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Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur Översiktskartan, blad 253 Göteborg (Sweref 99 TM, 
skala 1:250 000), och Sverigekartan.
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Hösten 2015 gjordes en arkeologisk utredning inför ett planprogram för nya 
Annebergs centrum. Vid utredningen påträffades träartefakter, en tillspetsad 
planka och en stör som spetsats har 14C-daterats till vendel- och vikingatid. 
Träfynden återfanns i ett gyttjelager under cirka en och en halv meter tjocka 
vattenavsatta sand- och leravlagringar i en gammal fåra av Kungsbackaån.  

Inledning
Hösten 2015 genomfördes en arkeologisk utredning inför ett planpro-
gram för nya Annebergs centrum på fastigheterna Alafors 2:16 m.fl. i 
Älvsåkers socken, Kungsbacka kommun.

Utredningen beslutades av länsstyrelsen i Hallands län, bekosta-
des av Kungsbacka kommun och utfördes av personal från Arkeolo-
gerna, Statens historiska museer.

Sammanfattning av resultat 
Vid utredningen påträffades en ny fornlämning. Fornlämningen 
utgörs av ett område med fynd av bearbetade träartefakter. Fynden 
påträffades i ett gyttjelager under cirka 1,5 meter tjocka vattenavsatta 
sand- och leravlagringar i en gammal fåra av Kungsbackaån. I gyttje-
lagret iakttogs bevarat trämaterial bestående av grenar och kvistar. I 
ett av schakten återfanns även bearbetade träartefakter. Av dessa har 
en tillspetsad planka och en spetsad stör 14C-daterats till vendel- och 
vikingatid.

Området med träfynd utgör en fornlämning och bör omfattas av en 
förundersökning inför eventuell exploatering. Ingrepp i fornlämning 
med tillhörande fornlämningsområde kräver länsstyrelsens tillstånd 
enligt 2 kap. KML.

Utredningens omfattning 
och förutsättningar
Det cirka 71 000 kvadratmeter stora utredningsområdet utgör tillika 
området för det planprogram som Kungsbacka kommun tagit fram för 
nya Annebergs centrum. Utredningen genomfördes av två arkeologer 
och en grävmaskinist med grävmaskin under loppet av fyra fältdagar. 
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Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet, som ligger mellan 5 och 11 meter över havet, är 
beläget på svagt östsluttande jordbruksmark som i öster vetter ner 
mot Kungsbackaån (figur 1, 2, 3). I ett större landskapsperspektiv 
ligger området på den västra sidan av Kungsbackaåns dalgång som 
förbinder inlandsbygderna kring Älvsåker och Lindome med Kungs-
backafjorden och Kattegatt. Fram till mellersta bronsålder låg utred-
ningsområdet vid Älvsåker i de inre delarna av en dåtida havsvik. 
Genom den pågående landhöjningen omvandlades den dåtida havsvi-
ken med tiden till det som idag är Kungsbackaån, som fortsatte vara 
en farbar kommunikationsled in i historisk tid. 

Området kring Älvsåker är relativt fornlämningstätt. Merparten 
av de kända fornlämningarna ligger uppdragna mot dalgångens östra 
sida, vilket till stor del har sin förklaring i de topografiska förut-
sättningarna. På dalgångens västra sida bildar bergen otillgängliga 
branter (figur 4) medan den östra sidan uppvisar av en mer terrasse-
rad topografi.

På den östra sidan av dalgången finns ett knappt 20-tal registre-
rade boplatser, på samtliga har det påträffats fynd från stenålder. Utö-
ver stenåldersboplatserna finns ett fåtal stensättningar från brons/
järnålder samt en fyndplats för arabiska silvermynt från 1000-talet i 
utredningsområdets närhet (figur 2).  

Syfte och målsättning
Utredningens målsättning var att klargöra fornlämningsbilden inom 
utredningsområdet, och att så långt som möjligt beskriva denna. 
Detta gjordes i första hand genom schaktgrävning med grävmaskin. 
Som komplement till fältarbetet genomfördes studier av historiska 
kartor, arkivmaterial samt strandlinjeförskjutnings kurvor över 
området.

