
Individuell rumslig mobilitet 

En studie om hur strontiumanalys tillämpas i förståelsen av 

individen i Falbygden under Mellanneolitikum A  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i arkeologi 

Stockholms universitet vt 2014 

Max Bretschneider 

Handledare: Fredrik Fahlander 



Innehållsförteckning 

1. Introduktion         1 

1.1 Metod och material        3 

1.2 Avgränsningar         4 

1.3 Syfte           4 

1.4 Frågeställningar         4 

1.5 Viktiga begrepp          4 

1.6 Uppsatsens struktur         4 

 

2. Rumslig mobilitet         6 

2.1 Rumslig mobilitet som arkeologiskt fenomen      6 

2.2 Rumslig mobilitet och dess olika dimensioner      7 

2.3 Rumslig mobilitet och dess relevans för mellanneolitiska Västsverige   7 

2.4 Sammanfattning          8 

 

3. Västsverige under Mellanneolitikum A       9  

3.1 Befolkning          9 

3.2 Försörjning          10 

3.3 Megalitgravar          11 

3.4 Sammanfattning          12 

 

4. Isotopanalys         13 

4.1 Olika former av isotopanalys       13 

4.2 Strontiumanalys          15 

4.3 Strontiumanalysens betydelse för mobilitetsforskning     16 

4.4 Möjligheter och begränsningar        16 

4.5 Sammanfattning         18 

 

5. Fallstudie- Individuell rumslig mobilitet i Falbygden under MNA   19 

5.1 Falbygdens miljö         19 

5.2 Falbygdens geologi        20  

5.3 Gånggrifterna i Rössberga och Frälsegården      21 

5.4 Mobilitet hos Falbygdens domesticerade och icke domesticerade djur   21 

5.5 Sociala strukturer i det mellanneolitiska Falbygden      22 

 

6. Resultat          23 

6.1 Resultat av strontiumanalys        23 

6.2 Om könsfördelning hos de artikulerade och disartikulerade individerna   24 

6.3 Om de undersökta kvarlevornas ålder       24 

6.4 Om de icke-lokala kvarlevornas möjliga härkomstområden     24 

 

7. Diskussion          25 

8. Slutsats           27 

9. Sammanfattning         28 

10. Referenser         29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 
The aim of this thesis is to investigate the strength and weaknesses of strontium analysis as a method to 

study spatial mobility on a local level in the area of Falbygden, Västergötland, Sweden during the Middle 

Neolithic, 3300-2800 BC. While former studies gave little information concerning the scale of spatial 

mobility and possible places of origin for the non-local immigrants, recent studies based on strontium 

analysis have shown that approximately 25% of the investigated human remains in Falbygden can be 

defined as non-local. These studies also confirm that animal remains from this area show traces of 

movement.  

   Strontium analysis allows tracing protein based diet registered in bone and teeth tissues to specific 

locations and is thus a powerful means to investigate spacial mobility. It is, however, also sensitive to a 

variety of intervening factors like special geological circumstances, pollutions, and glacial movements in 

the past all leaving their imprint on the collagen from bone and teeth. Drawing on recent research this 

thesis shows that strontium analysis is an important tool regarding spatial mobility in the past. However, 

this thesis also points out the need for doing complementary analysis of other types of isotopes in order to 

get a more detailed and more reliable picture of spacial mobility in the area of Falbygden. The thesis also 

raises questions regarding the definition of ”non-local”. This study shows that 15 % of non-local people 

have their origin from south-west, with an approximate a range of 150-200 km. In order to get more 

knowledge regarding the non-local residents in Falbygden and their place of origin more research is 

required.  

 

 

Nyckelord: Mobilitet, strontium, trattbägarkultur, Falbygden, Västsverige, Mellanneolitikum 

A, kalksten, boskap, bärnsten 

 

Omslagsbild: Foto av Bengt A Lundberg, 2001. Bilden visar gånggriften Girommen, vid 

Ekornavallen, Hornborga sn. Bild hämtad från Historiska; 
http://www.historiska.se/template/RelatedImagePopup.aspxparent=19408&image=19415   
(Hämtad 2013-10-25) 
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1. Introduktion 

I föreliggande kandidatuppsats tar jag bland andra fasta på den amerikanske osteoarkeologen 

T. Douglas Price´s metod och forskningsresultat. Han förkastar idén om att människor under 

bondestenåldern skulle ha varit stationära (Fowler 2007). Så var inte fallet innan han började 

arbeta med metoden strontiumanalys. Inledningsvis utgick han från tesen att människorna var 

stationära men efter hand fick han andra resultat och kommer fram till att människor under 

bondestensåldern uppvisar hög mobilitet. Han skriver: 

  

”När jag inledde det här arbetet med isotoper trodde jag inte att människor flyttade omkring 

så mycket. Jag trodde att de var ganska stationära. Jag har ändrat mig helt som ett resultat av 

detta arbete. Nästan på varje plats som vi undersöker ser vi tecken på hög mobilitet”  

(Price, i Fowler 2007 50-53, min översättning). 

 

Falbygden är en av de regioner som Price med flera arkeologer har undersökt och här har 

forskarna hittat fyndmaterial av både lokala och icke lokala mänskliga kvarlevor. Empirin har 

då vanligen handlat om var gränsen för det lokala och det icke-lokala går, samt vilka metoder 

man ska använda för att få fram relevanta svar. Fyndmaterialet, i form av osteologiskt 

material har hittats i en mellanneolitisk gravform som kallas gånggrifter, vilka det finns 

många av i Falbygden, Västergötland (se nedan fig. 2). Gånggrifter och tidsperioden 

mellanneolitikum tillhör den s.k. trattbägarkulturen (Sjögren 2008: 85). Genom att undersöka 

fyndmaterialet går det dels att undersöka hur det dåtida folket konstruerade gravarna och dels 

att undersöka själva kvarlevorna och depositionerna vid gravens mynning. 

 

Med hjälp av moderna benkemiska metoder har osteoarkeologer kunnat studera kvarlevorna i 

detalj och på så vis tagit reda på kön, ålder och diet. Dessa metoder utgår ifrån användningen 

av strontiumanalyser (Moffat 2012: 667). Genom att studera diet kan forskarna till exempel 

avgöra om födan var land- eller havsbaserad och på så vis avgöra om individen levt vid 

kusten eller inte. För att avgöra regional härkomst hos osteoarkeologiskt material är det 

centralt att undersöka individens värden vad gäller strontium och kol. Eftersom däggdjur som 

livsform består utav kol, intar vi det också som föda. Om kosten är proteinrik, kan man spåra 

detta genom att göra strontiumanalyser.  

 

Berggrunden i Falbygden är speciell eftersom den har hög förekomst av kalksten. Kalksten 

har förutsättningarna för att bevara skelett och därför också den unika strontiumsignatur som 

avges vid strontiumstudier i regionen. Strontium speglar den lokala geologi vari individen 

levt. För att använda strontium som analysmetod krävs studier av tänder och ben. Tänder 

återbildas inte och ger information om individens unga år (Karlsson, 2012). Tänderna visar 

om den undersökta individen levt på annan ort efter sex års ålder. Dessutom har de flesta 

mänskliga kvarlevorna hittats i just gånggrifterna och dessa platser är torra och skyddade från 

omvärlden vilket också bidrar till att kvarlevorna bevarats relativt väl. Nedan en karta som 

visar var i Sverige megalitgravarna lokaliserats. 
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Fig. 2. Berggrunden i Sydsverige och placeringen av megalitgravar (Sjögren, Price, 2013: 692) 
 

Megalitgravar förekom på flera håll i Sydsverige (fig. 2), men just gånggrifter förekommer i 

särskild kvantitet i Falbygden (de svarta prickar som finns mellan Vänern och Vättern). De 

grupperingar av människor som bebodde dessa regioner d.v.s. människor ur trattbägarkulturen 

satte sin prägel i omgivningen. De byggde sina gånggrifter, de begravde sina döda och gav 

dessa gravgåvor. Kvarlevorna av de döda och det övriga fyndmaterialet har forskarna försökt 

klassificera och katalogisera utifrån individernas livshistoria och regionala härkomst. Utifrån 

detta har man grupperat in fynden efter vad som anses vara lokalt respektive icke-lokalt. 

 

Boskap som referensmaterial är också av intresse för att spåra mänsklig aktivitet. Nötkreatur 

kan exempelvis med sitt rörelsemönster fungera som indikator för mänsklig aktivitet. 

Nötkreatur som brudgåva är vanligt förekommande i nomadstammar (Hiebert 2008: 92). 

Denna funktion skulle också kunna gälla i ett mellanneolitiskt sammanhang i 

Sydskandinavien.  

 

Mobilitet kan delas in i den rörliga och den permanenta kategorin. Till den rörliga ingår 

folkgrupper som återkommande växlar vistelseort. Till den permanenta kategorin räknas 

människor som av olika anledning stannar där de nu befinner sig. Handelsmän, jägare och 

krigare kan räknas in till den förra sektionen. Samtidigt bör man också notera de mänskliga 

kvarlevorna utifrån deras kön. Om kvinnor eller män i högre grad återfinns i dessa gravar 

kanske man kan se tecken på matri eller patrilokala strukturer (Sjögren 2009: 98) och då även 

koppla in eventuella äktenskapliga arrangemang. Äktenskap skulle då i en kontext av 

mobilitetsstudier inkluderas i den permanenta kategorin.  
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 1. 1. Metod och material 
Genom ett hypotetiskt-deduktivt förhållningssätt undersöks här teorin om att Falbygdens 

befolkning var mobila. Den hypotetiskt-deduktiva riktningen var ett sätt som de processuella 

arkeologerna arbetade med. Då deduktiv metod utgår från tidigare forskning är detta 

förhållningssätt fördelaktigt på grund av att forskningen som föreligger om Falbygden är 

omfattande. En hypotetisk-deduktiv metod handlar om att ”hypoteserna rättfärdigas genom 

att de konsekvenser som härleds ur dem överensstämmer med vår erfarenhet”(Föllesdal 2001: 

78). Hypotesen är antagandet och erfarenheten definierar den aktuella teorin. Utifrån detta 

angreppssätt premieras både empiri och logik i det att slutsatsen ska vara logiskt 

sammanhängande. Vidare kan en hypotes enbart förstärkas eller förkastas men aldrig bevisas. 

Resultat utifrån en hypotes har i sin enkelhet fördelen att den kan prövas och omformuleras 

beroende om framtida analysmetoder ger annat utfall (Föllesdal 2001: 80). 

 

Empirin studeras i form av litteratur och vetenskapliga artiklar. Den vetenskapliga empirin 

baseras bland annat på ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Uppsala universitet. 

Med hjälp av finansiellt stöd från Riksbanken och Wallenbergsfonden genomförde dessa 

lärosäten år 1998-2003 projektet ”Kust till Kust- stenålderssamhällen i förändring” och det 

har bland annat genererat i flera publicerade analogier. Även det från år 2008 pågående 

forskningsprojektet ”Anonyma förfäder eller levande döda? En omvärdering av stenålderns 

kollektivgravar” utgör underlag till det här arbetet. Det projektet är i sin tur ett samarbete 

mellan Sjögren och Ahlström och det har fått finansiellt stöd av Riksbankens Jubileumsfond. 

