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SAMMENDRAG
I et tidsrom av 8 dager ble det undersøkt ca. 300 qm. Halvparten av feltet ble med gravemaskin
flateavdekket til den sterile undergrunnen, hvor to strukturer (en kokegrop S-1 og en udefinert
nedgraving S-2) kunne dokumenteres. På feltets andre halvdel, ble bare en 20-30 cm tykk matjordog pløylag fjernet med maskin. På deler av dette området virket som om rester av et gammelt
kulturlag var bevart. Enkelte funn av flintavslag støttet denne antagelsen. Områdets mest lovende
del ble så oppdelt i 48 meters ruter, 37 av dem ble mekanisk gravd til undergrunnen. 3 ruter ble
såldet, men siden dette viste seg til å være svært tidskrevende, ble resten av feltet bare gravd med
graveskje uten sålding. Det ble funnet 100 flintgjenstander, for det meste udefinerte avslag og
fragmenter, men også to skrapelignende avslag med bruksretusj, en mulig tverrpil og en flekke.
Etter at kulturlaget var gravd til grusundergrunnen, fremsto tre strukturlignende nedgravinger eller
forsenkninger (S-3, 4, 5).
Alle strukturene ble dokumentert i plan, snittet og dokumentert i profil. Fra S-1, S-2, S-3 og S-4 ble
det tatt trekullprøver. På bakgrunn av flintfunnene kan lokaliteten anses til å være en liten
stenalderboplass, muligens en saisonalt brukt leirplass. Det gjenstår å se om kokegropen stammer
fra samme fasen eller om den vitner om senere aktiviteter på plassen.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
NAVESTAD NORDRE, 1044/2., SARPSBORG
KOMMUNE, ØSTFOLD
VOLKER DEMUTH

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
Sarpsborg kommune planlegger å anlegge nytt fortau langs Navestadveien på
strekningen Delåsveien fram til Haugeveien på Navestad nordre. Fortauet vil bli
anlagt på nordsiden av Navestadveien og medfører et inngrep som går ca. 4 m ut
fra nåværende veiskulder. Rundt en buss stopp på eiendommen 1044/2 vil
inngrepet gå ut ca. 8 m i en lengde av 20 m.
Østfold fylkeskommune ved Øystein Rønning Andersen gjennomførte en
arkeologisk registrering i tidsrommet 11. – 16. januar 2007 langs deler av
traseen. Det ble foretatt prøvestikking i et område som ansås egnet som
steinalderboplass. Det ble i alt tatt 6 prøvestikk og det ble funnet flintfragmenter
in 3 av dem. Hele boplassområdet antas å dekke ca. 430 kvm.
Riksantikvaren ga dispensasjon fra kulturminneloven 02.07. 2007 med vilkår
om en forutgående arkeologisk undersøkelse av steinalderboplassen.

2. DELTAGERE, TIDSROM
Utgravingen ble utført i tiden 28.08. 2007 - 05.09. 2007. Feltleder var Volker
Demuth, og Evan Ballangrud Andersen var feltassistent. Innmålingen av feltet
og strukturene ble foretatt 04.09. 2007 av Rune Borvik fra Kulturhistorisk
museum. Prosjektansvarlig var Per Oscar Nybruget. Gravemaskinfører og svært
behjelpelig med forskjellige logistiske tiltak var Tor Johansen fra Tune
graveservice A/S.

3. FORMIDLING
Prosjektet stod i mediafokus allerede før begynnelsen, fordi fortauet langs veien
var sterkt etterlengtet av beboere av i området, som var bekymret om
sikkerheten for barna på skoleveien. I en artikkel i Sarpsborg arbeiderblad den
22.08. 2007 blir denne bekymringen nevnt i sammenheng med forsinkelsen av
ferdigstillingen av fortauet. Det ble også flere gang gitt uttrykk for denne
problematikken av flere forbipasserende, som bor i området og som stoppet opp
ved gravestedet. Det ble alltid avsatt tid til å forklare undersøkelsen, dens
anledning og omfang utførlig til den interesserte lokalbefolkingen.
Tirsdag 04.09. 2007 kom Ingrid Aune, journalist fra Sarpsborg Arbeiderblad, til
utgravingen. Hun ble grundig informert om tiltaket. Torsdag 06.08. 2007 ble det
trykt en lengre artikkel om utgravingen.
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER
Undersøkelsesområdet ligger på en sør/sørøsthellende flate ca. 38-40 m o.h.
Flaten orienterer seg nord/sør og ligger mellom to bergkoller i vest og øst. Mens
bergkollen i vest er relativ lav, er kollen i øst, Sandfjella, meget markant. På
toppen av sistnevnte er det registrert en steinsetning av ukjent alder (id 11182). I
sør blir flaten begrenset av Navestadveien, som utgjør grensen av lokaliteten.
Boplassområdet må allerede ha blitt forstyrret ved anlegg av veien. Flaten bærer
preg av å være tidligere dyrka mark, noe som også ble bekreftet av naboene.
Ved en vannstand ca. 35 m over dagens havnivå, ville lokaliteten ligge i
vestkanten av en sør/sørøstvendt vik, beskyttet av de to bergkollene på et nes av
en større øy. Ved en noe høyere vannstand ville lokaliteten ligge på en liten
holme i et skjærgårdlandskap. Området har dermed beste forutsetninger for å
være en strandbunden boplass. (se kart nr. 2)