Resultaten ska i första hand utgöra ett beslutsunderlag för länssty-
relsen, samt ett planeringsunderlag för exploatören inför det fortsatta 
planarbetet.

Metod, genomförande 
och dokumentation 
Innan fältarbetet påbörjades genomfördes studier av historiska kar-
tor och det arkivmaterial som berörde utredningsområdet. Kart- och 
arkivstudierna syftade till att skapa en bild av den historiska markan-
vändningen i området (se nedan Genomgång av historiska kartor).

Vid schaktningen grävdes 64 schakt, jämt fördelade över utred-
ningsområdet. I medeltal var schakten cirka 10 meter långa och cirka 
1,6 meter breda . Tjugosex av schakten utgjordes av djupschakt som 
grävdes genom lagerföljden ner till glacialleran. Resterande grävdes 
genom ploglagret ner till underliggande lager (figur 6). 

Djupschakten grävdes främst i anslutning till Kungsbackaån i de 
östra delarna av området samt i de högst belägna västra delarna av 
området. Djupschaktens placering berodde dels på att det i anslutning 
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Figur 3. Översiktsbild över delar av utredningsområde mot öster, där åkerlandskapet sluttar ner mot Kungs-
backaån. Foto: Johannes Nieminen.

Figur 4. Översiktsbild över delar av utredningsmot väster. I bakgrunden syns de branta bergen torna upp sig. 
Foto: Glenn Johannson.
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till Kungsbackaån finns potential för förekomst av fynd som inlagrats 
i äldre sedimenterade fåror av ån, dels på att de högst belägna delarna 
av utredningsområdet kan ha påverkats av den postglaciala trans-
gressionen. På områden som påverkats av den postglaciala trans-
gressionen kan det förekomma in, om- och överlagrade mesolitiska 
lämningar. 

Dokumentation 
Vid utredningen gjordes de digitala inmätningarna med DGPS. Foto- 
och skriftlig dokumentation skedde fortlöpande. Fältinmätningar, 
beskrivningar och lågupplösta foton har lagts in i Intrasis för vidare 
bearbetning i ArcGis/ArcMap, enligt Arkeologerna, Statens historiska 
museers standard. Intrasisprojektet arkiveras hos Arkeologerna, 
Statens historiska museer och finns tillgängligt för Intrasisanvändare. 

De äldre lantmäterikartorna
De äldre kartorna visar att utredningsområdet ligger på Alafors bys 
inägomark i Älvsåkers socken. Alafors skrevs i Aleffos år 1365 (Ståhl 
1980, s. 190). Namnet anses syfta på alar som växte vid Kungsbackaån 
och forsen i samma å. Alafors är en gammal kvarnby. 
Lantmäterimyndigheternas arkiv innehåller en äldsta karta över Ala-
fors från 1697. Ingen egentlig kartering över det aktuella utrednings-
området finns dock med där. Laga skifteskartan över Alafors by från 
1843 visar området i detalj (figur 5). Området ”väster om ån” utgörs 
till största delen av ”Södergärdet” där marken beskrivs som ”mylla 
på ler”. I norr är en mindre del åkermark i ängsmarker. Bebyggelsen 
i norra delen, en kringbyggd fyrkantsgård, kallas Bingalycka och 
marken söder om den har beteckningen Lilla Fallsäng, ett namn som 
kan syfta på fall i betydelsen svedjefall, det vill säga en yta där skogen 
fällts innan den bränts ner inför svedjeodling.

Figur 5. Utsnitt ur 1843 års laga skiftes karta. 



Älvsåker 178

Älvsåker 64:1

ALAFORS

ALAFORS

AU-område  
Ny fornlämning  
Grunda schakt
Djupa schakt

S326

S338 S337

S332

Ny fornlämning, 
tillfälligt ID 
Fornlämning 1

Figur 6. Plankartan visar spridningen av schakt inom utredningsområdet samt läget för den nyupptäckta fornlämningen. 
Skala 1:2000.

