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Abstract: This paper deals with stable isotope analysis of carbon and nitrogen on skeletal remains 
from the medieval cemetery in Västerhus, Jämtland. Samples from seven different individuals were 
analyzed, taken from both teeth and bone tissue. Previous studies suggest that there are connections 
between social status and diet, that a consumption of meat was directly connected to a higher 
status. Furthermore, burial customs and zoning based on social strata has been discussed. The stable 
isotope results showed almost no connection between diet, social status and the placement of the 
graves within the churchyard. This with the exception of two groups: one group made out of five 
individuals who have been buried within the church, and one segregated group made out of five 
individuals buried far away from the church building. 
It can also be concluded, based on this study and previous ones that the people buried at Västerhus 
cemetery was a homogenous group whose diets mainly consisted out of meat and vegetable feed of 
terrestrial origin.  

  
 

 

 

Omslagsbild: Illustration av författaren. Tanken med bilden är att den skall visa en begravd 

individ i ett diagram. Detta anspelar i sin tur på det material som uppsatsen behandlar samt 

hur resultaten av analysen redovisas i form av punktdiagram.  
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1.1 Inledning 

Det osteologiska materialet från Västerhus 

kyrkogård på Frösön, Jämtland, anses vara 

en av det mest användbara i Skandinavien 

(figur 1). Detta till följd av att 

kyrkogården har grävts ut fullständigt 

samtidigt som det osteologiska materialet 

är väl dokumenterat (Jonsson 2009a:9). 

Materialredovisningen och de osteologiska 

analyserna är publicerade i Nils-Gustaf 

Gejvalls avhandling Westerhus – Medieval 

population and church in light of the 

skeletal remains (1960).  Avhandlingen 

publicerades på engelska vilket innebär att 

arbetet har fått stor spridning såväl 

nationellt som internationell (Jonsson 

2009a:9).  Vidare har skelettmaterialet varit objekt för 
14C-dateringar (Redin 2000:167), spårämnesanalyser 

(Iregren et al 2000) samt en rad kol- och 

kväveisotopanalyser (Iregren et.al. 2009:211, 

Seehusen:2016, Granbom Garcia 2016).    

 

Gravarnas placering är utifrån tidigare tolkningar förknippade med socioekonomisk status 

utifrån en hierarkiskt indelad kyrkogård där högstatusindivider är begravda i kyrkans mitt och 

individer med lägre levnadsstandard längst bort från kyrkobyggnaden (Lagerqvist & Åberg 

1994:14). Denna tes kan möjligen underbyggas av medeltida lagtexter som insinuerar var 

individen skall begravas utifrån dennes ekonomiska förutsättningar och deltagande i 

upprätthållandet av kyrkan (Nilsson 1989124ff). Ytterligare faktorer tycks ha påverkat 

individens sociala status i negativ bemärkelse, så som handikapp och sjukdom, vilket i sin tur 

manifesteras i form av perifer gravplats (Jonsson 2009a:63f).  

Föremål som i regel kan ge en indikation på den gravlagdes sociala status är i tämligen 

frånvarande i medeltida gravkontexter. Därvid kan frågeställningar berörande status besvaras 

genom studiet av gravarnas karaktär (Jonsson 2009a:63ff) och skillnader i dieten. Benkemiska 

analyser av Skandinaviskt material visar att medeltida högstatusindivider har haft en större 

andel animaliskt protein i dieten än dem tillhörande samhällets lägre skikt (Kjellström 

2005:V:20f, Iregren et al 2009:223). 

Denna uppsats bygger vidare på forskningen kring dieten hos den medeltida befolkningen i 

Västerhus med huvudfokus på status.  

 

Figur 1. Kartbilder över Frösön och 

Västerhus. Bilderna är hämtade från 

Lantmäteriets internetkarttjänst och 

redigerade av författaren, markörer 

inkluderade. 

(https://kso.etjanster.lantmateriet.se/) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för relationen mellan diet och status hos 

individerna begravda på Västerhus kyrkogård. Fokus ligger främst på individerna ur gravarna 

67, 167b, 4, 200a, 97a, 226 och 227, en grupp utgöres av sju individer av olika åldrar, kön 

hälsostatus och gravplats i relation till kyrkobyggnaden. Frågeställningarna jag utgår ifrån är: 

 Korrelerar social status och diet i Västerhus? Om så, på vilket vis? 

 Om skillnad i social status går att studera med kol- och kväveisotopanalyser, vad 

definierar då hög- kontra lågstatusdiet i Västerhus? 

 Om statusskillnader i relation till diet är möjliga att utröna, finns det då någon individ 

som uppvisar en förändring i dieten från barndom till vuxenålder som i sin tur är 

förknippat med status?  

1.3 Material och metod 

Kol- och kväveisotopanalyserna syftar till att studera födointaget hos de enskilda individerna 

(Schoeninger & Moore 1992:252). Denna uppsats behandlar kol- och kväveisotopanalyser av 

individerna redan nämnda. Inledningsvis extraherades kollagen från både ben och tänder vars 

isotopsammansättning sedan analyserades i masspektrometer. Detta berörs mer ingående 

under kapitel 4 om metod.   

 

Ursprungligen togs endast prover från kvinnan ur grav 67 och mannen ur 167b som bägge 

uppvisar sjukdomsrelaterade förändringar i skelettet. Bägge gravar var placerade i samma 

distans från kyrkobyggnaden och individerna är, enligt Gejvalls, åldersbedömning, även i 

samma ålder. En mer utförlig beskrivning finns under kapitel 3.4.  

    Proverna från dessa individer uppfyllde inte uppfyllde kvalitetskriterierna och blev därav 

oanvändbara. Istället valdes tre nya individer ut från gravarna 4, 200a och 97a och 

isotopanalyserna har  genomförts av Markus Fjellström. Vidare extraherades kollagen från två 

kvinnor ur gravarna 226 och 227.  

Vidare jämfördes resultaten med tidigare analyser av Västerhusmaterialet i syfte att granska 

om de hypoteser som redovisades i inledningen, berörande status, diet och gravskick även gör 

sig gällande i Västerhus.   

    Slutligen gjordes ytterligare en jämförelse mellan Västerhus och det medeltida Sigtuna, en 

ö i Jämtland kontra stadsmiljö i Uppland med dess likheter och skillnader. Genomgående 

drogs  även paralleller till andra medeltida material både i form av arkeologiskt material och 

medeltida lagtexter.  

 

2. Matkultur och medeltida diet 

Utöver att näring är rent livsuppehållande så finns det hos människan finns fler aspekter som 

är förankrade i kulturella och sociala värden när det gäller föda (Isaksson 2000:7). Detta 

innebär i sin tur att det finns en uppsättning av uppfattningar berörande bland annat vad som 

kan ätas och hur det ska tillagas (Eriksson & Lidén 2013:288). 

Sverige genomgick stora förändringar under medeltiden i och med framväxten av 

specialiserade yrkesgrupper och den utbredda stadsbildningen. Dessa faktorer  gav upphov till  
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en förändring i matproduktionen till följd av att när de nya yrkesgrupperna växte fram, så som 

hantverkare och gruvarbetare, så slutade en stor del av befolkningen att producera sin egen 

mat. Därav började bönderna under 1200-talet att öka produktionen av livsmedel vilket gick 

till handel i större orter och städer (Lagerqvist & Åberg 1994:14). 

Utöver ett skifte i matproduktion innebar kristendomens inflytande en förändring i 

matkulturen. Bland annat infördes perioder av fasta då kött från landlevande djur inte fick 

konsumeras. Endast födoämnen från hav, sjöar och åar var tillåtna under fasteperioden vilket i 

sin tur ledde till en ökad handel av torkad fisk genom Europa (Iregren et al 2009:212f m.anf. 

litt).  

Flera arkeologiska metoder går att applicera på studiet av medeltida matkultur. Bland annat 

osteologisk analys av benmaterial, pollen- och makrofossilanalyser och lipidanalys av 

matskorpor från insidan av ett keramikkärl. Dessa former av lämningar kan däremot inte med 

all säkerhet säga något om dieten, det vill säga den föda som har konsumerats under lång tid,  

utan är istället restprodukterna från ett specifikt tillfälle (Fornander 2011:14). Historiska 

dokument i form av receptsamlingar, inköpslistor till kloster och aristokratiska gästabud ger 

också en indikation på den rådande matkulturen under medeltid, däremot går det inte att utgå 

ifrån att texterna återspeglar den kost som konsumerades i vardagliga sammanhang (Iregren et 

al 2000:179). Den direkta källan till information berörande dieten återfinns i ben och tänder 

vilket nås genom isotopanalys eftersom att kroppen använder komponenter i födan för att 

producera vävnader, i vilka information om bland annat proteinintagets ursprung och 

individens plats i näringskedjan lagras (Eriksson & Lidén 2013: 289. Se även kapitel 4.2)  

Isotopanalyser som har tillämpats på material från olika medeltida lokaler visar enligt Iregren 

(et al 2009: 212f m.anf. litt) på att terrestrisk föda dominerade i Sverige under medeltiden 

trots de religiösa restriktioner berörande fastan. Vidare menar Iregren (et al 2009:12ff) att 

dieten till stor grad även tycks ha varit likformig även mellan könen.   

