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Abstract 

This thesis deal with three individual Pagophilus groenlandicus canin teeth from the location 

Asva, Estonia dating from the Late Bronze Age (here 700-900 B.C). The aim of this thesis is 

to find out whether the three harp seal individual was local or non-local to Asva and further if 

they were migrants from the Atlantic Sea. The teeth enamel are analysed for strontium 

isotopes using LA-ICP-MS and the result was compared against the strontium 87Sr/86Sr values 

in various rivers in the Baltic Sea. This is to see how the harp seal has migrated around in the 

Baltic Sea. By placing the 87Sr/86Sr values against the rivers, it may seem that the three harp 

seals were non-local and not from the Atlantic Sea.  
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1. Innledning  

Østersjøens klima og geologi forandret seg mye under store deler av Holocen (ca. 8000-3000 f.kr), på 

grunn av økende temperaturer fra global oppvarming etter siste istid (Harff et al. 2005:443). Under 

subboreal (3700 – 500 cal. f.kr) var temperaturforskjellene mellom sesongene veldig store. Med 

glovarme somrer og kalde vintre (Lepiksaar referert i Storå 2002a:50). I Estland hadde forandringene 

fra et tørt til fuktigere og kaldere klimaforandringene ført til oppdagelsen av nye jordbruksområder, 

blomstring av ulike tresorter og utviklingen av mosekledde områder i store deler av landet (Veski 

1998:101-102, Sperling 2014:19). Under bronsealderen nådde temperaturen sin høyde og dette hadde 

store konsekvenser for hele økosystemet. Spesielt for grønlandsselen og menneskene. Grønlandsselen 

har alltid vært en viktig ressurs for menneskene under forhistorisk tid, siden den gode prosentandel 

av selkroppen kunne utnyttes til så store deler i livet til menneskene. Både til mat, olje, klær og ulike 

redskaper. De arkeologiske sporene selene etterlater seg er skjeletter og tann materiale, som er gjort 

om til våpen, kammer eller smykker. Hvis det ikke var upåvirket av menneskets materielle 

kunnskaper. Dette er materialer som er vanlig å finne i husholdninger, graver eller som løsfunn. 

Derfor har det alltid vært et tema som har blitt forsket på, men det er ikke før det siste tiåret at det kan 

ses en økende forskning på de forskjellige selartene. En mulig årsak er nedgangen i en del 

selbestander i nord-atlanterhavet og Østersjøen de siste tiårene på grunn av de økende 

klimaforandringene, forurensing og menneskelig påvirkning (MacDonald et al. 1996:123). Men 

fortsatt er det er tema som har begrenset informasjon om grønlandsselene forhistoriske migrasjon og 

deres kontakt med menneskene fra denne tiden.  

 

Gjennom strontium analyse av selenes tann emalje, kan vi få informasjon om deres mobilitet. 

Emaljen er det best bevarte materialet det går an å studere, på grunn av høy mineraliseringsprosent 

(Hillson 1996:119). De er mindre utsatt for diagenesis (Willmes et al. 2016) og med andre ord er det 

enklere å oppdage de riktige strontium verdiene i materialet. Derfor kan det være nyttig å analysere 

sel tennene fra Asva i LA-ICP-MS, for å få en større forståelse av grønlandsselens bevegelser i 

Østersjøen. I tillegg få svar på om de var lokal eller ikke-lokale.  

 

Dette er en undersøkelse som har skapt nyttig informasjon som både zoologer, arkeologer og andre 

kan bruke i egen forskning, for å få en enda større forståelse av selene og menneskene under 

forhistorien. 

 

1.1 Formål, material og metode 
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Formålet med denne oppgaven er å få en større forståelse for selenes mobilitet i Østersjøen for å 

kunne svare på prosjektets hovedmål; 

Om grønlandsselene fra Asva, Estland under eldre bronsealderen var lokale eller ikke-lokale?  

Dette kan det gi ny informasjon om grønlandsselens livssyklus i Østersjøen. Noe som kan fortelle om 

hvordan ulike faktorer, var med på å påvirke valgene, beslutningene og handlingene til deres 

vandringer. I tillegg til å få en større forståelse for Asva kulturen, som skal ha vært et viktig 

knutepunkt for handel og utveksling under bronsealderen (Lang & Laneman 2007:60-63; Storå & 

Lõugas 2005:98). Dette svares på gjennom laserablasjon induktivt koblet plasma massespektrometer 

analyser (LA-ICP-MS) ved å se på strontium isotop nivået 87Sr/86Sr i de tre hjørnetenner fra noen av 

de siste grønlandsselene (Pagophilus groenlandicus) som levde i Østersjøen. Tennene ble analysert 

på Vegasenteret i Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm. Alle prøvene ble sammenlignet opp mot 

standarden, en haretann fra Skandinavien før analysen av hver enkelt tann. De endelige resultatene 

ble så sammenlignet opp mot tidligere publikasjoner av strontium 87Sr/86Sr verdiene fra Østersjøen.  

