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Förord 
 
Jag vill tacka min handledare Richard Bindler för att han visade mig hur CLAM kan 
användas till djup-åldersmodellering i statistikprogrammet R, samt för hjälp på vägen med 
strukturerande och skrivande av rapporten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carbon-14 dating 
 
A literature study concerning how the carbon-14 isotope 
is used for dating, including development and appliance 
of age-depth models within the scientific field of physical 
geography    
 
Erik Magnusson 
 
Abstract 
This literature study concerned the use and function of the radioactive isotope carbon-14, as a 
dating method of organic material, within the scientific field of physical geography. In this 
report it is presented the need of atmospheric calibration curves and the development of 
these as a necessity to translate carbon-14 years to calibrated calendar years. A number of 
common age-depth models that is used to give an approximation of an accumulation 
sequence and its related dates over the actual time period in different natural archives is 
presented and discussed. Different problems that commonly occur when age-depth models 
are utilized as for instance reservoir effects, contaminations or other age deviations are 
addressed and analyzed. The software CLAM in presented and discussed and was also used to 
produce age-depth models. In order to test the impact of different age-depth models used to 
date the immigration of Picea Abies in the Swedish landscape during Holocene, five lake 
sediment cores and their pollen profiles was remodeled using CLAM. The outcome of the 
remodeling suggest that the impact of choosing “wrong” age-depth model was of little 
importance for these chosen lakes, as the deviating ages between the statistically best and the 
statistically worst model, was just 2% on average. Calendar years derived from carbon-14 
dating should not be considered an absolute truth as it is always an uncertainty involved, and 
the choice of age-depth model for dating a sequence should be based on scientific knowledge 
of the actual area.      
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1 Inledning och bakgrund 
 
Det finns ett antal olika metoder för att utföra en numerisk ”absolut” datering av landformer 
och sedimentavlagringar. Några som är vanliga inom naturgeografin är; kol-14, 
luminescence- och kosmogenisk nukleid-datering, där de aktuella tidsperspektiven för de 
respektive metoderna är; 0-104, 0-105 och 103 – 106 år tillbaka i tiden (Hubbard och Glasser 
2005). I naturen förekommer tre kolisotoper;   

      
  och   

   , där kol-12 och kol-13 är 
stabila och kol-14 är instabil, eller radioaktiv. Kol-12 utgör en dominerande andel av allt kol 
med 98,89 %, kol-13 utgör 1,11 % och kol-14 utgör 0,0000000001 %, vilket innebär att 
enbart en kol-14 atom finns per 1000 000 000 000 kol-12 atomer i levande material (Blaauw 
2013).  
 
Kol-14 datering började utvecklas alldeles efter att andra världskriget tog slut, av ett team 
vetenskapsmän ledda av Professor Willard F. Libby på Chicagos universitet (Blaauw 2013). 
Libby fick nobelpriset i kemi i december 1960 för upptäckten av kol-14 som dateringsmetod 
(Taylor 1987). Det är en metod som kan användas inom ett brett spektrum av vetenskapliga 
branscher som t.ex. arkeologi, geologi, geofysik och naturgeografi (Taylor 1987). Kol-14-ålder 
anges ofta som x-antal år före nutid (BP = Before present), där nutid eller år noll har valts till 
1950, för att slippa ändra kol-14 dateringen allt eftersom tiden går (Taylor 1987). Att just 
1950 valdes som år noll berodde på att den första publikationen, där kol-14 använts som 
dateringsmetod, skedde i december 1949 av Arnold 0ch Libby (1950) (Taylor 1987). 
 
I atmosfären kan kol-14 bildas när kväveatomer träffas av kosmisk strålning. Denna 
radioaktiva isotop kan sedan reagera med syre, bilda kol-14 dioxid (14CO2), och via t.ex. 
fotosyntes och oceaniskt utbyte, ingå i jordens kolcykel och utgöra en liten del av kolförrådet i 
atmosfären, haven och de flesta levande organismer (Blaauw 2013). Kol-14 nybildas 
kontinuerligt i atmosfären när högenergineutroner (   

 ) från rymden träffar   
  -atomer 

enligt:  
             

 
 
  

 
 

 
   

 
, där   

  är en proton, eller väteatom. Isotopen faller sedan sönder mot stabilt kväve enligt: 
 

     
  

 
       

  
 
, där     

  representerar en elektron, eller betapartikel (Zumdahl och Zumdahl 2007). 
Radioaktiva isotoper faller sönder med en viss hastighet, och 1949 uppmättes halveringstiden 
för kol-14, av Professor Libby till 5568 +/- 30 år, varefter sönderfallhastigheten kom att 
kallas för ”Libby-halveringstid” (Blaauw 2013). Vidare undersökningar under 60-talet 
medförde att halveringstiden korrigerades uppåt med ca 3 % till 5730+/-40 år, och denna 
halveringstid kom att kallas ”Cambridge halveringstid” (Taylor 1987). Denna 
sönderfallshastighet medför att efter ca 10 halveringstider, eller ett tidsspann på 50-60 000 
år, börjar gränsen för detektion av kol-14 isotoper nås, och därmed gränsen för kol-14 som 
dateringsmetod (Blaauw 2013). Enligt Taylor (1987) anses dock den teoretiska maximala 
åldern för räkning av enskilda kol-14 atomer med accelerator mass-spectrometri vara 100 
000 år.  
 
Det atmosfäriska innehållet av kol-14 fluktuerar beroende dels på att nyproduktionen ändras 
som konsekvens av variationer i; solaktivitet, galaktisk strålningsfluktuation, och/eller p.g.a. 
variation i geomagnetisk fältstyrka, men även p.g.a. förändringar i globala kolcykeln, där i 
synnerhet havens kolventilation är av betydelse (Blaauw et.al. 2004 a). Havet innehåller ca 
85 % av allt 14C-kol på jorden, främst som löst CO2, bikarbonat eller andra karbonater, och 
det mesta förekommer i djuphaven där det inte sker någon snabb omblandning (Taylor 
1987). Eftersom havet innehar det största förrådet av CO2, kan förändringar i CO2 -utbytet 
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mellan hav och atmosfär få till följd att 14CO2 innehållet i atmosfären också ändras (Blaauw 
et.al. 2004 a).  
  
Radioaktivt kol och andra kosmogena isotoper som t.ex. 10Be och 36Cl, produceras när 
galaktiska kosmiska strålar äntrar jordens atmosfär (Beer 2000). Solvindar bestående av 
lågdensitets proton-elektronplasma från solen, tillsammans med jordens magnetfält, bildar 
en sköld som hindrar stora mängder kosmisk strålning från att äntra jordens atmosfär (Hoyt 
och Schatten 1997, Beer 2000). Om solaktiviteten minskar avtar solvindarna, vilket leder till 
att skölden mot kosmisk strålning blir svagare och en produktionsökning av kosmogena 
isotoper sker (Hoyt och Schatten 1997, Beer 2000). Dessa variationer medför att sambandet 
mellan kol-14 år och kalenderår inte blir linjärt (figur 1). 
 

 
Figur 1. Sambandet mellan kol-14 år och kalenderår för tiden från år 0 (1950) till 14 000 år BP. De mindre infällda 
rutorna i figuren visar exempel på skillnaden mellan kalibreringskurvorna IntCal 09 och IntCal 13. Figur från 
Reimer et.al. 2013. 

 
Det radioaktiva sönderfallet av kol-14 möjliggör datering av organiskt materia p.g.a. att 
organismer assimilerar kol från atmosfären genom fotosyntes, och lagrar det som t.ex. 
cellulosa (Blaauw 2013). Under tiden organismerna lever hålls       

     
  

 
   - kvoten 

konstant, d.v.s. den atmosfäriska kolkvoten för tiden när det organiska materialet bildades 
speglas i materian (t.ex. cellulosa), vilket kan användas för att kalibrera en historisk kol-14 
kurva med hjälp av t.ex. dendrokronologi (Reimer et.al. 2009). När organismen dör slutar 
kolupptaget och det radioaktiva sönderfallet, från radioaktivt instabilt kol-14 till stabilt N-14, 
leder till att kvoten mellan det stabila och det instabila kolet ändras (Zumdahl och Zumdahl 
2007). Vid jämförelse med en kalibrerad kol-14 kurva kan den uppmätta kolkvoten i ett prov 
användas för att ge en absolut åldersdatering av kolet (figur 2) (Reimer et.al. 2009). Den 
radioaktiva sönderfallshastigheten är konstant, men för en enskild isotop är det spontant, 
vilket innebär att statiska analysmetoder som beaktar sannolikheter är tvungna att tillämpas 
vid datering av ett prov (Blaauw 2013). 
 
