlagd 
grop med tydligt lager 
med urlakningsjord samt 
markerad botten. 

Makroprover från 
fyllningsmassoma visar 
på små partiklar av 
kolfragment. 
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A 2. Kokgrop. 

Anläggningen är belägen ca 60 m öster om A 1 och därmed i området 
närmast utanför vägbanken. Platsen består av sedimenterad sand, men 
hedlandskapet avbryts strax intill anläggningen av en moränrygg med 
blocksten. Fosfatproverna (bilaga 2) visar på en något förhöjd fosfathalt i 
anslutning till anläggningens närområde och analyserat 14C-prov (bilaga 4) 
daterar anläggningen till tiden omkring 1 000 e Kr. Före avtorvningen 
syntes anläggningen som en ca 3,5 m lång fåra i marken (O-V-riktning) 
med en låg vall runtom. Ett område på 120 kvm utmättes över 
anläggningen och vallen (x 10840-10850 / y 47088,6-47100,6) med en 
längsgående profil över gropen mellan punkterna x 10843,2 / y 47088,6 
och x 10843,5 / y 47099,6. Även en tvärgående profil lades över gropens 
mitt mellan punkterna x 10840 - 10850 / y 47095,3 - 47095,6. 

Lagerföljd: 
Vegetationsskiktet var ca 10 cm tjockt bestående av mossa och lingonris. 
Det innehöll rikliga rester av recent skräp (glas och metall). Anläggningen 
framträdde efter avtorvningen tydligare som en fördjupning med ett packat 
stenlager, mest synligt i en fåra i marken. Det mesta täcktes dock av sand 
som rasat in över stenpackningen. 

Nivå 1. Nedrensningen visade att en nära 5 m lång nedgrävning gjorts där 
en liten höjdrygg bildats i terrängen. Därmed hade gropens botten försänkts 
50-60 cm under markytan vid anläggandet. Uppkastad sandfyllning bildade
en låg oval vall runt anläggningen. Intrycket av vall förstärktes där marken
faller undan på ena sidan. Det var också här, på norra sidan, som det mesta
av fyllnadsmassorna lagts. På så sätt hade en jämnhög vall bildats runt hela
anläggningen, vilket syns ha varit angeläget. En bredare och jämnare
arbetsyta kring anläggningen hade också åstadkommits.
Uppe på vallen framkom fyra stenar, ca 1 meter snett utanför varje hörn av.
Dessa var inte eldpåverkade och kan ha varit en konstruktionsdetalj som
haft med gropens funktion att göra.

Nivå 2. Första nedrensningen visade på en homogen stenpackning, ca 1 x 
4,5 m lång, som bestod av 7-15 kg stora, delvis spruckna, stenar där en del 
kan ha rasat in tillsammans med sanden från kanterna. Långsidorna var helt 
parallella och absolut raka medan tvärändama var rundade. Den totala 
vikten av sten från översta lagret (profilen undantagen) vägde 
360 kg. 
På en del av stenarna liksom en del plana sidoytor, förekom ett fastpressat 
material bestående av skiktade lager som mycket påminde om 
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sammanpressad bark eller näver. Intrycket är att detta en gång beklätt 
gropens stenpackning. 
Ett kolskikt från längsgående trävirke följde utanför södra långsidan av 
packningen, skiktets tjocklek var ca 10 cm. Utanför detta fanns en tunn 
rödfärgning. Även vid norra sidan fanns spår av längsgående förkolnat 
trävirke. 
På vallen och därutanför fanns inget kol, skärvsten eller anhat material som 
visar att gropen öppnats efter eller mellan användningstillfällena. Den 
kompakta stenmassan i gropen verkade också ligga intakt. 

Nivå 3. Sedan det översta lagret sten plockats upp ur anläggningen syntes 
tre parallella rader med huvudsakligen hela stenar ligga i botten. De två 
kantradema bestod av utvalda jämnstora stenar som avsiktligen ställts med 
en plan sida vilande mot trävirket (kolet) vid kanten. Den södra sidan syns 
ha rasat in något mot mitten. Den mittersta raden utgjordes av något större 
stenar än de vid kanterna, mellan 15 till 30 kg/st, undantagsvis ända upp till 
50 kg. Det förkolnade trävirket längs hela gropens längd framträdde tydligt 
och vid dess utsida följde ett 2 - 10 cm brett skikt med rödbränd sand. 