 

För att öka studiens validitet har jag också fått in ett ”utifrån” perspektiv i form av forskning 

från Christopher Tilley, Elin Fornander och Johan Hinders. 

 

Christopher Tilley har gjort omfattande studier i Sydskandinavien och besökt flera av de 

mellanneolitiska fornlämningarna. Dessa har han dokumenterat i “An Ethnography of the 

Neolithic. Early Prehistoric Societies in Southern Scandinavia. New Studies in Archaeology” 

(1996) och ”The Dolmens and Passage Graves of Sweden. An Introduction and Guide” 

(1999). 

 

Elin Fornander har i sin doktorsavhandling “Consuming and communication identities- 

Dietary diversity and in Middle Neolithic Sweden” (2011) presenterat olika isotopanalyser. 

Studien tar också upp isotopanalysernas möjligheter och begränsningar.  

 

Utifrån studier av benkemiska kol, kväve och svavelanalyser på tänder och skelett från 

fyndmaterial tillhörande gånggriften Frälsegården diskuterar Johan Hinders (2011) diet och 

mobilitet på individnivå. Artikulerade och disartikulerade kvarlevor från individer studeras i 

detalj. Deras diet, isotopvärden och potentiella härkomst ger värdefulla insikter i det 

laborativa arbetet. Dessutom förser detta mig med material om Frälsegårdens karaktär och 

depåfynd samt en jämförelse med andra liknande gånggrifter. 
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 1. 2. Avgränsningar 

Avgränsningen avser i tid Mellanneolitikum A, 3300-2800 f.Kr. och i rum är avgränsningen 

den regionala geografiska yta som utgörs av Falbygden, Västergötland, en yta på 40 x 30 km2. 

De strontiumanalyser som studerats är baserat på gånggrifternas fyndmaterial i detta område 

och på den gruppering av människor som benämns trattbägarkulturen. 

 

           1.3.  Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur strontiumanalys används för att förklara olika dimensioner 

av individuell rumslig mobilitet hos trattbägarkulturen under Mellanneolitikum A i Falbygden. 

 

 1.4. Frågeställningar 

1. På vilket sätt kan undersökningen av Falbygdens gånggrifter bidra till en ökad förståelse av 

individuell rumslig mobilitet hos trattbägarkulturen i Falbygden under Mellanneolitikum A? 

2. Vilken relevans har strontiumanalys jämfört med andra isotoper i individuell rumslig 

mobilitetsforskning? 

3. Hur kan fyndmaterial i form av människa och djur förklara individuell rumslig mobilitet? 

 

 1.5.  Viktiga begrepp 

Studien innehåller flera nyckelbegrepp som kräver en kortfattad förklaring. Dessa är: 

 

Rumslig mobilitet: Termen kommer uteslutande att vara kopplad till hur rörligheten eller 

migrationer tog sig uttryck av en särskild population inom en specifik tidsram. Inom studiens 

kontext avses den rumsliga mobiliteten som de permanenta, d.v.s. långvariga förflyttningar i 

rummet som människor och djur företagit sig. I denna studie är det enbart långvariga 

förflyttningar som är av intresse eftersom det är detta som kan registreras genom 

strontiumanalys.  

 

Lokal nivå: En avgränsad region som avser Falbygden i landskapet Västergötland, Sverige. 

 

Mellanneolitikum A: Avser den tidsperiod utifrån vilken dåtidens grupper av människor levde 

och verkade vilket syftar till år 3300-2800 f Kr. 

 

Trattbägarkulturen: De grupperingar av människor som bebodde Nordeuropa och 

Sydskandinavien under Mellanneolitikum A. 

 

Gånggrift: En typ av megalitgrav som var vanligt förekommande i Västeuropa och 

Sydskandinavien  under Mellanneolitikum A. De förekommer i extra kvantitet i Falbygden-

regionen. 

 

 1.6. Uppsatsens struktur 

Efter att i kapitel ett ha klargjort metod, material, frågeställningar och syfte samt redogjort 

för några viktiga begrepp så diskuteras i kapitel två hur begreppet mobilitet definieras. Vidare 

diskuteras rumslig mobilitet som arkeologiskt fenomen samt dess olika dimensioner. Det 

beror på att mobilitet kan verka på flera olika nivåer. Slutligen belyses dess relevans ur ett 

västsvenskt mellanneolitiskt perspektiv. 
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För att få en förståelse för tids- och rumsaspekten redovisas i kapitel tre en överblick om 

Västsverige som helhet under Mellanneolitikum A. Befolkning, försörjningsformer och 

megalitgravar behandlas. I kapitel fyra presenteras isotopanalys som laborativ arkeologisk 

metod. Vidare redovisas strontiumanalysens användningsområden med efterföljande fokus på 

dess möjligheter och begränsningar rörande mobilitetsforskning på lokal individuell nivå. För 

att bredda diskussionen presenteras också alternativa isotopanalysmetoder. 

 

I kapitel fem presenteras en fallstudie om Falbygden med utgångspunkt från frågeställningar 

om rumslig mobilitet och strontiumanalys. Inledningsvis avhandlas regionens miljö och 

därefter dess geologi. Vidare behandlas gånggrifterna i Rössberga och Frälsegården för att 

närmre förstå dessa gravplatsers funktion, karaktär och fyndmaterial. Fyndmaterialet består 

också utav domesticerade djur och dess data prövas för att förstå deras mobilitet och hur det 

kan indikera på mänskliga förehavanden i Falbygden. Med utgångspunkt från gånggrifterna 

berörs slutligen de sociala strukturer som bedöms ha varit rådande i det mellanneolitiska 

Falbygden. 

 

Kapitel sex presenterar undersökningens resultat. Först presenteras resultat av 

strontiumanalys. Därefter redovisas resultat utifrån kön, ålder samt hos de undersökta icke-

lokala individernas potentiella härkomst. Kapitel sju består utav en reflekterande diskussion 

utifrån det föregående kapitlets resultat. Kapitel åtta är studiens slutsats som tar hänsyn till 

undersökningens frågeställning och resultat. 

 

Kapitel nio återger sammanfattningsvis studiens syfte, resultat och relevans. 
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2.  Rumslig mobilitet 

  

 2. 1. Rumslig mobilitet som arkeologiskt fenomen 
I korthet förklarar begreppet ”rumslig mobilitet” olika objekts rörelser i rummet samt hur 

samhället aktivt och omedvetet konstruerar dessa. Dessa ting innefattar både ”människor, 

information samt materiella och immateriella varor” (Cattan 2009). 

 

Ur ett arkeologiskt perspektiv rör det sig om vem eller vad som är i rörelse. Det kan röra sig 

om ett specifikt antal, som exempelvis en grupp migranter. Just massmigration via Danmark 

under Mellanneolitikum A utgör en av huvudteserna för hur Västergötland befolkades 

(Stenberger 1971:59f). Hackenbeck (Hackenbeck 2008:13) menar att rumslig mobilitet är 

aktiva betingelser i form av folkvandringar eller medvetna handlingar grundade på erövring. 

Denna tes tillhör den traditionella arkeologin där invandrande bönder kom till Sverige via 

kontinenten (Stenberger 1971). 

 

Individerna inom de olika grupperna som bebodde Västergötland kom dit med enskilda mål 

och utifrån enskilda sammanhang. Det gör att den rumsliga mobiliteten varierar kring 

omfattning och form. För att förstå den begravdes kontext är det också vitalt att studera övrigt 

gravfynd, till exempel föremål och djur (Sjögren 2009:100). 

 

Fyndmaterialet består av bärnstenspärlor (fig. 3), av djur i både bränd och obränd form, av 

keramik och av mänskliga kvarlevor. Bärnsten är ett fyndföremål som har hittats i flera olika 

gånggrifter trots stora geografiska avstånd.  Fyndets kontext har potential att utgöra 

fundamentet för frågeställningar om varför och i vilken form dåtidens sociala kommunikation 

ägde rum. Föremålens likhet i stil och form ger indikationer på att kontakter mellan olika 

människogrupper kunde ha existerat (Ramstad et al 2013: 3). Från det att ett föremål fraktas 

mellan olika regioner och människogrupper uppstår ett utbyte i form av människor, djur och 

idéer. Idéer gäller hur seder och bruk ska se ut och vilka av dessa traditioner som ska bevaras. 

 

Fig. 3. Bärnstenspärlor (Axelsson 2010:97) 
  

 

 

 



7 
 

2.2. Rumslig mobilitet och dess olika dimensioner 

Den rumsliga mobiliteten bland människor i Västergötland kan kategoriseras utifrån två olika 

grupper, kortvarig och permanent förflyttning. I den förra kategorin räknas krigare, bönder, 

handelsmän och hantverkare. Krigaren tog sig till ett område för att strida, men kom därefter 

tillbaka till sin ursprungliga plats. Bonden kunde hämta ett djur långväga ifrån men 

återkomma. Handelsmän kunde möta andra handelsmän på särskilda knutpunkter, till exempel 

vid vattenvägar eller vid kusten, för att därefter återkomma med nya varor. 

 

Möjliga förklaringar för permanenta förflyttningar kan man bl. a hitta i olika regler kopplade 

till äktenskap (patri- eller matrilokal postmarital bosättning). Äktenskap är en konkret 

förbindelse mellan olika grupper av människor och ger indikationer på könsstrukturer, ålder 

och den geografiska spridningen. Långgående konsekvenser av äktenskapstraditioner 

påverkar även miljön utifrån olika socioekonomiska hänseenden (Palamuleni 2011: 225).  

Palamuleni menar att tidpunkten för giftermål också påverkar tidpunkten för barnafödsel och 

därmed också i vilken ålder ett par blir föräldrar. Det får också konsekvenser för 

arbetsfördelningen inom en familj och därmed också hur den rådande samhällsstrukturen ser 

ut (Palamuleni 2011).  

 

 2.3.  Rumslig mobilitet och dess relevans för mellanneolitiska 

Västsverige 

Mellanneolitikum A är den tidsperiod som avser åren 3300-2800 f Kr (tabell 1) och under den 

här tiden levde de människogrupper som tillhörde trattbägarkulturen. Megalitgravarnas antal 

tyder på hög mänsklig aktivitet (Sjögren 2009:85). Genom att betrakta den här aktiviteten 

utifrån ett rumsligt mobilt perspektiv tar forskarna hänsyn till människans närvaro i 

landskapet och allt som detta förde med sig i form av medvetna och omedvetna handlingar. 

 

 

Förkortning Period Ungefärlig datering 

TN Tidigneolitikum 4000-3300 BC 

TN I Tidigneolitikum I 4000-3650 BC 

TN II Tidigneolitikum II 3650-3300 BC 

MN Mellanneolitikum 3300-2300 BC 

MNA Mellanneolitikum A 3300-2800 BC 

MNB Mellanneolitikum B 2800-2300 BC 

SN Senneolitikum 2300-1800 BC 

Tabell 1. Kronologisk tabell över Neolitikum (Fornander 2011:18) 
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2.4. Sammanfattning 

Mellanneolitikum A är den första delen av mellersta bondestenåldern, d v s 3300- 2800 f Kr. 

