Arkeologisk slutundersökning av en mellanmesolitisk
korttidslokalitet (ID 14828)

Klokkersund, gnr 44, bnr75, R14N, Ålesund kommune, Møre och
Romsdal Fylke.
Arkeologisk rapport av Anna Hellgren och Asle Bruen Olsen
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Sammanfattning
Bergen Museum genomförde under oktober 2012 en slutundersökning av en mellanmesolitisk
(MM) 8000 BP lokal i Klokkersund, gnr 44, bnr75, R14N, Ålesund kommune, Møre och
Romsdal Fylke. Lokalen ligger i ett område för boligföremål, ca 3-4 km Ö om Ålesund
centrum. Fältutgrävningen gäller stenålderslokaliteten ID 14828, R14N som önskas friges i
förbindelse med planlagt botilltag på tomt B5. Tilltagshavare för realisering av detta är Björn
Erik Ellefsen.
Undersökningen visade sig gälla en stenålderslokal med material som är karaktäristisk för
sen\mellanmesolitikum. Lokaliteten som i dag ligger 7-8 möh., var strandknuten under den
mellanmesolitiska tidsfasen, belägen på en bergsknall i en inre del av en skärgård. I den norra
delen av lokalen med riktning V- Ö, sträckte sig den dåtida strandzonen.
Det registrerade materialet representerar främst avslag från sten, tolkade som
tillverkningsavfall, samt en mindre mängd föremål i flinta av mesolitisk karaktär. Platsen
förstås som en fångstboplats under mesolotisk tid, som troligen brukats periodvist. Det
stratigrafiska Skicktet ovanför fyndlagret bestod av stora mängder träkol, som refererar två
stycken C14 dateringar till rommartid och tolkas som dyrkning\ryddningslag, troligen knuten
till gård mot öst. C14 datering nummer 3 visar mellanneolitisk fas MNB 4000 BD (AD), vilket
inte har någon koppling till fyndmaterialet.

Figur 1. Översiktskarta, röd pil visar klokkersund R14N. (karta från kartverket ut.no)
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Innledning
Bergen Museum har efter utslag från fylkeskommunen utfört en arkeologisk utgrävning av
stenålderslokaliteten R14N i Klokkersund, gnr 44, bnr75, R14N, Ålesund kommune, Møre och
Romsdal Fylke. Utgrävningen fullföljdes med anledning av planlagt botilltag. Uppdragets
beställare var Bjørn Erik Ellefsen. Området som undersökningen kom att omfatta var ca 10x 10
m2. Lokaliteten registrerades som fornminne på 90-talet och en förundersökning gjenomfördes
1996 (B Ringstad 1996), samt en tillägsregistrering av lokalen R14N som skedde 2012 (T
Lødøen 2012). Den arkeologiska slutundersökningen utfördes under perioden 1- 5 oktober
2012.

Tidsram och deltagare
Det arkeologiska feltarbetet blev genomfört under perioden 1.10 – 5.10 2012, av personal vid
sektionen för yttre kulturminnesvärn, Universitetsmuseet i Bergen. Dessa var projektledaren
Asle Bruen Olsen och feltledaren Anna Hellgren. Olav Drønnesund Stod för upprättning av
koordinatfästande fastpunkter och David Simpson för beräkning av strandkurvor. Vid
efterarbetet utförde Anna Hellgren fynndvaskning och märkning av fyndmaterialet med Bnr.,
under- och fynndnr. Övrigt efterarbete inkluderat katalogisering, listföring och renteckning blev
ochså utfört av Anna Hellgren som hadde huvudansvar för rapporten. Den blev skriven med
bidrag av Asle Bruen Olsen.