100 m



Vendel- och vikingatida träartefakter i en gammal åbädd vid Kungsbackaån 11

Utredningens resultat 
Vid utredningen grävdes 64 schakt. Schaktgrävningen resulterade i 
upptäckten av en ny fornlämning (figur 6). 

I ett gyttjelager i en gammal fåra av Kungsbackaån iakttogs 
bevarat trä i form av grenar och kvistar. I ett av schakten påträffades 
dessutom bearbetade träartefakter som 14C-daterats till vendel- och 
vikingatid. 

Nedan följer en redovisning av resultaten från utredningen. För 
detaljerade uppgifter kring specifika schakt, lagerföljd och fynd inom 
den nyupptäckta fornlämningen hänvisas till schaktbeskrivning 
bilaga 1. 

Tillfälligt arbets-ID, Fornlämning 1, Älvsåker socken
Lämningstyp 
Fyndplats för bevarade träartefakter från vendel- och vikingatid.

Terräng 
Fornlämningen ligger på åkermark som i öster ansluter till Kungs-
backaån. Ytan utgörs av en sänka i anslutning till en åkrök (figur 7). 

Beskrivning 
Fornlämningens storlek beräknas efter utredningen till cirka 85 
meter i nordsydlig riktning och 75 meter i västöstlig riktning. Inom 
en äldre fåra för det som idag utgör Kungsbackaån påträffades ett 
gyttjelager, med bevarat trämaterial, på cirka 1,5 meters djup, S327, 
328, S332 (figur 8, 9). Gyttjelagret överlagrades av vattenavsatta 
sand- och lerlager (figur 10). I S328 togs tre bearbetade trästycken 
tillvara. Ett utgjordes av en tillspetsad planka, den andra bestod av en 
spetsad stör och den tredje av en radialt kluven trästam. Utöver dessa 
fynd påträffades även ett bränt vedträliknande trästycke i samma 
schakt (figur 11, 12). 14C-prover från den tillspetsade plankan och 
den spetsade stören har daterats till vendel- och vikingatid (se nedan 
14C-analys).

14C-analys
Efter utredningen daterades två av träartefakterna, den tillspetsade 
plankan (F1) och den spetsade stören (F2). Träprovet från plankan 
utgjordes av ek, medan den spetsade stören vedartbestämdes till al 
(bilaga 2). 

Det analyserade provet från den tillspetsade plankan daterades 
till 1250±30 BP, medan provet från den spetsade stören daterades till 
1080±BP (bilaga 3). 

Kalibrerad med två sigma tidsbestäms plankan till vendeltid/
vikingatid, 680–870 e.Kr. och stören till vikingatid, 890–1020 e.Kr. 
(figur 13). 

Tabell 1. Tabellen redovisar resultaten från 14C-analyserna.

Labnr Fnr Typ av fynd Vedart 14C-ålder BP Kalibrerad ålder 

15W/1250 F1 Tillspetsad 
planka

Ek 1250±30 BP Cal 680 – 780 AD (74.8%)
Cal 790 – 870 AD (20.6%)

15W/1251 F2 Spetsad stör Al 1080±30 BP Cal 890 – 930 AD (27.2%)
Cal 940 – 1020 AD (68.2%)
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Gyttjelager 
med bevarat 
organiskt 
material

Vattenavsatta 
sand- och 
sedimentlager

Figur 7. Översiktbild över delar av den nyupptäckta 
fornlämningen mot söder (överst). Foto: Johannes 
Nieminen. 

Figur 8. Bilden visar hur gyttjelagret schaktas fram i 
S332 (uppe till h.). Foto: Glenn Johansson.

Figur 9. På fotot syns bevarat trä i gyttjelagret i S332 
(uppe till v.). Foto: Johannes Nieminen.