Figur 1: Oversikt over området før undersøkelsen

5. UTGRAVNINGEN
5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER
Hovedmålet med undersøkelsen var å avklare lokalitetens alder og om det finnes
bosetningsspor som kan fortelle noe om aktivitetene på stedet. Det skulle
forsøkes å finne flere funn som kan brukes så vel for datering, som for
aktivitetsanalyser.
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE
Det ble fastlått at det skulle benyttes en kombinasjon av maskinell
flateavdekking og rutegraving. Det betyder at en del av feltet skulle graves med
maskin ned til den sterile undergrunne, for eventuelt å finne menneskeskapte
strukturer i undergrunnen. Denne metodikken medfører en viss tap av
funnmateriale som ligger i matjorda og torven. Funn som ligger i matjorda er
imidlertid omrotet og ligger ikke lenger i primært kontekst, har dermed bare
begrenset kildeverdi.
Derfor ble matjorda på hele feltet fjernet med maskin, men i første omgang ikke
ned til den sterile undergrunnen, men bare 20-30 cm til en tilsynelatende urørt
torv- og kulturlag kom til syne. Dette var utpreget og tydelig i feltets sørvestlige
del. I denne delen ble det satt opp et koordinatsystem, som delte opp området i
47 ruter med 1 meter kantelengde, som ble fortløpende nummerert fra 1-47, som
det går frem av kartet nr. 3. Resten av feltet ble gravd ned til steril undergrunn
med maskin, som en klassisk flateavdekking.

Figur 2: Undersøkelsesområdet etter flateavdekking på høyre siden og med matjordlaget fjernet
på venstre siden, hvor det ble satt opp et rutesystem

Området med rutesystemet ble gravd for hand med graveskje ned til den sterile
undergrunnen. Laget som ble gravd var ca. 10 cm tykk. Hver rute ble gravd i et,
det ble ikke gjort en ytterlig oppdeling i kvadranter av 25x25 cm. Denne
fremgangsmåten ble valgt for å påskynde arbeidet og for å rekke en størst mulig
flate i avsatt tid. Massene fra tre ruter (R-17; R-31 og R-33) ble vannsåldet i
”svenskesåld”. Dette viste seg imidlertid til å være svært tidkrevende, derfor ble
resten av rutene utelukkende gravd påpasselig med graveskje, uten at massene
ble såldet.
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP
Undersøkelsen startet med et møte med Øyvind Brynilsen fra Sarpsborg
kommune og gravemaskinfører Tor Johansen fra Tune graveservice A/S, hvor
logistikken ble avklart. Oppsettingen av spisebrakke ble gjennomført samme
dag, men gravemaskinen ankom først på ettermiddagen. Før flateavdekkingen
kunne begynne, ble det tette løvskogkrattet på funnstedet fjernet med motorsag.
Deretter ble matjordlaget fjernet med maskin, på halvparten av feltet ned til
undergrunnen, på den sørlige delen bare ned til den tilsynelatende uforstyrrede
torvlaget.
Etter at flateavdekkingen var avsluttet, ble de avdekkede strukturene renset og
dokumentert. I feltets sørlige del ble et koordinatsystem satt opp og markert med
spiker. Deretter ble feltet gravd rute etter rute i sjakkbrettmønster. Det ble
forsøkt å sålde massen fra rutene, men det viste seg at det tok en hel dag å grave
og sålde tre ruter. Resten av rutene ble derfor ikke såldet, dette resulterte i at alle
47 rutene ble gravd i det tidsrommet som stod til rådighet.
Undersøkelsen ble sluttført etter planen, alle strukturene ble dokumenter i plan
og profil, trekullprøvene ble tatt fra strukturen og en betydelig funnmateriale ble
samlet inn. Værforholdene var veldig gode under hele utgravingen, det var lite
nedbør og ikke for varmt heller.
5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD
Ved tolkningen av funnfordelingen må det tas hensyn til at massene bare ble
såldet i tre ruter (R-17; R-31 og R-33). Antallet små avslag er derfor mest
sannsynlig større i disse rutene.
Generelt er området antageligvis forstyrret gjennom pløying. Dessuten er sikkert
store deler av boplassområdet blitt ødelagt ved anleggelsen av den nåværende
veitraseen.
5.5 UTGRAVNINGEN
Matjordlaget var ca. 20-30 cm tykk. Det ble funnet en del moderne gjenstander
(porselen, glass) i matjorda, men disse ble ikke oppbevart. I feltets nordlige del
var det lys grus dirkete under matjorda, her ble det oppdaget 3 strukturer. I
feltets sørlige del lå det under matjorda et torvlag over undergrunnen som her
bestod av grus med en betydelig andel større rullestein. I feltets sørvestlige del
var torvlaget tydelig mørkere og mer humusholdig. Dette ble ansett som
kulturlag og gravd i ruter som beskrevet ovenfor. Laget viste seg til å være
omtrent 10 cm tykk. Etter at laget var fjernet, viste seg 2 strukturer i den
fremrensede grusundergrunnen.
5.5.1 FUNNMATERIALE
Det ble funnet i alt 106 stykker flint. Fordelingen av funnene går frem av
funnfordelingskart (kart nr. 4) og funnlisten. Det overveiende flertallet av
funnene er avslag og fragmenter. Det ble funnet 2 skrapere, som er veldig like
(C 56484/16 og 26). De er begge ca. 40 mm lang og har retusj så vel i enden,
som på sidekantene. De er laget av ganske store og brede flekker.
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Figur 3: to skrapere fra utgravingen; til høyre F. Nr. 16; til venstre F. Nr. 26