Topografi landskap
Klokkersund ligger inom ett långsträckt fjordsystem med öar på Sunnmöre,(se Fig 1.) som
spänner sig från Ålesund i öst mot västlig riktning. Landskapet är kuperat med berg, åker och
barrskogslandskap, bergsgrunden består av gnejs. R14N är belägen ca 90 m NV om gårdshuset
gbnr 44/1 på Klokkersund gård, på en lite nordvänd hylla ca 7-8 möh, S sida avgrensas av ett
bergsknös.
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Bakgrund
Undersökningsområdet

Figur 2. Översiktsbild, lokal R14N (foto Asle Bruen Olsen)

Undersökningsområdet har en utsträckning på 10x10 m. På V och S sida ligger några
bostadshus och en hel del skog samt att en stor del av området är omgärdat av odlinsmark. Vid
Ö-SÖ sida ligger det ett stort gräsbeväxt område där ytterliggare fredade kulturhistoriska
lokaliteter (se figur 3.) är registrerade, alla dessa var strandknutna under mesolitiska perioder.
Ca 150 m väster om lokalen ligger idag Klokkersundets strandkant som under mesolitiska
perioder spände sig längre in över land och kantade lokalitetens norra sida, här ligger det i dag
en bilväg. Resterna av denna strandkant kan i dag ses i form av sand, grus ned mot
undergrunden, skapad under senare isostatiska strandförskjutningar.

Registrering
Regulerinsplanen blev behandlad på 1990-talet, då Bergen Museum var
dispensationsmyndighet. Møre och Romsdals registreringar i planområdet resulterade då till
påvisning av 15 automatiskt fredade kulturminnen (registreringsrapport v/Bjørn Ringstad
daterat 06.10.96), varav 9 blev krävda att säkras i planen och 6 kunde friges på vilkor om
utgrävning (jf Bergen Museum vidtag i brev av 01.02.98). En mindre tillägsregistrering i lokal
R14N utfördes 04.06.12 av SFYK v/Trond Lødøen.
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Figur 3. Satelitöversikt, visar R14N längst mot N med fredade platser i närområdet (karta från miljostatus.no)

R14N är en av de lokaler som blev registrerade som automatiskt fredat kulturminne på 90-talet,
lokaliserad i planområdets norraste del. Vid det första registreringstillfället utfördes och
avgränsades lokalen gjenom 2 st 50x50 cm provstick, en mitt på flatan som innehöll flera fynd
(museumsnummer. B 15710) och ett vid den sluttande östra sidan som var fyndtomt. Ytterligare
fem provstick blev utförda vid tillägsregistreringen, varav två med vardera 4 och 5 artefaktfynd
på flatan.
Fynden låg enligt rapporten, deponerade i ett 15- 30 cm minogent träkolsholdigt lag under
torven, träkolslaget uppfattades som kulturlagskontext. Lokaliteten blev undersökt och
avgrensad dels på basis av fynndspridning och topografin, det totala fyndförande området
beräknades enligt registratorn till ca 25 m2.(T Lødøen 2012)

Fornlämningsmiljö
Generelt så finns det lite kunskap om stenåldern i Klokkersund. Det som karaktäriserar
fornlämningsbilden i området efter registreringarna på 90-talet är gravröser, fångst- och
boplatslokaliteter. Kategorierna baserar sig här på de stenartefakts fynd som framkom i
provsticken, samt strukturer i undergrunden knutna till jordbruksbosettning och
stenåldersboplatser. I tilläg förekommer även träkollsholdigt kultursediment under övre modern
dyrkningslag. Vid undersökningen av provstick framkom stenartefakter från 35 provstick av
117, medans strukturer och kultursediment är dokumenterade i 7 av 16 sjackt. Dessa
registreringsresultat tyder på att området med hög sannolikhet varit attraktivt för både fångst
som jordbruksbosättning under förhistorisk tid. (T Lødøen 2012)
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Huvudundersökningen

Problemställningar
Målsätningen med slutundersökningen av lok R14N var att bidra till den lokala kunskapen om
förhistorisk tid i området. Detta genom att utforska lokalitetens kronologi och funktionella
karaktär genom att samla in representativt material. För att gjenomföra detta bemöttes följande
frågor:

• Fyndens karaktär i förhållande till datering?
• Strandlinjens läge mera exakt när platsen användes?
• Hur platsen har använts i olika perioder?