Genom kol-14 datering kan en numerisk ålder (kalenderår) för ett organiskt material 
bestämmas, vilket kan användas för olika ändamål inom naturgeografin. Några exempel är; 
rekonstruera glaciärdynamik för att återskapa historiska klimatförändringar (t.ex. Hormes, 
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Müller och Schlüchter (2001), Glasser, Hambrey och Aniya (2001), Aniya (1996)), eller att 
datera pollenprofiler i sjösediment och rekonstruera kolonisationsmönster för olika träslag 
med hjälp av djup-åldersmodeller under Holocen (t.ex. Giesecke (2005a), Giesecke (2005b), 
Giesecke (2005c), Giesecke och Bennett (2004), Almquist-Jacobson (1994)), eller undersöka 
stratigrafisk variation av växtsammansättning i torvprofiler och koppla det till 
klimatvariationer (t.ex. Blaauw, van Geel och van der Plicht  (2004), Speranza et.al. (2000), 
Kilian, van der Plicht och van Geel (1995)).  

1.1 Syfte 
Denna uppsats handlar huvudsakligen om hur kol-14 datering fungerar, med en liten 
grundläggande inledning om radioaktivt sönderfall och bildning av kol-14, samt behovet av 
att konstruera atmosfäriska kalibreringskurvor. Det redogörs för hur modeller för djup-
åldersdatering används, styrkor och svagheter för några vanliga modeller samt olika problem 
som kan uppstå vid dateringar. Exempel visas på hur modeller och metoder för datering har 
tillämpats i några olika studier inom den naturgeografiska vetenskapen, och det diskuteras 
vilken konsekvens val av olika djup-åldersmodeller kan ha på den påföljande dateringen. 

2 Material och metod 

2.1 Informationssökning 
Informationen till denna litteraturstudie har framförallt hämtats från vetenskapliga 
publikationer, som sökts i första hand via databasen ”Web Of Science” vid Umeå 
universitetsbibliotek. CALIB 7,0 Radiocarbon Calibration av Stuiver et.al. (2013), vid Queens 
University of Belfast, har använts för att konstruera diagram över samband mellan C- 14 år 
och kalenderår. Dr Maarten Blaauw vid Queens University of Belfast, som är en av de 
ledande forskarna inom kol-14 modellering, har utvecklat en mjukvara för djup-
åldersmodellering som bygger på kol-14. Maarten Blaauws (2013) hemsida har använts för 
att ladda ned och använda mjukvaran ”CLAM” och det öppna statistikprogrammet ”R”, som 
kan användas vid djup-åldersmodellering.  

2.2 Jämförande modelleringar 
Som underlag för diskussionen om hur olika djup-åldersmodeller kan ge varierande resultat, 
valdes några studier där pollenprofiler i sjösediment undersökts. Sex olika djup-
åldersmodeller för fem sjöar testades och bästa passning eller ”goodness of fit”-värden samt 
påföljande kalibrerade kalenderår för respektive modell, sjö och daterad nivå jämfördes. De 
djup-åldersmodeller som använts i undersökningarna och legat till grund för dateringarna i 
respektive studie jämfördes med de här sex utvalda modellerna. Studierna som valdes var; 
Almquist-Jacobson (1994), Giesecke (2005b) och Giesecke (2005c), där kol-14 åldrarna för 
respektive profil hämtats från European Pollen Database (2013) och de ursprungliga värdena 
publicerades i respektive artikel. Studierna analyserar i huvudsak granens kolonisation över 
Svenska landskapet under Holocen och baseras på pollenprofiler. Utfallet från de olika djup-
åldersmodellerna och därmed konsekvensen de eventuellt har på granens etablering i Sverige 
kunde jämföras.  
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3 Resultat 

3.1 Kalibreringskurvor 
För att kunna översätta kol-14 år till kalenderår, samt jämföra med klimatproxy som är 
daterat på andra sätt, t.ex. uranserier, lagerföljder i iskärnor, trädringar, historiska arkiv, 
eller för att undersöka förändringshastigheter inom en viss sekvens, är det nödvändigt med 
kalibreringskurvor för atmosfäriskt kol-14 (Reimer et.al. 2009). Redan på 1960-talet 
föreslogs dendrokronologi som en möjlighet att kalibrera en atmosfärisk kol-14 kurva (Suess 
1965, Stuiver och Suess 1966, Walton och Baxter 1968), eftersom man på 1950-talet strax 
efter att kol-14 som dateringsmetod etablerades, upptäckte att det atmosfäriska förhållandet 
mellan stabilt kol och kol-14 varierar (de Vries 1958). Sedan dess har en mängd 
kalibreringskurvor skapats, framförallt baserat på en absolut dendrokronologi, men även 
andra arkiv har använts. Kalibrering utanför den absoluta dendrokronologin har varit 
omtvistad och besvärlig (Reimer et.al. 2009).  
 
Det finns en stor fördel med att använda en gemensam kalibreringskurva, då det möjliggör 
att studier av olika forskare kan jämföras direkt, och att tidsskalor kan skapas konsekvent. De 
internationella kalibreringskurvorna (IntCal) är framtagna för att tillgodogöra en 
heltäckande summering över det nuvarande kunskapsläget om den tidigare atmosfäriska 
variationen av kolkvoten, och möjliggöra en konsensus för kol-14 datering (Reimer et.al. 
2009). Det finns även internationella kalibreringskurvor för marina miljöer, som kallas t.ex. 
Marine 13 eller Marine 09 (beroende på publikationsdatum), och kurvor som bara gäller för 
södra hemisfären som kallas t.ex. SHCal 13 (Reimer et.al. 2009). Vid vetenskapliga studier är 
det önskvärt att forskare anger vilken kalibreringskurva de använt sig av, samt att inkludera 
en tabell med de okalibrerade kol-14 åren från sin undersökning i rapporten, för att 
underlätta eventuella jämförelser (Reimer et.al. 2009). 
 
När IntCal04 släpptes bedömde IntCal Working Group (IWG) att de då tillgängliga dataseten 
för kalibrering var alltför osäkra för att tillåta en kalibrerad kol-14 kurva för en längre tid 
bakåt än 26 000 år före nutid (BP) (Reimer et.al. 2009). I IntCal 09 har den kalibrerade 
åldern kunnat utökas till 50 000 år före nutid genom att inkludera dataset från t.ex. 
speleothem och olika marina dataset. Det bör dock poängteras att det i IntCal 09 och Marine 
09 ingår stora delar av den kalibrerade åldern, mellan 14 500-50 000 år före nutid, från 
marina dataset där det gjort vissa förmodade översimplifieringar (Reimer et.al. 2009). I 
skrivande stund är de senaste kalibreringskurvorna IntCal 13 och Marine 13 (Reimer et.al. 
2013). För norra hemisfären är kalibreringskurvan väldigt väldefinierad för perioden 0–13 
900 år före nutid (figur 1) utifrån dendrokronologi, där t.ex. Tysk Ek och Kalifornisk Sequoia 
daterats (Reimer et.al. 2013). Till IntCal 13 har det tillförts dataset från bland annat växt-
makrofossil från sjösediment i Japan, för perioden 13 900–50 000 år före nutid, vilket 
tillsammans med flera andra adderade dataset medfört en signifikant förbättring av 
databasen för att konstruera kalibreringskurvorna (Reimer et.al. 2013). 

3.2 Reservoareffekter  
Att datera torvkärnor från exempelvis högmossar är ett vanligt tillvägagångssätt för att skapa 
kronologier och undersöka klimatförändringar över holocena tidsperspektiv (Nilsson et.al. 
2001, Shore 1995), och de anses även vara ett känsligt arkiv för förändringar i nederbörd 
(Blaauw, van Geel och van der Plicht 2004). Torv som utgörs av växtdelar från Sphagnum 
anses ge ett pålitligt resultat vid datering (Nilsson et.al. 2001). Torven består till största del 
av växtdelar som har varit lokalt producerat och sedan avsatts på plats, där den vid 
växttillfället rådande atmosfäriska kol-14 kvoten återspeglas hos växterna (Blaauw, van der 
Plicht och van Gel 2004). Detta innebär att en relativt simpel datering, med succesivt äldre 
kol på djupare nivåer i torvprofilen utan reservoareffekt borde vara möjlig (Blaauw, van der 
Plicht och van Gel 2004) I sjö- och havsediment är det däremot inte helt ovanligt med en så 
kallad reservoareffekt, vilket innebär att sedimenterat kol kan ha en ålder som är äldre än 
den förväntade kronologiska åldern i sedimentet (Blaauw, van der Plicht och van Gel 2004, 
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Björk et.al. 1998, Kilian, van der Plicht och van Geel 1995, Olsson 1991). För att få en korrekt 
datering i kalenderår är det därför nödvändigt att undersöka om en reservoareffekt är 
påtaglig, och korrigera för den. 
 
