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SMÄRRE MEDDELANDEN 

ÅLDERSBESTÄMNING MED RADIOAKTIVT KOL (O) 

I en föregående uppsats (Fornvännen 1949, s. 246 ff.) har jag refererat 
W. F. Libbys arbeten över äldersbestämningar. Helt nyligen har en över
sikt publicerats av Arnold och Libby, Radiocarbon dates (September 1, 
1950), University of Chicago. 

Då det för skandinaviska forskare kan vara av intresse att se sam
bandet mellan arkeologiskt och experimentellt bestämd ålder i nord
västra Europa har jag sammandragit Libbys bestämningar i ett diagram. 
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Samband mellan arkeologisk och kemisk ålder. — Correspondence between archeological 
age and »chemical» age. 
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Härvid är att märka att metoden ej f. n. tillåter äldre bestämningar än 
ca 30 000 är. 

I en del fall har den arkeologiska dateringen angivits som Alleröd, 
vilken antages ligga mellan 10 800 och 13 000 är tillbaka i tiden. Mankato 
(enl. Flint) ca 25 000 år (mycket osäkert). I övrigt ha de av Libby och 
hans provtagare angivna arkeologiska dateringarna använts. 

Den räta heldragna linjen i figuren anger hur sambandet mellan de 
bägge metoderna för åldersbestämning skulle te sig om full överens
stämmelse rådde. På ömse sidor om den heldragna linjen anges avvi
kelsen med 1 000 år (streckade linjer). Vi se sålunda att endast i fyra 
fall ligger överensstämmelsen inom 1 000 år. Om man vill använda viss 
procentisk säkerhet har som stöd för ögat inlagts de prickade linjerna 
utvisande 20 °/o gränsen. 

Den snedstreckade ytan visar den ungefärliga gränsen, 30 000 år, utan
för vilken Libbys metod f. n. ej kan användas. Därför har nr 480 och 459 
som ha högre arkeologisk ålder inlagts på 30 000 årsgränsen. 

Nr 480 är angiven som mer än 17 000 är. De tre Allerödsproven ha 
inlagts med streck betecknande periodens längd. Likaledes 406. 

Av proven ligga omkring en tredjedel mycket spridda och endast 1/5 
inom antingen tusenårsgränsen (streckade linjer) eller 20 °/o gränsen 
(prickade linjen). Emellertid måste mer material samlas. Och framförallt 
måste materialet väl arkeologiskt dateras och helst vara taget ur kända 
lagerföljder. 

I en hel del fall förefaller det här refererade materialet vara dåligt 
bestämt. Kanske mest beroende på att dateringen av vederbörande perio
der ej stämma med verkligheten. 

O. Arrhenius 

DEGEL FRÅN GOTLANDS VENDELTID 
FÖR TILLVERKNING AV GLASFLUSSPÄRLOR 

Att senast under Vendeltiden konsten att tillverka vissa slag av pärlor 
varit bekant på Gotland visas av att pärlgarnityren där under detta 
skede ofta äro mycket rika och ofta ha en speciell sammansättning. 

I fråga om en grupp av pärlor, de av vissa sorters kalksten (korallkalk
sten, enkrinitkalksten), vilka föreligga i formerna Ant. Tidskrift för 
Sverige 22: 4, s. 66 textfig. 11 a, d, e, förekomma sådana endast på Gotland 
och ha alltså tillverkats där; bergarten är också inhemsk på ön. 

Dessa pärlor äro emellertid framställda enbart genom tillformning. Att 
man dock på Gotland under Vendeltiden även förstod att smälta glas-
flussmassa — denna var med all sannolikhet importerad, men varifrån 
är ännu icke utrett — och därav forma pärlor, framgår av att fragment 
till en degel för dylik smältning anträffats på ön. 

År 1917 inlämnades till Statens Historiska Museum ett antal föremål, 
som av en hemmansägare Herman Forslund, Norrbys i Hall, anträffats 
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