Metodisk genomförande av ugrävda arealer
Det arkeologiska materialet vid lok R14N utgjordes i högsta grad av två olika kategorier, avslag
och redskap. Metoden omfattade den handgrävda provrutsmetodik som utvecklats för
arkeologiska undersökningar av stenålderslokaliteter, samt upprättande av en profil för att
kartlägga de stratigrafiska lagren. Totalt grävdes 5 stycken 1x1 m rutor och 8 stycken 50x50 cm
kvadrater. Djupen varierar mellan 45-35 cm. Samtliga rutor vattensållades med 4 mm såll,
totalt 713 liter massa. Något fynd förekom i lag 2 med dominerad mängd i lag 3. (se Vedlägg.
C)
Provrutsundersökningen byggdes dels på stratigrafin för att möjligjöra en vertikal bild av
fyndspridningen och för att följa eventuella kulturlager, dels att skapa en horisontell bild av
fyndspridningen med dess avgrensning. Lag 2, 3, 4 och 5 grävdes ned i stick. Lag 4\5 blev
innom provrutorna delvist utgrävda och sållade. Det opererades med tre grävningslag där 2, 3 är
lag 1 och 2 medans 4 och 5 blev grävda som lag 3, men här indelade i 3A, 3B och 3C.
Provrutorna blev i de flesta provrutor begränsade till lag 3A, som omfattade lag 4 och toppen av
lag 5. Denna hadde den absolut högsta fyndkonsentrationen i hela lokaliteten. Varje ruta
dokumenterades manuelt samt mättes in digitalt med totalstation, liksom lokalitets
avgränsningen. Alla fynd registrerades och behandlades vidare.
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Figur.4 Planteckning över R14N. (ill A Hellgren, K Wooldridge)

7

Resultatet från huvudundersökningen
Lok R14N
Lokaliteten avgränsades till ca 10x10 mx m med dagens havsnivå på 7-8 möh och under
mesolitisk tid ca 7 möh, vilket betyder att Klokkersundet som kan skymtas från bergsknallen då
sträckte sig inöver området under olika förhistoriska tidsfaser. På S sidan avgränsas den
topografiskt av en liten bergsvägg och vid V sidan har lokalen skurits av för en annan
bostadstomt. Vid N delen häller bergsflatan bratt ned mot en väg som sträcker sig i V-Ö
riktning. På Ö sidan lutar lokalen ned mot Ö och den delen var beväxt av buskar, barrträd och
björk.

Figur 5. Översiktsbild, R14N efter utgrävningen

Stratigrafi
Jordmassan har blivit ordentligt omrörd på R14N av modern aktivitet på lokalitetens V och S
sida. Mitt på flatan, vid den mest representativa delen, kärnområdet dokumenterades två meter
av profilen för att beskriva stratigrafin, (se figur och metodavsnitt). Grästorven var ca 8 cm
tjockt. Därunder följde lag 2 som djupast var 25 cm, bestående av mörk nedbruten torv, stenrik i
den fyndtomma överdelen. Lag 3 som hadde ett djup på ca 12 cm bestod av brun finsorterad
humusholdig, sandig-silt som påförts i förbindelse med dyrkningsaktivitet i nyare tid, här fanns
något fynd. Lag 4, ca 4-5 cm djup bestod av svart/grå humusholdig sand, rik på träkol. Lag 5,
15-20 cm djup består av brungul stenpackad sand\grus (strandavsättning) sand, del i övre skickt
5-10 cm har linser med nedbränd hummushollig sand som troligen är rester från marköverflatan
då topmassan låg kvar. De flesta fynden låg i toppen av detta skickt. Andelen vattenrullade
artefakter var här fler än i toppen av strandavsättningsnivån, vilket indikerar en äldre bruksfas
före tapastransgretionen.
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Figur 6. Profil i visar strategrafi i rutor 10x9y och 10x10y

9

F
igur 7. Visar profil 10x10y

F
igur 8. Visar kol lag 5 i ruta 10x10y
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Datering och strandlinje
Dateringen av lokaliteten baseras på fynmaterialets karaktär kombinerat med förhistorisk
strandlinje. Lok R14N ligger i dag på 7-8 möh., vid tiden då lokalen var strandknuten stod havet
mellan ca 6-7 meter högre än dagsnivån. Relaterat till strandlinjekurvan som utarbetats för
Klokkersundsområdet motsvarar detta strandnära nivåer som kan dateras till ca 9600 BP (TM),
eller ca 8000 BP (MM) samt ca 4500 BP (MNA). Materialets karaktär pekar klart mot MM som
sannolik datering.
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Figur 9. visar strandlinjekurvan før R14N Lokaliteten som strandbunden från ca 0- 4500 BP samt två faser i mesolitisk tid, 8000 BP och 9600
BP. ( j Svendsen, J Mangerud 1987)(S Bondevik, I Svendsen,J Mangerud, 1998). (D Simpson 2003)