Nivå 4. Bottenstenarna plockades bo1t och ett heltäckande kollager längs 
hela gropens botten blev synligt. Fiberriktningen följde hela vägen gropens 
längdriktning och kolet verkade ursprungligen ha utgjorts av ett enda 
trästycke. Den östra änden av kollagret avslutades i en tvär rundning, den 
västra i en något spetsigare avslutning. Den sammanlagda vikten på 
stenarna i bottenlagret (profilen undantagen) var 767 kg. Totalt i hela 
gropen vägde stenen 1127 kg samt uppskattad vikt av stenen i profilen ca 
100 kg, tillsammans 1227 kg. 
Vid vardera sidan om kollagret vid profilens västra sida gjordes en 
nedgrävning så att ett tvärsnitt av kollagret kunde tas tillvara. Lagret hade 
en tjocklek av ca 12 cm i mittendelen och 14-18 cm vid kanterna. Botten 
syntes helt plan. 
Inga fynd från gropen eller de undersökta ytorna framkom. 
Sedan undersökningen var slutförd återställdes den öppnade ytan så långt 
möjligt till dess ursprungliga skick, varvid själva anläggningen med 
stenpackning lämnades öppen för intresserade besökare. Anläggningen 
kommer att förses med upplysningsskylt. 
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Byske sn, Västerbotten 
Tåme 4:1 
Undersökning av RAÄ 
643. 
Kokgrop A2. 

Terrängavsnitt med plant 
hedlandskap bevuxet 
med tallskog. 

Kokgropen, A2, före 
avtorvning. 

Efter avtorvning 
framträder den ca 5 m 
långa gropen med tydligt 
uppskottade vallar runt 

om. 
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Den igenrasade 
kokgropens sandmassor 
täckte till en början det 
mesta av 
stenpackningen. 

Första lagret av den 
sönderspruckna 
stenpackningen träder 
fram. 
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Som ovan. 

Profilen visar att sand 
från vallen rasat in och 
delvis täckt 
stenpackningen. 
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Den 5 m långa 
kokgropens första nivå 
nedrensad. Vallen kring 
gropen framträder 
tydligt. 

Första stennivån rensas 
ur och läggs vid sidan av 
anläggningen. 

Som ovan. 

/• 



,. 

,'r C 

,,,...,,..-_� .. 
, 

Kokgropens andra nivå med sina hela stenar ordnade i tre prydliga rader 
längs gropen. 

Som ovan. 

/� 



�-
.->. • 

"I' 
, • I, 

. 
) 

., 

...., 

/ ' -· t

Stenpackningens raka ytterkanter inramas av ett tunt kollager från 
förkolnat kantställt virke. 

Profilen vid nedrensning till det andra stenlagret. 

/f 



Den tillfälliga ramen som 
använts vid övertäckning 
av gropen illustrerar även 
stenpackningens 
förhållande till 
mark.nivån. 

Gropens prydligt lagda 
stenrader omsluten av en 
ram av förkolnat virke. 

Detalj. 



Detalj. 

Sedan stenpackningen 
avlägsnats visar gropens 
botten på ett massivt 
kollager med tråggformat 
utseende. 

Kollagret kring 
stenpackningen tycks 
utgöras av ett 
ursprungligt trågformat 
stycke som i form 
påminner om en 
stockbåt. 



Tvärsnitt av profilen. 

Det förkolnade trästyckets forn1, ca 15 cm tjockt, visar på en relativt plant 
formad insida där stenarna vilat samt en relativt plant formad undersida. 
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UTVÄRDERING OCH SLUTSATSER 

Tillvaratagna jord prover från anläggning Al vjsar genom 
rnak.rofossilanalys (bilaga 5) att små bitar av träkol förekommer i 
fyllningsmassorna. Detta tillsammans med lagerföljdens struktur visar att 
gropen haft en funktion under förhistorisk tid, men tolkningen av dess rätta 
användningsonu-åde får tills vidare lämnas öppen. 