Det är en speciell tidsperiod i sydskandinavisk historia eftersom många av områdets 

megalitgravar byggdes då och det var under den här perioden som trattbägarkulturen hade sin 

storhetstid i Skandinavien. 

 

Rumslig mobilitet ställer frågor om tingens rörelse i rummet vilket inkluderar såväl 

människor, djur och föremål. Därför är detta högst relevant ur ett arkeologiskt perspektiv i 

studien av det mellanneolitiska Sydskandinavien. Genom att studera spåren av människans 

handlingar går det att undersöka det fyndmaterial som hittats i gravarna och jämföra det med 

fynd från andra delar av Västsverige. På så vis kan man se om föremålen liknar varandra och 

till vilken grad dåtidens människor kommunicerade med varandra. Exempel på sådana 

föremål är keramik skärvor och bärnstenspärlor.  

 

Rumslig mobilitet förekommer i olika dimensioner och inkluderar därför ett fokus på olika 

människogrupper och deras möjliga orsaker till förflyttningar av olika grad. För detta ändamål 

delas människogrupperna in i kategorierna kortvarig och permanent förflyttning. I den 

förstnämnda beaktas exempelvis krigare, bönder och handelsmän som kan tänkas ha haft en 

mobilitet av mer rörlig natur. En annan grad av rumslig mobilitet och dess olika dimensioner 

utgörs av huruvida de mänskliga kvarlevorna tillhör män, kvinnor eller barn. Genom att 

fastställa kvarlevornas kön och ålder kan osteoarkeologer göra olika hypoteser som tar hänsyn 

till möjliga bakomliggande orsaker till dessa individers eventuella rumsliga rörelsemönster. 

Kvarlevornas ålder är viktig att beakta eftersom det kan avgöra vilka roller individerna 

förväntas ha haft i sitt specifika samhälleliga sammanhang.  

 

Förutom olika aspekter för rumsliga dimensioner ställs även frågeställningar om dess 

mekanismer i förhållande till långväga förflyttningar. Äktenskap är ett exempel på en 

företeelse som skulle kunna ha sin grund i långväga förflyttningar. Äktenskap skulle då enligt 

bl. a antropologen Palamuleni kunna fungera som katalysator för olika processer som rör 

familjens arbetsfördelning och därmed även ha fått långtgående socioekonomiska 

konsekvenser. 
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3. Västsverige under Mellanneolitikum A 

 

 3. 1. Befolkning 

Befolkningen i Västsverige under Mellanneolitikum A dominerades av olika grupperingar 

tillhörandes trattbägarkultur (TRB). Trattbägarkulturen uppkom under tidigneolitikum (se 

tabell 1) och anses ha inkluderat de första jordbrukarna i Nordeuropa (Midgley 2010: 2). 

 

I början av det fjärde årtusendet för vår tid (Fischer 2002:345) började trattbägarkulturens 

inflytande i Danmark att expandera och spår av boskapsdrift (Jennbert 1984:90–92) och 

keramik har hittats från den här tiden (Fischer 2002:343). Enligt postprocessuella arkeologer 

ska den här kulturen ha uppkommit utifrån sociala aspekter (Carlsson 1998:97) som spred sig 

från Danmark norrut till Sydskandinavien. ”Man har övergivit de äldre teorierna som 

postulerat folkvandringar längs Atlantkusten som förklaring till utbredningen, för att istället 

söka bakgrunden i lokalsamhällenas ekonomi och sociala strukturer” (Sjögren 2003: 16). 

Trattbägarkulturens människor förknippas med en allt mer kollektivistisk bonde ideologi 

eftersom dessa människogrupper övergett det mer individualistiska jägar-samlarsamhället 

(Carlsson 1998:38). Monumentala konstruktioner som långhögar och gånggrifter är viktiga att 

beakta i sammanhanget för att förstå den mellanneolitiska befolkningen. De framhävde sina 

förfäder genom starka släkten där monumenten användes för att symbolisera evigheten i 

direkt harmoni med det omgivande landskapet menar Carlsson (1998: 39). 

 
     Fig. 4. Megalitgravar i Falbygden markerade med svarta prickar och strontiumprover med gröna prickar 

(Hinders 2011: 9).  
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 3. 2. Försörjning 

I den mellanneolitiska försörjningen och ekonomin spelar boskapsskötseln en viktig roll. Det 

framgår av arkeologiska undersökningar som utförts i Lillegården och Logården (tabell 2) i 

Karleby Socken. Här har forskare studerat två trattbägarboplatser och har i Logården åker B 

funnit 2577 ben av däggdjur. Dessa är visserligen av obestämd art men 761 fynd har ändå 

kunnat fastslås vara får, get eller svin. Det visar att dåtidens befolkning hade en betydande 

boskapsskötsel och att svin utgjorde en central del av dieten. 

 

Art               Lillegården Logården åker A Logården åker B 

Däggdjur obestämd                         206 2577 

Får                         14 

Får/Get 3  63 

Får/Get/Svin                        39 761 

Får/Get?                        1 

Får/Nöt   2 

Hund   2 

Hund/Räv   1 

Hund   1 

Häst   3 

Häst?   2 

Nöt 10 4 101 

Nöt/Får/Svin  1  

Nöt/Häst  13 195 

Nöt/Häst?   7 

Nöt?   16 

Svin 4 3 173 

Svin?  1 6 

Tamhöns?(rec) 1   

Ekorre   1 

Hare 1  3 

Hjort   2 

Räv/Hare   1 

Vildkatt   1 

Vattensork   4 

Ängsork   7 

Fågel   4 

Gädda   1 

Tabell 2. Djurfynd vid trattbägarboplatserna Lillgården och Logården i Karleby socken (Sjögren 2003: 129)   
 

I takt med att boskapsskötsel och odling ökade i betydelse krävdes också en ökad variation av 

kompetens hos befolkningen. Redskaps- och keramiktillverkning prioriterades och när 

jordbrukssamhället tog form ökade befolkningen. Organisering och samarbete människor 

emellan blev centrala komponenter i dåtidens sociala strukturer. Genom att konstruera 

landmärken, som exempelvis megalitgravar bildades en identitet (Sjögren 2003: 30). Distinkta 

särdrag utvecklades och gav upphov till nya seder. De bofasta grupperingar som hade en bra 

kommunikation och effektiv mobilitet gynnades och de kunde börja utöva sitt inflytande över 

sin region. Att upprätthålla släktled och allianser krävde också fungerande 

kommunikationsleder i form av stigar och framkomliga vattenleder (Hackwitz 2012: 57). En 
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av dessa vattenleder var Hornborgasjön och det beror bland annat på att dess strandlinje låg 

högre upp under Mellanneolitikum A (Sjögren 2003). Sjöns tillhörande bäckar och floder gav 

upphov till s.k. uppsamlingsplatser av vatten. De här platserna försåg den neolitiska 

befolkningen med färskvatten och mat, varför de också var idealiska som boplatser (Hackwitz 

2012:61).  

 

 3. 3. Megalitgravar 

Under tidigneolitikum och i början av Mellanneolitikum A i Västsverige (Tabell 1), upprättade 

människorna megalitgravar pga. ”folktäthet, god ekonomi, förfäderskult, behov av 

revirmarkeringar, upprätthållande av statuspositioner och gruppsammanhållning, ” (Carlsson 

1998: 38). Dessa speglar den interna övergång av traditioner som började gälla i regionen 

under den här tidpunkten, samt ungefär hur landskapen var befolkade (Sjögren & Price 

2013:44). Megalitgravar förekommer från Skåne i söder och vidare till Halland och Bohuslän. 

Noterbart är också att det finns några undersökta megalitgravar i Östergötland och på Öland 

(Eriksson 2008: 520). De nordligast belägna megalitgravarna finns i Oslofjorden (Sjögren 

2003: 15). Den här typen av megalitgravar finns även i ett kontinentalt sammanhang längs 

norra Tyskland, Nederländerna och Baltikum, även längre västerut och ner mot Sydeuropa.  

 

Megalitgravar är ett samlingsnamn för tre typer av neolitiska byggnadsverk; dösar, hällkistor 

och gånggrifter. Vilken betydelse dessa har haft har debatterats (Axelsson 2010, Sjögren & 

Price 2013). Traditionella vetenskapliga tankegångar utgår ifrån att gravarna är uttryck för 

eskatologiska föreställningar, men Axelsson utmanar detta synsätt. Genom att utgå från 

landskapsfenomenologin kan arkeologer få en förnyad uppfattning om hur forntidens 

människor förhöll sig till sina gravar. Med utgångspunkt i den postprocessuella riktningen 

reflekterar Axelsson kring om arkeologer överskattar megalitgravarnas roll: “Gånggrifternas 

betydelse i sin samtid skilde sig med all säkerhet från den betydelse vi tillskriver dem idag, 

och kanske var de till och med mindre betydelsefulla för den neolitiska människan än vad de 

är för dagens arkeologer eller turisterna som besöker platserna (Axelsson 2010: 241). 

 

De rumsliga aspekter som ligger till grund för gånggrifternas sociala funktion är komplexa 

och är därför viktiga att forska kring. Viktiga är också studier kring huruvida gånggrifterna 

som gravplats var en utgångspunkt, alltså centrum i det dåtida samhället under MNA eller om 

det istället handlade om en form av periferi (Axelsson 2010: 265).     
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 3.4.  Sammanfattning 

Trattbägarkulturen består av olika grupper som delar liknande traditioner. Huvudtesen är att 

dess förekomst i Västsverige uppkommer från Danmark. De byggde gånggrifter och de var de 

första som baserade sitt leverne på jordbruk samt boskapsskötsel. Kollektivet var i fokus och 

innebar att det förflutna, de döda förfäderna och släktled fick ökad betydelse. Detta skapade 

en enhet och en samarbetande kraft som knöt äktenskapsband och bildade allianser med 

närliggande grupperingar av människor. De förde handel och försörjde sig på sin odling och 

boskapsskötsel. 

 

Trattbägarkulturens alltmer komplexa samhälle krävde en större variation av kompetens. Det 

kunde handla om verktygstillverkning och att göra utmärkande design på sin keramik. Allt 

som skapade en enhet, ett “vi” prioriterades och därför var byggandet och omsorgen för de 

döda enligt exempelvis processuell arkeologi såpass omfattande (Sjögren 2003: 26). Vidare 

kan man diskutera megalitgravarnas funktion och faktiska betydelse. En möjlighet är att 

arkeologer tillskriver megalitgravar större betydelse än de egentligen förtjänar eftersom de 

idag utgör en så dominerande företeelse i det västsvenska landskapet. Detta leder till 

diskussioner om vad som är centrum och periferi i forskningen om mellanneolitikum och 

trattbägarkulturen. 
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4. Isotopanalys 

Isotopanalyser av kvarlevor och organiskt fyndmaterial är vanligt förekommande bland 

osteoarkeologer. Tidigare har studier utifrån kol och svavel utförts för att granska mänsklig 

diet (Sjögren & Price 2013:45). Men de senaste två decennierna har osteoarkeologin rörande 

mobilitet huvudsakligen utgått från resultat som erhållits genom strontiumanalys. Därför 

undersöks här hur strontiumanalys tillämpas för att undersöka individuell rumslig mobilitet 

bland trattbägarkulturen på lokal nivå under MNA. Vidare undersöks i det här kapitlet 

metodens tillförlitlighet och en jämförelse med andra former av isotopanalys utförs.  