Det finns flera orsaker till att en reservoareffekt kan uppträda i en sedimentprofil. 
Exempelvis kan gammalt löst bikarbonat, framförallt i hårdvattensjöar (hårdvattensjö= pH 
>7 (Hutchinson et.al. 2004)), vara ett problem men även gammal sedan länge löst 
koldioxid/kolsyra kan orsaka störningar (Olsson 1991). En annan anledning till att för 
gammalt kol hittas högt i en sedimentprofil kan vara bioturbation, där äldre kol från olika 
delar av avrinningsområdet eller grundare delar av sjön blandas med yngre kol och medför 
en störning vid dateringen (Olsson 1991). Rötter från växter eller svamphyfer kan medföra att 
yngre kol förs nedåt, och ger för ung ålder vid datering, både vid torv- och sedimentprofiler 
(Blaauw et.al. 2004, Nilsson et.al. 2001).  
 
Att använda bulkprover för datering av torvkärnor kan medföra en ökad osäkerhet, eller risk 
för en felaktig ålder, då proverna kan innehålla en blandning av material med olika ålder som 
t.ex. rötter, svamphyfer, rester från ovanjord eller vindtransporterat finmaterial (Blaauw 
et.al. 2004). Vid en datering av torvprofiler från högmossen Engbertsdijksvenen i 
Nederländerna verkade resultatet som Kilian, van der Plicht och van Geel (1995) fick tyda på 
att en reservoareffekt kan förekomma även i mossar. Nilsson et.al. (2001) undersökte, bland 
annat om datering på bulktorv och utvalda växtfragment/makrofossil i små torvprov från 
mossar gav olika åldrar. De kunde konstatera att nästan alla daterade växtfragment och 
finfraktioner gav en yngre ålder än motsvarande bulktorv i deras studie (Nilsson et.al. 2001). 
För att vidare testa risken för reservoareffekter i torvkärnor, undersökte även Blaauw et.al. 
(2004) huruvida det blev en skillnad i ålder vid datering av bulktorv och noggrant utvalda 
rengjorda växtdelar. De kunde dock inte finna någon skillnad i ålder utan menar att den 
påstådda reservoareffekt som Kilian, van der Plicht och van Geel (1995) hade funnit beror på 
andra orsaker. Blaauw et.al. (2004) menar att datering på bulkprover från högmossar ger en 
mer pålitlig datering än vad flera tidigare studier t.ex. Nilsson et.al. (2001), Kilian, van der 
Plicht och van Geel (1995), och Shore, Bartley och Harkness (1995) har gett sken av.   

3.2.1 Marin reservoareffekt 
Marina reservoareffekter, eller reservoarålder (R), definieras som skillnaden i kol-14 år 
mellan atmosfären och marint ytvatten (Dang et.al. 2004), och de marina 
kalibreringskurvorna som t.ex. Marine 09 och Marine 13, korrigerar för världsliga eller 
sekulära variationer av kol-14 (Stuiver och Braziunas 1993). Till skillnad från haven är det 
atmosfäriska innehållet av kol-14 relativt jämnt fördelat runt jorden, medan kol-14 innehållet 
i havsvatten kan vara väldigt platsspecifikt och variera stort beroende på; regionala 
förhållanden, global havsvattencirkulation, lokal uppvällning, skiktning och färskvatten-
inflöde (Angulo et.al. 2005, Dang et.al. 2004). 
 
På grund av den stora regionala variationen är det viktigt, att vid dateringar från marina 
miljöer, korrigera för avvikelser som gäller för den aktuella regionen (Stuiver et.al. 2013). 
Skillnaden mellan R-värdet i kalibreringskurvan och det regionala R-värdet brukar betecknas 
som ΔR (Stuiver och Braziumas 1993). En mängd studier för att undersöka ΔR, har 

genomförts, och här presenteras några få, för att ge en uppfattning om hur mycket det kan 
variera. Vid datering av molluskskal i marina sediment utanför Buenos Aires kust påvisades 

en marin reservoareffekt (ΔR) med ett mycket stort spann, från 143 till 2482 år av Gomez 
et.al. (2008). Denna skillnad är en konsekvens av ett varierat inflöde av terrestert gammalt 
löst kol, en hårdvatteneffekt, som tillförts havet via floder och grundvatten (Gomez et.al. 
2008). Angulo et.al. (2005) påvisade en marin reservoareffekt (ΔR), med ett medelvärde på 

33+/-24 kol-14 år vid kusten i södra Brazilien. Dang et.al. (2004) undersökte samma sak 
söder om Vietnam och fick ett resultat på 74+/-39 år, Hutchinson et.al. (2004) fick en marin 
korrigering (ΔR) på 720+/-90 år för tidiga och mellersta Holocen och 950+/-50 år för sen- 

glacial tid i nordvästra Nordamerika.  
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3.2.2 Bulksediment och makrofossil  
Vid datering av bulksediment från hårdvattensjöar brukar kol-14 år ofta vara väldigt mycket 
för gamla p.g.a. reservoareffekter (Hutchinson et.al. 2004, Björk et.al. 1998). Det finns dock 
möjlighet att välja ut och datera makroskopiska terrestra växtdelar, och jämföra med 
omkringliggande sediment, från både mjukvattensjöar och marina miljöer. För att jämföra 
marina dateringar med terrestra är det nödvändigt att genomföra en marin korrigering 
(Björk et.al. 1998). 
 
Vid datering av bulksediment och jämförelse med makrofossil från en mjukvatten sjö i 
sydvästra Sverige, visade Björk et.al. (1998) att makrofossil kan var flera hundra år yngre än 
bulksediment från samma nivå, även om åldersskillnaden varierar. Variationen i ålder kan 
bero på att mängden äldre material som spolas in från avrinningsområdet varierar, vilket 
skapar en mix av samtida bildat organiskt material och äldre partiklar i sedimentet (Björk 
et.al. 1998).   

3.3 Djup-åldersdatering 
För att förstå pågående klimatförändringar är det nödvändigt att veta hur klimatet har 
varierat förr. Historiska klimatförändringar rekonstrueras ofta genom att olika klimatproxies 
tolkas, som t.ex. pollen, makrofossil eller olika isotoper från sediment eller torv som avlagrats 
kontinuerligt över tid (Blaauw och Christen 2004). För att på ett bra sätt kunna återskapa 
historiska händelser från klimatproxies med ett begränsat antal dateringar, är det nödvändigt 
att kunna ta fram precisa och pålitliga djup-åldersmodeller (Blaauw och Christensen 2004).  
 

 
Figur 2. Det ickelinjära sambandet mellan kol-14 år och kalenderår. På y-axeln visas den symmetriska 
åldersfördelningen på ett daterat kolprov, på x-axeln visas den sannolika kalenderårsfördelningen från jämförelse 
med kalibreringskurvan. Den mörkgrå färgen visar 68 % (1σ)konfidensintervall och det ljusgrå fältet visar 95 % 
(2σ) konfidensintervall (Stuiver et.al. 2013). Figur producerad med Calib 7.0 onlinekalibrering. 
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För att kunna få fram en ålder i kalenderår måste kol-14 åren jämföras med en 
kolkalibreringskurva (Reimer 2013), vilket medför en extra nivå av komplexitet (Telford 
2004), då den kalibrerade kalenderårsfördelningen är osymmetrisk (Blaauw 2010). I figur 2 
visas ett exempel på ökad komplexitet och en multimodal kalenderårsfördelning med ett 
spann på ca 250 år, som kan uppstå vid kalibrering av kol-14 år till kalenderår när det 
sammanfaller med en platå och ett hopp i kalibreringskurvan. 
 
Att skapa en absolut ålderskronologi i en sedimentkärna är en inte helt lätt uppgift och det 
har förekommit en rad olika varianter på tillvägagångssätt (Telford 2004). Några vanliga 
typer av djup-åldersmodeller är; linjär interpolation-, splines- och linjära 
regressionsmodeller (Bennett 1994). Men även andra modelleringar har tillämpats som; 
Bézierkurvor (Bennett och Fuller 2002), mixeffektmodeller (Heegaard, Birks och Telford. 
2005), och ”fuzzy”-regressioner (Boreux et.al. 1997), där de olika modelleringarna kan ge 
väldigt olika resultat (Telford 2004). Även Wiggle-matchning (t.ex. Blaauw, van der Plicht 
och van Gel 2004) som beskrivs mer i detalj senare kan tillämpas.  

 
   
Figur 3. Några exempel på djup-åldersmodeller i en sedimentprofil från en exempelkärna som medföljer CLAM, 
där den svarta linjen visar den bästa statistiska passningen till dateringarna, och det grå fältet visar 95 % 
konfidensintervall. 3a: En linjär modell med en avvikelse i nedre delen av kärnan, vilket gör att passningen för 
hela stratigrafin blir fel. 3b: Med en linjär interpolation går modellen genom alla dateringar i hela profilen. 3c: En 
smooth spline-modell. 3d: En kubisk spline-modell ger ett orealistiskt resultat i detta fall. Alla figurer är 
producerade i CLAM. 
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Kol-14datering innefattar alltid en viss osäkerhet vid omsättningen till kalenderår, och 
Telford, Heegaard och Birk (2004) undersökte om någon enskild modell gav ett säkrare 
resultat än andra. De undersökte om osäkerheten i modellerna var realistisk och om 
diagnostisk statistik (goodness of fit) kunde användas som guide till vilken modell som var 
bäst (Telford, Heegaard och Birk 2004).  
 