Det blev inte observerat träkol som med säkerhet kan knytas till fyndhorizonten av lag 5. Till
trots att fynden låg deponerade i lag 4, blev inte detta laget värderat som samtida med
stenåldersaktiviteten. Det blev likväl tolkat som spår efter förhistorisk aktivitet, tre prover blev
ut tagna till radiologisk datering. Två av dessa blev daterade till rommartid (se vedlägg för C14
Dateringar) och måste kopplast ill gårdsbosättning i närområdet vid samma period. Ett tredje
prov blev tidsfäst till sen yngre stenålder, vilket inte samsvarar med stenåldersmaterialet och
kan därför inte datera materialet. Lokaliteten kan från strandlinje och fynd antas ha en tidsram
inför 8500 BP och 7800 BP.
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Figur 10. Visar dagens strandlinje, rött markerar lok R14N (David Simpson)

Figur 11. Visar strandlinjen 8000 BP, rött markerar lok R14N (David Simpson)
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Litiskt material
Totalt består fyndmaterialet från R14N av 193 fynd. (vedlägg C, tabell 1). Från dessa kan 173
stycken 89.6% behandlas som modifikationsavfall, medans 20 stycken 10.4% kan diskuteras
under kategorin sekundärt tillverkade av den totala mängd fyndmaterial.
Reduktionsavfall och tillverkningsteknologi
Det dominerande råstoffet är flinta, någon kvarts, bergskrystall och pimpsten från en
förhistorisk Katla eruption (A Newton 2012) förekom. I metriska variationer fördelar sig
flekkematerialet i 5 smalflekker, 7 mikroflekker, totalt 12 st. Flekkematerialet samt det bipolära
kärnmaterialet kan knytas till både sen och mellanmesolitisk teknologi, senmesolitisk datering
kan uteslutas då lokalen låg under vatten. Förutom att det rört sig om fångst aktivitet så kan
materialets tillstånd (största antalet bestod av avslag) generelt sätt inte påvisa maritim bindning.

Unr

Gjenstand
1 Diagnostisk stykke med retusj
2 Avslag med retusj
3 Bipolar kjerne
4 Smalflekke
5 Mikroflekke
6 Bearbeidet pimpstein
7 Avslag
7 Biter

Flinta

Total

Kvarts
1
1
4
5
7
1
164

183

Pimpsten Bergskrystal Ukjent material Totalt

1

1
1
4
5
8
1
166
7

1

193

1
1
6

1

7

1

1

Vattenrullat

28

Tabell 1. Översikt över objekt och råstoff från R14N

Spridningsmönster
Vertikal spridningsbild: Fynden låg i högsta grad i Lag 4\5 (lag 3A,B,C), fördelningen av
mängd och kategori är i stort sett oförändrad i de tre olika sticken, även de 28 objekten som var
vattenrullade fanns i alla stick. Horisontell spridningsbild: De flesta fynden låg centrerade i ruta
10x10y samt i de rutor närmaste runt denna, förekomsten av fynd avtar precis i de rutor som
gjordes längst V, S och längst N och Ö. Fynden låg i en 10x10 m meters radie, detta ligger till
grund för en avgrensning av lokalitetens storlek.
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Sammanfattning och uppsummerande tolkning