3. Västerhus kyrkogård 

Den första utgrävningen av Västerhus kapell ägde rum år 1947 under ledning av Sven 

Hammarlund och C.G. Blomberg. Arbetet återupptogs år 1951 och under en kortare period 

1952 under ledning av Nils Lagerholm (Gejvall 1960:17ff). Totalt grävdes 227 gravar ut och 

skelettmaterial från 364 individer tillvaratogs. Majoriteten av dessa individer hade gravlagts i 

svepning och enklare gravgropar med ett fåtal undantag i form av kistbegravningar. 

Kistgravarna förekom inuti och strax utanför kyrkan vilket ligger till grund för hypotesen om 

att kyrkogården är hierarkiskt ordnad utefter social status uppkom (Welinder 2011:37).   
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3.1 Datering  

Det nämndes i inledningen att medeltida gravkontexter i regel är 

fyndfattiga vilket i sin tur försvårar arbetet med datering av 

materialet. Ett par enstaka föremålsfynd har gjorts i Västerhus och 

två av dem har använts i syfte för datering. Det ena föremålet är 

enligt  Nils Ludvig Rasmusson en Rex Upsalie-brakteat i silver 

som har präglats ca 1235-1250 (Figur 2). Myntet kan ha tillhört 

grav 194, 195 eller 195 b men det är oklart till vilken grav 

brakteaten ursprungligen hör (Gejvall 1960:109ff m. anf. litt).   

Det andra föremålet vilket kan dateras är ett pilgrimsmärke i 

bly från 1200-talets senare hälft alternativt 1300-tal (figur 3).  

Märket föreställer biskopen Sankt Martin av Tours som  hör 

till en av de mest kända helgonbiskoparna som förekom i form av reliker och pilgrimsmärken 

inom Skandinavien under medeltid. Sankt Martins huvudkulturorter var belägna i Tours samt 

Amiens vilket innebär att  pilgrimsmärken föreställande just detta helgon ofta tolkas som ett 

bevis på att pilgrimen har rest till någon av de två platserna (Rybeck 1956:283ff).    

     Pilgrimsmärket, som har tillhört grav 200a, hittades tillsammans med en pilgrimsmussla 

från Santiago de Compastella (Rydbeck 1956:286 ; Gejvall 1960:109ff ). En identisk 

pilgrimussla hittades även i grav 56, tillhörande en kvinna i 25-30 års ålder som är begravd i 

halvdistans från kyrkobyggnanden 

(Iregren et al 2009:219).  Föremål 

förknippade med pilgrimsfärder är 

de enda arkeologiska föremålen 

som bär vittnesmål om de 

pilgrimsfärder som genomfördes i 

den medeltida katolska världen. 

Dessa resor genomfördes i regel av 

individer i samhällets övre skikt 

(Andersson1989:9) och 

pilgrimsmärkena bör därmed kunna 

anses vara statusföremål.   

Genom stratigrafisk analys 

försöker Gejvall ordna en 

kronologisk överblick av gravmaterialet i huvudsak med fokus på gravdjup. Gravläggningen 

ska, enligt Gejvall, ha startat närmast koret för att sedan i och med ökad täthet mellan 

gravarna ha spridit sig till mer perifera ytor. På så vis ska yngre gravar ha placerats över äldre 

gravar tills det att utrymmet fyllts fullständigt för att slutligen ge upphov till att de yngsta 

gravarna placerats längre ut på kyrkogården (Gejvall 1960).  

I syfte att granska Gejvalls hypotes rörande i vilken ordning gravarna bör ha tillkommit har 

Lars Redin med typologisk analys närmat sig Västerhusmaterialet. Detta genom att studera 

armställningar och datera gravarna därefter. Han utgår från fyra olika grupper som benämns 

Figur 3 . Pilgrimsmärke i bly från 1200-talets senare hälft alternativt 

1300-talet och skalet från en pilgrimsmussla från Grav 200a (Gejvall 

1960:109f; Plate 28-29).  

 

Figur 2. Rex Upsalie-brakteaten ur okänd 

grav. Präglad ca 1235-1250 (Gejvall 

1960:109;Plate 29) 
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A-D. De individer som har gravlagts med armarna längs sidorna tillhör grupp A och är vanligt 

förekommande under tidig medeltid (1000-1100). Grupp B utgörs av de individer som har 

armarna i vinkel över bäckenbenet, en armställning vanligen förekommande under 

högmedeltid (1100-1300). Den tredje och fjärde gruppen, C och D, är senmedeltida och 

förefaller sig vara typiska från 1300-talet till 1500-talet (Redin 2000:164). Individer som 

gravlagts med armarna placerade parallellt över kroppen vid midjan utgör grupp C. Den sista 

gruppen, grupp D, utgörs av individer begravda med armarna vinklade uppåt och med 

händerna på bröstet (figur 4).  

 

Redins analys av Västerhus kyrkogård har genomförts efter fotografier över 81 gravar. Redin 

(2000:165f) problematiserar det faktum att endast 81 gravar av det totala antalet 364 finns 

dokumenterade i bild,  detta utan vidare kommentarer till varför just dessa individer har valts 

ut. Han drar däremot med försiktighet slutsatsen att grupp C förekommer mest frekvent, att 

grupp A återfinns inuti samt utanför kyrkan men att det inte är möjligt att dela in kyrkogården 

i klara kronologiska zoner rent baserat på armställningarna. Redins slutsatser säger inte emot 

Gejvalls hypotes berörande gravläggningarnas kronologiska spridning.  

Gejvall (1960) lägger i sin avhandling fram att en träkyrka ha stått som föregångare till den 

senare stenkonstruktionen. Han menar att ett handfull gravar indikerar på att så skulle vara 

fallet då dessa påträffats under långhusets mur. Både Holm (2009) och Redin (2000) ställer 

sig kritiska gentemot att så skulle vara fallet. Redin menar att även kyrkans västra mur till 

synes täcker gravarna 205, 206, 207 och att tornmuren överlappar gravarna 210 a-b, så tycks 

flera gravar av äldre typ inte ha överlappats av kyrkan alls. Istället kan det röra sig om att 

gravarna som överlappas av kyrkans mur är äldre än muren själv.  Individerna begravda inuti 

och strax intill kyrkan utmärker sig då  endast armställningarna A och B förekommer där. 

Detta indikerar åtminstone att de gravar som finns i kyrkans mitt och strax intill är 

tidigmedeltida (Redin 2000:166).  Redin menar att argumenten för att en äldre kyrka i trä ska 

ha föregått stenkyrkan är svaga och att den första kyrkan som bygges i Västerhus var i sten 

(Redin 2000:171f).  

Ett fåtal historiska källor som omskriver kyrkogården i Västerhus, varav ett par brev kan ge 

en indikation på när kyrkan togs ur bruk. År 1578 uppges det att i Västerhus funnits ett kapell, 

vilket indikerar att det redan då redan tagits ur bruk. Brev från 1478 och 1481 omtalar istället 

om ett existerande kapell. Breven pekar på att kyrkan utsatts för ett förfall och därmed 

övergivits under 1500-talet (Holm 2009:145). Sammantaget har kronologin av armställningar, 

                            Figur 4. Exempel på de olika armställningarna nämnda ovan (Iregren et al 2009:259). 
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föremålen, historiska källor i form av brev och 14C-dateringarna givit en indikation på att 

kyrkogården tagits i bruk omkring 1125 och övergivits runt år 1500 (Holm 2009:144), om 

gravläggning pågick under hela perioden står däremot oklart.  

3.2 Gravplacering  

Det råder en uppdelning av könen på Västerhuskyrkogård med kvinnorna på norra sidan av 

kyrkan och männen på södersidan med ytterst få undantag (Jonsson 2009b:53. Figur 5). 

Könsuppdelning förekommer även på andra medeltida kyrkogårdar så som Skeljastadir på 

Island, Brattahlid på Grönland och Löddeköpinge i Skåne. Även om det inte är lika tydligt i 

Löddeköpinge då blandning förekommer i högre utsträckning, går det att se ett liknande 

mönster med en övervägande mängd män i söder och kvinnor i norr (Nilsson 1989:140f ).     

    Anledningen till denna uppdelning återspeglar troligen den uppdelning som rådde i 

kyrkorummet. Männens plats var härvid på södersidan och kvinnornas på den norra sidan 

såväl i livet och kyrkorummet som efter döden på kyrkogården. Vidare ansågs  den västra 

delen av kyrkogården vara av lägre status än den östra eftersom att det fanns en eftersträvan 

att bli gravlagd nära kyrkorelikerna (Nilsson 1989:124ff).  

Gravens placering i relation till samhällsklass återfinns endast i form av norska föreskrifter, 

något som går emot den kanoniska rätten att fritt välja gravplats. Borgartingslagen och 

Eidsivatingslagen är norska lagar som talar om en zonindelning av kyrkogården med individer 

som under sin livstid varit viktiga för kyrkan, bland annat ekonomiskt bistått med kyrkans 

uppehåll, skulle begravas närmast byggnaden. Därefter följde bönder i en egen zon och sedan 

fria individer. Den yttersta zonen var tillägnad de ofria samt oidentifierade främlingar 

(Nilsson 1989:124;134f).  

 

Figur.5 Könsfördelning i Västerhus. A) Män på södersidan och B) kvinnor på norrisdan. I enstaka fall har 

principen av gravläggning utifrån kön brutits (Gejvall 1960:Plate 6). 