Figur 10. Fotot åskådliggör lagerföljden i S328. Längst 
ner mot glacialleran syns det bruna gyttjelagrat som 
överlagras av vattenavsatta sediment (till h.). Foto: 
Glenn Johansson. 
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Figur 11. Bilden visar den tillspet-
sade plankan och det vedträlik-
nade brända trästycket när det 
påträffades i S328. Foto: Johan-
nes Nieminen.

Figur 12a. De träartefakter som 
togs tillvara i S328. Nedan syns alla 
träfynden samlade. Skala 1:5.

Figur 12b. Till höger visas en del 
av det radialt kluvna trästycket. 
Observera huggspåret till vänster. 
Foto: Lena Troedson.
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Bedömning
Den nyupptäckta fornlämningen bör omfattas av en förundersökning 
inför eventuell exploatering. Ingrepp i fornlämning med tillhörande 
fornlämningsområde kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 
KML.

Övriga schakt inom utredningsområdet
I de schakt som inte låg inom den nyupptäckta fornlämningen påträf-
fades inget av arkeologiskt intresse. Lagerföljden i schakten bestod 
mestadels av cirka 0,3 till 0,4 meter ploglager som överlagrade lera. 
I flera schakt skiktade sig leran i cirka 0,4 meter postglacial lera som 
överlagrade den glaciala leran (figur 14). 

Figur 13. Diagramsekvens med 14C-dateringarna av träartefakterna.
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

400CalAD 600CalAD 800CalAD 1000CalAD 1200CalAD
Calibrated date

15W/1250  1250±30BP

15W/1251  1080±30BP

Figur 14. Bilden illustrerar lagerföljden i merparten av de schakt som inte berörde den nyupptäckta fornläm-
ningen. Observera hur den glaciala bruna leran överlagarar den grå glaciala leran. Foto: Glenn Johansson.
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Antikvarisk bedömning
Arkeologerna, Statens historiska museer anser att den nyupptäckta 
fornlämningen med tillfälligt arbets-ID, Älvsåker, Fornlämning 1 
bör omfattas av en förundersökning inför en eventuell exploatering 
(figur 6). Ingrepp i fornlämning med tillhörande fornlämningsområde 
kräver länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. KML.

På övriga ytor inom utredningsområdet föreslås inga vidare arkeo-
logiska insatser inför framtida bebyggelse av området. 

Träartefakterna från Älvsåker 
i ett större sammanhang 
Under årtusendena efter inlandsisens tillbakagång omvandlades 
Kungsbackaåns dalgång från en havsvik till den sänka där Kungs-
backaån har sitt flöde idag. Från och med bronsålderns slutskede 
frilades området där träfynden gjordes från havet och bildade fortsät-
ningsvis strandzonen kring en å (figur 15a, 15b). 

Utredningen visar att det inom ett cirka 5000 kvadratmeter stort 
område finns ett gyttjelager med exceptionellt goda bevaringsför-
hållanden för trä. Närtopografin och lagerförhållandena i schakten 
visar också att träfynden deponerats i en gammal del av ån som 
sedermera fyllts igen av vattenavsatta sediment. Träfynden ligger i 
den gamla strandzonen och de skiktade sedimenten visar att området 
varit utsatt för återkommande översvämningar. Idag gör ån en krök 
vid fyndplatsen. När fynden deponerades utgjorde denna del av ån 
en cirka 50×100 meter stor hölja. De kalibrerade 14C-dateringarna av 
den tillspetsade plankan och stören spänner över en 300-årig period 
under vendel- och vikingatid, vilket visar att höljan utgjort en del av 
ån vid denna tid (figur 16a, 16b). 

Det är relativt sällan som man inom dagens uppdragsarkeologi 
får möjlighet att undersöka våtmarksmiljöer med förhistoriska fynd 
av detta slag. Under början av 1900-talet uppdagades denna typ av 
fyndmiljöer i större utsträckning, ofta i samband med sjösänkningar, 
torvtäkter, dikesgrävning i våtmarker eller torrlagda mossar. Efter-
som bevarandeförhållandena i sådana miljöer ofta är utomordentligt 
goda har många fantastiska och för oss ovanliga fynd framkommit 
i just sådana miljöer. Exempel på sådana fynd är båtar, mosslik och 
offerfynd bestående av metallföremål av olika slag. 