Telford, Heegaard och Birk (2004) kunde konstatera att det är svårt att förutsäga vilken 
modell som matchar verkligheten bäst, även om de kunde dra några generella slutsatser. En 
linjär regression har den egenskapen att regressionslinjen ger en bästa passning till hela 
stratigrafin, och därför kan en liten avvikelse i ena änden av profilen få en stor effekt på hela 
modellen (Figur 3a) (Telford, Heegaard och Birk 2004). En linjär interpolation, tvingar 
djupdateringsmodellen genom alla daterade nivåer (Blaauw 2010, Telford, Heegaard och 
Birk 2004), vilket innebär att den verkliga åldern förmodligen inte är långt borta (Figur 3b) 
(Telford, Heegaard och Birk 2004). 
 
För att få en bra djup-åldersmodell måste forskare bestämma vilken typ av modellering som 
är mest lämplig. Telford, Heegaard och Birk (2004) konstaterar att få dateringspunkter i en 
profil förmodligen medför att ingen djup-dateringsmodell ger ett säkert resultat. Spline-
modeller är polynomial som passats till varje punktpar där koefficienter bestäms något 
dislokalt, d.v.s. en viss information till kurvan hämtas från punkter som inte ligger direkt vid 
de som daterats, vilket ger hela modellen ett mer utjämnat utseende (Bennett 1994). Om en 
sedimentkärna tas från en miljö som är någorlunda stabil, har förmodligen stratigrafin inte 
störts mycket med varierande ackumulationshastigheter eller avbrott i profilen jämfört med 
en kärna som tas i en mer varierande miljö, och därför kan en ”smooth”, eller utjämnad 
åldersmodell vara lämplig att använda (figur 3c) (Blauuw 2010).  En smooth spline modell 
(figur 3c) ger generellt förmodligen bäst resultat när det är många dateringspunkter relativt 
till antalet förändringar i sedimentationshastigheten (Blaauw 2010, Telford, Heegaard och 
Birk 2004). 
 
I figur 3d visas ett exempel på en kubisk spline modell, som är en fyrterms polynom (Bennet 
1994) och ger ett orealistiskt resultat med en revers ålder i exemplet. Om förändringar i 
sedimentationshastigheten kan identifieras med säkerhet utifrån t.ex. sedimentologiska 
indikationer, ger dock förmodligen en linjär interpolationsmodell (figur 3b) det bästa 
resultatet (Telford, Heegaard och Birk 2004). Även Blaauw (2010) påpekar att om det finns 
nivåer i sedimentet med abrupta förändringar i ackumulationshastighet, och 
dateringspunkter har valts vid dessa, kan en linjär interpolationsmodell vara lämplig. Vidare 
menar Blauuw (2010) att detta förutsätter att dateringspunkterna ligger vid den nivån där 
förändringen i sedimentationshastighet skett, samt att det har varit ett linjärt 
sedimentationsförlopp däremellan. Dessa antaganden är förmodligen ofta felaktiga, men 
linjära interpolationsmodeller ger för det mesta, en ganska trolig datering för profilen 
(Blauuw 2010).   
 
Vilken precision som efterfrågas för dateringen och djup-åldersmodellen, samt hur komplext 
sedimentationsförloppet har varit, avgör hur många dateringspunkter som krävs (Telford, 
Heegaard och Birk 2004). För högre precision krävs fler dateringspunkter, och det blir alltid 
en stor osäkerhet vid platåer eller unduleringar i kalibreringskurvan (figur 1). Om en datering 
av enskilda händelser i stratigrafin är önskvärd, får man förmodligen ett bättre resultat av att 
datera dem direkt, med överliggande och underliggande dateringar för den aktuella nivån, än 
med hjälp av djup-dateringsmodeller (Telford, Heegaard och Birk 2004). 

3.3.1 Wiggle-match datering  
Att överföra kol-14 år till kalenderår kan som bekant vara problematiskt p.g.a. deras 
ickelinjära samband. Kalibreringskurvan för kol-14 år som till stor del baseras på 
dendrokronologi, uppvisar i perioder ett starkt undulerade mönster, för att i andra perioder 
vara nästan horisontell eller platålik (Figur 1, 2 0ch 4) (Blaauw, van Geel och van der Plicht 
2004). Detta medför vid omsättning till kalenderår att sannolikhetsfördelningen i kalenderår 
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för den aktuella dateringen kan bli stor (figur 2). Ett sätt att minska osäkerheten för 
dateringen vid skapandet av en djup-åldersprofil, t.ex. på torvkärnor från en tidpunkt med 
stor undulation, är en alternativ metod som kallas: wiggle-match datering (Blaauw, van Geel 
och van der Plicht 2004).  
 
Tanken bakom wiggle-match datering är att ytliga torvbildande växter som t.ex. Sphagnum, 
uppvisar samma varierande kol-14 koncentration som den dendrokronologiska 
kalibreringskurvan och att detta återspeglas i torvprofilen (Blaauw, van Geel och van der 
Plicht 2004). Om man förutsätter en linjär ackumulationshastighet av torv kan den böljande 
formen som kalibreringskurvan uppvisar matchas mot en eventuell likadan form på kol-14 
dateringen i en torvprofil. Antagandet att ackumulationen i torvprofilen har varit linjär kan 
bara tillämpas om det inte föreligger t.ex. några stratigrafiska bevis för motsatsen (Blaauw, 
van Geel och van der Plicht 2004). Den aktuella sekvensen med kol-14 dateringen plottas 
tillsammans med kalibreringskurvan, och genom att anpassa djupskalan sträcks eller 
komprimeras den daterade sekvensen och flyttas längs kalenderaxeln, tills en så bra 
matchning som möjligt, mot kalibreringskurvan uppnås (figur 4) (Blaauw, van Geel och van 
der Plicht 2004).  
 
En förutsättning för wiggle-matchning är att det har gjorts många täta dateringar i 
torvkärnan för den aktuella sekvensen och att varje daterat lager i profilen har tilldelats ett 
kalenderår, men det möjliggör en direkt översättning av okalibrerade kol-14 år, per nivå eller 
djup, till kalenderår (Blaauw, van Geel och van der Plicht 2004). Ackumulationshastighet och 
motsvarande kalenderår, som kol-14 dateringen korrelerar till, är antagningar i wiggle-
matningen som utförs med dator, där tiotusentals kombinationer av dessa antaganden testas 
systematiskt och ett statistiskt ”goodness of fit”-värde för matchningen tas fram (Blaauw, van 
Geel och van der Plicht 2004). 

 
Figur 4. Wiggle-match diagram. Den röda linjen visar ett linjärt ackumulationsförlopp i en torvprofil. De svarta 
punkterna visar kol-14 dateringarna för respektive djup i profilen. Genom att anpassa skalorna möjliggörs en 
matchning i mönster mellan dateringarna och den gröna kalibreringskurvan. Figur från Blaauw (2013).  
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Hur bra resultat wiggle-match dateringen ger beror på hur kalibreringskurvan för den 
aktuella perioden ser ut. Högst precision har uppnåtts vid datering av högupplösta 
torvkärnor från en tidpunkt då kalibreringskurvan undulerat starkt (Blaauw, van Geel och 
van der Plicht 2004). I figur 4 visas 18 dateringar för en 60 cm kärna, men vid en case-studie 
från Engbertsdijksvenen användes 57 dateringar för en 1 m torvkärna till matchningen 
(Blaauw, van Geel och van der Plicht 2004). Vid datering av längre torvkärnor och större 
tidsspann, kan det bli ett orealistiskt resultat vid antagandet av en linjär torvackumulation 
över hela tidsserien (Yeloff et.al. 2006). Detta kan göra det nödvändigt med en uppdelning av 
torvprofilen i flera segment, och en separat wiggle-match för varje sekvens, där tecken på 
störningar i stratigrafin ligger till grund för uppdelningen (Blaauw, van Geel och van der 
Plicht 2004), vilket är något som lättare kan upptäckas i och med det stora antalet 
dateringar. Almquist-Jacobson (1994) hade t.ex. tolv dateringar i en profil medan Gisecke 
(2005b och 2005c) hade daterat sex prover i de fyra profiler han undersökt. 
 
Wiggle-match datering möjliggör även upptäkten av kol-14 reservoar-effekter i en 
sedimentprofil, som inte skulle vara möjlig att upptäcka vid en omräkning till kalenderår 
med hjälp av kalibreringskurvan. Det är viktigt att upptäcka reservoareffekter p.g.a. att 
dateringar på sådant kol kan medföra en felaktig kronologi. Ett sätt att undvika att datera kol 
med en reservoareffekt kan vara att enbart datera ordentligt rengjorda växter som lever 
ovanjord som t.ex. Sphagnum-blad (Blaauw, van Geel och van der Plicht 2004). 