 

Forskarna kan i förlängningen avgöra om den avlidnes födelseplats är samma plats där 

individen levde i slutet av sitt liv eller om individen har fötts i en annan region och därmed 

kan förutsättas ha migrerat en större sträcka. Genom strontiumanalys kan man också jämföra 

analyser av tänder med andra ben för att ta reda på om individen en längre tid också bott på 

den nya platsen.  

 

Först beskrivs dock olika former av isotopanalys.  

 

 4.1. Olika former av isotopanalys 

Det finns stabila och icke-stabila isotoper och de som vanligen används inom arkeologin är 

kol, svavel, kväve och strontium. De har alla sina för- och nackdelar och dessa komponenter 

kan undersökas via laborativa analyser av ben och tänder.  Benen i en människa består till 35 

% av organiskt material (Fornander 2011: 24) och 90 % av detta organiska material består av 

kollagen. Det är ett fiberprotein som i sig utgör en tredjedel av allt protein hos människan. 

Protein finns i organiskt material och detta bevaras bra i depositionsmiljöer som inkluderar 

kyla och torka. Organiskt material kan på det här sättet överleva i över 100 000 år (Gernaey 

2001). I gånggrifterna är det torrt och inte mycket syre, vilket utgör goda förutsättningar för 

en kropp att förmultna relativt långsamt och därför kan dess protein avläsas under lång tid. 

 

Genom stabila isotopanalyser av kollagen kan tänderna bestående av emalj, tandben och 

cement undersökas. Emalj består dock mycket litet av protein. Det finns däremot en viktig 

skillnad gentemot analyser av bensignaturer. Kollagen hos tänder har fastare signaturer utifrån 

det ögonblick då tänderna börjar utvecklas. Detta syftar till tidpunkten när ett barns 

mjölktänder ersätts av de tänder individen ska ha resten av livet. Med signaturer åsyftas de 

avtryck som finns i tandemalj och benvävnad. Dessa signaturer kan avläsas med hjälp av 

proteinkomponenten i den föda individen levt på under sin sista tid i livet. De här signaturerna 

ger olika respons beroende på vilken sorts mineral som finns på den specifika berggrund som 

materialet hittats på. Metoden är uppskattad bland arkeologer eftersom de på ett närmare plan 

kan undersöka en individs diet och rumsliga mobilitet (Fornander 2011: 24). 

 

Inhämtning av material med utgångspunkt från olika sorters isotoper ger en bra grogrund för 

tillämpning av isotopanalyser för att utröna rumslig mobilitet (Stos-Gale 1992:1). Olika 

miljöer med sin enskilt unika berggrund ger olika benkollag som utvecklar olika sorters 

signaturer hos ben. Det kan röra sig om kalksten och gnejs för att nämna några bergarter. Om 

fynd av benmaterial görs i en specifik miljö med en unik berggrund kan dess mineraler göra 

avtryck i benkollagen. Detta måste laborativa arkeologer ta hänsyn till när de studerar 

benfynd. Möjligen är den döde en ”icke-lokal”. Eller så handlar det om kontamination av 

benen efter döden. I den här kontexten åsyftar det till ”En individ med en isotopisk signatur 



14 
 

som skiljer sig från individer som ses som representanter för en lokal befolkning” (Shaw 

2011:345). 

 

En av grundförutsättningarna för att få fram tolkningsbara signaturer är att man använder 

stabila isotoper. Benkollagen och de data rörande ålder och andra värden som kan spåras i 

materialet kan dateras till ett ungefärligt tidsspann av 5-30 år (Hedges 2007). Med ”ett 

ungefärligt tidsspann” åsyftas hur exakt en bedömning av själva dateringen av ett benmaterial 

kan vara. Precis som med C14-metoden måste man oftast räkna med en viss felmarginal. I 

varje fall används de stabila isotoper som framkommit av materialet för att representera det 

genomsnittliga intaget av protein för en individ under dennes senare del av livet (Fornander 

2011: 24). 

 

Kol, kväve, svavel samt strontium är alla fundamentala grundelement i arbetet för att finna 

relevanta uppgifter rörande individer på lokal nivå. Det var dock inte inom arkeologin som 

isotopanalyser användes först. Geologin var det vetenskapliga fält som först utnyttjade den 

här metodiken. Med isotopanalys kan geologer datera berggrunden och samtidigt spåra olika 

formationer som finns i klippor och mineraler (Stos-Gale 1992:1). 

 

Med isotopanalyser kan man inom laborativ arkeologi undersöka förhistoriska kopplingar till 

kulturella kontakter och gränser, samt en individs livshistoria och rumsliga mobilitet (Hinders 

2011:3). För dateringsbaserade ändamål har även C14-metoden, uppfunnen år 1948 av 

Willard Frank Libby spelat en central roll (Pohl 2009: 225).  

 

Kolet finns i alla levande varelser, vare sig det är människor eller djur. När en människa 

avlider återvänder den mängd kol vi har i kroppen tillbaka till sin ursprungliga plats. Kolet 

finns också i fisk och växter, organiskt material som är vitala komponenter i människans 

dagliga kostintag. Därför kan exempelvis fisk vara en tillämpbar indikator för att hitta platser i 

miljön där mänsklig aktivitet kan registreras. Olika typer av kol består utav olika grad 

atommassa. Det här får konsekvensen att de fraktioneras olika för olika slags biologiska 

processer (Stos-Gale 1992:5). Dessa olika processer leder in på olika ”pathways” och leder till 

förändringar i kolisotopens sammansättning. Det finns tre fotosyntetiska spår att följa. Dessa 

är C3, men även C4 och CAM (Crassulaecean Acid Metabolism) är möjliga. Olika typer av 

matkonsumtion hos en individ, vare sig det är en människa eller djur lämnar efter sig olika 

signaturer i skelettet (Stos-Gale 1992:5). 

 

För att studera Mellanneolitikum A är det fördelaktigt att använda C3-analys eftersom man då 

undersöker arter och plantor. Det innefattar korn och havre som förekom naturligt i 

Skandinavien. Därför är detta också applicerbart för forskare som ska studera 

Mellanneolitikum A i Västsverige (Fornander 2011: 26). I sammanhanget är CAM tvetydigt 

eftersom plantor av den sortens C kan hoppa mellan C3 och C4. Då kan den också förändras 

dramatiskt vad gäller värdet hos C13. CAM är särskilt användbart för forskare som studerar 

isotopindikationer för ursprung och social mobilitet under klassisk mayaperiod (Price & 

Burton 2009). Detta beror på att CAM ofta återfinns i kaktusar och agave (Sealy 2001). 

Genom att kombinera forskning av kol och svavel är det möjligt att få fram information som 

visar om en individ haft en marinbaserad eller inlandsbaserad kost. I utbytet av koldioxider 

mellan atmosfär och hydrosfär (vatten) sker en av de viktigaste fraktioneringsprocesserna för 

kol. Sammansättningen av olika kolisotoper i marina ekosystem är särskilt komplex då den i 

högre grad är beroende utav den biosyntetiska vägen. Med detta åsyftas särskilt marina växter 
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som alger eftersom dessa utgår från både C3 och C4 i olika grad. Beroende på temperatur och 

koldioxid kan variationen av dess värde leda till stora skillnader vad gäller C13 signaturerna 

(Fornander 2011: 5). 

 

I Östersjön har det under årtusendens lopp skett stora förändringar rörande salthalt och klimat 

vilket har medfört att det stabila kolisotopvärdet varierat. Det har gjort det möjligt för forskare 

att kronologiskt följa dessa värden och på så vis dechiffrera olika signaturer hos benmaterial 

(Fornander 2011). 

 

Att använda svavelisotoper (Richards 2003) är ett annat sätt att studera rumsliga 

mobilitetsmönster och geografiskt ursprung hos mänskliga kvarlevor. Däremot är det enbart 

på obrända ben som den här typen av undersökningar kan tillämpas. Det gäller alla typer av 

analyser utifrån stabila isotoper. Det beror på att den hetta som bildas av eld ändrar 

sammansättningen i isotoperna av det undersökta materialet (Fornander 2008: 4).  

 

“Svavel kommer huvudsakligen in i det biologiska systemet via jorden, alltså den signatur hos 

svavelisotopen som reflekterar den som finns i den lokala berggrunden” (Fornander 2011:28). 

Till sitt antal finns det fyra sorters isotoper, S32, S33, S34 och S36. I sedimentära bergarter är 

variationerna av svavelisotoper som högst. Det kan ligga på siffror kring -40 och +40 promille 

på global nivå (Fornander 2011:28). Det kan jämföras med europeisk granit där siffrorna 

istället ligger på mellan -4 och +9 promille. Man brukar jämföra dieten genom maritim 

respektive terrest miljö. Särskilt vegetation i landmiljön innefattar en bred variation av isotop- 

sammansättningar gällande svavel. Där kan den ligga på omkring +2 till +6 promille 

(Peterson och Fry 1987). 

 

Kväveisotoper finns som gas i atmosfären och tar sig in i det biologiska systemet genom 

mikroorganismer och bakterier. Men kväve förekommer också som nitrat, en sorts salt, NO3. I 

kväveform kan nitrat upplösas i vatten och existerar därför i havet (DeNiro 1987). Kväve 

berikas med tre promille i varje steg av näringskedjan. Så värdet av isotoperna ökar och 

därmed kan man uppnå skiftande arkeologisk data. Näringskedjan har följande utveckling vad 

gäller kväve: Atmosfärisk kväve N-värde 0 promille---> Växter tre promille---->Organismer 

sex promille (Fornander 2008: 4). 

 

Näringskedjan i marina miljöer är längre än sin landcentrerade motsvarighet. Detta får till 

följd att havsörn och gråsäl, i egenskap av toppkonsument, har högre värden av kväveisotoper. 

I rapporten ”Nitrogen and carbon isotopic composition of bone collagen from marine and 

terrestrial animals” skriver Schoeninger och DeNiro (1984) om hur en säl kan ha ett N-värde 

på 18 promille. Detta kan jämföras med landlevande köttätare som kan uppnå ett N-värde på 

ca 10-12 promille. Olika rutiner bland människor kan påvisas eftersom kvävevärdet kan 

stegras beroende på vilket steg den är på i näringskedjan. Det kan exempelvis handla om 

amning eftersom bebisen livnär sig på modern och utvecklar på så vis sina kvävevärden 

(Eriksson 2008: 4). 

 

 4.2. Strontiumanalys 

Strontiumanalys baseras i huvudsak på analyser av dieten via ben och tandemalj. För att få 

bästa resultat är det viktigt att även analysera berggrunden eftersom den påverkar värdet av 

strontium i kvarlevan. Strontium har i det periodiska systemet beteckningen Sr och det finns 

fyra typer av stabila isotoper. De är Sr88, Sr87, Sr86 och Sr84. Sammansättningen återfinns i 
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berggrunden och i mineralrik jord. Dessutom varierar det här värdet beroende på åldern hos 

bergarten (Fornander 2011:29). Strontium påminner om kalcium och halten av Sr87 stegras 

med hjälp av ett sönderfall av rubidium. Några av dessa typer är radioaktivt. Strontium har 

utifrån kvoterna Sr87/Sr86 en räckvidd mellan 0,702 och 0,750. I modern tid har havsvatten 

likartade värden, 0,7092 (Faure & Mensing 2005:436). Strontium och rubidium skiljer sig åt 

genom att strontium finns i klippformationer rika på kalcium medan rubidium hittas i 

kaliumrika bergarter. Kalium ingår i samlingsnamnet alkalimetaller (Fornander 2011: 29). 