Gravläggningen vid Västerhus följde i stora drag den västskandinaviska modellen med en 

nästan total könssegregering och en koncentration av kistbegravda individer nära 

kyrkobyggnaden, vilket i sin tur tyder på att socioekonomisk status har varit av betydelse i 

frågan om gravplats. Frösön låg under medeltid i relation till en pilgrimsfärd till Nidaros och 

närvaro av norska kungar i Jämtland finns också dokumenterade. Detta har givit upphov till 

att det finns en föreställning om att kan ha funnits ett norskt inflytande i uppförandet av 

Västerhus kapell. Det är då möjligt att gravläggningen i Västerhus därmed kom att följa de 
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norska stadgarna berörande gravläggning utifrån kön och samhällsklass (Siven 2009:174; 

Jonsson 2009c:106f).  

Det framkommer även att individer som lidit av allvarlig sjukdom eller rörelsehinder har 

gravlagts på perifera ytor (Jonsson 2009b:53f). Jonsson menar (2009b:68) att individer som 

lidit av sjukdom förekommer i högstatussammanhang, dock mindre frekvent än i 

sammanhang förknippade med låg status. Att vara annorlunda, exempelvis utseendemässigt 

eller beteendemässigt, tycks enligt Jonsson ha givit en negativ påverkan gällande den 

gravplats som individen sedan hade rätt till.  

   Som förklaring till att ett par individer har gravlagts på fel sida av kyrkobyggnaden i 

relation till könsuppdelningen lägger Jonsson fram att det kan röra sig om att dessa har varit 

genusöverskridande. Männen som hade sin gravplats på norrsidan var begravda på perifer yta 

och flera av dem har även lidit av sjukdom, något som kan ha resulterat i att dessa män inte 

hade möjlighet att leva upp till sociala normer som berörde manlighet (Jonsson 2009c: 82ff).  

    Gällande kvinnor som är placerade på södersidan ter det sig annorlunda. Gravarna låg 

istället nära kyrkobyggnaden vilket en placering som är högstatusbetingad. Detta kan vara en 

vara en indikation på att kvinnan har tagit på sig ansvaret som familjens överhuvud, vilket i 

regel var rollen som annars utfylldes av en man, och därav också kom att begravas bland 

männen (Jonsson 2009c: 82ff. Figur 6).  

 

Att gravlägga sjuka individer 

långt bort från kyrkobyggnaden 

återfinns i medeltida material från 

Lund. Caroline Arcini har här 

dragit slutsatsen att individer som 

har lidit av sjukdom påträffats vid 

kyrkogårdens utkant. Utifrån detta 

kan materialet i Lund delas in i 

två zoner som är förknippade med 

social status, en inre och en yttre 

zon (Arcini 1999:156f;182) 

 

 

 

 

Figur 6.  Spridningskarta över individer med handikapp, sjukdom och  

som är placerade på fel sida av kyrkogården sett till den annars totala könsuppdelningen. 

Kartan är hämtad från Gejvall (1960) och redigerad av författaren efter angivelser 

 i Jonsson 2009c: 83. 

 



8 
 

3.3 Flerpersonsgravar 

 Flera av gravarna i Västerhus kan ha innehållit mer än en individ. Dokumentationen från 

utgrävningarna är bristfällig vilket innebär att information gällande stratigrafi och specifika 

detaljer rörande gravarna inte finns att tillgå. Varje grav har tilldelats en nummer och några av 

individerna har även tilldelats benämningarna a-e. Detta är fallet med tre av de individer som 

den här uppsatsen behandlar, nämligen individerna i grav 167b, 200a och 97a.   

Flerpersongravar innebär praktiken att begrava två eller fler individer tillsammans. Detta kan 

ske genom begravning av flera individer vid ett tillfälle eller att vid ett senare skede öppna 

graven för en sekundär gravläggning (Ranåker 2009:26). Fenomenet återfinns vid 

kyrkogårdar runt om i Skandinavien, både i städer och på landsbygden. 

Ranåker (2009:29) menar att praktiserandet av  att gravlägga flera individer i en och samma 

grav är befäst i lokal tradition snarare än vara förknippat med en specifik del av medeltiden 

eller geografiskt givet läge. Ranåker menar även att i fallet av Västerhus innebär den 

bristfälliga dokumentationen under utgrävning att det är svårt  att bedöma huruvida 

praktiserandet av flerpersongravläggning förekommit där eller ej (Ranåker 2009:39).  

De bakomliggande faktorerna till att barn i högre utsträckning än vuxna gravlades med andra 

individer är okänt. Möjligen har det rört sig om tankar förknippade med omvårdnad, släktskap 

eller rent av till följd av hög barnadödlighet. Av praktiska skäl  kan då barn ha gravlagts 

tillsammans med någon som har dött nära i tid (Kjellström 2010:132f).  

    Bertil Nilsson (1989:140) menar att individer under medeltid inte ansågs vara myndiga 

förrän de nått puberteten och hade enligt medeltida föreskrifter därmed inte rätten att välja 

gravplats själv. Enligt min uppfattning så skulle praktiserandet av att gravlägga barn i samma 

grav som en vuxen alltså kunna förklaras delvis med att barnen saknade rättigheten att välja 

en egen grav.  

I syfte att konvertera avstånd 

från ord till distanser har 

kyrkogården utifrån 

beskrivningar i Iregren et al 

(2009: 217ff) delats in i fyra 

olika zoner vilket redovisas i 

figur 7. Utifrån denna 

zonindelning kommer vidare 

diskussioner att föras.  

 

 

 

 

 

Figur 7. Kyrkogården indelad i fyra zoner av författaren utifrån angivelser i 

Iregren et al 2009:219.  

I kyrkan: Precis innanför kyrkans väggar 

Nära kyrkan: Från kyrkoväggen till 2,5 meter ifrån 

Halvdistans: 2,5- 5 meter från kyrkobyggnaden 

Perifert: 5 meter och längre bort från kyrkobyggnaden 

(Kartan är hämtad från Gejvall 1960 och därefter redigerad av författaren ) 
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3.4 Individerna ur gravarna 67, 167b, 4, 200a, 97a, 226 och 227 

 

Grav 67 innehöll en kvinna i 40-50 års ålder ( Gejvall 1960:Table 1) En smärre förändring 

återfinns i mandibula, framförallt på lateral yta mellan alveolerna på höger sida. Gejvall 

beskriver det som att benvävnaden ser ut att brytas ned. Vidare syns en smärre förändring i 

ländryggen samt en kraftig förtjockning av skalltaket. Möjliga orsaker till dessa förändringar 

omnämns inte av Gejvall (1960:99) .Graven är placerad norr om kyrkan i ett perifert läge 

(Figur 8). 

 

I grav 167b låg en cancersjuk man, också i 40-50 års ålder. Hans skelett uppvisar starka 

patologiska förändringar, bland annat återfinns skelettmetastaser. Skalltaket har eroderat 

inifrån vilket har givit upphov till ett hål som är ca 1,5 x 2 cm i diameter. Vidare förändringar 

återfinns på högra sidan av höften, i den högra överarmens diafys och i höger lårben (Gejvall 

1960:103) Graven är placerad söder om kyrkobyggnaden i perifert läge (Figur 8).  Grav 167 

är en av de möjliga flerpersongravar som förekommer på Västerhus kyrkogård. Tillsammans 

med mannen låg även två barn ( 7-8 år och 9-10 år) samt ett foster (Ranåker 2009:37). 

Ytterligare en man låg i grav 4 som är placerad i kyrkans mitt. Gejvall har bedömt att han är i 

50-60 års ålder. Hans ryggrad uppvisar endast smärre asymmetri i ländryggen (Gejvall 

1960:96). Hans armar är placerade längs med kroppen, alltså tillhörande grupp A (Redin 

2000:167), vilket indikerar att han gravlagts tidigt under kyrkans användningstid.  

 

  

Figur 8 Karta över kyrkogården med behandlade gravar markerade i rött. (Gejvall 1960:Plate 6). Markeringarna har gjorts 

av författaren 

I grav 200a låg en man i 25 års ålder med förändringar i skelettet till följd av trauma. En läkt 

skada finns på vänster sida av pannbenet individ sutura coronalis samt en läkt lårhalsfraktur i 
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vänster ben (Gejvall 1960:105) Graven är placerat i perifert läge på södra sidan av kyrkan 

strax väster om 167b  (Figur 8). Grav 200 kan vara ytterligare en flerpersonsgrav då individen 

i grav 200b var ett barn runt 8-9 år gammal (Ranåker 2009:37). Datering av graven är möjlig 

eftersom att mannen har begravts med ett pilgrimsmärke från 1200-talets andra hälft eller 

1300-tal, vilket redan har nämnts.  

Kvinnan i grav 97a har bedömts vara runt 25 år gammal och uppvisar inga patologiska 

förändringar alls. Graven är placerad precis invid koret vilket är en av de mer prestigefyllda 

gravplatserna. I grav 97 låg ytterligare tre individer vilka var en kvinna i samma ålder samt 

två barn.  Gejvall är det ena barnet ca 2-2,5 år och den andre är bara några månader gammal 

(Ranåker 2009:37). Jag vill lägga ytterligare notering vid att samtliga individer som begravts i 

möjliga flerpersonsgravar (167b, 200a och 97a) har blivit begravda tillsammans med barn 

varav samtliga barn är under 14 års ålder. 

En segregerad grupp av gravar (223, 224 ,225 , 226 och 227) låg i kyrkogårdens sydvästra 

hörn , det vill säga den sida där en överhängande andel män låg begravda  (Figur 9).  