3.3.2 Classical age-modelling (CLAM) 
För att komma tillrätta med den multimodala och assymetriska natur som en omsättning av 
kol-14 år till kalenderår innebär, p.g.a. den undulerande kalibreringskurvan för atmosfärisk 
kvot av kol-14, presenterade Blaauw (2010) en mjukvara för djup-åldersdatering som baseras 
på sannolikhetsfördelning. Den okalibrerade kol-14 åldern har ofta en symmetrisk 
sannolikhetsfördelning, eller en normalfördelning, medan en konvertering till kalenderår 
från jämförelse med en kalibreringskurva ofta resulterar i en multimodal eller mångtoppig 
sannolikhetsfördelning (figur 2) (Blaauw 2010). För att på ett snabbt och relativt enkelt sätt 
undersöka resultatet från flera olika typer av djup-åldersmodeller, har Blaauw (2010), 
utvecklat en mjukvara som kallas CLAM, efter ”classical” age-depth model. 
 
Utifrån kalibrering av kol-14 år till kalenderår från dateringar i en profil kan djup-
åldersmodeller produceras i CLAM. Detta sker genom att simulerade kalenderår, baserat på 
den sannolika kalenderårsfördelningen från varje datering, upprepas ett stort antal gånger 
(1000 som standard) och för varje simulering skapas en djup-ålderskurva genom profilen 
(Blaauw 2010). Kalenderår som faller inom ett spann med en högre sannolikhet kommer 
uppträda oftare i upprepningsprocessen och spegla den kalibrerade åldersfördelningen 
(Blaauw 2010). Efter de här 1000 upprepningarna fås sannolika kalenderår för alla nivåer i 
profilen med tre åldrar för varje centimeter, den bästa åldern, den yngsta vid 95 % min, den 
äldsta åldern vid 95 % max (det grå fältet som visar 95 % konfidensintervall t.ex. figur 5) och 
ger därmed en pålitlig approximation av ackumulationshistoriken (Blaauw 2010). Djup-
åldersmodellen byggs alltså upp av ett stort antal simulerade åldrar baserat på den 
kalibrerade kalenderårsfördelningen och den färdiga modellens utseende och funktion 
varierar beroende på: val av modell, djupet på dateringarna och hur dessa förhåller sig till 
varandra samt osäkerheten vid varje daterad nivå (Blaauw 2010).   
 
Clam producerar grafer över djup-åldersprofilen (t.ex. figur 3 och 5), samt textfiler 
innehållande information om inställningar, resultat, kvalitet och ”goodness of fit” för den 
valda modellen (Blaauw 2010). CLAM kan användas i det öppna mjukvaru- 
statistikprogrammet R. En mängd olika val möjliggörs i CLAM, t.ex. kan kol-14 år som är 
avvikande av någon anledning väljas bort från modellen (figur 5a), eller vid behov kan 
modellen extrapoleras bortom daterade punkter (figur 5b). Ibland uppträder avbrott i 
sedimentationen där det i en torvprofil t.ex. kan vara orsakat av en brand som gjort att ett 
lager torv oxiderat och ”försvunnit”. Med en linjär interpolation går modellen genom alla 
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dateringar och det är möjligt att lägga till misstänkta avbrott i sedimentationen i modellen 
(figur 5c), för att få en ännu bättre passning genom profilen (Blaauw 2010).   
 

 
Figur 5.  Några exempel på manipulation av djup-åldersmodellen som möjliggörs i CLAM. 5a: Avvikande 
dateringar har valts bort från modellen. 5b: Modellen har extrapolerats till ett djup på 1000 cm, notera hur 
osäkerheten för dateringen (grå fältet) ökar längre från de daterade punkterna och längre tillbaka i tiden. 5c: Ett 
exempel på en linjär interpolation på en profil, där ett misstänkt avbrott i sedimentationen har lagts in i modellen 
på 450 cm djup (streckade linjen). Figurerna är producerade i CLAM av exempelprofilen som medföljer. 

 
CLAM ger en daterad profil, från jämförelse med en kalibreringskurva, t.ex. IntCal 13 eller 
IntCal 09, men andra kurvor kan också användas som t.ex. Marine 13 eller Marine 09 
(Blaauw 2010). Det är möjligt att göra modelleringar från de flesta vanliga metoderna som 
t.ex. linjär interpolation, linjär- eller högre polynomregression och kubisk-, viktad- eller 
utjämnade splines (Blaauw 2010). CLAM är tänkt att användas som ett enkelt, automatiserat, 
dokumenterat och anpassningsbart sätt att ta fram djup-åldersmodeller och att det ska bidra 
till en standardisering och förstärkning av framtida åldersmodellerings metoder (Blaauw 
2010). 
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4 Diskussion 

4.1 Kalibreringskurvor 
Sedan man började använda dendrokronologi för att konstruera atmosfäriska 
kalibreringskurvor på 1960-talet har ett flertal kurvor konstruerats (Reimer et.al. 2009). De 
senaste tio åren har tre kalibreringskurvor publicerats, IntCal 04, IntCal 09 och senaste 
IntCal 13 (Reimer et.al. 2009, Reimer et.al. 2013). Vad skiljer egentligen mellan de olika 
kurvorna? Mellan IntCal 04 och IntCal 09 är det ingen skillnad mellan den 
dendrokronologiskt kalibrerade tiden för 0-12 550 år BP (det är samma kurva), men för tiden 
från 12 550 – 50 000 år BP har ett tillskott av marina arkiv möjliggjort en utökning av den 
kalibrerade tiden från 26 000 år BP i IntCal 04, till 50 000 år BP för IntCal 09 (Reimer et.al. 
2009). De största skillnaderna mellan kalibreringskurvorna IntCal 04 och IntCal 09 påträffas 
vid tiden mellan 12 000 år BP och 26 000 år BP, där skiljer det som mest; -552 år vid ≈ 

16 500 år BP, till +409 år vid ≈ 25 500 år BP för IntCal 09 jämfört med IntCal 04, vilket är 

relativt mycket (Reimer et.al. 2009).  

 
Figur 6. Skillnaden mellan IntCal 09 och IntCal 13 för tiden mellan 14 000-50 000 år BP. Figur från Reimer et.al. 
(2013). 

 
Mellan IntCal 09 och IntCal 13 har bara några små korrigeringar genomförts för tiden mellan 
0-12 000 år BP, medan det genomförts lite större förändringar för tiden mellan 12 000-13 
900 år BP (figur 1) (Reimer et.al. 2013). För tiden bortom den dendrokronologiskt 
kalibrerade, d.v.s. > 13 900 år BP, har tillskott från nya arkiv bidragit till en dramatisk 
förbättring av databasen som ligger till grund för kalibreringskurvan (Reimer et.al. 2013). 

Detta har medfört att IntCal 13 ger en något äldre kalibrerad datering (≈200-1100 år), i 

synnerhet för tiden mellan ≈27 000 år BP och ≈ 45 000 år BP (figur 6) (Reimer et.al. 2013). 

 
För de marina kalibreringskurvorna har Intcal Working Group diskuterat huruvida de borde 
inkluderas över huvud taget dels p.g.a. de stora regionala variationerna i marin 
reservoarkorrigering, samt det faktum att en generell marin reservoarkorrigering är en 
översimplifiering i sig (Reimer et.al. 2009). De har dock beslutat att fortsätta uppdatera de 
marina kalibreringskurvorna, men med en stark varning för hur viktigt det är för forskare att 
kontrollera och besluta hur stora de regionala reservoareffekterna är i deras respektive 
kronologier, samt göra egna bedömningar angående storlek och osäkerhet på 
åldersavvikelserna (Reimer et.al. 2009). 
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Att utveckla kalibreringskurvorna för kol-14 datering är en ständigt pågående process och i 
nuläget är det svårt att förutse var nya arkiv för kalibrering kan komma från, samt hur 
förståelsen för de fysiska processer som styr hur kol-14 nivåer i hav och atmosfär kan 
förbättras (Reimer et.al. 2013). Även om man i framtiden kommer inkludera marina dataset i 
de terrestra kalibreringskurvorna, vore det önskvärt om det gick att konstruera 
kalibreringskurvor som är baserade på enbart terrestra eller marina arkiv för respektive 
kurva (Reimer et.al. 2013). 