 

Det centrala i det här sammanhanget är halveringstiden hos respektive isotop. “Sr87 är 

producerat av sönderfall från Rb87 som förfaller med en beräknad halveringstid på 4.88∙1010 

år” (Neumann & Huster 1974). Just rubidium karaktäriseras av en lång halveringstid och olika 

bergarter har olika grad av rubidium eller strontium. Granit är en bergart med hög Rb-halt. 

Kalksten däremot har pga. att den är yngre lägre halt av rubidium. I det här sammanhanget 

innebär “yngre” ca 100 miljoner år. Växter drar till sig den lokalt tillgängliga halten av Sr utan 

att förändras i hög grad. Detta gör att man utifrån detta förhållande kan studera geologin 

(Price 2002). Under de första barndomsåren förändras emaljen i barnens tänder. Genom att 

studera dieten under det här specifika skedet kan isotopanalys utföras. Detta är möjligt med 

Sr87/Sr86 (Hillson 2005). Kalciumet i tänderna är konstant till skillnad från ben där kalciumet 

över tid förändras. Eftersom Sr värdet är detsamma i tänderna är det potentiellt möjligt att 

avgöra en människas geologiska härkomstplats, antingen det är vid kusten eller i inlandet 

(Sjögren 2009: 87). 

 

 4.3. Strontiumanalysens betydelse för mobilitetsforskning 

Studier genom strontiumanalyser har verktygen som krävs för att undersöka rumslig mobilitet 

på lokal nivå och även förmågan att gå ner på individnivå (Sjögren 2013, Shaw 2011, Price 

2009). För att få användning av strontiumanalysen är det viktigt för forskare som Sjögren 

(2009) att studera tandemaljen i tänderna. Särskilda värden av Sr87/Sr86 är signaturer som ger 

avtryck i tandemaljen efter den lokala geologin varifrån individen föddes. Det är bland annat 

därför som strontiumanalys av osteoarkeologer betraktas som ett praktiskt verktyg. Kunskaper 

om individernas geografiska ursprung gör det också möjligt att kartlägga potentiella boplatser 

under Mellanneolitikum A. Under rätt förutsättningar kan också strontiumanalys tillföra data 

om den avlidnes sista tid i livet och dess potentiella vistelseort.  

 

Förutom studier av människor kan också strontiumanalys tillämpas på fynd av tamdjur. 

Tamdjur utgör bra indikatorer för mänsklig aktivitet i det aktuella området samt kan ge 

information om boskapsskötsel och dess diet (Shaw 2010, Sjögren & Price 2013:692). 

 

 4.4. Möjligheter och begränsningar 

Att analysera isotoper i allmänhet och strontium i synnerhet har under de senaste åren varit 

beprövade metoder inom geologin men relativt nytt inom arkeologin. Det isotopgeologiska 

laboratoriet, beläget i Stockholm har genom omfattande isotopanalyser god kännedom om 

berggrunden i Sverige. I laboratoriets databas finns data som bland annat visar berggrundens 

ålder. Laboratoriets databas har enbart för södra Sverige registrerat ca 540 Sr undersökningar 

(Sjögren 2009:89). Information om berggrundens ålder är väsentlig för laborativa arkeologer 

då de måste jämföra dess ålder med de värden man registrerar i materialets tandemalj och 

skelettens kollagen. 
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Strontiumanalys har sina begränsningar, särskilt när det gäller att tolka individuell rumslig 

mobilitet. Om en laborativ arkeolog i sin studie enbart fokuserar på data från strontium 

riskerar studien att förlora djup. För även om strontium ger information om proteinrik kost 

och potentiell geografisk härkomst behövs komplimenterande uppgifter från andra 

isotopanalyser. Särskilt i kombination med analys av svavel eller kväve har studien potential 

att få rätt bredd och trovärdighet.  

 

Att enbart förlita sig på data från djurben är inte heller tillförlitligt. Det beror på att dessa djur 

kan ha kommit från stora geografiska områden, till exempel som handelsvara, vilket 

fyndmaterial på Papua Nya Guinea visar (Shaw 2011:350). Även i Sverige är det sannolikt att 

djur användes som handelsvara och därför är det möjligt att deras isotopvärden inte 

överensstämmer med kvarlevornas fyndplats. Sr-värdet hos en kvarleva eller i mineralerna 

från aktuell berggrund kan också påverkas av yttre faktorer, som exempelvis luftburna 

sedimentpartiklar (Fornander 2011:30). Dessa partiklar kan förstärka eller förminska möjliga 

skillnader mellan geologiska och strontiumanalytisk data. Om så blir fallet kan 

informationens trovärdighet försämras. Gödningsmedel, koldioxidutsläpp och 

bekämpningsmedel är konkreta exempel på faktorer som kan ha negativ inverkan hos Sr-

värdet i aktuell berggrund.  

 

Undervattensströmmar var under istiden ett vanligt förekommande fenomen. Dessa strömmar 

kunde transportera mineraler från moränen från en ursprunglig plats till en annan. På grund av 

detta är det viktigt att ta hänsyn till potentiellt vilseledande data när berggrundens Sr-värden 

ska analyseras (Sjögren 2009: 91). Problematiskt är också att olika geografiska områden kan 

ha samma typ av berggrund, vilket gör en precision av analysen svår och begränsar 

möjligheten att fastslå potentiell härkomst för dåtidens människor och djur. 

 

I samarbete med Sjögren och Ahlström har Price utfört undersökningar (2009) där de 

reflekterat kring vad som ska definieras som ”lokalt” och ”icke-lokalt”. Undersökningen har 

visat att individer som anses ha kommit ”utifrån” d v s de icke-lokala, härstammar från bland 

annat sydvästra delen av Falbygden. I modern bemärkelse skulle det ses som ett kort avstånd, 

men för en individ från bondestenåldern kan sträckan ha varit betydande. Men det är just 

Falbygdens speciella berggrund som är utgångspunkten för analysen och det verktyg som gör 

det möjligt att dra en gräns för vad som ska anses vara lokalt respektive icke-lokalt.  
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4.5. Sammanfattning 

Analys av tänder och andra referensben från lokala djur och människor gör det möjligt för 

osteoarkeologer att i detalj spåra individers livshistoria. Detta är möjligt med strontiumanalys, 

även om dess trovärdighet förstärks om man kombinerar den med andra former av 

isotopanalys, som till exempel kol, svavel och kväve. De bästa förutsättningarna för skelett att 

bevaras är på platser där det är torrt och skyddat från omvärlden. Ännu bättre går det om 

berggrunden i huvudsak består utav kalksten. Det gör att organiskt material, av människor och 

djur bryts ned relativt långsamt.  

 

Genom att undersöka kvarlevor från exempelvis en gånggrift är det möjligt att studera dess 

tänder och ben. I både skelett och tänder återfinns kalcium och olika halter av strontium. Men 

medan det i skelettet är i förändring, är det snarare konstant när det rör sig om tänderna. När 

man studerar tandemaljen hos mänskliga kvarlevor kan man under rätt förutsättningar se hur 

dess Sr-värden speglar den lokala geologin från individens födelseort. Genom att studera 

strontium från tänderna kan laborativa arkeologer se eventuella spår av proteinbaserad föda. 

Detta kostintag kan vara baserad på exempelvis fisk, växter eller djur. Genom att jämföra Sr-

värdet i tänderna med berggrunden från fyndplatsen är det möjligt att utveckla hypoteser om 

individens leverne och geografiska härkomst. Om en individ efter sin barndom flyttar till en 

annan geografisk region sker skiftningar i Sr-värdet och kan därför avläsas i benkollagen. 

Denna information kan osteoarkeologer använda för att göra en gränsdragning om vad som 

ska anses vara lokalt samt icke-lokalt. För detta ändamål måste man komma överens om ett 

specifikt Sr-värde som ska vara rätt gräns. Sr-värdet har en räckvidd på mellan 0,702 och 

0,750 och med detta i åtanke kan laborativa arkeologer studera Sr-värdet hos organiskt 

material, som t ex människa och djur.  

 

Under rätt förutsättningar är det möjligt att avgöra huruvida en individ vuxit upp på 

Falbygden eller om en annan kommit utifrån. En tredje möjlighet är att undersöka huruvida en 

person vuxit upp på annan ort men levt återstoden av sitt liv i Falbygden. För att detta ska 

vara möjligt att studera måste man i första hand ta hänsyn till fyndplatsens geologiska 

förutsättningar för att sedan göra lämpliga isotopanalyser av aktuellt benmaterial.  

 

Strontiumanalys har dock också sina begränsningar. Dessa bottnar i att yttre faktorer kan 

påverka berggrunden och därmed också de kvarlevor som finns där. När en bonde använder 

bekämpningsmedel och kemiska gödningsmedel finns en risk att detta påverkar de kvarlevor 

som finns i exempelvis en gånggrift. Dessutom kan undervattensströmmar under istiden också 

ha gjort att särskilda mineraler förflyttats långa sträckor och på så vis påverkar benfynd på 

aktuell fyndplats. Dessa faktorer måste man ha i åtanke när man gör strontiumanalyser. För att 

dessa ska ha ökad trovärdighet är det också viktigt att komplettera med andra typer av 

isotoper.  
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5. Fallstudie: Individuell rumslig mobilitet i Falbygden under 

MNA 

Eftersom Falbygden är en region bestående utav en kalkstensavsats mellan alunskiffer- och 

kalkstensberggrund är platsen idealisk för strontiumanalys (Fig. 5). Det gör att man kan 

undersöka rumslig mobilitet på lokal och individuell nivå. Majoriteten av Sveriges gånggrifter 

finns här och dessutom är dessa också de största i sitt slag. Landskapsarkeologer ser också 

gånggrifter som ett uttryck för sin specifika miljö (Axelsson 2010) varför det är viktigt att 

studera dessa gravformer utifrån flera olika perspektiv. Inledningsvis kommer fallstudien att 

beskriva Falbygdens miljö och geologi. Därefter studeras specifikt gånggrifterna Rössberga 

och Frälsegården samt dess fyndmaterial. Avslutningsvis beaktas också boskap och social 

struktur i det mellanneolitiska Falbygden. 

I kapitlets andra del genomförs en analys av det undersökta materialet, följt av en redovisning 

av dokumenterade undersökningsresultat, en diskussion och därpå en avslutande 

sammanfattning. 

 

 5.1.  Falbygdens miljö 

Falbygden är en del av Västergötland och omges av sjöar, floder och skog. Under 

Mellanneolitikum A var klimatet varmare och strandlinjen låg högre upp än vad den gör idag 

(Sjögren 2003:195). En av sjöarna är Hornborgasjön. Sjön utgör en del av det nät av 

vattendrag som gav bördig jord och förutsättningar för människo- och djurliv i området. 