Det finns ett fåtal exempel på exploateringsundersökningar av för-
historiska våtmarksmiljöer från senare år i regionen. Ett exempel på 
en fyndmiljö som påminner om den i Älvsåker undersöktes år 2008. 
Undersökningen av Skepplanda 226 gjordes vid Grönån, drygt 1,5 mil 
nordöst om Kungälv (Nordqvist 2011). Vid undersökningen påträf-
fades ett stort trämaterial som uppvisade en stor variation ifråga om 
föremålstyper och kategorier. Sammanlagt registrerades ett drygt 
70-tal träföremål efter undersökningen. De 14C-dateringar som gjor-
des på föremålen visade att dessa hade en 650-årig spännvidd från 
romersk järnålder in i vendeltid. Det fyndförande lagret låg på cirka 
en meters djup och överlagrades ett flertal skiktade sand- och siltla-
ger. På samma sätt som i Älvsåker låg fynden i den forna åbädden. 
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5000 m

AU-område

Figur 15a. Kartan visar att utredningsområdet låg i de inre delarna av en havsvik under äldre bronsålder, då havet 
stod sju meter högre än idag. Skala 1:150 000.

5000 m
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5000 m

AU-område

Figur 15b. Kartan visar att havsviken har dragit sig tillbaka under vendel- och vikingatid, då de bearbetade trä-
fynden deponerades på platsen. Under slutet av vikingatid var strandlinjen 2 meter högre än idag och låg drygt 
fem kilometer söder om utredningsområdet. Skala 1:150 000.

5000 m
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Figur 16a. Kartan illusterar hur ån bestod av en stor hölja vid fyndplatsen för träartefakterna under vendel- 
och vikingatid. Skala 1:4000.
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Figur 16b. Kartan visar de nutida förhållandena kring utredningsområdet och fyndplatsen. Skala 1:4000.
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Träföremålens sammansättning visade att fynden härstammade från 
skilda typer av trähantverk där även skeppsbyggnation ingick. Exem-
pel på föremål som kunde relateras till båtar utgjordes av ankare, 
årtullar, förarbeten till åror och spant. Utöver båtdetaljerna åter-
fanns även fyra rännor. Rännorna tolkades som båtrännor, det vill 
säga uppdragningsplatser för båtar. Exempel på andra spektakulära 
föremål som påträffades vid undersökningen utgjordes av ett bärok, 
en stege, ett flertal träkärl, skidor och trähjulsfragment. 

Föremålen gav därmed en unik inblick i de aktivititeter som 
försiggått vid den forna åkanten under äldre järnålder och en bit in 
i den yngre järnåldern. De goda bevaringsförhållandena innebar att 
det också fanns rikligt med makrofossil och pollen i lagerföljden. Det 
paleobotaniska materialet gav en detaljerad bild av den omgivande 
floran och de landskapstyper som fanns i Grönåns dalgång under den 
aktuella perioden. Analyserna kunde bland annat påvisa förekomsten 
av betesmarker, slåtterängar och åkermark. Samtidigt kunde det 
konstateras att den omgivande skogen varit gles. 

Exemplet från Grönån visar i korta drag vilken enorm arkeolo-
gisk potential en förhistorisk våtmarksmiljö kan ha. Resultaten från 
undersökningen skapade förutsättningar för långtgående tolkningar 
kring de dåtida människornas livsvikor och hanverkstraditioner. 
Resultaten från makro- och pollenanalyserna gav en detaljerad bild 
av den levnadsmiljö och det landskap som Grönåns dalgång utgjorde 
under äldre och mellersta järnålder. 