4.2 Reservoareffekter 
Eftersom dateringar och djup-åldersmodeller i sediment och torvprofiler till stor del ligger till 
grund för förståelsen över när olika händelser och klimatförändringar inträffade under 
Holocen (Shore 1995), är det av stor vikt att med så stor säkerhet som möjligt kunna 
översätta kol-14 år till kalenderår. Torvprofiler med dess sammansättning och stratigrafiska 
variation av olika växtfragment kan kopplas samman till hur klimatet varierat historiskt 
(Blaauw, van Geel och van der Plicht 2004) och även om växtrötter har orsakat de största 
problemen vid datering i torvprofiler, med för unga åldrar enligt Nilsson et.al. (2001), är det 
viktigt att undersöka avvikelser i form av reservoareffekter. För sedimentprofiler från sjöar 
uppstår det ofta komplikationer eller avvikande åldrar vid daterring p.g.a. sedimenterat kol 
härrör från många olika källor, med både ett alloktont och autoktont ursprung (Olsson 1991). 
Ett sätt att påvisa och undersöka magnituden av reservoareffekter är att jämföra dateringar 
av terrestert makrofossil med bulksediment. Exempelvis Björck et.al. (1998) jämförde åldrar 
på olika sedimentdelar i Madtjärnssjön i sydvästra Sverige och fann att bulksediment där 
kunde vara ca 100-500 år äldre än motsvarande makrofossil, trots att det är en 
mjukvattensjö, d.v.s. har en relativt liten mängd lösta karbonater som är känt för att ge en för 
gammal ålder vid dateringar (Hutchinsson. et.al. 2004).  
 
Den reservoareffekt som Kilian, van der Plicht och van Geel (1995) tyckte sig påvisa vid 
datering av torv kunde inte bekräftas av Blaauw, van der Plicht och van Geel (2004) när de 
jämförde dateringar av noggrant utvalda och rengjorda växtdelar med datering av bulktorv. 
Blaauw, van der Plicht och van Geel (2004) menar att det finns några olika möjligheter till 
varför de inte fick samma resultat. Vid dateringen av bulktorv skiljdes inte tänkbara 
kontamineringar, som kan ge en för ung ålder (t.ex. växtrötter) från torven som skulle 
dateras, men Blaauw, van der Plicht och van Geel (2004) uteslöt en slumpvis inblandning av 
för ungt kol som en tänkbar förklaring till varför de inte kunde påvisa en reservoareffekt i sin 
studie. Vid konstaterandet av en reservoareffekt i studien av Kilian, van der Plicht och van 
Geel (1995) daterades torven med wiggle-matchning som kalibreringsmetod. Vid antagandet 
av en reservoareffekt uppnåddes en bättre passning på matchningen än utan, men Blaauw, 
van der Plicht och van Geel (2004) menar att ett sådant antagande medför en extra osäkerhet 
i form av dels storleken på reservoareffekten, samt en hittills okänd orsak till dess existens 
(Blaauw, van der Plicht och van Gel 2004). En annan anledning till att dateringar på 
torvkärnor kan ge varierande resultat är att växter har olika affinitet att assimilera de tyngre 
kolisotoperna, där växter som växer i våtare miljöer har en tendens att ta upp mindre av de 
tyngre kolisotoperna och därmed indikera en högre ålder (Blaauw, van der Plicht och van Gel 
2004, Price et.al. 1997). Detta medför att var i mossen som kärnan hämtats från kan ha 
betydelse för vilket resultat dateringen ger. Om växterna som bildat torven har växt i en grop, 
d.v.s. i en fuktigare miljö, jämfört med om de växt på en kulle kan ha en avgörande betydelse 
för dateringen (Blaauw, van der Plicht och van Gel 2004, Price et.al. 1997), och i studien av 
Kilian, van der Plicht och van Geel (1995) hade torvkärnor tagits utan hänsyn till detta.  
 
Det finns dock ingen garanti för att datering av särskilt utvalda växtdelar ger rätt ålder, då 
vissa växter tar upp koldioxid från underliggande nivåer som blivit ”frisläppt” via respiration, 
och p.g.a. det innehåller en lägre andel kol-14 än atmosfären (Olsson 1991). Nilsson et.al. 
(2001) undersökte om detta är en risk vid datering av Sphagnum blad från torvprofiler, men 
de kunde konstatera att Sphagnum inte assimilerar ”gammal” koldioxid från underliggande 
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nivåer i en sådan utsträckning att det påverkar dateringen. Däremot rekommenderar de att 
samma typ av fragment används vid dateringen (Nilsson et.al. 2001).  
 
Skillnaden mellan den marina reservoareffekt (R), som det ges en generell korrigering för i de 
marina kalibreringskurvorna, och den regionala reservoaråldern (ΔR) kan variera stort 

(Reimer. et.al. 2009). För svenska sjöar är en typisk reservoareffekt i storleksordningen 
något hundratal år (t.ex. Björk et.al. (1998) 100-500 år, Almquist-Jacobson (1994) 340 år), 
medan det i marina miljöer förekommer regionala variationer (ΔR) på allt från decennier till 

ett par tusen år (t.ex. Angulo et.al. (2005) 33+/-24 år, Gomez et.al. (2008) 143-2482 år), 
vilket medför att det är av stor vikt att dateringar från marina miljöer korrigeras för rätt 
reservoarålder. De stora regionala skillnaderna i haven är en konsekvens av dels ett varierat 
inflöde av terrestert gammalt löst kol, en hårdvatteneffekt, som tillförts havet via floder och 
grundvatten (Gomez et.al. 2008), men även p.g.a. global havsvattencirkulation, lokal 
uppvällning av djupvatten och skiktning (Angulo et.al. 2005, Dang et.al. 2004). 

4.3 Djup-åldersmodeller 
Vilken djup-åldersmodell som väljs kan ha stor betydelse för vilket resultat man får enligt 
t.ex. Telford, Heegaard och Birk (2004). Att enbart utifrån en okulär bedömning av modellen 
bestämma vilken som är bäst kan vara svårt då de ofta har ett snarlikt utseende (t.ex. figur 3). 
Något som kan vara till hjälp vid valet av modell är värdet på den bästa statistiska passningen 
(”goodness of fit”) även om Blaauw (2013) poängterar att det inte kan ses som ett facit, utan 
att det alltid bör vara forskarnas kunskaper om det aktuella området kärnan tagits från, 
passningen på kurvan i förhållande dateringarna, samt syftet med modelleringen som avgör 
valet av djup-åldersmodell. Även Telford, Heegaard och Birk (2004) menar att en hög 
”goodness of fit” inte nödvändigtvis innebär att den aktuella modellen återger det mest 
realistiska ackumulationsförloppet, utan kanske snarare att ett dåligt ”goodness of fit” kan 
ses som en varning för att den valda modellen inte kommer att återge ett verkligt förlopp. När 
en modell görs för ett stort antal dateringar visar konfidensintervallet en approximativt ”rätt” 
ålder för sekvensen (Telford, Heegaard och Birk 2004). Detta innebär t.ex. att för ett 
femtegradspolynom antas sedimentationsförloppet följt den formen och för en linjär 
interpolation att sedimentationen ändrats abrupt vid varje datering (Blaauw 2010), vilket kan 
var ett bra antagande vid många dateringar, men förmodligen inte vid få (Telford, Heegaard 
och Birk 2004).   
   
Hur dateringarna fördelas i en profil har också betydelse för hur bra modellen återger det 
verkliga ackumulationsförloppet. Bennett (1994) påpekar att Kol-14dateringarna bör fördelas 
så jämt som möjligt i en sekvens för att minimera felaktigheter. Om ett särskilt intresse 
föreligger vid en viss nivå i profilen rekommenderar Bennet (1994) att omge den nivån med 
ett par dateringar, snarare än att datera enbart den aktuella nivån direkt, då det ger ett 
snävare konfidensintervall för modellen vid fler dateringar (Bennet 1994) och ett snävt 
konfidensintervall är önskvärt om det är realistiskt (Telford, Heegaard och Birk 2004). Å 
andra sidan menar Telford, Heegaard och Birk (2004) att om man bara är intresserad av en 
enskild händelse i stratigrafin är det bättre att datera den med precisa underliggande och 
överliggande dateringar för den aktuella nivån, än att dra slutsatser om dess ålder utifrån en 
djup-åldersmodell. Ett problem kan dock vara om det aktuella lagret i profilen har påverkats 
av någon störning i form av t.ex. bioturbation, en tillfälligt större utförsel av gammalt kol från 
avrinningsområdet (t.ex. p.g.a. en klimatförändring med mer nederbörd), eller 
kontamineringar från exempelvis växtrötter, vilket kan resultera i en avvikande ålder som 
kan vara svår att upptäcka utan en djup-åldersmodell över en längre tid.     

4.3.1 Jämförelse mellan olika djup-åldersmodeller 
För att undersöka vilken konsekvens olika djup-åldersmodeller kan ha för dateringen av en 
profil valdes fem svenska sjöar ut, där det gjorts pollenprofiler för att undersöka 
klimatvariationer och kolonisationsmönster av olika trädslag (med fokus på Gran) under 
Holocen. De valda sjöarna är: Lilla Gloppsjön (Almquist-Jacobson 1994), Styggtjärn och 
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Abborrtjärn (Giesecke 2005c) och Holtjärn och Klotjärn (Giesecke 2005b). Sex olika 
modeller testades för varje daterad kärna.  Djup-åldersmodellerna som valdes för 
jämförelsen var: Kubisk spline, linjär interpolation, lokalt viktad spline, 4- och 5-
termspolynom samt en smooth spline-modell. Resultatet för de olika modellerna visas i tabell 
1 i form av goodness of fit-värden, samt den bästa åldern från respektive modell, för varje 
daterad nivå och sjö. 
 