Det ble dessuten funnet 4 flekker, derav 2 ganske store (C 56484/14 og 21), 1
fragment av en ganske bred (C 56484/30) og 1 ganske liten og brent flekke (C
56484/31).

5.5.2 STRUKTURER
Utgravingen avdekket 5 strukturer i undergrunnen, 1 kokegrop og 4 udefinerte
nedgravinger eller fyllskifter. 3 strukturer lå i den fullstendig flatavdekkede
nordlige delen, mens 2 strukturer lå i og under torvlaget i feltets sørlige del.
S-1: Kokegrop
Kokegropen S-1 fremstår som en rund nedgraving med 80 cm diameter, som er
tydelig å avgrense fra den lyse grusundergrunnen i feltets nordlige del. Gropa er
fylt med humusblandet trekull, den inneholder noen skjørbrente stein i toppen.
Gropa er bare 16 cm dyp, antageligvis er den blitt forstyrret av pløying, slik at
det bare er siste resten som er bevart. Bunnen er jevnt og flat, sidene jevnt buet.
Det er tatt en kullprøve for radiologisk datering fra gropa.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Figur 4: Kokegrop S-1, snittet og formgravd

S-2: Nedgraving / Fyllskifte
I det flateavdekkede område ble det renset og fotografert et uregelmessig
rektangulær fyllskifte som målte ca. 95x55 cm. Det var noe vanskelig å avgrense
fyllskiftet fra undergrunnen, men den skilte seg ut med en større humusandel og
noe trekull i fyllmassen. Den var ganske grunn og hadde en uregelmessig profil.
Strukturen ble ikke tegnet da det er tvilsomt om det er et menneskeskapt anlegg.
S-3: Nedgraving / Fyllskifte
Også S-3 er en uregelmessig fyllskifte i det flateavdekkede område. Det er
avlangt, ca. 120 x 40 cm og veldig grunn. Fyllmassene er mørkere enn grusen og
består av siltblandet humus. Det var ikke trekull i fyllmassene, strukturen virker
heller ikke relevant, muligvis er det et plogspor! Den ble ikke tegnet.
S-4: Nedgraving / Fyllskifte
Allerede før kulturlaget i feltets sørlige del rutevis gravd bort, viste det seg en
noe mørkere flekk på dette stedet. Etter at kulturlaget var gravd, fremstod S-4
som en uregelmessig avlang-oval nedgraving i grusundergrunnen. Strukturen
målte ca. 120 x 60 cm og var ca. 10 cm dyp. Bunnen og sidene var regelmessig
buet, fyllmassen bestod av mørkebrun, trekullblandet humus og torv. Det er
uklart om det er en menneskeskapt struktur eller et naturlig fyllskifte.
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Figur 5: Profiler av nedgraving S-4 til venstre og kulturlagsrest (?) S-5 til høyre