I grav 226 låg en kvinna i 40-50 års ålder med smärre förändringar i ländryggen och artros i 

överarmarna (Gejvall 1960:105; Table 1). Hon har lagts efter armställnigstyp C (Redin & 

Schramm Hedelin 2009:158) vilket rimligen innebär att hon gravlagts under högmedeltid 

(1300-1500).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Bild från Gejvall (1960: Plate 6). Den segregerade gruppen gravar där 

gravarna 226 och 227 ingår. Markeringarna har gjorts av författaren.  
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Strax söder om grav 226 låg grav 227, tillhörande en kvinna i 50-60 års ålder. Även hon 

uppvisar degenerativa förändringar i både bröst- och ländkotor (Gejvall 1960:105; Table 1). 

Genom 14C-datering har grav 227 daterats till ca 1030-1270 (Holm 2009:134)  vilket innebär 

att grav 226 och 227 inte förefaller sig samtida.  

 De  ytterligare tre individer i gravgruppen var en man och två kvinnor (figur 5). 14C-åldern på 

grav 223, alltså den enda mannen i gruppen, visar på att han begravdes runt 1020-1230 (Holm 

2009:134). Sammanfattningsvis kan sägas att gruppen utgörs av fyra individer varav tre är 

kvinnor som ligger begravda på fel sida av kyrkogården utifrån den annars strikta 

könssegregationen. Tre av gravarna är daterade och tycks ha anlagts under olika tidpunkter.    

 

4. Metod 

4.1 Ben- och tandvävnad 

Ben utgörs av två beståndsdelar varav en organisk och en oorganisk del. Det oorganiska 

materialet utgörs 70% av benvävnaden och består främst av hydroxyapatit (Ca10(PO4)6(OH)2). 

Den organiska delen som motsvarar 30% av benvävnaden utgörs av kollagen, icke-kollagena 

proteiner och lipider (Lidén 1995:16). Benvävnaden genomgår kontinuerligt en process av 

nedbrytning och uppbyggnad vilket kallas för benremodellering. Processen är ständigt 

pågående under en människas livstid och omsättningen sker snabbare hos unga och växande 

individer än hos vuxna (White & Folkens 2005:43). Omsättningstiden för kollagen i ben 

motsvarar ca 5-15 år då olika ben omsätts i olika hastighet (Lidén & Schutkowski 2008:268).   

Tänder genomgår inte samma kontinuerliga process nedbrytning och återbildning vilket 

innebär att isotopdatan i tänder återspeglar individens diet under den tid då vävnaden i tanden 

har bildats (Eriksson 2013:135f). Analys görs härvid på dentin som består av 18% kollagen, 

vilket gör vävnaden mer lämpad att analysera än emalj, som istället utgörs till 99% av 

oorganiskt material (Burton 2008:443). Provtagning sker strax under kronan vilket framgår av 

figur 10.  Prov från första molaren återspeglar individens diet som ett litet 

barn, mellan 2-4 års ålder. Åren därefter, mellan 5-10 års ålder, 

representeras av andra molaren och den tredje molaren återspeglar dieten 

mellan 11-16 årsåldern. Benvävnaden återspeglar, till följd av sin 

konstanta förnyelseprocess, individens diet motsvarande flera år före 

dödstillfället (Eriksson et al 2008:522). Därför är det givande att ta prover 

från både ben och tänder då det ger en bild av individens diet från 

barndom till vuxen ålder.  

 

 

 

 

 

Figur 10. Kindtandens 

anatomi och punkten  

för provtagning 

(Howcroft 2013:220) 
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4.2 Benkemiska isotopanalyser 

Varje existerande grundämne förekommer som två eller flera isotoper, de har samma antal 

elektroner men skiljer sig antal i neutroner. Eftersom att de har samma laddning ter sig 

isotoperna lika och skillnaden ligger den hastigheten som de reagerar. Skillnaden i 

reaktionshastighet leder till att isotopfraktionering uppstår, alltså när isotopkvoten i 

produkterna skiljer sig från kvoten i den ursprungliga reaktanten. De ämnen som i används 

regelbundet inom arkeologin är kol (C), kväve  (N), syre (O), väte (H), svavel (S) och 

strontium (Sr). (Lidén & Schutkowski 2008:257f). Eftersom att analysen som redovisas i 

denna uppsats endast behandlar kol- och kväveisotopanalys så kommer inte de övriga 

grundämnena som vanligt förekommer inom benkemi att beröras vidare.  

    Kol har tre naturligt förekommande isotoper: 13C, 12C och 14C. De två förstnämnda är 

stabila och den tredje är radioaktiv vilket är skäl till att 14C används för datering av organiskt 

material (Eriksson 2013:124). δ13C -värdet beräknas 13C/12C i förhållande till ett 

standardvärde; PDB (Pee Dee Belemnite) (DeNiro 1987:182). Kol fixeras i de biologiska 

systemen genom kemosyntes hos bakterier och genom fotosyntes hos växter. Landlevande 

växters källa till kol är den i atmosfären, i marina klimat intagandet av kol mer komplext. 

Koldioxid (CO2) från atmosfären, löst kolsyra och nedbrutet organiskt material från land når 

vattnet och kolet frigörs (Lidén 1995:16f).  

   Hos växter finns det tre olika fotosyntessystem vilket ger olika δ13C-värden : C3, C4 och 

CAM (Crassulacean acid metabolism). I Norden förekom endast C3-växter under förhistorisk 

tid(Lidén 1995:16f). Givet Västerhus geografiska läge, alltså beläget i norra Sverige, går det 

att utesluta att C4- och CAM-växter odlades där under medeltid.  

 

δ13C-värderna ger en indikation på proteinernas ursprung, det vill säga om en individ i 

huvudsak levt på marint eller terrestriskt protein (Lidén & Schutkowski 2008:259).  

   Sötvattensfisk å andra sidan kan utifrån kolisotopanalysen bli svårare att detektera än marin 

fisk. Katzenberg (2008:426ff) menar att fisk från sötvatten har ett δ13C-värde liknande det hos 

terrestriska arter som lever på C3-växter. Det förekommer dock variation vilket är direkt 

förknippat med det vattendjup som arten lever i. Grunda vattendrag ger upphov till ett högre 

δ13C-värde än hos fiskar som lever i djupare och öppna vattnet. I detta fall som Katzenberg 

har forskat kring och som berör området kring Bajkalsjön i Sibirien, visade δ13C-värdena från 

fiskben varierade mellan -14,2‰ och -24,6‰ (Katzenberg:2008:427).  

 

 

Kväve förekommer som två stabila isotoper: 14N och 15N. Kvoten för kväve (δ15N) beräknas i 

förhållande till standarden AIR, atmosfärisk N2 (DeNiro 1987:182). δ15N-värdet ger sin tur en 

indikation på organismens plats i näringskedjan. Detta till av att  δ15N anrikas med ca 3‰ per 

steg uppåt i kedjan, oavsett från marint eller terrestriskt protein (Eriksson 2013:129. Figur 

10). Kväve fixeras i de biologiska systemen genom växternas rotsystem, antingen i form av 

ammonium (NH4
+) eller nitrat (NO3

-) (Lidén 1995:17) Näringskedjorna skiljer sig åt mellan 

terrestriska och marina organismer då stegen är fler i marina miljöer än i terrestriska. δ15N-
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värdet blir därav högre hos ett rovdjur som lever på marin föda än  hos ett rovdjur som lever 

på terrestrisk föda (Eriksson 2013:129f. Figur 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figur 11. δ15N-värdet i relation terrestrisk- kontra marin miljö (Lidén 1995:13).  

 

 

4.3 Kollagenextraktion och masspektrometri 

Det finns flera metoder för att extrahera kollagen vari den största skillnaden berör val av 

medel för att upplösa mineralerna i benpulvret (Lidén 1995:18). Metoden bör ej tillämpas på 

bränt material då upphettning tenderar att påverka isotopvärdena i kollagenet (Eriksson 2013: 

140) . Analystekniken tillämpad är destruktiv vilket innebär att dokumentation av materialet 

är av stor betydelse såväl innan som efter provtagning (Eriksson 2013: 126).  

Nedan följer en beskrivning av den metod som används vid Arkeologiska 

Forskningslaboratoriet (AFL) och följer beskrivningen i Brown et al (1988), en modiferad 

Longinmetod.  

   Inledningsvis borras benet eller tanden till ett pulver motsvarande en vikt på 50-80 mg. 

Vidare följer demineraliseringsprocessen som syftar till att laka ut den oorganiska 

komponenten i provet. Detta görs genom att föra över pulvret i extraktionskärl och sedan 

täcka dem med 0,25 M HCl (saltsyra) i 48 timmar. Proverna filtreras sedan och den 

kvarvarande organiska komponenten sköljs av med avjonat vatten. Vidare fylls 

extraktionskärlen med 0,01 M HCl och får sedan stå i 58oC under 16 timmar. Proven tappas 

sedan över i ultrafilter för att centrifugeras, en process som pågår under 15 minuter med 3000 

varv/minut. Ultrafiltreringen syftar till att endast få ut molekyler med en massa över 30kDa 
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(kilodalton). Efter att proverna centrifugerats överförs vätskan till eppendorftuber med hjälp 

av pipett varpå de fryses in under ett par timmar innan de slutligen frystorkas i vacuum. Efter 

frystorkning kan de prover där utbytet mellan kollagen och benpulver motsvarar, eller 

överstiger, 1% kollagen överföras till tennkapslar.                                                       

 

Kapslarna fylls med kollagen motsvarande en vikt på 0,40-0,60 mg och skickas sedan till SIL 

(Stable Isotop Lab) vid Institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet, 

där proverna analyseras i en masspektrometer.  