Anläggning A2 är märklig. I botten av gropen förekommer ett mycket 
tjockt kollager på upp till 20 cm. Vidare förekommer tunnare förkolnade 
sidor kring stenpackningen till samma höjd som dess övre del. 
Stenpackningen, lagd i två lager med relativt stora stenar, verkar ej ha 
avlägsnats efter användning. Däremot tycks gropen ha länmats öppen 
vilket medfö1t att de eldpåverkade sköra stenarna i det övre lagret spruckit 
på grund av väder och vind. 
Tvärsnitt som tagits av kollagret vid profilen visar att det brända 
trän1aterialet bestått av ett enda stycke med en trågliknande urholkning med 
tjock plan botten och tunna sidor. Mot dessa har stenarna packats. De 
förkolnade träresterna visar att även dess utsida fonnats. Det bestående 
intrycket under utgrävningen är att träkonstruktionen 
ursprungligen utgjorts av en stockbåt med spetsat förpa.J.1i och något 
tvärare akterparti. Träslaget är furu (analys av doc. Roger Enge!J11ark, 
Umeå universitet). Den funktion som den slutligen spelat, ca 1 km från 
dåvarande havsstrand och minst 100 m från Tåmälven, är spekulativ. 
Tydligen har i forna dagar ett viktigt och idag okänt arbete pågått här. 

SAMMANFATTNING 

Tån1e är utan tvekan en av de äldre byarna längs norrlandskusten. 
Tidigare fynd har visat att området befolkats redan under vikingatid. Den 
nu genomförda undersökningen förstärker genom sin datering denna 
teori. Föremål som päträff ats är mindre ovmliga medan anläggningar är 
svåra att upptäcka. Undersökningen är ett viktigt komplement till 
skelleftebygdens historieskrivning. 

z· 



KÄLLFÖRTECKNING 

Seming, I. Övre Norrlands järnålder. 
Umeå 1960. 

Broadbent, N. Skelleftebygdens historia. Del 3. 
Almqvist & Wiksell, Uppsala 1982. 

Material från Skellefteå museums arkiv. 

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Uppsättande av koordinat och jordprover för fosfatanalys: 1992-10-19 -
1992-10-22 

Grävningstid: 1993-05-10 - 1993-06-30 

Deltagare, heltid: 
Lennart Sundqvist Skellefteå Museum Platsledare 
Katrine Nygren Skellefteå Museum Assistent 
Anne Lindström Skellefteå 

Erik Lundström " 

Deltid: 
Anneli Boström Norsjö 
Mikael Ignberg Skellefteå 
Lisa Mikaelsson Il 

0 lie N ordlander Il 

Eva Rönnlund Burträsk 
Roger Svedberg Skellefteå 

Lst beslutsnr. 220-9717 /92

BILAGOR 

Bil. 1 Karta 

t 

Bil. 2 Resultat av arkeologisk utredning för E4:ans nya sträckning 
mellan Byske och Åbyn, Västerbotten. 

Bil. 3 Kommentarer till fosfatanalyser av jordprov inom område 
berört av E-4 nya sträckning vid Tåme, Skellefteå 
Västerbotten 

Bil. 4 Dateringsattest. 
Bil. 5 Mak.rofossilanalys av jordprover från Tåme, Byske sn, Vb län 

2S 



BILAGOR 



' 
.._ '--...J,_ .. , 

< 

Skjutområde 

10 

\ • - '
\.

' I 1-.�tn�•Oc.t11 14 
,.,; L • ·1·· �åJ•lol-y:jd;-� "'· o:n, .. .. , . . . ---1 • ' 

I 

·
'-

• .,. '', Me!lersto., 
.... ' ·� ' \ 

0 

0 - ' •• ' on \., ... 

3 



RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

REGIONKONTORET I LULEÅ 

ARBETSHANDLINGAR OCH PM 

NR 1993:7 

nkonto� för 
,logisk dokumentation i 
�fomand. 
et inrymt i 
leriet, lokaler, Luleå. 
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Resultat av arkeologisk utrednin2 för E4:a111s nya sträckning mellan Byske och Åbyn. 
Västerbotten. 