Tabell 1. Överdelen på tabellen visar värden på den bästa passningen (goodness of fit) för de respektive jämförda 
modellerna, de blåmarkerade rutorna med fet text i tabellen visar de bästa passningarna, de röda visar de sämsta 
och de grönmarkerade med kursiv text visar modellerna som författarna valde för de respektive 
undersökningarna. Värdena visas som –log, d.v.s. lägre värde = bättre passning. Underdelen på tabellen visar de 
bästa åldrarna för varje daterad nivå, för respektive sjö och testad djup-åldermodell. Till höger i underdelen 
tabellen visas skillnad i kalenderår och % jämfört mellan den statistiskt bästa modellen och den valda modellen i 
originalstudien, samt mellan den bästa och sämsta modellen. 
 

 

 
 
 

Goodness of fit (-log)

Modell Cu-spline Linj int Lok vikt 4-term pol 5-term pol Sm-spline

Sjö

L Glopp 6,24 7,44 31,84 9,45 12,23 9,07

S tjärn 9,99 11,12 2,04 22,39 13,25 28,19

A tjärn 6,46 6,79 16,88 14,86 6,62 20,70

H tjärn 8,52 8,29 21,03 12,41 13,26 11,09

K tjärn 5,62 5,37 6,48 7,04 5,79 8,21

Bästa ålder för varje modell, djup och sjö Δbäst & vald Δbäst & sämst

Modell Cu-Spline Linj int Lok vikt 4-term pol 5-term pol Sm-spline Δ (år) Δ  % Δ(år) Δ %

Sjö Djup (cm) C-14 år (BP) Kalenderår BP

L Glopp 2615 1 840+/-60 1409 1405 1445 1417 1433 1421 4 0,28 36 2,56

2632 2230+/-60 1826 1825 1767 1801 1777 1800 1 0,05 59 3,23

2662 2690+/-60 2417 2423 2371 2421 2406 2398 6 0,25 46 1,90

2692 3180+/-60 2966 2964 3021 3035 3049 3007 2 0,07 55 1,85

2722 3880+/-70 3823 3821 3719 3705 3725 3745 2 0,05 104 2,72

2748 4240+/-70 4321 4324 4404 4368 4374 4391 3 0,07 83 1,92

2782 5060+/-70 5451 5453 5381 5386 5369 5407 2 0,04 70 1,28

2812 5910+/-70 6365 6369 6426 6445 6427 6402 4 0,06 61 0,96

2842 7150+/-80 7661 7663 7636 7654 7663 7663 2 0,03 25 0,33

2872 8490+/-100 9059 9102 8983 8952 9035 9068 43 0,47 76 0,84

2902 9560+/-100 10419 10414 10471 10447 10433 10422 5 0,05 52 0,50

S tjärn 242 2585+/-40 2695 2695 2694 2718 2691 2812 24 0,89 117 4,34

264 3505+/-45 3777 3739 3776 3716 3775 3561 60 1,59 216 5,72

290 3515+/-40 3785 3815 3787 3853 3785 3847 66 1,74 62 1,64

325 3830+/-45 4245 4241 4246 4168 4243 4304 78 1,84 59 1,39

358 4930+/-45 5665 5671 5666 5689 5664 5686 23 0,41 21 0,37

403 8105+/-60 9050 9045 9044 9037 9045 8944 7 0,08 106 1,17

A tjärn 694 1660+/-35 1560 1566 1565 1558 1565 1514 8 0,51 52 3,32

734 2235+/-30 2241 2235 2239 2228 2239 2268 7 0,31 33 1,48

757 2800+/-30 2896 2903 2901 2923 2901 2913 20 0,69 10 0,34

802 4170+/-40 4710 4706 4706 4670 4706 4672 36 0,76 34 0,72

847 5980+/-40 6817 6818 6816 6836 6816 6871 18 0,26 53 0,78

881 8000+/-35 8872 8875 8876 8866 8876 8822 9 0,10 53 0,60

H tjärn 717 735+/-35 680 680 681 674 679 656 6 0,88 25 3,68

757 2050+/-45 2021 2016 2019 2065 2014 2100 49 2,43 81 4,02

782 3105+/-45 3308 3307 3310 3241 3309 3267 66 2,00 43 1,30

818 4435+/-50 5091 5068 5068 5169 5073 5147 101 1,99 79 1,56

856 6325+/-55 7248 7255 7254 7228 7259 7172 27 0,37 82 1,13

917 8610+/-65 9599 9599 9601 9608 9599 9629 9 0,09 28 0,29

K tjärn 509 1205+/-35 1134 1131 1131 1156 1134 1178 3 0,27 47 4,16

554 2520+/-45 2598 2734 2602 2512 2590 2444 144 5,53 158 5,78

600 3260+/-45 3494 3488 3490 3571 3496 3578 8 0,23 88 2,52

681 5230+/-50 6013 6017 6013 5928 6018 6026 1 0,02 13 0,22

739 7120+/-40 7944 7945 7944 7981 7945 7907 0 0,00 37 0,47

786 8215+/-70 9187 9187 9192 9165 9193 9244 6 0,07 52 0,57

Medel 24 0,70 63,3 1,88
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Almquist-Jacobson (1994) gjorde en linjär interpolation för att beskriva samband mellan 
djup och ålder, baserat på okalibrerade kol-14 år. Giesecke (2005b och 2005c) valde 4- och 5-
termspolynom som modell med IntCal 98 som kalibreringskurva och djup-åldersmodellerna 
i Giseckes studier producerades med PSIMPOLL 4.10. För Abborrtjärnen och Styggtjärnen 
motiveras val av djup-åldersmodell med att; dateringarna avviker från ett linjärt samband, 
varvid olika interpolationsmodeller ger signifikant skilda resultat mellan de daterade 
nivåerna, och därför valdes ett fyrtermspolynom p.g.a. de enbart visar den huvudsakliga 
trenden (Giesecke 2005c). För Holtjärnen och Klotjärnen motiveras ej val av modell (Gisecke 
2005b).  
 
Med CLAM går det relativt snabbt och enkelt att ta fram olika typer av djup-åldersmodeller, 
men det är en mjukvara som är ganska ny (Blaauw 2010) och något som inte fanns 
tillgängligt vid originalstudierna. Syftet med att ommodullera sedimentprofilerna i de 
tidigare studierna är inte att kritisera eller påpeka att de valde fel modell, utan bara att 
undersöka om det blir någon stor skillnad när det nu, i och med CLAM, möjliggörs en snabb 
produktion av olika modeller och en jämförelse dem sinsemellan. 
 
Vid ommodelleringarna för Lilla Gloppsjön korrigerades det för den reservoareffekt på 340 
år som rapporteras i studien (Almquist-Jacobsson 1994) och den statistiskt bästa modellen 
var en kubisk spline-modell (tabell 1). Resultatet är dock inte helt jämförbart med den linjära 
interpolation som gjordes i ursprungsstudien (Almquist-Jacobsson 1994), då de inte 
kalibrerade dateringarna till kalenderår och inte gjorde en modell som byggde på 
simuleringar från den statisiska sannolikhetsfördelningen av kalenderår som gjorts nu. Den 
näst bästa modellen var en linjär interpolation följt av Smooth-spline modellen och den 
sämsta var den lokalt viktade spline modellen. Almquist-Jacobsson (1994) rapporterade att 
granpollen började dyka upp i Lilla Gloppsjöns sediment vid ca 2200 kol-14 år BP, där de 
första 125 kol-14 åren för granens etablering ligger vid 2652 – 2644 cm djup under 
vattenytan. Med en kubisk spline modell, som var den statistiskt bästa modellen för Lilla 
Gloppsjön, ges en kalibrerad ålder för granens introduktion i området på 2240 +/- 200 år vid 
2652 cm djup till 2081+/- 160 år vid 2644 cm djup.  Med en linjär interpolation dateras 
samma händelse till 2220+/- 170 år vid 2652 cm djup till 2062 +/- 130 år vid 2644 cm djup. 
Det skiljer alltså ca 20 år för granens etablering mellan de två statistiskt bästa modellerna, 
men med ett något smalare konfidensintervall för den linjära interpolationen. 
 