 

Inledningsvis utsätts proverna för höga temperaturer i en elementanalysator i syfte att 

transformera proverna från fast form till gas. Proverna joniseras därefter genom att bestrålas 

med en elektronstråle för att vidare passera genom ett magnetfält. Där böjs jonerna beroende 

på massa och laddning varpå dess intensitet registreras av en detektor. Om joner av olika 

massor förekommer i provet så kommer detektorn att registrera ett masspektrum som 

återspeglar varje jonslag med den intensitet som proportionellt stämmer överens med dess 

förekomst i provet. Proverna och referensproverna mäts ca 5 gånger innan 

isotopsammansättningen kan beräknas. Mätvärdet, som anges i promille, motsvarar den 

relativa (δ) skillnaden mellan isotopkvoten och i provet och referensgaserna (Lidén & 

Schutkowski 2008:258).  

 

I syfte att kontrollera att provet inte har utsatts för faktorer som påverkat δ15N- och δ13C-

värderna bör C/N-kvoten ligga mellan 2,9-3,6 (DeNiro 1985:808). Vidare ska koncentrationen 

av kol motsvara 15,4-47%, och 5,5-17,3% för kväve (Ambrose 1990:441). Prover inte som 

uppfyller dessa kriterier blir därav oanvändbara.   

 

5. Resultat 

Totalt togs 33 prover från sju olika individer begravda vid Västerhus kyrkogård. Av dessa 

uppfyllde endast 16 prover kvalitetskriterier (se även tabell 1). Resultat för individerna ur 

gravarna 67 och 167b finns ej att tillgå då ingen av proverna innehöll kollagenutbyte 

motsvarande, eller över, 1%. Vidare exkluderades även prover från individ 4, 97a, 200a och 

226 av samma skäl. Ett prov från individ 4 (M1) utgick till följd av för hög C/N-kvot. 

Samtliga resultat redovisas i tabell 1 på nästkommande sida.  
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Tabell 1. Information om provtagning och resultat från kol- och kväveisotopanalysen. Markus Fjellström har genomfört 

analysen av individerna 97a, 200a och 4, övriga individer av författaren. Prover som inte uppnår kriterierna, så som kravet 

på C/N-kvoten och procent  för kollagenutbyte har strukits över .  
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Kolisotopvärdena (δ13C) varierar mellan -21,8‰ och -20,5‰ med ett medelvärde och 

standardavvikelse motsvarande 21,2±0,3‰ vilket framgår av tabell 1 och tabell 2.  

Individer i Skandinavien som har levt helt på terrestriskt protein tenderar att ha ett δ13C-värde 

på ca -21‰ medan ett marint proteinintag istället ger ett δ13C-värde på ca -11- 12‰ (Lidén 

1995:16f). De analyserade individernas resultat indikerar alltså ett proteinintag av terrestriskt 

ursprung.       

Vidare varierar kväveisotopvärdet (δ15N) mellan 9,5‰ och 12,0‰ med ett medelvärde och 

standardavvikelse motsvarande 10,6±0,8‰. Individer med en helt plantbaserad diet tenderar 

att ha ett δ15N-värde omkring 6‰, det vill säga ett steg över växterna de äter i trofinivå (3‰) 

(Lidén 1995:17), något som stämmer väl in på både nöt och get från Västerhus och framgår av 

tabell 3.  

 

 

 

De terrestriska djuren svin, nöt och häst vars isotopvärden är hämtade ur Iregren et al (2009) 

används som jämförelsereferenser. Sälen är från en tidigmedeltida lokal i Björned, Torsåker i 

Ångermanland (Linderholm et al 2008:103;182). Björned ligger närmast Västerhus rent 

geografiskt sett till övriga lokaler (Iregren et al 2009:213)  nämnda i uppsatsen. Till följd av 

att lokalerna är nära i både tid och rum så får sälen från Torsåker representera den marina 

referensdatan. I regel är det optimalt att sammanställa ett referensmaterial från animala 

lämningar inom det geografiska givna området och inom ramen för den tidsperiod som 

studeras (Fornander 2011:31). En utökning av isotopdata från det animala referensmaterialet i 

Västerhus vore därav önskvärt. 

  

Tabell 3.  Djurreferenser som används i  diagrammen nedan 

Tabell 2.  Medelvärde och standardavvikelse för samtliga prover samt medelvärde för ben respektive tänder.  
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Som framgår av figur 12 så indikerar samtliga δ13C-värden att terrestriskt protein har 

konsumerats. δ15N-värdet visar på en variation i trofinivå inom den analyserade gruppen.  

Kolisotopvärdet (δ13C)  för kvinnor  varierar mellan -20,9‰ och -21,8‰ med ett medelvärde 

och standardavvikelse motsvarande 21,3±0,3‰ . För män varierar δ13C-värdet mellan  

-20,5‰ och -21,5‰ med ett medelvärde och standardavvikelse motsvarande -21,1±0,4 

(Tabell 4, Figur 12&13). Vidare varierar δ15N-värdet mellan 9,5‰ och 10,8‰ med ett 

medelvärde och standardavvikelse motsvarande 10,2±0,5‰ för kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Kol- och kväveisotopdata  för samtliga prover.  

Tabell 4.  Medelvärden och standardavvikelser för män respektive 

kvinnor.  
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För män varierar kväveisotopvärdet mellan 10,9‰  och 12,0‰  med ett medelvärde och 

standardavvikelse motsvarande 11,5±0,5‰. Standardavvikelserna är låga och medelvärdena i 

δ15N-värdet skiljer sig endast i motsvarande 1,3 ‰ vilket visar på att kosten har varit relativt 

likformig.  Det finns inte heller några indikationer på stora inslag av marint protein i dieten 

eftersom att δ15N-värdena är för låga och δ13C-värdena är för höga  (se även figur 11 och 12).  

 

 

 

 

 

På en individuell nivå är det endast möjligt att följa dieten från barndom till vuxen ålder hos 

individerna ur gravarna 226, 227 och 4.  

δ13C-värdet hos individen ur grav 226 varierar från under tidig barndom till vuxen ålder 

mellan  -21,5‰ och -21,0‰ . Under barndom motsvarar  δ15N-värdet 10,3‰ och ökar med 

0,1 ‰ till vuxen ålder. För kvinnan ur grav 227 är resultatet liknande då hennes diet också har 

varit nästintill statisk. Under tidig barndom motsvar δ13C-värdet -21,4‰  och  δ15N-värdet  

motsvarar 9,5 . Två resultat som registrerar dieten från vuxen ålder finns att tillgå, både från 

tibia och mandibula vars skilda resultat beror på de olika sättningstiderna i de olika 

benelementen. Benremodellering sker i högre hastighet i underkäken än i ben (Kurin 

2016:170) och kan därmed vara skälet till de olika resultaten skiljer sig åt, förvisso endast 

med 0,4‰ i δ13C-värdena (-21,4‰ respektive -21,8‰) och 0,1‰  δ15N-värdena (9,5‰ 

respektive 9,6‰).  

Figur 13.  Kol- och kväveisotopdata för män respektive kvinnor.  
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Kvinnan ur grav 227 står härvid för det lägsta δ15N-värdet av samtliga analyserade individer, 

till och med lägre än svinet som finns redovisad i tabell 2. Bägge kvinnor har haft en diet som 

har utgjorts av terrestrisk föda, δ15N-värdet för bägge ligger strax över nötkreatur och get i 

trofinivå vilket kan vara arter som ingått i deras dieter. Kvinnan ur grav 227 har rimligen haft 

en diet som har utgjorts till stor del av vegetabilier eftersom att hon inte befinner sig ens ett 

steg, motsvarade 3‰, över varken get, nöt eller häst i trofinivå. Eftersom att en under 1‰ 

förändring skett i både i δ15N- och δ13C-värdet är det tydligt att dieten inte har ändrats 

avsevärt under någon av kvinnornas livstid.  

 

Hos mannen i grav 4 finns mätvärden för M2 och mandibula. Detta ger ett δ13C-värde under 

barndom (5-10 år) motsvarande -20,6‰ och -20,5‰ under vuxen ålder, något som indikerar 

en terrestrisk föda. För  δ15N ligger värdet på 11,5‰ under barndom och 11,9‰ under vuxen 

ålder. Mätvärdena hos denna individ är snarlik dem från övriga individer begravda inuti 

kyrkan (Iregren et al 2009:220ff). Precis som med de två kvinnorna nämnda ovan så har 

mannens diet inte genomgått någon förändring i och med ökad ålder och det finns inte heller 

några indikationer på inslag av fisk i hans diet. Hans δ15N-värden är ca 1,5‰ än hos svinet 

vilket möjligen innebär att har han haft inslag av fläskkött i sin diet. Förvisso är svin 

omnivora djur och kan därav ha en varierad kost till skillnad från herbivorer.  Jag menar att 

svinens diet kan vara blandad gör det svårare att dra slutsatser kring huruvida svin har 

konsumerats eller ej.  Ett högre δ15N-värde än svin och ett δ13C-värde som indikerar ett 

terrestriskt proteinintag, skulle kunna bero på en låg men stadig konsumtion av sötvattensfisk.  