Det är en spännande tanke att den fyndmiljö som påträffades vid 
Älvsåker kan vara av samma typ som den i Grönån. Fynden av bear-
betat trä från vendel- och vikingatid, fyndkontexten som utgörs av en 
sedimenterad åbädd med goda bevarandeförhållanden visar att den 
nyupptäckta fornlämningen de facto har en betydande arkeologisk 
potential. Hur stor potentialen platsen i själva verket har kan dock 
bara klarläggas genom vidare arkeologiska undersökningar. 

Referenser
Nordqvist. B. 2011. Våtmarksfynd från den forna åbädden vid Grönån, 

Träföremål, tillverkningsrester och variationsrikt trämaterial från 
romersk järnålder till vendeltid. UV Rapport 2011:124 

Ståhl, H. 1980. Ortnamnen i Hallands län. Del 3. Ortnamnsarkivet i 
Uppsala. Uppsala.
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Bilagor
Bilaga 1. Schaktbeskrivning
Tabellen redogör för de schakt som grävdes inom den nyupptäckta 
fornlämningen, Älvsåker, Fornlämning 1 (tillfälligt arbets-ID). 
Information om resterande schakt finns ovan under rubriken Övriga 
schakt inom utredningsområdet. 

Schaktnr Lagerföljd (m) Fynd Anmärkning

S326 0–0,4 matjord
0,4–2,5 lerig sand 
2,5– sten

– Rikligt med kol i botten 
av lager 2 (lerig sand) 
strax ovanför stenarna

S327 0–0,4 matjord
0,4–1,5/1,7 skiktade 
vattenavsatta lager 
bestående av: sand, 
lerig sand, lera
1,5/1,7–1,9 gyttja
1,9– sten/glaciallera 

Planka (tillspetsad)
Stör (spetsad)
Trädstam (radialt kluven)
Vedträ (bränt i 
ena änden)

–

S328 0–0,3 matjord
0,3–0,45 silt 
0,45–0,55 lera 
(rikligt med kol
0,55–1,3 vattenavsatt 
varvig sand
1,3–1,4 gyttja med 
bevarat trä

– Bevarat trä finns även 
i botten på lager 4 
(varvig sand)

S332 0–0,3 matjord
0,3–0,8 lerig sand
0,8–1,4 lera 
1,4–1,7 sand
1,7– gyttja med 
bevarat trä

– –
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Bilaga 2. Vedartsanalys

Analysprotokoll 
 Landskap: Halland Socken: Älvsåker 
 Fastighet: RAÄ nr: 
 Kategori: 

 AnalysId: 12821 
 Anläggning: S328 Provnr: F1 
 Vikt (g): 1,7 Analyserad vikt (g): 1,7 
 Fragment: 1 Analyserat antal: 1 
 Art: Ek Antal: 1 
 Material: Trä 
 Kommentar: Kärnved 

 AnalysId: 12820 
 Anläggning: S328 Provnr: F2 
 Vikt (g): 1,5 Analyserad vikt (g): 1,5 
 Fragment: 1 Analyserat antal: 1 
 Art: Al Antal: 1 
 Material: Trä 
 Kommentar: Klen stam 
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Bilaga 3. 14C-analys

   
         International Chemical Analysis Inc.
        1951 NW 7th Ave
        STE 300

 Miami, FL U.S.A 33136 

Summary of Ages
Submitter Name:  Jorgen Streiffert
Company Name: Statens Historiska Museer, Ark
Address:  Kvarnbygatan 12 SE-431 34 Mölndal Sweden

- Calibrated ages are attained using INTCAL13:  IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50,000 Years cal BP. Paula J 
Reimer, Edouard Bard, Alex Bayliss, J Warren Beck, Paul G Blackwell, Christopher Bronk Ramsey, Caitlin E Buck, Hai Cheng, R Lawrence 
Edwards, Michael Friedrich, Pieter M Grootes, Thomas P Guilderson, Haßidi Haßidason, Irka Hajdas, Christine HattŽ, Timothy J Heaton, Dirk L 
Hoffmann, Alan G Hogg, Konrad A Hughen, K Felix Kaiser, Bernd Kromer, Sturt W Manning, Mu Niu, Ron W Reimer, David A Richards, E Marian 
Scott, John R Southon, Richard A Staff, Christian S M Turney, Johannes van der Plicht. Radiocarbon 55(4), Pages 1869-1887.