S-5: Nedgraving / fyllskifte/ kulturlagsrest
I feltets sørlige begrensing skilte det seg ut et område med en noe mørkere og
mindre steinblandete masse. Dette fyllskifte ble ført som S-5, det hadde
imidlertid en ganske ujevn form, muligvis er det to avrundete strukturer, som
ikke kunne skilles fra hverandre. Da kulturlaget var gravd bort, kunne en ujevn,
”nøkkelhullformet” struktur avgrenses fra grusundergrunnen. Fyllmassen besto
av mørkebrun humus og torv, iblandet ganske mange stein og noe trekull. Det
ble også funnet noen flintavslag i fyllmassene. I profil fremstod S-5 som opp
mot 14 cm dyp, den viste imidlertid ingen skarp avgrensing mot undergrunnen.
Det kunne ikke avklares om S-5 er en menneskeske skapt struktur eller en
naturlig fyllskifte. Muligvis er det en naturlig fordypning i grusen hvor
kulturlaget har akkumulert seg sterkere enn andre steder.
5.5.3 DATERING
Flintmaterialet viser en steinalderboplass på lokaliteten. På grunn av lokalitetens
beliggenhet på 38-40 m o.h. og strandlinjeforskyvningen kan denne boplassen
ikke være eldre end ca. 4600 f. Kr., for da la den under vann1. Med en
strandlinje på 35-36 m over dagens havnivå ville lokaliteten ligge svært gunstig i
en liten vik. Dette var tilfelle omtrent 4000-4200 f. Kr., altså i begynnelsen av
yngre steinalder. Det virket derfor mulig at dette er egnet dateringsramme for
boplassen. Flintmaterialet inneholder ingen gjenstander som motsier en slik
antagelse, den kan bare generelt dateres til yngre steinalder, på bakgrunn av de
heller store flekker til en heller yngre fase.
En radiologisk analyse av en trekullprøve fra S-5 gi en mer nøyaktig
informasjon om dateringen av funnstedets steinalderbosetning. Trekullmaterialet
ble datert til kalibrert 2010 – 1760 f. Kr., altså slutten av yngre steinalder eller
tidligst bronsealder.
Det er også tatt en trekullprøve fra kokegropa S-1. Den radiologiske analysen
daterer strukturen til slutten av eldre jernalder med en kalibrert C 14 datering fra
330 – 590 e. Kr.
1

Utsagn om strandlinjedateringer og –forskyvning referer til resultatene fra Svinesundprosjektet
(Glørstad 2002, 27 f.), som baserer seg på og delvis modifiserer starndlinjeforkyvningskurve fremlagt
av Simonsen 1999. Rapporten gagne ikke plass for en utførlig diskusjon av denne komplekse
tematikken.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen

8

Gnr. 1044/2, Sarpsborg kommune

Saksnr. 07/03272

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER
Det er tatt inn 4 trekullprøver. Av disse ble 3 vedartsbestemt, det viste seg at
bare 2 inneholdt nok godt daterbart trekull (S-1 og S-5).
5.5.5 ANALYSER
Vedartsbestemmelsen av kullprøvene fra strukturene S-1, S-2 og S-5 ble
gjennomført av Helge Høeg, Larvik.
Det ble bestemt 40 biter fra S-1. Av disse var 4 hassel (corylus), 13 selje,
vier/osp (salix / populus) og 23 eik (quercus).
Det ble bestemt 40 biter fra S-2. Av disse var 2 bjerk (betula) og 38 eik
(quercus).
Det ble bestemt 40 biter fra S-5. Alle var bjerk (betula).
trekullprøver ble sendt til BETA Analytic inc., Miami, Florida for radiologisk
analyse. Detaljerte resultater se vedlegg.

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.
Utgravingen har avdekket en neolitisk boplass. Hvis boplassen var
strandbunnen, må den være fra neolitikum. Beliggenheten vil da være godt egnet
for en periodisk oppholdssted i skjærgården, for eksempel i sammenheng med
fiske og sjøfangst. Skulle funnmaterialet daterer til en senere neolitisk fase, så
ville avstanden til sjøen være noe større. Resultatene fra C-14 dateringen av
trekullet fra kulturlaget S-5 tilsier allikevel at boplassen er fra siste delen av
neolitikum.
Det er dessuten funnet og dokumentert en kokegrop (S-1) i nærhet av denne
boplassen. Den radiologiske dateringen av trekull fra kokegropa viser at det også
foregikk aktiviteter i området i yngre romertid eller folkevandringstid.