Bakgrund 
Enligt länsstyrelsens i Västerbotten beslut (Dnr 12 l-3888/92) har Riksantikvarieämbetet i 
Luleå utfört en arkeologisk utredning för E4::ans nya dragning mellan Byske och Åbyn, 
Västerbotten. Utredningen har omfattat vägens nya sträckning (bilaga I). För de avsnitt som 
endast skall breddas bedömde länsstyrelsen alt man hade tillräckligt kunskapsunderlag. 

Utredningen genomfördes i perioder under september I 992. Ansvarig var antikvarie Björn 
Peck. Dessutom deltog i fältarbetet amanuens Berit Andersson. Den sammanlagda fält
arbetstiden var åtta dagar. 

Skälet till utredningen var alt Vägverket avser att höja standarden på delar av väg E4 (E10?) 
För sträckan Byske - Åbyn innefattar delta både breddning av befintlig väg och ny väg
dragning inom områden som av länsstyrelsen bedömdes som arkeologiskt känsliga. I området 
finns sedan tidigare ett flertal rösen och stensättningar registrerade vilka sannolikt härrör från 
bronsåldern. Dessutom har boplatslämningar framkommit. Med ledning av terrängför
hållandena kunde man befara att exploateringen skulle beröra ännu ej registrerade forn
lämningar, både från bronsålder och järnålder. 

OmrådesbeskriYning 
Det sträcka som berörts av utredningen är ca 9 km lång. Terrängen är kuperad och nivåerna 
varierar mellan 10 och 40 rn ö b. Större delen av sträckningen ligger inom nivåerna 20-30 
m ö h. På höjdsträckningarna utgörs marken vanligen av svallad morän. De mellanliggande 
partierna täcks mestadels av stenig morän, men det förekommer också utpräglat sandiga 
områden. Höjderna är bevuxna med barrskog där tall dominerar. Stora delar av de flackare 
och lägre markerna täcks av myrar och sumpig skog. 

Metod 
Arbetet genomfördes som en noggrann okulärbesiktning av exploateringsområdet. Dessutom 
användes spade och jordsond på de avsnitt som bedömdes som särskilt intressanta. Arbetet 
underlättades dock på många håll av spår efter rnarkberednfog vilka direkt gav möjlighet att se 
vad som doldes under markvegetationen. 

Förutom själva exploateringsområdet kontrollerades också närområdet, i allmänhet upp till ca 
50 meter på ömse sidor av slakningen. På :särskilt intressanta områden kunde dock den 
undersökta zonen vara mer än dubbelt så bred. Syftet med detta var att försöka hitta tydliga 
lämningar, främst av boplatskaraktär, vilka skulle kunna ha en fortsättning in i exploaterings
området. 



Resultat 

Vid rekognosceringen påträffades strax norr om Tåmeälven, väster om Kvarnsvidjan, en 
kokgrop och en boplatsgrop. Dessa är belägna på fastigheten Tåme 4: 1 (se bilaga 2; 
ekonomiska kartan blad 23L 4b SV). Fornlämningarna registrerades i vanlig ordning och 
åsattes raä-nurmen Byske sn raä 642 respektive 643 (se bilaga 3 och 4 ). 

Terrängen kring fornlämningarna utgörs av en tämligen flackt sandigt och grusigt område som 
mot söder begränsas av den djupt nedskurna Tåmeälven. Genom området löper mindre vägar 
och marken är också delvis skadad av äldre ytliga täkter. Även på andra sidan älven är 
jordarten likartad, men detta område upptas idag av en vidsträckt grustäkt. 

Kokgropen är rektangulär och ovanligt stor: 3,5 x 0,5 meter (ÖNÖ-VSV) och 0,2 meter djup. 
Vall kring kanten, 1,5-2,5 meter bred och iintiJI 0,3 meter hög. Anläggningen är helt 
övervuxen med mossa och ris. Under mossan finns i gropen ett kraftigt lager av 0,05 -0,25 
meter stora skärviga och skörbrända stenar. 