Miljön i Falbygden karaktäriseras av ett rikt fågelliv och människans närvaro har satt sina 

avtryck i området. Det är framförallt grupperingar av trattbägarkulturen som bebodde och 

influerade regionen under Mellanneolitikum A. Däremot, när dess inflytande började avta 

omkring år 2800 f Kr beboddes området också av människor med andra traditioner, som till 

exempel gropkeramikerna. 

 

Några forskare fokuserar på att studera gånggrifterna i regionen (t ex Sjögren 2003). Andra 

har i högre grad beaktat det omgivande landskapet och satt det i relation till regionens 

gånggrifter för att hitta ytterligare dimensioner i förståelsen av det mellanneolitiska Falbygden 

(Axelsson 2010). Axelsson menar att människor i Falbygden levde i sin särskilda symbios 

med naturen. För precis så föränderlig som miljön är i Falbygden är även människan i den.  

 

Axelsson använder ett så kallat “ovanifrån-perspektiv” där han granskar Falbygden som 

landskap och metoden för detta ändamål är fenomenologi. Han ämnar diskutera hur 

människan strukturerade sitt landskap genom att relatera megaliterna till olika aspekter av 

landskapet. Genom att stå vid en gånggrift och granska området från denna punkt kan man 

undersöka vad man kan se och uppleva med sina sinnen. Axelsson lade märke till att 

gånggrifterna aldrig ligger på den högsta punkten.  

 

Problematiseringen av själva landskapet visar de rumsliga aspekter som finns och kan i sin tur 

ge inblick i hur människor kunde röra sig till och från olika platser. Axelsson markerar ut 

platåbergen genom att titta på olika ”horisonter”. Detta är enligt Axelsson viktigt “i 

konstituerandet av rummet” (Axelsson 2010: 16). Med horisonter menas att från en given 

punkt kunna blicka ut över landskapet och oavsett var man befinner sig så kan man se ett eller 

flera platåberg. Från platåberget Ålleberg kan man se 54 % av det totala antalet gånggrifter 

inom Falbygden (Tilley 1996:201). Axelsson drar slutsatsen att gånggrifternas placering är 

beroende av den ”topografiska strukturen” (Axelsson 2010:276) eftersom de från vissa 
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riktningar är dolda men väl synliga från andra vinklar. Den variation på synlighet och fysiska 

närvaro som gånggrifterna uppvisar i landskapet påverkar hur arkeologer betraktar dessa 

gravformer. Möjligheten finns att arkeologer enligt Axelsson tillskriver gånggrifterna en mer 

central roll än vad den neolitiska människan gjorde (Axelsson 2010: 250). Ragnvalds grav, 

belägen i Karleby är ett exempel på en gånggrift som kan betraktas vara ”gömd i landskapet” 

(Axelsson 2010: 276). Axelsson understryker att graven trots sin osynlighet inte behöver 

sakna betydelse. Även om gånggrifternas förhistoriska betydelse är okänd för arkeologer är 

det ändå möjligt att utifrån den materiella kulturen, resonera kring gånggrifternas funktion 

(Axelsson 2010: 277). Axelsson föreslår att betrakta landskapet som ett ”handlingsrum” 

(Axelsson 2010: 287). Handlingsrummet kan för olika personer ha vitt skiftande betydelse. På 

så sätt levandegör Axelsson den dåtida miljön genom att använda begrepp som exempelvis 

tryggt och farligt. Genom att implicera dessa som motsatspar i förhållande till gravplats och 

boplats är det lättare för en betraktare att resonera kring gånggriftens funktion i landskapet.  

 

 5.2. Falbygdens geologi 
Falbygdens natur- och kulturlandskap med norra Europas största koncentration av neolitiska 

megalitgravar och platåberg av sedimentära bergarter framstår som en isolerad enklav mitt i 

Västergötland. Falbygden täcker en yta på ca 40 x 30 km (Price & Sjögren 2009:89). 

Berggrunden i regionen består utav kalksten, sandsten, och skiffer (Sjögren 2010). Den 

skandinaviska halvön består av den prekambriska bergarten, bestående av granit och gnejs. 

Hela den här ytan kallas Baltiska skölden (Lindström 2000). Denna sköld är uppdelad i 

provinser och den yngsta av dessa är Sveconorwegian. Den är ca 1.7–0.9 miljarder år gammal 

och det är dess västra del som Falbygden tillhör. Här har de sedimentära bergarterna eroderat 

bort och därför har öar av varierande mineraler bildats. Exempelvis platåberget Billingen 

består på toppen av diabas följt av skiffer, kalksten, alunskiffer och sandsten (Fig. 5). 

 

Utanför Falbygden består berggrunden till stor del av granit. Detta gör att utslag av prover 

från olika isotopanalyser, som exempelvis strontium, kol och kväve får andra värden än om 

dessa prover skulle göras i Falbygden. Inlandsisen har också i olika grad påverkat miljön då 

isen när den började smälta rörde sig i en sydvästlig riktning av 3-5 km (Sjögren 2009:91). 

Issmältningen gjorde att moränen med dess mineraler förflyttades och därmed förändras också 

berggrundens sammansättning, vilket kan ge olika utslag i isotopanalyser av berggrunden och 

i förlängningen också i prover av människa - och djur. 

 

          Fig. 5. Platåbergen Billingen och Borgundaberget med dess sedimentära bergarter (SGU). 
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 5.3. Gånggrifterna Rössberga och Frälsegården 

Gånggrifterna i Rössberga och Frälsegården har under 2000-talet varit föremål för förnyade 

undersökningar med stöd av strontiumanalys. En omfattande benkemisk analys har gjorts där 

skelettmaterialet studerats i detalj (Ahlström 2009). 

 

Rössbergagånggriften ligger i centrala Falbygden på kalkstensplatån Mösseberget. Senast 

gånggriften var föremål för en genomgripande studie var år 1962 (Cullberg 1963). Dock 

gjordes då ingen omfattande analys av själva fyndmaterialet utan det är detta som Ahlström 

studerat på senare tid (Ahlström 2009). Undersökningarna vid Rössbergagånggriften 1962 var 

unika på det sättet att man nu även började studera gånggrifternas mynningsområden. Det 

resulterade i ett ännu större fyndmaterial. Där hittade man keramik och flinta. 

Trattbägarkeramik vid mynningen av gånggrifterna är vanligt förekommande (Carlsson 

1998:37–39). Markytan under gånggriften undersöktes för att få information kring hur marken 

användes vid den tidpunkt då graven konstruerades. Ahlströms fokus ligger dock på de stora 

fynd av benmaterial som gjorts i graven och även Hinders (2011) har gjort vidare analyser av 

skelettmaterialet för att bedöma kön, ålder och eventuella rörelsemönster. 

 

Arkeologer (Hinders 2011, Ahlström 2009) har också jämfört kvarlevorna i Rössberga med 

kvarlevorna i andra gånggrifter i regionen. Hanteringen av de döda har undersökts och 

jämförts. De döda har antingen lagts ner eller placerats i en sittande ställning i någon form av 

svepning. Det har också förekommit att den döda fått vissa artefakter att ta med sig till livet 

efter döden, som till exempel bärnstenspärlor (Axelsson 2011:245). Man har hittat kvarlevor 

efter 128 individer i Rössbergagånggriften men bara fyra per generation (Sjögren & Price 

2006) och efter kalibrering dateras dessa till ca 4890-2900 f Kr (Linderholm 2008:5). Vid 

gånggriftens mynning hittade man både obränd flinta och keramik samt 61 bärnstenspärlor 

inne i kammaren (Hinders 2011: 21).  

 

Frälsegården är en av 22 gånggrifter i Gökhem socken och ligger i sydläge om Mösseberg. På 

platsen hittades 9 800 benfragment (Ahlström 2009). Fynd utgörs av horn, kvarts, keramik, 

bärnsten, 27 obrända flintor, 167 delar av bärnstenspärlor, 9 benspetsar och 31 

keramikskärvor. Den största koncentrationen av keramik fanns utanför kammaren; i gången 

eller vid mynningen. Spåren av depositioner vid mynningsområdet är dock svaga i det här 

fallet eftersom de tros ha förstörts av omfattande plöjning av den intilliggande åkern. 

Bärnstensmaterialet omfattar miniatyryxor som hittades i kammaren och intill skelettlagren 

(Hinders 2011:11). Hinders har undersökt prover från 46 människor och 11 djur. Eftersom vi 

har att göra med en inlandsbefolkning är proteinhalten på en förväntad nivå, -21 ‰. Efter den 

kalibrering som Torbjörn Ahlström redovisar (Ahlström 2009) är dateringen på 3300-2800 f 

Kr. 

 

 5.4. Mobilitet hos Falbygdens domesticerade och icke domesticerade 

djur 

Undersökta kvarlevor av djur har potential att ge information om lokalinvånarnas kostvanor 

och förhållningssätt till mat i Falbygden. Genom att undersöka olika gånggrifter har man 

hittat spår efter bland annat svin och får (Sjögren & Price 2013). Kosthållning har en regional 

anknytning och kan öka kunskapen om geografiska gränser, kulturella kontakter och 

migration (Hinders 2011). Mer än hälften av de analyserade tänderna av nötkreatur kommer 

från områden av prekambrisk berggrund. Det betyder att de inte härstammar från den i 

Falbygden dominerande sedimentära kambrisk-siluriska berggrunden (Sjögren & Price 
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2013:690). Förutom att boskap fyller en praktisk och ekonomisk funktion har den också ett 

symboliskt värde. Genom boskapens rörelse över geografiska områden knöts 

kommunikationen mellan olika grupper av människor som levde i Falbygden och dess 

närliggande regioner (Sjögren & Price 2013: 702). 

 

För att kunna använda sig av benprover från domesticerade djur behövdes också prover av 

vilda djur. Följande data för icke-domesticerade djur baseras på analys av prover från 

Falbygden-regionen. Detta för att tydliggöra den variation av Sr-värde som kan lokaliseras i 

dessa benfynd. Variationen av Sr-värde ska då indikera på olika områden som djuret ska ha 

vistats inom. För att ett icke-domesticerande djur skulle räknas som lokalt drog Sjögren ett 

högsta gränssnitt för Sr87/Sr86 värde vid 0,716 (Sjögren & Price 2013:696). Data med högre 

värde ansågs tillhöra icke-lokala individer. Högre värden skulle då indikera på ”matkällor 

utanför den här geologiska regionen” (Sjögren 2009:91). Just 0,716 valde Sjögren för att 

avgränsa undersökningen till just Falbygden-regionen. Detta baserat på indikatorer från dels 

området Aranäs i nordläge och Skara i västläge som ger värden på över 0,725 (Sjögren 2009). 

Analyserna av icke-domesticerade djur utgår från prover från 36 tänder och en koncentration 

av värden låg på 0,713–0,715 Sr87/Sr86. Dessa värden härrörde från mellanstora djur som 

hare och vildkatt (Sjögren & Price 2013: 695).  

 

Analys av domesticerade djur utgår från prover från 39 tänder (Sjögren & Price 2013: 696). 