6. KONKLUSJON
Resultatene fra undersøkelsen kan tilføye kunnskap om forhistorien i Østfold
enda en liten tilskudd, som ikke er så betydningsfull for seg selv, men som må
ses samlet med andre funnsteder i fylket.

7. LITTERATUR
Glørstad, H. 2002 (red.): Svinesundprosjektet Bind I. Utgravninger avsluttet
2001. UO Varia 54. Oslo
Simonsen, R: En C-14 datert og dendrokronologisk kalibrert
strandforskyvningskurve for søndre Østfold. Sørøst Norge. I: selsing, L. og
Lillehammer, G. (red.): Museumslandskap. Artikkelsamling til Kerstin Griffin på
60-årsdagen. AMS-Rapport 12. Bind A, Stavanger. S 59-70
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8. VEDLEGG
8.1. STRUKTURLISTE

Str.
nr.
S1
S2
S3
S4
S5

Type

Kontekst

Form

kokegrop
fyllskifte
fyllskifte
fyllskifte
kulturlag

flateavd.
flateavd.
flateavd.

rund
ujevn
ujevn
ujevn
ujevn

Dimensjon (m)
0,80

Dybde
(m)
0,16

Tolkning

Element/
fyll
trekull
humus
humus
humus
humus

8.2. FUNN OG PRØVER
Funnliste C 56484
C-Nr. Funnr. Rute Nr.
56484
1
5
56484
2
6
56484
3
7
56484
4
8
56484
5
9
56484
6
11
56484
7
12
56484
8
13
56484
9
15
56484
10
17
56484
11
24
56484
12
25
56484
13
26
56484
14
26
56484
15
31
56484
16
32
56484
17
33
56484
18
34
56484
19
35
56484
20
36
56484
21
36
56484
22
37
56484
23
38
56484
24
39
56484
25
40
56484
26
41
56484
27
41

Funn
Flintavslag
flintfragment
Flintavslag
Flintfragmenter
flintfragment
Flintavslag
Flintavslag
Flintavslag
Flintavslag
Flintavslag
Flintfragmenter
Flintavslag
Flintavslag
Flintflekke
Flintfragmenter
Skraper
Flintavslag
Flintavslag
Flintfragment
Flintavslag
Flekke
Flintfragment
Flintavslag
Flintavslag
Flintavslag
Skraper
Flintavslag

antall
6
1
8
3
1
8
4
4
1
7
3
6
3
1
5
1
8
2
1
4
1
1
1
3
7
1
8
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Kom.
2 l stein

Gnr. 1044/2, Sarpsborg kommune
56484
56484
56484
56484

28
29
30
31

42
44
44
46

Saksnr. 07/03272

Flintfragmenter
Flintavslag
flekkefragment
flekke (brent)
flintgjenstand total:

3
2
1
1
106

Liste over kullprøver
C-Nr.
Prøvenr. BETANr. Str.Nr. Struktur
56484
1 241090
1 kokegrop
56484
2
2 nedgraving
56484
3
4 nedgraving
56484
4 241091
5 kulturlag

material
Datering
50 g trekull AD 330 to 590
4,6 g trekull
2,3 g trekull
3,8 g trekull BC 2010 to 1760

8.3. TEGNINGER
Alle tegninger er felttegninger i målestokk 1:20 med beskrivelser.
1. kokegrop S-1; plan og profil
2. nedgraving S-4; plan og profil
3. kulturlagrest / fyllskifte S-5: plan og profil

8.5. FOTOLISTE.
Film- + Fotonr.

Motivbeskrivelse

Retning_Sett_Mot

Cf33806_001.jpg

oversikt over lokaliteten fra veien, for arbeidet begynner

NØ

Cf33806_002.jpg

oversikt over lokaliteten for arbeidet begynner

Ø

Cf33806_003.jpg

sterk kratt på lokaliteten før utgravingen

NV

Cf33806_004.jpg

S-1: kokegrop

ØSØ

Cf33806_005.jpg

S-2: nedgraving eller rotmerker

ØNØ

Cf33806_006.jpg

S-2: nedgraving eller rotmerker

ØSØ

Cf33806_007.jpg

oversikt over undersøkelsesområdet: halvparten flateavdekket, halvparten torv og ploglaget fjernet

ØSØ

Cf33806_008.jpg

oversikt over undersøkelsesområdet: halvparten flateavdekket, halvparten torv og ploglaget fjernet

NV

Cf33806_009.jpg

S-5: uklar kullkonsentrasjon i kulturlag (?)