Hos individerna ur gravarna 97a och 200a är det möjligt att följa dieten från barndom till 

tonåren eftersom att resultat från samtliga molarer finns att tillgå. Härvid återstår frågan 

huruvida analys av benelement hade kunnat visa på en förändring i dieten från tonår till vuxen 

ålder. Jag har redan nämnt att omsättningstiden av kollagen i benen har en omsättningstid 

motsvarande 5-15 år, något som starkt påverkats av olika faktorer. Eftersom att bägge dött 

runt 25 års ålder och den data som finns att tillgå är från tredje molar, motsvarande 11-16 års 

ålder så är det inte helt säkert att en förändring hade varit synlig i mätvärdena från 

benelement, om sådan information hade varit tillgänglig. Gällande kvinnan ur grav 97a blir 

det tydligt att hon en snarlik diet från tidig barndom fram till perioden mellan 11-16 års ålder. 

Från barndom till tonår ökar kolisotopvärdet (δ13C) med 0,1‰, från  -20,9‰  till -21,0‰. 

Kväveisotopvärdet (δ15N) ligger på ett statiskt mätvärde motsvarande 10,4‰. Mätvärdena 

indikerar en snarlik diet med den som de övriga två kvinnorna har haft.  

Endast mannen ur grav 200a uppvisar en förändring över tid då kol- och kväveisotopvärdena 

har förändras med tiden. Från barndom till tonår minskar kolisotopvärdet (δ13C) motsvarade 

0,5‰,, från -21,5‰ till -21,0‰, vilket är en liten skiftning. Däremot ökar δ15N-värdet med 

1,1‰ , från 10,9‰ till 12,0‰. Värdena från 200a, under äldre tonår, är nästan samma som 

dem från mannen ur grav 4 vilket indikerar att de har haft snarlika dieter.  
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6. Diskussion 

6.1 Tidigare analyserade individer i Västerhus- En jämförelse  

Tre av de sju individer som jag har analyserat har tidigare varit objekt för kol- och 

kväveisotopanalys , de tidigare resultaten redovisas i tabell 6. Dessa är individerna ur 

gravarna 227, 4 och 167b. Samtliga av tidigare prover är tagna från ben och samtliga har givit 

resultat (Iregren et al 2009:210;219). Mina prover från 167b hade ett för lågt kollagenutbyte 

och därav har jag inget eget resultat att jämföra med. Detta leder till frågor som berör 

bevarandegraden av kollagenet och bakomliggande orsaker till uteblivet resultat.  

Bevaringsgraden av ben påverkas av flera olika faktorer och det finns därmed inga garantier 

för att kollagen ska ha bevarats rent baserat på skelettets ålder(Eriksson 2013:139). 

Temperatur, ljus och sura jordar påverkar i hög grad kollagenet i negativ bemärkelse. Miljön 

är av betydelse under jord såväl som ovan samtidigt som att det är  påfrestande för materialet 

att grävas upp. Om benmaterialet vid hantering utsätts för föroreningar, damm , smuts och fett 

så kan det bidra till att benet blir angripet av mikroorganismer som i sin tur förtär kollagenet 

(Christensson 1999:165ff).  

     Gällande kvinnan ur grav 67 blir det svårt att göra en bedömning var någonstans i 

processen som kollagenet har påverkats. Vid spårämnesanalys av materialet från Västerhus 

misstänktes kontamination av benmaterialet på grund av att  högre koncentration av järn 

uppmättes i den omliggande jorden än i benvävnaderna. Detta varierade däremot mellan 

individer och Iregren (et al 2000:183f) framlägger att detta kan bero på en varierande mängd 

vattenströmningar på olika delar av kyrkogården.  

 

Tabell 6. Jämförelser mellan resultat. Individerna ur gravarna 167b och 227 som tidigare analyserats av 

Iregren et. al (2009).  

 

 

    

 

 

 

 

 

För mannen ur grav 167b finns det både resultat från spårämnes- och isotopanalys (Iregren et 

al 2000; Iregren et al 2009). Faktorer så som temperatur, luftfuktighet och ljus kan ha haft sin 

inverkan på benmaterialet från denna grav efter den tidigare genomförda analysen.   
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Resultaten från analys på samma individer har givit olika kol- och kväveisotopvärden. Detta 

kan, som tidigare har nämnts, bero på att proverna har tagits från olika benelement men 

variationen kan även bero på att en annan metod har tillämpats vid tidigare analys. 

Kvalitetskriterierna, som är av stor vikt vid bedömning av resultatets reliabilitet, finns inte att 

tillgå eftersom att de inte finns redovisade av Iregren (et al 2009:219).  

6.2 Indikationer på socioekonomiska skillnader i Västerhus  

Tidigare forskning har visat att mestadels terrestrisk föda har konsumerats i Västerhus 

(Iregren et al 2009:218; Granbom Garcia 2015:20 ; Seehusen 2015:13). Hög- kontra 

lågstatusdiet har definierats av δ15N- och δ13C-värdena hos individerna begravda inuti kyrkan 

och de spårämnesanalyser som har genomförts på 94 individer. Zink/strontium-kvoten visar 

andelen vegetabilier i förhållande till animaliskt protein och (Iregren et al 2000:179f) härvid 

menar Iregren (et al 2000:188) att det finns en korrelation mellan gravplacering och diet. 

Analysen visar på att individerna begravda i och nära  kyrkan har ett högre inslag av animalt 

protein i dieten och att individer som har gravlagts perifert i regel har konsumerat mer 

vegetabilier. Spårämnesanalysen visar att mannen ur grav 4 har haft ett högre tillskott av 

animaliskt protein i sin diet än mannen ur grav 167b (Iregren et al 2000:188) vilket styrker 

Iregrens hypotes rörande en korrelation mellan gravplats och diet i förhållande till status.   

Spårämnesanalys för övriga individer (226,227,97a och 200a) saknas helt.  

Mannen i grav 200a har haft en snarlik diet mannen i grav 4 trots att övriga gravkontextuella 

omständigheter skiljer dem starkt emellan. Mannen i grav 4 har kistbegravts i kyrkans mitt 

medan mannen i grav 200a har begravts perifert utan kista i en möjlig flerpersonsgrav. Med 

sig i graven hade han dock två statusföremål som vittnar om hans pilgrimsfärder, vilka i 

huvudsak genomfördes av personer av samhällets övre skikt. Om de norska lagtexterna har 

följts så kan denne man ha gravlagts perifert till följd av att han varit en främling för 

församlingen i Västerhus. För att spåra mobilitet krävs även en svavelisotopanalys (Eriksson 

2013: 133), något som inte finns att tillgå för denna tolkning. 

Grav 200a är belägen strax intill grav 167b som innehöll en cancersjuk man vars 

sjukdomstillstånd är möjligen en aspekt som har spelat in i hans perifera gravläggning. Några 

egna resultat har jag inte kunnat presentera men sett till de resultat som presenteras av Iregren 

(et al 2009) så framgår det att δ15N- och δ13C-värdena skiljer sig med ca 1‰ från männen ur 

gravarna 200a och 4.  Sett till dieten finns det enligt mig inga indikationer på att varken 

individ 200a eller 167b är lågstatusindivider, däremot talar den perifera gravläggningen för att 

de varit det.  

Som tidigare nämnts så avspeglar ben och tänder olika perioder i under individens liv.  

De tidigare analyserna som genomförts av bland andra Elisabeth Iregren och i dessa analyser 

har endast prover tagits från benvävnad (Iregren et al 2009:210), vilket innebär att resultaten 

återspeglar individernas diet ca 5-20 år tillbaka i tiden. I syfte att undvika  att en och samma 

individ representeras flera gånger i samma diagram (Figur 16), har jag valt att redogöra för 

resultaten från benproverna, alternativt den tredje molaren hos de individer där data från ben 

saknas. Detta för att den tredje molaren är den sista som bildas av samtliga molarer och 

därmed blir det representativt för det senaste skedet som är möjligt att komma åt. Jag anser, i 
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jämförande syfte, att den diet som individerna har konsumerat under barndom inte 

nödvändigtvis behöver spela någon roll i frågan berörande var någonstans på kyrkogården de 

sedan kom att begravas. Status sett till gravplats bör snarast vara förknippat med individens 

status under vuxen  ålder eftersom att, som tidigare nämnts, barn under 14 års ålder inte hade 

rätten att göra anspråk på gravplats.  

I diagrammet nedan visas samtliga isotopdata från Iregren et al (2009:219), tredje molar från 

individerna ur gravarna 89a och 89b (Seehusen 2016), humerus från individerna ur gravarna 

21 och 25 (Granbom Garcia 2016) samt radius från individen i grav 115 (Seehusen 2016). 

Med i diagrammet finns även mätvärdena för mandibula från individerna ur gravarna 227 och 

4, tredje molar från 97a och 200a samt radius från 226.  Ut ifrån den zonindelning som 

redovisas i figur 6 sett i relation till mätvärdena för individerna nämnda ovan, blir det tydligt 

att smärre skillnader i dieten existerar utifrån distans till kyrkobyggnaden (Figur 14). Tre 

individer utmärker sig med höga mätvärden för  δ15N och låga mätvärden för δ13C. Dessa 

individer är från gravarna 1, 3 och 5, dessa individer har även fastslagits genom 

spårämnesanalys och kol- och kväveisotopanalyser större andel kött i sin diet (Iregren et al 

2000:188). Dessa tre individer har även gravlagts inuti kyrkan.  