En tand motsvarar en individ. Av dessa tänder är 21 från nötkreatur, sex från får och tolv från 

svin. Av referenserna gällande nötkreatur ger tio av 21 tänder ett Sr87/Sr86 värde på mellan 

0,719 till 0,727, vilket påvisar ett icke-lokalt ursprung. Sammanlagt 60 % av de analyserade 

proverna från nötkreatur visar tecken på icke-lokal härkomst. Gällande får ger analyserna 

indikationer på en kortare räckvidd vad gäller mobilitetsmönster. Fyra av de från får utförda 

tandproverna visar ett värde på 0,714–0,717, vilket är gemensamt med värdet hos de 

analyserade svinen (Sjögren & Price 2013: 697). Av dessa 39 referenser låg tolv individer på 

gränsvärdet 0,716.  Elva individer låg under den här linjen (Sjögren & Price 2013: 698). De 

redovisade skillnaderna i värden indikerar att nötkreatur i större utsträckning än övrig boskap 

rörde sig inom större geografiska områden, med en uppskattad radie runt Falbygden på ca 

100-150 km (Sjögren & Price 2013: 697).  

 

 5.5. Sociala strukturer i det mellanneolitiska Falbygden 

Detta tidiga jordbrukarsamhälle började under Mellanneolitikum anta socialt stratifierade 

former. Det förde med sig en hierarkiskt indelad struktur, menar Tilley (1996). Orsaken till att 

mänskliga kvarlevor funna i gånggrifter enbart tillhör några få generationer åt gången skulle 

enligt Tilley vara ett neolitiskt uttryck för elitism. En elitism där enbart personer ur särskilda 

släktfamiljer fick begravas i gånggrifterna (Tilley 1996). Tesen består i att varje lokal grupp i 

Falbygden-regionen över tid skulle ha byggt ett stort antal gånggrifter allteftersom de 

expanderade i storlek för att manifestera sin ”självkänsla, prestige och identitet” (Axelsson 

2010:87). Uppdelningen av kvarlevor i olika gånggrifter skulle då tillfalla en specifik grupp ur 

det dåtida samhället (Tilley 1996). Detta ska ha varit kännetecken för en tid då ”social 

konkurrens” (Axelsson 2010:86) började influera samhällsstrukturerna. De här 

samhällsstrukturerna ska ha varit möjliga pga. en grupp individer som inte längre behövde 

bidra till försörjningen. Istället kunde den här gruppen av människor fokusera på 

administration. Hövdingar, präster och hantverkare tillhör den här kategorin. Denna grupp 

betecknar Weisdorf som ”icke-mat-specialister”. ”Det troligen huvudsakliga skälet till att den 

neolitiska revolutionen var avgörande för ekonomisk tillväxt och utveckling är att det 
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matöverskott som dåtidens bönder genererade, gjorde det möjligt att för första gången i 

människans historia etablera en sektor av icke matproducerande” (Weisdorf 2005: 563). . 

 

6.  Resultat:   

Syftet är att kunna diskutera huruvida strontiummetoden är applicerbar för att studera rumslig 

mobilitet i relation till fyndmaterialet i Falbygdens gånggrifter. Undersökningsresultaten som 

presenteras utgår från den forskning som framförallt Sjögren och Hinders (Sjögren 2009, 

Hinders 2011) bedrivit. 

 

 6.1. Resultat av strontiumanalys 

Resultaten av strontiumanalys från de vid Falbygdens gånggrifter undersökta individerna 

visar att 25 % bedöms vara av icke-lokal härkomst. Dessa individer var både män, kvinnor 

och barn. Det innebär att de kommer från områden som geologiskt domineras av gnejs, d.v.s. 

utanför Falbygden-regionen. Ju längre bort från Falbygdens centrum desto högre Sr-värde. 

Sjögren bedömde att de individer som hade ett högre värde än 0,716 betraktades som icke-

lokala (Sjögren & Price 2013:695). Huruvida dessa individer kan representera hela regionens 

befolkning är i dagsläget inte verifierbart (Sjögren 2009). Ovanstående kvarlevor ingick i en 

större undersökning inom en trattbägarkontext. För detta ändamål analyserades 46 mänskliga 

benprover. Fyra kom från Bohuslän, fem från Östergötland och 37 från Falbygden 

(Västergötland). De återstående åtta individerna användes som referens prover och bedöms ha 

kommit från Bohuslän och Västergötland, men under yngre neolitikum (Sjögren 2009: 91).   

 

Av de i Falbygden undersökta individerna kommer en icke-lokal från Frälsegården, tre från 

Hjelmar rör och tre från Rössberga (Sjögren 2009: 92). Tre prover gjordes från en gånggrift 

belägen i Landbogården och utifrån dessa prover kan två individer identifieras som icke-

lokala. Även två individer från Kyrkerör har undersökts, men de hade ett strontiumvärde på 

0,714–0,715 vilket alltså faller in i den lokala kategorin (Sjögren 2009: 97). Individerna från 

Falbygden delades in i tre grupper och huvudgruppen hade ett värde på mellan 0,714–0,717 

Sr87/Sr86. Men en av grupperna hade ett värde på 0,717–0,719 och Sjögren menar att 15 % av 

dessa icke-lokala kommer från sydväst (Sjögren 2009: 95).  

 

För att öka undersökningens validitet har strontiumanalys genomförts på djur, både vilt och 

tamboskap, för att hos dessa identifiera icke-lokala och lokala. Precis som hos de mänskliga 

kvarlevorna drogs ett gränsvärde för strontiumanalys vid 0,716. Analyserade benfynd från 

nötkreatur visar att 60 % av dessa var av icke-lokal härkomst. Även 28 prover av icke-

domesticerade djur användes och tillsammans utgjorde proverna referenser till den utförda 

undersökningen. Undersökningen fungerar på så vis att man studerar hörntanden hos ett djur 

och den bakre tanden hos en människa. För att få information från en tand behövs en tandborr 

och en tvärsnittskniv. Först måste en lätt nedbrytning av ytlagret från en enskild tuggknöl 

göras genom borrning. Då försvinner smuts och sådant som kan ha påverkats av 

kontamination.  När detta är gjort skär osteoarkeologen bort tuggknölen och tar bort tandben 

från denna bit (Sjögren 2009:88). Det är denna del som undersöks. Men djurskelett, i Sjögrens 

fall småvilt, som till exempel hare löper större risk att utsättas för diagenes, d v s nedbrytning. 

Denna process kan påskyndas vid kontakt med det omkringliggande området. Det rör sig då 

om exempelvis PH-värden, fukt och försurning (Hinders 2011: 19).  Det optimala är därför att 

hitta organiskt material i gånggrifter eftersom kvarlevorna där utsätts för låg temperatur och 

ett torrt klimat.  
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Djurreferenser är användbara eftersom de har olika rörelsemönster. Vilda djur som hare och 

vildkatt har mindre rörelseutrymme än en älg. Hos tamboskap sker också rörelser i olika grad, 

vilket strontiumanalys av djurreferenserna visar. Genom att göra strontiumanalys av djurens 

tänder och kollagen är det möjligt att jämföra denna information med den lokala geologin. 

Växtätare får i sig protein från växter vars värden speglar den från den lokala geologin. 

Rovdjur får i sig protein via sina bytesdjur och om den rör sig i ett område utanför Falbygden 

kommer det att registreras i en strontiumanalys.   

 

 6.2. Om könsfördelning hos de undersökta artikulerade och 

disartikulerade individerna 

I Rössberga bedömdes två individer som män medan den enda könsbedömda individen från 

Frälsegården var en kvinna (Sjögren 2009: 98). Hinders har också undersökt resultaten av tolv 

lårben och 14 underkäkar som hittats i Frälsegården (Hinders 2011: 25). Tio lårben har kunnat 

dateras och av molarerna i totalt tio underkäkar har fyra kunnat analyseras. I en av 

underkäkarna har enbart en kindtand hittats och den tillhörde ett barn. I övrigt har en majoritet 

av kvarlevorna tillhört män och kvinnor. Individ C var en kvinna och hon beräknas vid 

dödsögonblicket ha varit mellan 17-25 år gammal. Hennes mandibula gav ett Sr-värde på 

0,717 (Hinders 2011: 24). Genom strontiumanalys har man förutom själva strontiumvärdet 

kunnat avgöra möjlig ålder samt kön. Molar är den latinska termen för kvarnsten och är på 

fackspråk de kindtänder som finns längst bak i underkäken hos däggdjur, däribland 

människan. Av de analyserade käkarna att döma är åtta kvinnliga individer, tre betraktas som 

män och ytterligare tre har inte kunnat könsbedömmas. 

 

 6.3. Om de undersökta kvarlevornas ålder 

Av de undersökta kvarlevorna i Frälsegården (Sjögren 2008) daterades en majoritet individer 

till åldersgruppen 17-25 år. Men även äldre individer har hittats, bland annat en kvinna som 

bedömts vara i 40 årsåldern. Den sistnämnda kallas av Sjögren för individ B och hittades 

framför gånggriftens mynning i kammaren. 149 benfragment anses ha hittats på platsen som 

tillhör individ B. Skelettets position anses ha varit sidoliggande hocker (Ahlström 2009: 56). 

 

 6.4. Om de icke-lokala kvarlevornas möjliga härkomstområden 

Sjögren har delat upp resultaten för mänskliga prover i tre kategorier. I en av grupperna fanns 

värden på 0.714–0,717. Sedan finns också två mindre grupper med högre värden. Genom 

dessa värden särskiljs grupperna i tre distinkta geologiska regioner. Sjögren menar att åtta till 

tio individer i de två mindre grupperna föddes i en region utanför Falbygden men levde 

återstoden av livet i Falbygden (Sjögren 2009:92). Nio av de undersökta individerna faller 

inom värdena 0.715–0,717 vilket är kring den skiljelinje som görs mellan lokal-icke lokal. Så 

beroende på vart man drar den här skiljelinjen får man olika antal av icke-lokala. 

 

Väster om Falbygden domineras geologin av gnejs och det är här Sjögren tror att de icke-

lokala härstammar ifrån. Denna bedömning utgår från benkemiska analyser av en sen 

neolitisk individ funnen i Nossamaden, beläget i Västergötland. Denne individ hade ett i 

sammanhanget högt värde, 0,722.  Sjögren bedömer att siffran korrelerar med värden funna 

hos dem som emigrerade till Falbygden. De nutida landskapen Bohuslän och Östergötland 

motsvarar de mellanneolitiska regioner varifrån de icke-lokala i Falbygden bör härstamma 

ifrån. Utifrån denna tes måste den rumsliga mobiliteten bland de icke-lokala människorna i 

Falbygden ha varit ungefär 150-200 km (Sjögren 2009:97). 
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7. Diskussion 

Sjögren, Ahlström och Price är bara några av de arkeologer som använder sig av 

strontiumanalys för att studera rumslig mobilitet i Falbygden. Det är därför viktigt att granska 

metodens tillförlitlighet och lämplighet vad gäller mobilitetsforskning. Isotopanalys och 

framförallt strontiumanalys lämpar sig väl för att studera mobilitet och proteinbaserad diet hos 

den mellanneolitiska befolkningen i Falbygden. Isotopanalys underlättar också den 

arkeologiska tolkningen utifrån mobilitetsmönster, geologi, geografisk spridning och 

trattbägarkultur. Genom de resultat som framkommit i den senaste forskningen har vi kunnat 

undersöka de individer som Hinders (Hinders 2011) kallar individ A, B och C. Det är dock 

många variabler som måste stämma överens och det går aldrig med säkerhet att hävda att man 

sitter på en given sanning, en given tolkning av hur saker och ting faktiskt är. 