Undersökningen gäller en stenålderslokal med fyndmaterial som representerar
mellanmesolitikum 8300 BP. Det registrerade materialet omfattar främst avslag från sten,
tolkade som tillverkningsavfall, samt en mindre mängd föremål i flinta som små, smala
mikroflekkeavslag och bipolär kärntecknik. Lokaliteten som i dag ligger 7-8 möh, var
strandknuten under mellanmesolitisk fas 8300 BP, belägen på en bergsknall i en inre del av en
skärgård. Materialet visar klart att aktiviteten inte har kunnat funnits där under TM. I den norra
delen av lokalen med riktning V-Ö, sträckte sig den dåtida strandzonen. Det registrerade
fyndmaterialet som i hög grad bestod av stenmaterial som typologiskt tillsammans med
strandlinjen kan knytas till den mellanmesolitiska fasen eftersom lokalen låg under vatten under
senmesolitikum.
I och med att fyndfrekvensen är låg så är det osannolikt att lokaliteten kan ha varit brukad som
boplats. Istället kan denna begränsade fyndmangd förklaras som deponering från sporadisk
aktivitet och därmed att platsen tolkas som en fångstplats under mellanmesolotisk tid, som
troligen brukats periodvist. Det rör sig sannolikt om att kortare uppehåll före
tapastransgretionen av mobila självständiga enheter\enhet kan knytas till området. Dessa
enheter karaktäriseras av ett levnadssätt baserad på fångst, där deras sociala nätverk troligen var
aktivt över större områden.
C14 Dateringar visar dels romartid och dels sen yngre stenålder, vid båda dessa tider låg
lokaliteten över havsnivån. Det är omöjligt att avgöra om något av fyndmaterialet kan kytas till
MNB. De romartida C14 dateringarna av kollaget\strategrafiskt lag 4 är resultat av
dyrkning\rydning som kan härledas till en gård som låg öst om lokalen.
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Vedlegg A. Fotolista

Motiv

Ruta

Riktning

Datum

Sign

1.Översiktsbild

v

2012-10-01 ABO

2. Översiktsbild

nv

2012-10-01 ABO

3.Översiktsbild

sø

2012-10-01 ABO

4. Översiktsbild

nnø

2012-10-01 ABO

5. Översiktsbild

n

2012-10-01 ABO

6. Översiktsbild

nv

2012-10-01 ABO

7. Lag 4 kolholdig massa

10x10y

s

2012-10-02 ABO

8. Lag 4 kolholdig massa

10x10y

s

2012-10-02 ABO

9. Lag 4 kolholdig massa

10x10y

ø

2012-10-02 ABO

10. Lag 4 kolholdig massa

10x10y

v

2012-10-02 AH

11. Lag 4 kolholdig massa

10x10y

n

2012-10-02 AH

12. Lag 4 kolholdig massa

10x10y

s

2012-10-03 AH

13. Lag 4 kolholdig massa

10x10y

s

2012-10-03 AH

14. Profil (N facing)

10x10y

s

2012-10-03 ABO

15. Profil (N facing)

10x10y

s

2012-10-03 ABO

16. Profil (N facing)

10x10y

s

2012-10-03 ABO

17. Profil (S facing)

10x10y

ø

2012-10-03 ABO

18. Profil (S facing)

10x10y

n

2012-10-03 ABO

19. Ruta utvidgad

10x10y

s

2012-10-04 ABO

20. Översikt Slutarbete

n

2012-10-04 ABO

21.Översikt slutarbete

n

2012-10-04 ABO

Vedlegg B. Lista över teckningar.
Teckning.
Nr:
Motiv

Skala Typ

Datum

Signatur

1

Lok. R14N. Lokalitetsskiss efter utgrävning.

1:50 Plan

04.10.2012

ABO

2

Lok. R14N. Nordprofil rutor 10x 9y,10x10y.

1:10 Profil 03.10.2012

ABO
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Vedlegg C. Tillveckster
B16901/1-7
Lokalitet fra eldre steinalder fra KLOKKERSUND, av KLOKKERSUND (44), ÅLESUND K., MØRE OG ROMSDAL.