Inom de övriga tre zonerna råder inte lika markanta skillnader och mätvärdena överlappar 

varandra (Figur 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Kol- och kväeisotopdata för 57 individer. 5 av dem har begravts i kyrkan, 20 av dem nära 

kyrkan, 10 av dem på halvdistans till kyrkobyggnaden och 22 individer som har gravlagts i perifer 

placering. Diagrammet bygger på den zonindelning som redovisas i figur 6. 
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Definitionen av vad högstatuskost är i det relativt homogena Västerhus motsvarar enligt 

Iregren (et al 2009:218) ett δ15N-värde på 12 ‰ utöver, en diet med inslag av kött från svin. 

δ15N -värden runt 10-11‰ och lägre är istället lågstatusdiet, en diet som i första hand bygger 

på vegetabilier och en liten mängd animalt protein (Iregren et al 2009:218). Det innebär, 

utifrån Iregrens tolkning, att två av individerna som här har analyserats ligger runt gränsen för 

vad som kan anses vara en högstatusdiet: Männen ur grav 4 och 200a.  

Är Iregrens definition av hög- kontra lågstatus diet korrekt? Förvisso återfinns de allra lägsta 

kvävevärdena (δ15N) hos individer som har begravts i zonen längst bort från kyrkan men att 

δ15N-värden över 12‰ återfinns hos individer inom samtliga zoner. Jag vill understryka att 

flera faktorer som spelar in i diskussionen berörande status och gravläggning inte återspeglas i 

diagrammet. Bland annat ska sjukdom och funktionsnedsättning ha givit upphov till en 

lågstatusgravplats, att vara en främling till församlingen likaså. En sjuk individ kan ha tillhört 

en högstatusfamilj kan därmed ha konsumerat en snarlik kost som högstatusindivider. Efter 

döden kan denne ha begravts i ett lågstatussammanhang till följd av att personen i fråga har 

varit annorlunda och inte har levt upp till de rådande sociala normerna.  

Samma sak gäller individer har bistått med upprätthållande av den egna kyrkan men som 

senare har dött på annan ort och begravts på en kyrkogård där denne har varit en främling för 

församlingen. Resultat från studiet av dieten samt studiet av gravplats behöver alltså 

nödvändigtvis inte vara samstämmiga, det kan vara av betydelse att skilja på individens status 

vid liv och efter döden.  

 

Sammantaget anser jag att, utifrån samtliga givna indikationer på status så som gravplacering, 

gravskick och diet så finns det endast två tydliga grupper vid Västerhus kyrkogård utmärker 

sig. Den ena gruppen är den som är belägen inuti i kyrkan där individerna har gravlagts i kista 

och vars kol- och kväveisotopvärden indikerar, tillsammans med spårämnesanalysen, ett 

större tillskott av animaliskt protein i kosten. Den andra gruppen är den segregerade 

gravgrupp där grav 227 och 226 ingår. Dessa individer har placerats i kyrkogårdens sydvästra 

hörn, en del av kyrkogården som är förknippad med låg status. Samtidigt utgörs gruppen av 

fem individer varav fyra är placerade på fel sida av kyrkan sett till könsuppdelningen. 

     Om datering efter armställningstyp och genom 14C-analys stämmer så innebär detta att 

gravarna i gruppen inte förefaller sig samtida. Om de inte är samtida så anser jag att 

släktskapsrelation mellan individerna är tämligen orimligt och gravgruppen kan därmed inte 

förklaras som en släktgrav. Dessutom visar både Gejvalls (1960) och Redins (2000) analyser 

på att gravläggningen ska ha börjat nära kyrkan och spridit sig utåt. Grav 227 och grav 223 är 

tidigt anlagda. Antingen så är tidigare tolkningarna berörande gravläggningens kronologi 

inkorrekt, vilket jag anser är mindre troligt, eller så har dessa individer gravlagts långt bort 

från kyrkan till följd av deras låga status.  

Slutligen så har kvinnorna i grav 227 och 226 har haft en lågstatusdiet vilket återspeglas i de 

låga δ15N-värdena. Deras diet har till stor del utgjorts av vegetabilier vilket jag anser är, i 

kombination med gravplaceringen, för kvinnornas låga status både före och efter döden.  

 



24 
 

6.3 Västerhus och Sigtuna  

Staden Sigtuna i Uppland ( figur 14) anlades troligen 

omkring år 980 och hade sin storhetsperiod under 1000-

1100-talen. Det arkeologiska källmaterialet från är härvid 

omfattande med omkring 360 registrerade lämningar.  

Intresset har i mångt och mycket riktats mot Sigtunas kyrkor, 

i huvudsak  ur ett stilhistoriskt och byggnadshistoriskt 

perspektiv. Under 1980-talet genomfördes en utgrävning av  

vid kvarteret Nunnan, ett kristet gravfält utan kyrkobyggnad 

(Tesch 2005:71ff m. anf. litt) Tusentals gravar i Sigtuna har 

grävts fram och daterats till olika tidsperioder, vilka i sig har 

delats in i tre faser. Fas 1 motsvarar perioden sent 900-tal till 

1100-tal, fas 2 motsvarar 1100-1300-tal och slutligen 

motsvarar fas 3 1300-1500-tal. Flera av gravarna tillhör 

kyrkor vars namn är okända (Kjellström 2009: 128) vilket 

även innebär att en av kyrkorna som härefter omnämns inte 

har ett namn utan istället benämningen Kyrka 1.  

 

Anna Kjellström (2009) har studerat flerpersongravar i 

Sigtuna från fyra olika kyrkogårdar som härvid benämns 

kyrka 2, Sankt Lars, Sankt Olof och kyrka 3. Vid dessa fyra 

kyrkogårdar förekommer totalt 17 flerpersonsgravar vari 35 

individer ingår, något som motsvarar 3,3% av det totala antalet gravar analyserade. 

Barn dominerar i majoriteten av flerpersongravarna, som i regel är begravda tillsammans med 

en vuxen individ.  

Kistbegravningar är i relation till denna 

gravläggningsform är nästan frånvarande med 

undantag för en grav vid S:t Lars. Kjellström 

drar inga slutsatser kring avsaknaden av kistor 

men framlägger att det ka bero på praktiska 

orsaker så som att otymplighet kommer med att 

lägga två individer i en och samma kista 

(Kjellström 2009:130f).  

Från tre av gravfälten ovan har 80 individer, 

varav 31 kvinnor och 49 män, varit objekt för 

isotopanalyser. Dessa 80 individer utgöres av 

20 individer från kvarteret Nunnan, 40 individer 

från Kyrka 1 och 20 individer från S:t Lars. 

Materialet från Kyrka 1 delas ytterligare in i två 

grupper utgöres av 20 individer daterade till fas 

1 och 20 individer daterade till fas 2 (Kjellström 

et al 2009:2691f. Se även figur 19).  

Figur 15. Karta över Sverige med Frösön och 

Siguna utmarkerade. Kartan är hämtad från 

Lantmäteriets karttjänst 

(https://kso.etjanster.lantmateriet.se/) och 

sedan redigerad av författaren.  

Figur 16. Karta över Sigtuna och gravfälten nämnda i texten.  
1. Kvarteret Nunnan   2. Kyrka 2 3. Kyrka 1 

4. S:t Lars     5. S:t Olof             6. Kyrka 3 

Kartan är hämtad från Kjellström et al (2009: 2691). Markeringarna har 

gjorts av författaren med kartorna ur Kjellström et al (2009: 2691) och 

Kjellström (2009:128) som referens.  

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
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Resultaten visar att terrestriskt protein varit dominerande i Sigtuna från den äldsta fasen till 

den yngsta (Kjellström et al 2009:2697). Isotopanalysen har även kompletterats med 

spårämnesanalys vilken visar att de två samtida gravläggningarna Kyrka 1 (Fas 1) och 

kvarteret Nunnan finns skillnader sett till att individerna från det sistnämnda området har haft 

ett större inslag av vegetabilier (Kjellström 2005:14). Eftersom att Kyrka 1 är belägen nära 

Sigtunas stadskärna har denna kyrkogård tolkats vara en högstatusgravplats i jämförelse med 

gravgårdarna vid  det mer perifera kvarteret Nunnan yngsta (Kjellström et al 2009:2697f).  

Den största skillnaden finns mellan dessa två gravplatser som faller sig in under Sigtunas 

anläggningsfas. Animalt protein har i högre utsträckning konsumerats av individerna 

gravlagda vid Kyrka 1 (Kjellström 2005:V:20).   

   Skillnaden är störst mellan individerna begravda vid kvarteret Nunnan och Kyrka 1 under 

samma fas, det vill säga under anläggningsfasen. Det framgår då som tydligast att kött som 

födointag varit förknippat med högre status (Kjellström 2005:V:20). Inom samtliga områden 

förekommer en skillnad i dieten mellan könen som även tycks öka med tiden. Kvinnorna vid 

Kyrka 1 hade under fas 2 ett högre intag av fisk än männen, vilka istället hade en mer blandad 

diet (Kjellström 2005:V:22). 

Det finns både likheter och olikheter mellan lokalerna i Sigtuna och Västerhus. 

Flerpersonsgravar förekommer vid samtliga kyrkogårdar och gravformen tycks därför inte 

vara bunden till varken stads- eller glesbygdsmiljö . Eftersom att Sigtunamaterialet utgörs av 

skelettmaterial från olika faser så kan det ses som en indikation på att gravformen inte är 

tidsbestämd. Ranåkers tes om att gravformen varken är bunden till tid eller geografiskt läge 

tycks alltså härvid kunna stärkas (Ranåker 2009:29).  