 

25 % av de analyserade individerna som hittats i gånggrifterna i Falbygden är beroende av att 

forskningen drar en gräns för de geologiska förutsättningarna av icke-lokalt ursprung. En 

fjärdedel av de från Falbygden undersökta individerna påvisar alltså spår av att ha fötts på en 

annan ort med andra geologiska förutsättningar, för att därefter tillbringa sista delen av 

levnadstiden i Falbygden. 15 % av denna fjärdedel kommer enligt Sjögren från den 

sydvästliga regionen, vilket är en distans på ca 150-200 km. Mekanismerna för en sådan 

mobilitet kan ha flera grundorsaker. Utifrån undersökningarna vet man att flera av dem var 

kvinnor. Av 14 undersökta underkäkar bedömdes åtta av dessa tillhöra kvinnor. Det innebär att 

åtta kvinnor och sex män anses ha varit mobila.  Av de undersökta individerna bedöms 

majoriteten av dessa ha tillhört ålderskategorin 17-25 år.    

 

Enligt Tilley (1996) blev det dåtida samhället allt mer fokuserat på social konkurrens och en 

strikt hierarkisk uppbyggnad av samhället. Eftersom befolkningens livsstil numer baseras mer 

på jordbruk och skötsel av tamboskap krävde det också mer energi och fysisk styrka. Detta 

bör då ha krävt unga och starka personer som kan odla marken, konstruera mer permanenta 

bosättningar och säkerställa familjens fortlevnad. Detta kräver mer av både män och kvinnor, 

med konsekvensen på efterfrågan av unga människor utifrån. Men en av de 

strontiumundersökta individerna från Frälsegården, individ B, visar att även äldre människor 

begravdes i gånggrifterna (Hinders 2011). Det här är en av de individer som Hinders (2011) 

valt ut för att göra livshistorieanalyser. Flera av de undersökta individerna har hamnat i 

åldersgruppen 17-25 år och anses därför vara unga vuxna.  Däremot kan det vara så att 

betydelsen av att vara vuxen i Falbygden-regionen var mer definierat under mellanneolitisk 

tid. Då förväntades man kanske att från ett tidigt skede ta ett större personligt ansvar och 

säkerställa familjens fortlevnad. 

 

Tilley resonerar huruvida de som begravs i gånggrifterna skulle vara förbehållet medlemmar 

ur elitgruppen. Den här elitgruppen ska ha förskansat sig makt och inflytande genom att 

fokusera på administration istället för att bidra med matförsörjningen. Ett sätt att utöva ett 

sådant inflytande skulle då kunna exemplifieras genom tillgången till slavar. Slavar skulle då 

inte behöva vara betvingade en uppgift under dåliga förhållanden. Manskraft kan under den 

här tiden ha varit eftertraktat och innehålla ett värde som skulle kunna tolkas som ett 

maktmedel. De som kontrollerade de fysiskt starka människorna kunde också effektivare odla 

marken. Mer odlad mark ger mer mat och högre levnadsstandard för befolkningen i det 

berörda området.  
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Sjögren menar att äktenskapsutbyten skulle vara den lättaste förklaringen till mobilitet i den 

här storleken (Sjögren 2009: 97). Den hypotesen baserar han på en jämförelse av kvarlevor av 

två barn som hittades i Rössberga med de värden som framkom från vuxna individer från 

samma grav. Det visade sig att barnen, baserat på dess Sr-värde tillhörde den lokala gruppen 

individer. Med detta menar Sjögren att det kan finnas ett samband. Personligen tror jag dock 

att äktenskapsutbytet hade flera funktioner. Dels för att knyta kontakter med omkringliggande 

grupperingar av människor, men också för att minimera risken för inavel.  

 

Variationen av berggrunden samt dess rika halt av kalksten gör förutsättningarna för 

benkemisk forskning idealiska. Men om man ska använda strontium på andra platser, med 

andra geologiska förutsättningar (se Fig. 5) krävs det att forskare i större utsträckning 

”kombinerar andra isotoper i skelettet tillsammans med arkeologiska indikatorer” (Sjögren 

2009: 100). Med detta åsyftas komplettering av strontium med exempelvis kol, svavel och 

kväveanalys. 

 

Resultat utifrån strontiumanalys av boskapens tänder visar också att olika arter haft olika 

grader av rumslig mobilitet. Får är i ett mellanläge i sammanhanget medan nötkreatur har haft 

en mycket vidare rörelseyta. 60 % av de domesticerade nötkreatur som undersökts påvisar 

spår av att ha varit icke-lokala. Utifrån denna mobilitet drar jag här paralleller till hur 

nomadstammar av idag förhåller sig till nötkreatur. För dem är nötkreatur något heligt och har 

ett symboliskt värde, bland annat inom äktenskapsritualer (Tilley 1996: 199). Det betyder att 

dessa nötboskap kan förflyttas längre sträckor. Kanske är detta en av de mekanismer som står 

till grund för den mobilitet som fynden i gånggrifterna visar. Utifrån detta är det rimligt att 

utgå ifrån att Falbygdens befolkning hade omfattande kontakter med människor i de 

närliggande områdena. Det kunde då röra sig om en socioekonomisk och symbolisk kontext.  

 

Undersökningsresultaten stödjer hypotesen om att människorna var mobila och inte så statiska 

vilket man länge antagit om det tidiga agrikulturella samhället. Isotopanalys av strontium 

visar också att människor haft en proteinrik diet vilket grundar sig på en terrest diet bestående 

av domesticerade djur såsom nöt, svin och får (Sjögren & Price 2013:696).  

 

Dessutom kan varierande analyser bättre bemöta de utmaningar vi i Sverige har vad gäller 

miljö. Försurning av mark och sjö ger tvivelaktiga utslag i de isotopiska värdena i Falbygden. 

Vidare måste man göra en mer övergripande landskapsbaserad forskning likt den Axelsson 

företagit sig för att på så vis informera allmänheten och politiker om vikten av en miljö i 

harmoni där man tar hänsyn till flora och fauna. Genom att hålla allmänheten informerad 

kanske man kan få exempelvis jordbrukare att inte komma för nära mynningen till gånggrifter 

där depositioner av arkeologiskt material fortfarande kan finnas. 

Mer forskning behövs också kring barnens livsmönster. De kvarlevor och material som 

studerats kommer i huvudsak från vuxna. Mer forskning kring barnens roll och öden i 

Falbygden under MNA ger ytterligare dimensioner vad gäller kunskapen om MNA, 

trattbägarkulturen och landskapet. 
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8. Slutsats 

Genom laborativ arkeologi används strontiumanalys för att utföra arkeologiska tolkningar av 

rumslig mobilitet i Falbygden under Mellanneolitikum A. Forskningen har resulterat i data 

som visar att 25 % av de undersökta individerna i Falbygdens gånggrifter kategoriseras som 

icke-lokala. Gränsdragningen drogs vid ett strontiumvärde av 0,716.  

 
Ant mänskliga kvarlevor

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0.712 0.713 0.714 0.715 0.716 0.717 0.718 0.719 0.720 0.721 Sr87/Sr86  
Tabell 3. Staplarna visar antalet mänskliga kvarlevor som påträffats i Falbygden och det värde som framkommit 

baserat på strontiumanalys (Sjögren 2009:97).  

 

Huruvida de undersökta individerna (tabell 3) är representativa för hela Falbygdens 

befolkning går ännu inte att bedöma. För att kunna bedöma detta krävs att man kan förlita sig 

på de data som framkommer från strontiumanalys. Det är enligt de laborativa arkeologerna 

möjligt att spåra den proteinbaserade diet som dessa individer levde på och 15 % av dessa 

icke-lokala bedöms ha sitt ursprung sydväst om Falbygden. Utifrån regional arkeologisk 

forskning har man ännu inte kunnat bedöma orsaken till mobiliteten bland ovanstående 

individer. Arkeologer har heller inte kunnat fastställa vilket kön som i högre grad uppvisar 

benägenhet för en permanent förflyttning. Möjliga bakomliggande mekanismer skulle kunna 

vara äktenskapsutbyten eller förflyttning av nötkreatur eller handel av människor. Att det 

härrör från äktenskapsutbyten baseras bland annat på data som visar att en betydande andel av 

de icke-lokala individerna var av kvinnligt kön, tillhörande ålderskategorin 17-25 år. Men 

utifrån rådande forskningsrön går det ännu inte att fastställa vilket kön som i högre grad bytte 

ort vid giftermål. Däremot visar benkemisk analys att flera av individerna är i åldern 17-25 

och därmed i relativt ung ålder. Detta kan vara tecken på ett framväxande fokus på jordbruket 

och dess följder. För att upprätthålla födotillgången till den växande befolkningen krävs 

fysiskt starka män och i en samhällsstruktur som i allt högre grad präglas av social konkurrens 

skulle tillgången till en sådan arbetskraft vara en statussymbol.  

 

Referensfynd av nötkreatur visar att 60 % har icke-lokalt ursprung och det skulle kunna 

betyda att de ingick i ett större regionalt nätverk för handel av boskap och kommunikation 

mellan människor i Falbygden.  Avslutningsvis konstateras att strontiumanalys är viktigt för 

mobilitetsstudier men enbart i kombination med andra isotopanalyser, för enbart så kan dess 

tillförlitlighet säkras.  
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9. Sammanfattning 

 

Den här studien undersöker strontiumanalys och dess tillämpbarhet för att studera rumslig 

mobilitet på lokal nivå i det som utgör Falbygden, Västergötland under Mellanneolitikum A. 

Aktuell forskning visar att 25 % av de undersökta kvarlevorna från regionen har icke-lokalt 

ursprung. Av dessa har 15 % sin härkomst från sydväst, med en beräknad räckvidd på 150-200 

km. Studien bekräftar att strontiumanalys är en användbar och viktig komponent för att få 

ökad förståelse för individen och dess mobilitetsmönster på lokal nivå. Strontiumanalys gör 

det möjligt att spåra proteinbaserad diet som lämnat sitt avtryck i ben genom kollagen och i 

tänder genom tandemaljen. Vanligen påträffas kvarlevorna på torra och skyddade platser, som 

i gånggrifter. Men de är också känsliga för yttre påverkan, bland annat från koldioxidutsläpp. 

Detta ändrar den geologiska sammansättningen i mineralerna som finns i marken och som i 

sin tur har negativ inverkan på isotopvärdet i det organiska materialet. För att förebygga detta 

belyser studien också vikten av att göra kompletterande undersökningar utifrån andra 

isotopanalyser, exempelvis svavel eller kväve. 

 Studien visar också att 60 % av de undersökta kvarlevorna av nötkreatur påvisar 

tecken på icke-lokalt ursprung och kan därför indikera på en mänsklig mobilitet. Överlag kan 

det sägas att mänsklig mobilitet i olika grad har förekommit men att det ännu inte går att 

bedöma kvarlevornas representativitet för hela regionens dåvarande befolkning. Därför kan vi 

inte heller med säkerhet bedöma mobilitetens omfattning eller orsakerna till dessa 

förflyttningar.  
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