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Ljuset leder oss rätt men måste det vara svart som natten?  

Du har troligtvis hört om datering med hjälp av kol 14-metoden. Metoden är effektiv vid datering av 

till exempel ben och träkol men en förutsättning är att materialet som ska dateras innehåller kol. Men 

hur dateras egentligen andra material, som saknar kol? 

 

En mindre känd, men ändå väl etablerad dateringsmetod, är en metod som kallas för optiskt stimulerad 

luminiscens (OSL). Dateringsmetoden grundar sig i att olika mineral, framför allt kvarts och fältspat 

som förekommer i många bergarter, exempelvis granit och gnejs, och lösa avlagringar som vanlig 

sand, reagerar på bakgrundsstrålning från omgivningen. Detta är en naturlig process som sker hela 

tiden. När materialet ligger på markytan och utsätts för solljus ansamlas emellertid inte strålning i 

mineralkornen, som i detta tillstånd benämns nollställda. När materialet, t.ex. ett sandlager, däremot 

begravs genom att nya partiklar sedimenterar ovanpå, utsätts inte det aktuella sandlagret för mer 

solljus, och då ackumuleras bakgrundsstrålning i varje enskilt sandkorn. Nästa gång kornet blir belyst 

frigörs energin som lagrats i kornet och avges som ljus, så kallad luminiscens.  

 

För att kunna datera ett mineralkorn med OSL-metoden krävs att provet tas ut under mörklagda 

förhållanden. Provet ska utsättas för ljus först i laboratoriet där luminiscenssignalen mäts och 

materialets ålder, egentligen den tid som det legat begravt, kan bestämmas. 

 

En förutsättning för att metoden ska fungera är att ansamlingen av energi i mineralet är ”komplett”, 

det vill säga att mineralet inte har utsatts för något ljus från tidpunkten materialet avsattes fram tills att 

det analyseras i laboratoriet, varken på grund av naturliga geologiska processer eller genom mänskliga 

faktorer i samband med provtagning och analysförberedelser. Att veta hur känsligt ett minerals 

ackumulation av strålning är för ljus i olika förhållanden ger oss mer kunskap om hur vi kan handskas 

med våra prover i anslutning till provtagning, men hur mycket krävs egentligen för att kornens 

ackumulerade strålning ska störas eller till och med nollställas under naturliga förhållanden? Frågan 

undersöks genom att befintliga prover utsätts för en känd, planerad påverkan i form av dagsljus under 

olika förhållanden. Experimentet innefattar material från tre olika miljöer och materialet utsätts för tre 

olika typer av ljusförhållanden: en solig dag, en mulen dag samt nattligt ljus, det vill säga 

skymningsljus och månljus i månens olika faser. Tidiga resultat av experimenten har visat att det krävs 

ytterst lite påverkan, så lite som ett fåtal sekunder av ljus, för att mineralkornens ackumulerade 

strålning börjar frigöras och sändas ut i form av luminiscens. Detta gör att små avsteg vid provtagning 

eller kortare intervaller av ljusexponering under naturliga förhållanden kan ge falska åldersdateringar, 

främst att ett mineralkorn tolkas ha legat begravt en kortare tid än vad som egentligen är fallet. För att 

vara på den säkra sidan bör således provtagning och efterföljande hantering av proverna göras under 

strikt mörka förhållanden, vilket möjliggör ackurat tidsbestämning i de situationer där kol 14-metoden 

inte kan användas.  