Boplatsgropen är rund, 1,7 meter i diameter och 0,3 meter djup. Ovalt bottenplan, 1 x 0,5

meter (ÖSÖ-VNV). Ingen vall synlig. Vid provstick med jordsond i gropens botten 
konstaterades förekomsten av ett kraftigt blekjordslager. 

I närområdet kunde inga ytterligare konstruktioner eller fynd påträf
f
as. Det är dock uppenbart

att lämningar av den karaktär som iakttagits utgör mycket starka indikationer på att andra 
boplatslämningar kan finnas i närområdet. Några provschakt eller liknande togs dock inte upp 
i syfte att hitta dessa. Det bedömdes som lämpligare att först låta länsstyrelsen avgöra om 
arbetet borde fortsätta inom ramen för en förundersökning. 

Det kan nämnas att fornlämningarnas höjd över havet (ca 18-20 m) visar att de tidigast kan 
vara från romersk järnålder. Kokgropar har tidigare påträffats i kustmiljö vid Harrsjöbacken, 
sydväst om Skellefteå. Flertalet rektangulära kokgropar har annars hittills registrerats utmed 
älv- och sjöstränder. De som har åldersbestämts har gett järnåldersdateringar. 

Förutom de ovan beskrivna lämningarna kunde inga tidigare okända fornlämningar påträffas 
inom exploateringsområdet. 

Björn Peck 
Antikvarie 

Bilagor: 

1. Kopia av topografiska kartan 23 L Byske SV.
2. Kopia av ekonomiska kartan 23 L 4b Tåme SÖ.
3. Kopia ur fornlämningsregistrel: Byske sn raä nr 642.
4. Kopia ur fornlämningsregistret: Byske sn raä nr 643.
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Kom1nentarer till fosfatanalyser av jord prov 

ino1n ornråde berört av E-4 nya sträckning 

vid Tåme, Skellefteå 

Västerbotten 

Arkeologiska ins ti tu tionen, . ,,1il jöarkeologiska laboratoriet 

Umeå universitet , 

Februari 1993 Johan Linderholm 

Br,L.3. 



\fatcrial-

De analyserade prO\·erna är tagna i podsoljord, ur B-horisonten. 

Analvs-

Jordpro\'en analyserades en! 0 Arrhenius och Umeå universitets 

miljöarkeologiska forskningslaboratoriums citronsyrametod. 

Fosfathalten anges s0111 mg P2O5/100 g torr\'ikt löst i 2% citronsyra, 

alternati,·t fosfatgrader (P·).

Den statistisk bearbetningen av analysresultaten består av två moment: 

Beräkning av elementär statistik ( medelv. etc) samt int�rpolering, där 

fosfatspridningens ytkonturer beräknas och kan därefter redovisas grafiskt. 

Resultat-

Undersökningen omfattar totalt 110 prov. De olika prm·ens fosfathalt 

uppvisar inte en helt normalfördelad frek\·ensfördelning (fig 1). Halterna 

varierar mellan 23 till 153 P0 (medelvärde 64.7, standardavvikelse 24.9). 

Jordarten består huvudsakligen av sa11d med inslag av grus, men enstaka 

moiga prov förekommer. 

Kommentar 

I området finns fosfathalter som är högre jämfört än vad man kan förvänta 

av mark i allmänhet. Detta indikerar mänsklig påverkan av någon form. 

Spridningskartorna (fig 2 och 3) \'isar sammanhängande områden med 

förhöjd fosfathalt inom undersökningsområdet, som väl korrelerar med 

förmodade anläggningar. En fördjupaLd arkeologisk undersökning är dock 

nödvändig för att klarlägga kopplingen mellan anläggningarna och 

fosfatförhöjningarna. Om anläggningarna är förhistoriska är det troligt att 

de förhöjda fosfathalterna är kopplad,e till aktiviteter i samband med dessa 

anläggningar. Det kan dock inte uteslutas att recent påverkan har skett från 

de närbelägna gårdarna, men utan att känna till art och grad av gårdarnas 

aktivitet i området, är detta svårt att bedöma. 
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KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN 
Laboratoriet för C 14-datering 