1) diagnostisk stykke med retusj av flint.
Bipolart kjernefragment!
2) avslag med retusj av flint.
3) bipolar kjerne av flint. Gjenstandsdel: fragment.
3) bipolar kjerne av flint. Gjenstandsdel: fragment.
3) bipolar kjerne av flint. Gjenstandsdel: fragment.
3) bipolar kjerne av flint. Gjenstandsdel: fragment.
4) smalflekke av flint. Gjenstandsdel: proksimal.
4) smalflekke av flint. Gjenstandsdel: midtfragment.
4) smalflekke av flint. Gjenstandsdel: proksimal.
4) smalflekke av flint. Gjenstandsdel: distal.
4) smalflekke av flint. Gjenstandsdel: medial.
5) mikroflekke av flint. Gjenstandsdel: medial.
5) mikroflekke av flint. Gjenstandsdel: medial.
5) mikroflekke av flint. Gjenstandsdel: medial.
5) mikroflekke av bergkrystall.
5) mikroflekke av flint. Gjenstandsdel: fragment.
5) mikroflekke av flint. Gjenstandsdel: proksimal.
5) mikroflekke av flint. Gjenstandsdel: fragment.
5) mikroflekke av flint. Gjenstandsdel: medial.
6) bearbeidet pimpstein av pimpstein.
7) avslag av flint.
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7) avslag av flint. Antall: 2.
7) avslag av flint. Antall: 2.
7) avslag av flint. Antall: 2.
7) avslag av flint. Antall: 17.
7) avslag av flint. Antall: 11.
7) avslag av flint. Antall: 18.
7) avslag av flint. Antall: 24.
7) avslag av flint.
7) avslag av flint. Antall: 6.
7) avslag av flint. Antall: 3.
7) avslag av flint. Antall: 4.
7) avslag av flint. Antall: 6.
7) avslag av flint. Antall: 13.
Noe vannrullet
7) avslag av flint. Antall: 2.
7) avslag av flint. Antall: 6.
7) avslag av flint. Antall: 5.
7) avslag av flint.
7) avslag av flint. Antall: 7.
7) biter av kvarts. Antall: 2.
7) avslag av flint.
7) avslag av flint. Antall: 3.
7) avslag av flint. Antall: 6.
7) avslag av flint. Antall: 3.
7) avslag av pimpstein.
Avslag med pimpsteinsyta!
7) biter av kvarts.
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7) avslag av flint. Antall: 3.
7) biter av ukjent.
7) avslag av flint. Antall: 2.
7) avslag av flint. Antall: 2.
7) biter av flint.
7) avslag av flint.
7) biter av kvarts. Antall: 2.
7) avslag av flint. Antall: 9.
7) avslag av flint. Antall: 2.
7) avslag mikroavslag av flint.
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning
Kartreferanse/-koordinater: M711/N50, Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 32, N: 6929130, Ø: 357985.
LokalitetsID: 148128.
Innberetning/litteratur: Anna Hellgren, 21.11.2012, Rapport
Funnet av: Anna Hellgren/Asle Bruen Olsen.
Funnår: 2012.
Katalogisert av: Anna Hellgren.T
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Vedlegg D. Inmålning av lokaliteten

UTM Kordinater Klokkersund R14N 6929130 x (Nord), 357985 y (Öst)
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November 5, 2012
Dr. Asle Bruen Olsen
Universitetet i Bergen
Bergen Museum
SFYK
Postboks 7800
Bergen, N-5020
Norway
RE: Radiocarbon Dating Results For Samples KLS1, KLS2, KLS3
Dear Asle:
Enclosed are the radiocarbon dating results for three samples recently sent to us. They each
provided plenty of carbon for accurate measurements and all the analyses proceeded normally. As usual,
the method of analysis is listed on the report with the results and calibration data is provided where
applicable.
As always, no students or intern researchers who would necessarily be distracted with other
obligations and priorities were used in the analyses. We analyzed them with the combined attention of
our entire professional staff.
If you have specific questions about the analyses, please contact us. We are always available to
answer your questions.
Our invoice has been sent separately. Thank you for your prior efforts in arranging payment. As
always, if you have any questions or would like to discuss the results, don’t hesitate to contact me.
Sincerely,

Digital signature on file
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Dr. Asle Bruen Olsen

Report Date: 11/5/2012

Universitetet i Bergen

Material Received: 10/26/2012

Sample Data

Measured
Radiocarbon Age

13C/12C
Ratio

Beta - 333810
1860 +/- 30 BP
-27.7 o/oo
SAMPLE : KLS1
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 130 to 250 (Cal BP 1820 to 1700)
____________________________________________________________________________________