SØ

Cf33806_010.jpg

arbeidsbilde: feltet graves i 1 meters ruter

Ø

Cf33806_011.jpg

S-4: oval nedgraving (?)

SØ

Cf33806_012.jpg

S-3: uklar nedgraving / kulturlagsrest etter fjerning av ca 10 cm masse

N

Cf33806_013.jpg

S-4: nedgraving, profil

N

Cf33806_014.jpg

S-4: nedgraving, profil

N

Cf33806_015.jpg

S-5: uklar nedgraving / mulig kulturlagsrest; profil

S

Cf33806_016.jpg

S-1: kokegrop; profil

S

Cf33806_017.jpg

S-1: kokegrop; profil

S

Cf33806_018.jpg

S-3: nedgraving(?), mulig kulturlagsrest; profil

SV

Cf33806_019.jpg

S-2: nedgraving eller rotmerke; profil

N

Cf33806_020.jpg

S-2: nedgraving eller rotmerke; profil

N

Cf33806_021.jpg

oversikt over lokaliteten etter avsluttet utgraving

SØ
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8.6. ANALYSER
1. Vedartsanalyse ved Helge Høeg, Larvik
2. Radiologisk analyse ved BETA Analytic inc., Miami, Florida

8.7. KART
1. ØK-kart utsnitt med feltets beliggenhet og plasseringen i Norge
2. kart over området med strandlinje 35 m o.h.
3. kart over feltet med strukturer og koordinatsystemet
4. funnfordelingskart
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FROM:

Darden Hood, Director (mailto:mailto:dhood@radiocarbon.com)

(This is a copy of the letter being mailed. Invoices/receipts follow only by mail.)
March 14, 2008
Dr. Volker Demuth
Historical Museum and Viking Ship Museum
Department of Heritage
P.O. Box 6762 St. Olavs plass
Oslo NO-0130
Norway
RE: Radiocarbon Dating Results For Samples Navestad S-1; prove 1, Navestad S-5; prove 4, Rom sondre
S-25; prove 4, Rom sondre S-27; prove 5
Dear Dr. Demuth:
Enclosed are the radiocarbon dating results for four samples recently sent to us. They each
provided plenty of carbon for accurate measurements and all the analyses proceeded normally. The report
sheet contains the dating result, method used, material type, applied pretreatment and two-sigma calendar
calibration result (where applicable) for each sample.
This report has been both mailed and sent electronically, along with a separate publication quality
calendar calibration page. This is useful for incorporating directly into your reports. It is also digitally
available in Windows metafile (.wmf) format upon request. Calibrations are calculated using the newest
(2004) calibration database. References are quoted on the bottom of each calibration page. Multiple
probability ranges may appear in some cases, due to short-term variations in the atmospheric 14C
contents at certain time periods. Examining the calibration graphs will help you understand this
phenomenon. Calibrations may not be included with all analyses. The upper limit is about 20,000 years,
the lower limit is about 250 years and some material types are not suitable for calibration (e.g. water).
We analyzed these samples on a sole priority basis. 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.
Information pages are enclosed with the mailed copy of this report. They should answer most of
questions you may have. If they do not, or if you have specific questions about the analyses, please do
not hesitate to contact us. Someone is always available to answer your questions.
Our invoice is enclosed. Please, forward it to the appropriate officer or send VISA charge
authorization. Thank you. As always, if you have any questions or would like to discuss the results,
don’t hesitate to contact me.
Sincerely,

Dr. Volker Demuth

Report Date: 3/14/2008

Historical Museum and Viking Ship Museum
Sample Data

Measured
Radiocarbon Age

Material Received: 2/11/2008
13C/12C
Ratio

Beta - 241090
1630 +/- 60 BP
-26.9 o/oo
SAMPLE : Navestad S-1; prove 1
ANALYSIS : Radiometric-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 330 to 590 (Cal BP 1620 to 1360)
____________________________________________________________________________________

Conventional
Radiocarbon Age(*)
1600 +/- 60 BP

Beta - 241091
3570 +/- 40 BP
-26.2 o/oo
3550 +/- 40 BP
SAMPLE : Navestad S-5; prove 4
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 2010 to 2000 (Cal BP 3960 to 3950) AND Cal BC 1980 to 1760 (Cal BP 3930 to 3710)
____________________________________________________________________________________
Beta - 241092
1980 +/- 40 BP
-23.9 o/oo
SAMPLE : Rom sondre S-25; prove 4
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 90 to Cal AD 80 (Cal BP 2040 to 1870)
____________________________________________________________________________________