Det inre gravskicket har som tidigare nämnts också tolkats vara rent statusbetingat, då ett fåtal 

individer i och nära kyrkan har begravts i kista medan de övriga har gravlagts i svepning. Jag 

har redan nämnt att kistor sällan förekommer i sammanhang där flera individer har gravlagts i 

en och samma grav. Även om anledningen till frånvaron av kistor i dessa sammanhang är 

okänd så vill jag framlägga att om svepning valts av rent praktiska skäl så kan det även vara 

skälet till att få kistbegravda individer i flerpersonsgravar återfinns i Västerhus. Av det totala 

antalet 364 individer som har hittats vid utgrävning av Västerhus kyrkogård så har 210 av 

dem dött före 14 års ålder (Siven 2009:174). Majoritet av dessa individer ingår i även i 

flerpersongravar. Endast två personer som ingår i en flerpersonsgrav har också gravlagts i 

kista. Denna grav utgjordes av en kvinna som ett litet barn (Grav 15a), vilket innebär att det 

inte borde ha varit några större besvär att placera dem bägge i en och samma kista. Möjligen 

försvårar flerpersongravarna tolkning berörande inre gravskick och social status eftersom att 

praktiken i sig inte tycks vara statusbetingad. Att männen ur gravarna 167b, 200a och kvinnan 

ur grav 97a inte har gravlagts i kista behöver alltså inte bero på att de har varit 

lågstatusindivider.  

Diskussionen rörande Sigtuna går inte att koppla samman med mönster av gravläggning i 

relation till kyrkobyggnaden utifrån social status. Isotopanalyser på benmaterial som förefaller 

sig samtida tycks istället peka på att den enskilde individens status har påverkat inom vilket 

gravgård eller kyrkogård som denne sedan har gravlagts inom. Detta har i sin tur givit upphov 
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till att högstatusindivider, med en större andel animalt protein i sin diet, har gravlagts på en 

plats medan lågstatusindivider har gravlagts på en annan. Det är som mest tydligt gällande  

två samtida områdena i Sigtuna, kvarteret Nunna och Kyrka 1 (Tabell 7) Segregationen kan 

möjligen sägas vara större i Sigtuna än i Västerhus eftersom att individerna i Sigtuna inte ens 

har gravlagts inom samma område. Detta kan direkt höra samman med det faktum att Sigtuna 

var en stad redan under ett tidigt skede av medeltiden medan Västerhus har varit en glesbygd. 

Möjligen uppvisar glesbygdsmiljöer en mer koncentrerad version av de mönster som även 

återfinns i stadsmiljöer i form av uppdelning utifrån samhällsklass.  

 

 

Tabell 7. Samtliga mätvärden för populationerna i Sigtuna och Västerhus. Kol- och kväve Isotopdatan för Sigtuna är hämtad 

från Kjellström et al (2009). Kol- och kväveisotopdatan för Västerhus utgörs av samtliga analysresultat redovisade i Iregren 

et al 2009, Seehusen 2017, Granbom Garcia 2017 och resultaten för i den här uppsatsen behandlade individer (Se tabell 1).  

 

 

Ytterligare en aspekt som skiljer platserna åt är hur förändring och avsaknad av förändring i 

dieten över tid. I Sigtuna är det möjligt att se en förändring i att δ15N- och δ13C-värdena över 

tid till följd av förändrad kost, speciellt könen emellan.   

     Enligt Iregren (et al 2000:188f) så finns det inga skillnader i dieten hos 

Västerhuspopulationen som är kopplade till tid. Dieten förfaller sig snarast statisk. Trots att 

gravläggningen har skett över ett större tidsspann i Västerhus än inom de enskilda lokalerna i 

Sigtuna så förefaller sig dieten mer homogen där. Detta framgår av de låga 

standardavvikelserna i tabell 7.  
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Figur 17. Kol- och kväveisotopdata för samtliga lokaler i Sigtuna och Västerhus.  

 

Som framgår i både tabell 7 och figur 17 så har individerna i Sigtuna ett högre 

kvävisotopvärde än dem i Västerhus, med undantag för kvarteret Nunnan. Variationen inom 

kolisotopvärdena är däremot inte lika stor. Det finns alltså antydan till att 

Sigtunabefolkningen har levt till högre grad på fisk än individerna i Västerhus, även om det 

kan konstateras att samtliga populationer har levt till största delen på föda från terrestriska 

miljöer. Att lokalerna skiljer sig mycket rent geografiskt tycks härvid inte vara av någon 

större betydelse. Eftersom att Sigtuna ligger invid Mälaren, som under tidig medeltid var i 

direkt förbindelse med Östersjön (Kjellström et al 2009:2695) är det tänkbart att det har 

funnits större möjligheter till extensiv handel där i jämförelse med Västerhus, en lokal 

belägen i Storsjön. Individerna i Sigtuna har inte konsumerat fisk i någon större utsträckning, 

åtminstone inte så att det framkommer tydligt genom isotopanalys. Detta till trots att fisk var 

en populär handelsvara under medeltid.  

Av den information som har redovisats i diskussionen anser jag att det finns flera öppningar 

för framtida påbyggnader till detta arbete. Bland annat skulle djurreferensdatan behöva utökas 

så att det finns en större fauna att jämföra med. Dessutom saknas spårämnesanalys för flertalet 

individer, något som jag anser skulle kunna komplettera diskussionen berörande diet och 

status. Svavelisotopanalys skulle likaså kunna bidra i frågor berörande status och 

gravläggning eftersom att främlingar inte hade rätten att begravas nära kyrkobyggnaden, 

vilket betyder att migrationsfrågor kan vara intressanta att lyfta.  

Slutligen vore det enligt mig även önskvärt att det vid ett framtida genomfördes 

isotopanalyser på de medeltida skelettfynden från Frösö kyrkogård (Länsstyrelsens hemsida). 

Det skulle möjligen kunna kasta nytt ljus över Västerhus kyrkogårds funktion och om 

skillnader förknippade med social status och diet även finns inom Frösöns gränser så som  gör 

sig rådande i Sigtuna.   
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7. Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats var att analysera relationen mellan diet och social status hos 

individerna begravda på Västerhus kyrkogård. 33 prover togs för isotopanalys från sju olika 

individer av olika åldrar, hälsostatus och som har gravlagts i olika distans från 

kyrkobyggnaden. Resultat från 16 av de ursprungliga 33 proverna uppfyllde samtliga 

kvalitetskriterier.   

Urvalet av individer bestod av en man som begravts centralt i kyrkan (grav 4), två män som 

har begravts på perifer yta (gravarna 167b och 200a), en kvinna som har gravlagts invid 

kyrkans kor (97a) och två kvinnor som ingått i en segregerad gravgrupp i kyrkogårdens 

sydvästra hörn (gravarna 226 och 227).  

Kolisotopvärdena (δ13C) för dessa individer indikerar att samtliga har levt i huvudsak på 

terrestrisk föda. Vidare visar inte kväveisotopvärdena (δ15N) på att någon av dem har 

konsumerat stora mängder fisk från varken insjö eller hav.  Detta ligger även i linje med de 

resultat som finns att tillgå från kol- och kväveisotopanalyser som har gjorts på materialet 

tidigare. Sammantaget visar resultaten både från dem som har redovisats i denna uppsats samt 

i från tidigare analyser att Västerhuspopulationen har varit homogen sett till dieten. Vidare 

finns det inga indikationer som motsäger att terrestriskt proteinintag har dominerat i det 

medeltida Nordeuropa under medeltid, detta gäller såväl för Västerhus som i Sigtuna. 

Endast en av individerna uppvisar en förändring i dieten från barndom till tonåren, mannen ur 

grav 200a, övriga individers diet tycks stå statisk och förändras inte mycket över tid.  

Kväveisotopvärdena från mannen ur grav 200a indikerar ett högre tillskott av kött i kosten 

från barndom till tonår. Samma individ hade i sin grav två statusföremål i form av ett 

pilgrimsmärke och en pilgrimsmussla vilka vittnar om hans pilgrimsresor. Till trots att både 

föremålen och dieten vittnar om att mannen har varit av tämligen hög status så var hans 

gravplats placerad inom vad som kan tolkas vara en lågstatuszon.  

 

I Sigtuna är det möjligt att utläsa en tydligare koppling mellan diet, status och gravplats än 

vad som är möjligt i Västerhus. Eftersom att Västerhuspopulationen är det oerhört homogen 

till dieten sett så är det svårt att utröna en tydlig hög- och lågstatusdiet. Detta till trots att de 

individer som har behandlats genom uppsatsen har gravlagts under olika perioder av 

kyrkogårdens brukningstid och i olika distans till kyrkobyggnaden. I detta avseende är det 

endast två grupper som mer tydligt utmärker sig än resten av de gravlagda på kyrkogården. 

Den ena gruppen är belägen centralt i kyrkan och utgörs av fem individer. 

Kväveisotopvärdena (δ15N) för dessa individer visar på att de har konsumerat mer kött, 

alternativt kött från en annan art, än många andra från samma population.  

   Den andra är gruppen som utmärker sig utgörs av fem stycken segregerade gravar som 

ligger långt bort från kyrkan. Gravgruppen är placerad i kyrkogårdens sydvästra hörn vilket är 

direkt förknippat med låg status. Fyra av individerna är kvinnor vilket även innebär att de 

avviker från den nästan totala könssegregering som i övrigt råder.  Kol- och 

kväveisotopanalysen indikerar att åtminstone två av individerna ur gravgruppen har levt på 

vegetabilier i större utsträckning än dem begravda inuti kyrkan.  
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