Conventional
Radiocarbon Age(*)
1820 +/- 30 BP

Beta - 333811
1980 +/- 30 BP
-23.3 o/oo
2010 +/- 30 BP
SAMPLE : KLS2
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 90 to 80 (Cal BP 2040 to 2030) AND Cal BC 50 Cal AD 60 (Cal BP 2000 to 1890)
____________________________________________________________________________________
Beta - 333812
4030 +/- 30 BP
-23.8 o/oo
4050 +/- 30 BP
SAMPLE : KLS3
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 2830 to 2820 (Cal BP 4780 to 4770) AND Cal BC 2660 to 2650 (Cal BP 4610 to 4600)
Cal BC 2630 to 2490 (Cal BP 4580 to 4440)
____________________________________________________________________________________
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CALIBRATIO N O F RAD IOC ARB ON AG E TO C ALENDAR YEARS
(V aria bles: C1 3/C1 2= -2 7.7 :lab. m ult=1 )
La bo ra to ry nu m ber:

Beta -3 33 81 0

Co nv en tion al r ad io ca rb on ag e:

1 820 ±3 0 B P

2 Sigm a ca lib ra ted result:
(95 % prob ab ility )

Ca l AD 1 30 to 25 0 (C a l BP 1 82 0 to 17 00)
In tercep t data

In tercep t of rad io ca rb on age
with c alibration cu rv e:

Cal AD 2 20 (C al BP 17 30 )

1 Sigm a calib rated resu lt:
(68 % prob ab ility)

Cal AD 1 30 to 2 40 (C al BP 18 20 to 1 71 0)

182 0±30 BP

C harred m ate ri al

1 920

1 900
1 880

Radiocarbon age (BP)

1 860
1 840
1 820
1 800
1 780
1 760
1 740
1 720
1 700
100

12 0

1 40

160

180
C al AD

20 0

2 20

240

Re fe re nce s:
Databa se used
I NTC AL0 9
References to INT C AL 09 da ta ba se
Heaton ,et.a l. ,20 09, Rad iocarb on 51 (4): 115 1- 116 4, Reimer,et. al, 2 009 , R ad io ca rbo n 5 1(4) :11 11 -11 50 ,
S tu iver, et.al,19 93 , R ad io ca rbo n 3 5(1) :13 7-1 89 , Oesch ger,et.a l., 197 5,T ellu s 27 :16 8-1 92
Mathem atics used fo r ca libra tion scenario
A S imp lified App roa ch to Ca libra ting C1 4 Da tes
Ta lm a, A. S., Vo gel, J. C., 19 93 , R ad io ca rb on 35 (2): 31 7-3 22

Be ta Ana lytic Ra dioca rbon Dating Lab ora to ry
4 98 5 S.W . 74 th Co u rt , M ia m i, F lo rid a 33 1 5 5 • Tel : (3 05 )6 67 -51 6 7 • F a x: (3 0 5 )6 6 3 -0 9 6 4 • E -M a il: b eta @ ra d io ca rb o n.co m

Page 3 of 5

260

CALIBRATIO N O F RAD IOC ARB ON AG E TO C ALENDAR YEARS
(V aria bles: C1 3/C1 2= -2 3.3 :lab. m ult=1 )
La bo ra to ry nu m ber:

Beta -3 33 81 1

Co nv en tion al r ad io ca rb on ag e:

2 010 ±3 0 B P

2 Sigm a ca lib ra ted results:
(95 % prob ab ility )

Ca l BC 9 0 to 80 (C al BP 20 40 to 20 30 ) and
Ca l BC 5 0 C al AD 60 (Ca l BP 200 0 to 18 90 )
In tercep t data

In tercep ts o f radiocarbo n a ge
with c alibration cu rv e:

1 Sigm a calib rated resu lt:
(68 % prob ab ility)

Cal
Cal
Cal
Cal
Cal

BC 3 0 (Cal BP 19 80 ) a nd
BC 3 0 (Cal BP 19 80 ) a nd
BC 2 0 (Cal BP 19 70 ) a nd
BC 1 0 (Cal BP 19 60 ) a nd
AD 0 (Cal BP 1 950 )

Cal BC 4 0 Cal A D 20 (Cal BP 1 990 to 193 0)

201 0±30 BP

C harred m ate ri al

2 120
2 100
2 080

Radiocarbon age (BP)