2000 +/- 40 BP

Beta - 241093
2130 +/- 40 BP
-25.0 o/oo
2130 +/- 40 BP
SAMPLE : Rom sondre S-27; prove 5
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal BC 350 to 290 (Cal BP 2300 to 2240) AND Cal BC 220 to 50 (Cal BP 2170 to 2000)
____________________________________________________________________________________

C A L IB R A T IO N O F R A DI OC A R B ON AG E T O C ALE N D A R Y E A R S
(Variab les : C1 3/C1 2=-26.9:lab . m ult =1 )
L ab orato ry n umb er:

Beta-2 410 9 0

Co nven tio n al radi oca rbo n a g e:

16 0 0± 60 BP

2 Sig ma ca libra ted res ult:
(9 5% pro ba bil ity)

Cal A D 33 0 to 5 90 (Ca l BP 1 62 0 to 1 36 0 )
In tercept d ata

Int ercep t of rad iocarbo n age
wi th cali brati on curve:
1 Sig m a calib rat ed resu lt :
(6 8% pro bab il ity)

18 00

Cal AD 4 3 0 (C al BP 15 2 0)
Cal AD 4 0 0 t o 54 0 (C al BP 1 5 50 to 14 1 0)

C har re d m a ter ial

1600 ±60 B P

17 50

17 00

R adiocarbon a ge (BP)

16 50

16 00

15 50

15 00

14 50

14 00

13 50
250

30 0

3 50

4 00

450

500

55 0

C al A D

Referen ces:
D ata bas e us e d
IN T CA L0 4
Ca lib rat ion D ata bas e
IN TC A L04 Ra di oc arb on A ge Ca li bra tio n
In tC al0 4: C ali bra ti on Is sue of Ra dio ca rbo n (Vo lum e 4 6, n r 3, 200 4).
Ma th em a tic s
A S i mp li fi e d A ppr oac h t o C ali bra ti ng C 14 D ate s
T al m a, A. S ., Vo ge l, J . C., 199 3, R adi oc arb on 35(2), p31 7-322

B e ta A na lytic R adi oca rbon D a ting Lab orato ry
4 9 8 5 S .W . 7 4 th C o urt , M ia mi, F lo rid a 3 3 1 55 • Tel : ( 30 5 ) 6 67 - 5 1 67 • Fa x : ( 3 05 ) 6 6 3- 0 9 6 4 • E -M ai l: b et a @ rad io c a rbo n .c om

6 00

C A L IB R A T IO N O F R A DI OC A R B ON AG E T O C ALE N D A R Y E A R S
(Variab les : C1 3/C1 2=-26.2:lab . m ult =1 )
L ab orato ry n umb er:

Beta-2 410 9 1

Co nven tio n al radi oca rbo n a g e:

35 5 0± 40 BP

2 Sig ma ca libra ted res ults:
(9 5% pro ba bil ity)

Cal B C 20 10 to 20 00 (Cal B P 39 6 0 to 39 5 0) a nd
Cal B C 19 80 to 17 60 (Cal B P 39 3 0 to 37 1 0)
In tercept d ata

Int ercep t of rad iocarbo n age
wi th cali brati on curve:
1 Sig m a calib rat ed resu lt :
(6 8% pro bab il ity)

36 80

Cal B C 1 8 90 (Cal B P 3 84 0 )
Cal B C 1 9 40 to 18 8 0 (C al BP 3 89 0 to 3 83 0 )

C har re d m a ter ial

3550 ±40 B P

36 60

36 40

36 20

R adiocarbon a ge (BP)

36 00

35 80

35 60

35 40

35 20

35 00

34 80

34 60

34 40

34 20

34 00
2050

20 00

1 950

1 900

1850

180 0

17 50

C al B C

Referen ces:
D ata bas e us e d
IN T CA L0 4
Ca lib rat ion D ata bas e
IN TC A L04 Ra di oc arb on A ge Ca li bra tio n
In tC al0 4: C ali bra ti on Is sue of Ra dio ca rbo n (Vo lum e 4 6, n r 3, 200 4).
Ma th em a tic s
A S i mp li fi e d A ppr oac h t o C ali bra ti ng C 14 D ate s
T al m a, A. S ., Vo ge l, J . C., 199 3, R adi oc arb on 35(2), p31 7-322