De djup-åldersmodellerna med bäst statistisk passning för Giseckes (2005b och 2005c) sjöar 
var; Styggtjärnen med lokalt viktad spline, Abborrtjärn, Holtjärn och Klotjärn med linjär 
interpolation. Skillnaden mellan de statistiskt bästa modellerna och 4- och 5-
termspolynomen som Gisecke valde är liten. Holtjärn var den sjö där det blev störst skillnad 
över en längre sekvens mellan den valda modellen och den statistiskt bästa med 49, 66 och 
101 år vid nivåerna 757, 782 och 818 cm under vattenytan, vilket motsvarar ca 2 % i avvikelse 
(tabell 1). Den enskilt största avvikelsen för en datering var för Klotjärn vid 554 cm djup, där 
den statistiskt bästa modellen var en linjär interpolation och avvikelsen mot 5-
termspolynomet som Gisecke (2005b) valde blev 144 år. För Holtjärnen rapporterade 
Gisecke (2005b) att granpollen börjar dyka upp vid 2860 +/- 40 år BP, vilket svarar mot ett 
djup på 772 cm under vattenytan med hans modell, och för Klotjärnen rapporteras mängden 
granpollen öka vid 2700+/- 40 år BP vid ca 562 cm djup. Vid ommodelleringen, där en linjär 
interpolationsmodell gav bäst statistisk passning, blev de kalibrerade kalenderåren för 
Holtjärnen vid 772 cm djup 2793+/-80 år BP och för Klotjärnen vid 562 cm djup 2603+/- 
130 år BP.  Skillnaden i kalenderår (BP) för granens etablering vid Holtjärnen och Klotjärnen 
vid en ommodellering med en linjär interpolation jämfört med 4- och 5-termspolynomen 
blev således ca 70 respektive ca 100 år, men då baseras de kalibrerade kalenderåren vid 
ommodelleringen på IntCal 13 jämfört med IntCal 98 som användes i ursprungsstudien 
(Gisecke 2005b och 2005c). Kalibreringskurvorna har utvecklats sedan IntCal 98 (t.ex. figur 
1 visar skillnaden mellan IntCal 09 och IntCal 13) vilket i sig innebär att avvikande dateringar 
kan förväntas. 
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En slutsats man kan dra utifrån ommodelleringarna är att det för de här fem sjöarna spelade 
väldigt liten roll vilken djup-åldersmodell som användes. Medelavvikelsen mellan den 
statistiskt bästa och sämsta modellen blev 63 kalenderår vilket motsvarar ca 2 % (tabell 1). 
Den djup-åldersmodell som visade bäst passning i flest fall för de här sedimentprofilerna var 
den linjära interpolationsmodellen med 3/5 fall. Cubic spline- och den lokalt viktade 
splinemodellen var bäst för 1/5 profiler vardera. Den modell som visade sämst passning för 
de här profilerna var smooth-spline för 4/5 sjöar och lokalt viktad spline var sämst i 1/5 fall 
(tabell 1). Eftersom skillnaderna mellan de olika djup-åldersmodellerna var små, bör det 
påpekas en extra gång att det framförallt är forskarnas egna kunskaper om 
ackumulationshistoriken i det aktuella undersökningsområdet, samt syftet med 
modelleringen som bör ligga till grund för val av djup-åldersmodell. 

4.3.2 Wiggle-match 
Vid en konventionell kalibrering till kalenderår medför perioder med unduleringar eller 
platåer i kalibreringskurvan att det blir ett stort spann för den sannolika åldern i kalenderår. 
Trots att den dendrokronologiskt baserade delen av kalibreringskurvan (0-13 900 år BP) 
numer är mycket väldefinierad (Reimer et.al. 2013), kan man p.g.a. det historiskt varierande 
atmosfäriska kol-14 innehållet inte få en mer exakt datering (figur 2) med konventionell 
kalibrering. Man kan vara väldigt säker (t.ex. 95 % konfidensintervall) på att den sannolika 
kalibrerade åldern för ett prov är inom det spannet som visas, t.ex. ≈ 2600+/-120 år BP 

(figur 2), men man kan i det fallet inte säga om provet är t.ex. 2505 eller 2550 år gammalt.  
 
Med wiggle-matchning är det dock möjligt att jämföra högupplösta, d.v.s. tätt kalibrerade 
naturliga arkiv och den stratigrafiska sekvensen av kol-14 åldrar, med unduleringar i 
kalibreringskurvan (Blaauw, van Geel och van der Plicht 2004) och på det viset få en mycket 
hög precision i dateringen. För det mesta är inte den höga precisionen som kan uppnås med 
wiggle-matchning nödvändig i vanliga geovetenskapliga undersökningar. Det är dessutom 
dyrt och tidskrävande, men ibland kan det vara värt det. Vissa delar av databasen som utgör 
grunden för den atmosfäriska kalibreringskurvan (IntCal) består av så kallade flytande 
trädringsarkiv (Reimer et.al. 2013), d.v.s. daterade trädringar från fossila stammar som 
återfunnits välbevarade i t.ex. alluviala sediment (Hua et.al. 2009). Dessa flytande arkiv har 
förankrats till tidigare delar av kalibreringskurvan med wiggle-matchning och på så vis 
bidragit till att öka säkerheten, samt utöka perioden för den dendrokronologiskt baserade 
delen i kalibreringskurvan (Reimer et.al. 2013, Hua et.al. 2009).   
 
Ett annat exempel på när precisionen med och priset för wiggle-matchning kan motiveras är 
vid undersökningar av kopplingen mellan klimatförändringar och förändringar i solaktivitet 
(Speranza, van der Plicht och van Geel 2000). Vid en minskning av solaktivitet sker en 
ökning av kosmogena isotoper, vilket kan leda till en platå i kalibreringskurvan (t.ex. figur 1) 
och därmed en stor osäkerhet vid kalibreringen till kalenderår (Speranza, van der Plicht och 
van Geel 2000). Vid undersökningar av torvprofiler från högmossar i Europa kunde det 
konstateras att sammansättningen av växter ändrades som en förmodad konsekvens av ett 
svalare våtare klimat. Dessa förändringar sammanföll med perioder av unduleringar eller 
platåer i kalibreringskurvan, som kunde verifieras tack vare den precision som möjliggörs 
med wiggle-matchning (Blaauw et.al 2004a, Speranza, van der Plicht och van Geel 2000).    

4.3.3 CLAM 
Det finns fler typer av mjukvara än CLAM som kan användas för att producera djup-
åldermodeller av kol-14 daterade sekvenser (Blaauw 2010). PSIMPOLL kan t.ex. producera 
ett flertal modeller, men kol-14 dateringarna måste där kalibreras utanför programmet, och 
programmet kan t.ex. inte korrigera för avbrott i ackumulationen (Blaauw 2010). Ett annat 
exempel på program som kan användas till djup-åldersmodellering är Tilia, som inte heller 
kan hantera avbrott i ackumulationen, inte hantera asymmetriska åldersfördelningar eller 
felmarginaler för dem, inte kalibrera kol-14 år till kalenderår och producerar inte grafer över 
modellen (Blaauw 2010). Det finns fler exempel på mjukvara för ändamålet, men alla har 
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någon typ av begränsning. Det finns även program för djup-åldersmodeller som bygger på 
andra statistiska tillvägagångssätt (Blaauw 2010), men för den klassiska djup-
åldersmodelleringen är CLAM ett stort steg framåt.  Den största fördelen med CLAM är att 
det är enkelt och snabbt att testa olika typer av modeller, samt att det är möjligt att korrigera 
för olika typer av problem som kan uppstå vid modelleringen som t.ex. avbrott i 
ackumulationen, reservoareffekter eller avvikande dateringar från kontamineringar. 
Eftersom CLAM och R är fritt tillgängligt för nedladdning möjliggör det även ett gemensamt 
tillvägagångssätt att ta fram djup-åldersmodeller för forskare runt världen. 

4.4 Slutsatser 
Kol-14 datering ska inte ses som en absolut sanning om ett organiskt materials ålder, då det 
alltid inkluderas osäkerheter vid kalibrering från kol-14 år till kalenderår. Djup-
åldersmodeller som bygger på den sannolika kalenderårsfördelningen av kalibrerade kol-14 
år kan användas för att ge en approximativ datering och beskrivning av ackumulationen av 
en sekvens i olika naturliga arkiv, som t.ex. torvkärnor eller sedimentproppar från sjöar. Val 
av djup-åldersmodell bör baseras på forskarnas kunskaper om det aktuella området och det 
statistiska goodness of fit-värdet som följer med en modellering i CLAM bör inte som enskild 
motivation ligga till grund för val av modell. Ett högt goodness of fit värde behöver inte 
betyda att djup-åldersmodellen återger ett trovärdigt ackumulationsförlopp, men ett lågt 
värde kan ses som en varning för att en realistisk datering av sekvensen ej kommer visas. De 
största fördelarna med CLAM är att det går relativt snabbt och enkelt att jämföra resultatet 
mellan flera olika djup-åldersmodeller, att CLAM kalibrerar kol-14 år till kalenderår samt att 
det går att manipulera djup-åldersmodellerna genom att t.ex. välja bort avvikande 
dateringar, lägga in avbrott i ackumulationen eller extrapolera över ej daterade nivåer. 
Wiggle-matchning är en alternativ dateringsmetod där unduleringar i kalibreringskurvan kan 
jämföras med mönstret för hur kol-14 dateringar i en tätt daterad kärna förhåller sig till 
varandra. Det är en metod som möjliggör en hög precision för dateringen, men den är 
tidskrävande, dyr och kan kanske bara motiveras i enstaka fall. 
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