2 060
2 040
2 020
2 000
1 980
1 960
1 940
1 920
1 900
100

80

60

40

20

0

20

40

60

C al BC / AD

Re fe re nce s:
Databa se used
I NTC AL0 9
References to INT C AL 09 da ta ba se
Heaton ,et.a l. ,20 09, Rad iocarb on 51 (4): 115 1- 116 4, Reimer,et. al, 2 009 , R ad io ca rbo n 5 1(4) :11 11 -11 50 ,
S tu iver, et.al,19 93 , R ad io ca rbo n 3 5(1) :13 7-1 89 , Oesch ger,et.a l., 197 5,T ellu s 27 :16 8-1 92
Mathem atics used fo r ca libra tion scenario
A S imp lified App roa ch to Ca libra ting C1 4 Da tes
Ta lm a, A. S., Vo gel, J. C., 19 93 , R ad io ca rb on 35 (2): 31 7-3 22

Be ta Ana lytic Ra dioca rbon Dating Lab ora to ry
4 98 5 S.W . 74 th Co u rt , M ia m i, F lo rid a 33 1 5 5 • Tel : (3 05 )6 67 -51 6 7 • F a x: (3 0 5 )6 6 3 -0 9 6 4 • E -M a il: b eta @ ra d io ca rb o n.co m
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CALIBRATIO N O F RAD IOC ARB ON AG E TO C ALENDAR YEARS
(V aria bles: C1 3/C1 2= -2 3.8 :lab. m ult=1 )
La bo ra to ry nu m ber:

Beta -3 33 81 2

Co nv en tion al r ad io ca rb on ag e:

4 050 ±3 0 B P

2 Sigm a ca lib ra ted results:
(95 % prob ab ility )

Ca l BC 2 83 0 to 28 20 (C a l BP 4 78 0 to 47 70 ) a nd
Ca l BC 2 66 0 to 26 50 (C a l BP 4 61 0 to 46 00 ) a nd
Ca l BC 2 63 0 to 24 90 (C a l BP 4 58 0 to 44 40 )
In tercep t data

In tercep t of rad io ca rb on age
with c alibration cu rv e:
1 Sigm a calib rated resu lts:
(68 % prob ab ility)

Cal BC 2 57 0 (Ca l BP 45 20)
Cal
Cal
Cal
Cal

BC
BC
BC
BC

2 62 0
2 60 0
2 58 0
2 52 0

to
to
to
to

26 10
25 90
25 70
25 00

(C al
(C al
(C al
(C al

BP
BP
BP
BP

45 70
45 50
45 30
44 70

to
to
to
to

4 56 0) a nd
4 54 0) a nd
4 52 0) a nd
4 45 0)

405 0±30 BP

C harred m ate ri al

4 160
4 140
4 120

Radiocarbon age (BP)

4 100
4 080
4 060
4 040
4 020
4 000
3 980
3 960
3 940
285 0

28 00

27 50

2 700

2 650

2600

255 0

25 00

24 50

C al BC

Re fe re nce s:
Databa se used
I NTC AL0 9
References to INT C AL 09 da ta ba se
Heaton ,et.a l. ,20 09, Rad iocarb on 51 (4): 115 1- 116 4, Reimer,et. al, 2 009 , R ad io ca rbo n 5 1(4) :11 11 -11 50 ,
S tu iver, et.al,19 93 , R ad io ca rbo n 3 5(1) :13 7-1 89 , Oesch ger,et.a l., 197 5,T ellu s 27 :16 8-1 92
Mathem atics used fo r ca libra tion scenario
A S imp lified App roa ch to Ca libra ting C1 4 Da tes
Ta lm a, A. S., Vo gel, J. C., 19 93 , R ad io ca rb on 35 (2): 31 7-3 22

Be ta Ana lytic Ra dioca rbon Dating Lab ora to ry
4 98 5 S.W . 74 th Co u rt , M ia m i, F lo rid a 33 1 5 5 • Tel : (3 05 )6 67 -51 6 7 • F a x: (3 0 5 )6 6 3 -0 9 6 4 • E -M a il: b eta @ ra d io ca rb o n.co m
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