- Unless otherwise stated, 2 sigma calibration (95% probability) is used.
- Conventional ages are given in BP (BP=Before Present, 1950 AD), and have been corrected for fractionation using the delta C13.

  of 1 4

ICA ID Submitter ID Material Type Pretreatment Conventional Age Calibrated Age

15W/1250 S328 F1 Wood AAA 1250 +/- 30 BP Cal 680 - 780 AD (74.8%)
Cal 790 - 870 AD (20.6%)

15W/1251 S328 F2 Wood AAA 1080 +/- 30 BP Cal 890 - 930 AD (27.2%)
Cal 940 - 1020 AD (68.2%)
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           International Chemical Analysis Inc.

            1951 NW 7th Ave
        STE 300

 Miami, FL U.S.A 33136 

Sample Report
Submitter Name:  Jorgen Streiffert
Company Name: Statens Historiska Museer, Arkeologerna
Address:  Kvarnbygatan 12 SE-431 34 Mölndal Sweden

  of 2 4

Date Received 12/24/15 Material Type Wood

Date Reported 1/12/16 Pre-treatment AAA

ICA ID 15W/1250 C13/C12 -26.9 o/oo

Submitter ID S328 F1 Conventional Age 1250 +/- 30 BP

Calibrated Age Cal 680 - 780 AD (74.8%)
Cal 790 - 870 AD (20.6%)

R
ad
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ca
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1000

1125

1250

1375

1500

Calendar Years (AD)
600 680 760 840 920 1000
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         International Chemical Analysis Inc.
        1951 NW 7th Ave
        STE 300

 Miami, FL U.S.A 33136 

Sample Report
Submitter Name:  Jorgen Streiffert
Company Name: Statens Historiska Museer, Arkeologerna
Address:  Kvarnbygatan 12 SE-431 34 Mölndal

  of 3 4

Date Received 12/24/15 Material Type Wood

Date Reported 1/12/16 Pre-treatment AAA

ICA ID 15W/1251 C13/C12 -24.7 o/oo

Submitter ID S328 F2 Conventional Age 1080 +/- 30 BP

Calibrated Age Cal 890 - 930 AD (27.2%)
Cal 940 - 1020 AD (68.2%)
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         International Chemical Analysis Inc.
        1951 NW 7th Ave
        STE 300

 Miami, FL U.S.A 33136 

QC Report
Submitter Name:  Jorgen Streiffert
Company Name: Statens Historiska Museer, Arkeologerna
Address:  Kvarnbygatan 12 SE-431 34 Mölndal

- pMC = Percent Modern Carbon.
- IAEA = International Atomic Energy Agency.

  of 4 4

Date Submitted December 24, 2015 Date Reported January 12, 2016

QC 1 Sample ID IAEA C5 QC 2 Sample ID NIST OXII

QC Expected Value 23.05 +/- 0.25 pMC QC Expected Value 134.09 +/- 0.70 pMC

QC Measured Value 23.11 +/- 0.15 pMC QC Measured Value 134.01 +/- 0.40 pMC

Pass? YES Pass? YES
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Vendel- och vikingatida träartefakter  
i en gammal åbädd vid Kungsbackaån
Hösten 2015 gjordes en arkeologisk utredning inför ett planprogram för 
nya Annebergs centrum. Vid utredningen påträffades träartefakter, en 
tillspetsad planka och en stör som spetsats har 14C-daterats till  vendel- 
och vikingatid. Träfynden återfanns i ett gyttjelager under cirka en och 
en halv meter tjocka vatten avsatta sand- och leravlagringar i en gammal 
fåra av Kungsbackaån. 
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