B e ta A na lytic R adi oca rbon D a ting Lab orato ry
4 9 8 5 S .W . 7 4 th C o urt , M ia mi, F lo rid a 3 3 1 55 • Tel : ( 30 5 ) 6 67 - 5 1 67 • Fa x : ( 3 05 ) 6 6 3- 0 9 6 4 • E -M ai l: b et a @ rad io c a rbo n .c om

1 700

C A L IB R A T IO N O F R A DI OC A R B ON AG E T O C ALE N D A R Y E A R S
(Variab les : C1 3/C1 2=-23.9:lab . m ult =1 )
L ab orato ry n umb er:

Beta-2 410 9 2

Co nven tio n al radi oca rbo n a g e:

20 0 0± 40 BP

2 Sig ma ca libra ted res ult:
(9 5% pro ba bil ity)

Cal B C 90 to Cal AD 80 (Ca l BP 2 04 0 to 1 87 0 )
In tercept d ata

Int ercep t of rad iocarbo n age
wi th cali brati on curve:
1 Sig m a calib rat ed resu lt :
(6 8% pro bab il ity)

21 40

Cal AD 1 0 (C al B P 194 0 )
Cal B C 4 0 t o C al AD 5 0 (C al BP 1 9 90 to 1 900 )

C har re d m a ter ial

2000 ±40 B P

21 20

21 00

20 80

R adiocarbon a ge (BP)

20 60

20 40

20 20

20 00

19 80

19 60

19 40

19 20

19 00

18 80

18 60
100

80

60

40

20

0

20

40

60

C al B C/A D

Referen ces:
D ata bas e us e d
IN T CA L0 4
Ca lib rat ion D ata bas e
IN TC A L04 Ra di oc arb on A ge Ca li bra tio n
In tC al0 4: C ali bra ti on Is sue of Ra dio ca rbo n (Vo lum e 4 6, n r 3, 200 4).
Ma th em a tic s
A S i mp li fi e d A ppr oac h t o C ali bra ti ng C 14 D ate s
T al m a, A. S ., Vo ge l, J . C., 199 3, R adi oc arb on 35(2), p31 7-322

B e ta A na lytic R adi oca rbon D a ting Lab orato ry
4 9 8 5 S .W . 7 4 th C o urt , M ia mi, F lo rid a 3 3 1 55 • Tel : ( 30 5 ) 6 67 - 5 1 67 • Fa x : ( 3 05 ) 6 6 3- 0 9 6 4 • E -M ai l: b et a @ rad io c a rbo n .c om

80

C A L IB R A T IO N O F R A DI OC A R B ON AG E T O C ALE N D A R Y E A R S
(Variab les : C1 3/C1 2=-25:l ab. m u lt=1)
L ab orato ry n umb er:

Beta-2 410 9 3

Co nven tio n al radi oca rbo n a g e:

21 3 0± 40 BP

2 Sig ma ca libra ted res ults:
(9 5% pro ba bil ity)

Cal B C 35 0 to 2 90 (Ca l B P 2 300 to 2 240 ) an d
Cal B C 22 0 to 5 0 (C al B P 21 70 to 20 00)
In tercept d ata

Int ercep t of rad iocarbo n age
wi th cali brati on curve:
1 Sig m a calib rat ed resu lt :
(6 8% pro bab il ity)

22 60

Cal B C 1 7 0 (C al BP 2 1 20 )
Cal B C 2 0 0 to 100 (Cal B P 2 15 0 to 2 0 5 0)

C har re d m a ter ial

2130 ±40 B P

22 40

22 20

22 00

R adiocarbon a ge (BP)

21 80

21 60

21 40

21 20

21 00

20 80

20 60

20 40

20 20

20 00

19 80
400

350

300

250

200
C al B C

150

100

50

Referen ces:
D ata bas e us e d
IN T CA L0 4
Ca lib rat ion D ata bas e
IN TC A L04 Ra di oc arb on A ge Ca li bra tio n
In tC al0 4: C ali bra ti on Is sue of Ra dio ca rbo n (Vo lum e 4 6, n r 3, 200 4).
Ma th em a tic s
A S i mp li fi e d A ppr oac h t o C ali bra ti ng C 14 D ate s
T al m a, A. S ., Vo ge l, J . C., 199 3, R adi oc arb on 35(2), p31 7-322

B e ta A na lytic R adi oca rbon D a ting Lab orato ry
4 9 8 5 S .W . 7 4 th C o urt , M ia mi, F lo rid a 3 3 1 55 • Tel : ( 30 5 ) 6 67 - 5 1 67 • Fa x : ( 3 05 ) 6 6 3- 0 9 6 4 • E -M ai l: b et a @ rad io c a rbo n .c om
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