Tornavägen 13 

223 63 LUND 

Tel. 046/107885 

Fax. 046/104830 

Lennart Sundqvist 
Skellefteå museum 
Box 146 931 22 SKELLEFTEÅ 

DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY 
RadioCarbon Dating Laboratory 

Tornavägen 13 

S-223 63 LUND 

Sweden 

D A T E R I N G S A T T E S T 

Provets benå�ning 

Tårne E4 

Provets 

lab nr 

Lu-3555 

Provet har förbehandlats med HCl och NaOH. 

Erhållen 

HC·ålder 

1000 ± 100 BP 

6Cl3 

(t.) 

Provmängd 

(\) av mAtgas 

41 

Beräkningen av l4C-åldern år baserad på halveringstiden 5568 år. Resultaten år givna i antal år före 1950 (14C-ålder BP). 

I os!kerhetsangivelsen (±lo) innefattas statistiskt åtkomliga bidrag från mätningen av prov, standard och 

bakgrundsstråln�ng. Som standard användes enligt internationell överenskommelse 95\ av aktiviteten hos NBS oxalsyre

standard. Alla l�C-åldrar år 13C-korrigerade för avvikelser från överenskomrr,et standardvårde på 13C/12C·f0rhållandet. 

Detta gäller också skal av mollusker och foraminiferer. FOr dessa måste alltså s.k. "sea correction" göras. Erhållna 

l�C-åldrar yngre ån ca 9000 BP kan räknas o� enligt den normala tideräkningen (1\0/BC). FOr de�-�a omräkning hånvisas

till Radiocarbon, Vol 28, No 28, 1986 och Radiocarbon, Vol 35, No 1, 1993. Laboratoriet bistår gärna med kalibreringen

om så önskas.

Lu ,,_2

!?-a

B-Apr-1993

?.0�/ 
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UN I VERS ITY OF l:JAf:H It,•GTON 

DUATE�NARY ISOTOPE LAB 

RADICCARSCN CALIBRATION PROGRAM REV. 3.0 

Stuiver, M. and Reimer, P.J .. 1993, Radiocarbon, 35, □. 215-230. 

libration file(s): INTCAL93.14C 

sting file: C14FIL.TXT 

d Lu-3555 

ne E4 

iocarbon Age BP 1000 ± 100 

librated age(sl cal AD 1020 

a.l AD/BC age
one Sigm2.U
two Si gma:U

ranges obtained from intercepts 
cal AD 972 - 1165 
cal AD 870 - 1255 

Summary of above: 

Reference(s) 
(Stuiver and Pearson, 1993) 

(Method Al: 

m1n1mum af cal age ranges (cal agesl maximum of cal age ranges: 
lu c�.l AD 972 ( 1020) 1165 

2� cal AD 870 (1020) 1255 

erences for d�t��et� useo: 

1iver 1 M and Pearson, GW, 1993, 

iments: 

Rad i oc2.1-bon, 1-23.

1is standard deviation (errorl includes a lab error multiclier. 
1 sigma = square root of (samole std. dev. 2+ curve std. dev. 2 ) 
2 sigma = 2 x square root of (sample std. dev. 2+ curve std. dev. 2 ) 

I= calibrated with linear extension to calibration curve 

i5* denotes influence of bomb C-14 
· cal yrs between 5500-5190 BC an offset af 25 vears is oossible
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Esi. L. S. 

Makrofossilanalys av jordprover från Tåme, Byske sn, Vb län. 

Anl 1 
Små bitar träkol 

Anl 2 
Små bitar träkol och bränd bark 

Kommetar: Pro\·er i storleksordningen 3--+ liter har undersökts. En 
relali\"t stor mängd organiska material kom fram \·id floteringen, 
men till öYerYägande delen bestod detta av träkol i små flisor och 
fragment, "kolstybb". I pro\·et från ,\nl 2 fanns också en påfallande 
mängd bränd bark, antagligen från tall. 

Umeå den 30 no\·ember 1993 
Karin Viklund 
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