 

Canin tennene er fra ulike grønlandssel individer fra eldre bronsealder (900-700 f.kr) lokaliteten F på 

Asva, Estland. Under utgravingen av Lõugas fra 1965-66 og ukjent utgravingsleder i 2012.  

I denne undersøkelsen skal jeg svare på:  

• Hvilke konsekvenser klimaforandringene hadde for menneskene og selene under eldre 

bronsealder?  

• Hvilke faktorer (klima vektlegges) kan ha påvirket selene til å bli lokale eller ikke-lokale? 

• Kan laser ablasjon induktivt koblet massespektrometer analyse av tenner, gi en større 

forståelse av selenes mobilitet mønster? Hva forteller resultatet om grønlandsselens 

livssyklus?  

 

2. Grønlandsselen  

2.1 – Grønlandsselens biologi  

Grønlandsselen er en selart av selfamilien phocidae. De kan blir opp mot 170 cm lange og veie 130 

kg. En normal livslengde for denne selarten er ca. 30 år. De lever av fisk, reker og krill. Spesielt krill 

er en viktig del av deres kosthold. Selbestanden lever i kalde strøk ved vannstrømminger, med stor 

tilgang til isflak. Dette er fordi de er avhengig av is under formeringsperioden, for å føde ungene på 

isflak, under ungenes hårfellingsperiode og for hvile under jakt på havet (Haug & Bjørge 2010:49; 

King 1983; MacDonald et al. 1996:93-95,126).  
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De er sesongmessig migrerende art, som følger årstidene ettersom temperaturene forandrer seg. 

Under februar/mars fødes selungen i ishuler på isflak fra fastlandet. Her blir ungen diet og oppfostret 

i noen ca. to uker, før den blir forlatt for å klare seg på egen hånd. Så er det paringsperiode i vann, før 

de reiser til nordligere strøk mars/april. Her har de en faste periode, med unntak av hunselene som må 

bygge opp igjen energilagrene (spekk). Så migrerer alle sel aldergruppene til det nordlige sommer 

området, der de oppholder seg hele sommeren. Når høsten inntreffer reiser de tilbake til fastlandet for 

oppdrett (King 1983; Ronald & Dougan 1982; Sergeant 1991). 

 

2.2 – Selene i arkeologien  

Under forhistorisk tid levde grønlandsselen (Pagophilus groenlandicus), ringselen (Pusa hispida) og 

gråselen (Halichoerus grypus) av selfamilien phocidae i Østersjøen (King 1983; McDonald et al. 

1996; Storå 2001). Funn av grønlandssel opptrer fra mesolitikum til jernalderen i ulike grader. Det er 

noen funn fra slutten av mesolitikum, ulike steder i Østersjøen, derimot ikke i så store mengder at vi 

kan si at de hadde et permanent oppdrett. Ifølge Storå og Ericson (2004) var grønlandsselene 

permanente en gang under neolitikum (ca. 4000-1800 f.kr), på grunnlag av at den større andel av det 

sel bein i det arkeologiske materialet. Den mest intense perioden var under sub-boreal (3000-1000 

f.kr) (Sommer & Benecke 2003). Under bronsealderen snur dette og antall selbein minker. De dukker 

så opp igjen under jernalderen, men fortsatt i små mengder (Broadbent & Storå 2010; Storå & 

Ericson 2004; Storå & Lõugas 2005:102-104).  

 

Under bronsealderen forsvant store deler oppdretts grønlandsselbestand fra området. Tidligere 

forskere mente at det hadde sammenheng med en intens jakt under sommeren/høsthalvåret (når de 

drar til fastlandet). Men mange steder er jaktsesongen utvidet til flere sesonger. På grunnlag av 

grønlandsselen viktige ressurs for økonomien og leveforholdene, som de kunne bruke til klær, mat, 

olje og artefakter. Spesielt den første hvite pelsen til selungen, var en veldig ettertraktet vare for 

menneskene. På grunn av den begrensede perioden jegeren kunne få tak i pelsen (cirka to uker), ble 

den derfor sett på som det mest verdifulle. Derimot de siste tiårene har de funnet ut at det er mulig at 

hovedfaktoren som førte til at arten ble utdød i Østersjøen, var klimaforandringene (King 1983:94; 

Storå 2001).  

 

3. Mobilitet 

3.1 – Definisjon   
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Mobilitet er et viktig begrep i strontium analyser, for å svare på om dyr eller mennesker er lokale 

eller ikke-lokale. Med begrepet mobilitet menes dyr og menneskers evne til å bevege seg. Dette er 

individer og grupper som er i en stadig dynamisk bevegelse, uavhengig av tid og rom. Noen person er 

i stadig bevegelse, andre er bofaste og så har vi de personene som er mobile til de bosette seg for 

godt. Det er knyttet til begrepene lokal og ikke-lokale. Lokal er en person som er medlem av en 

permanent befolkning/gruppe, som er påvirket av de nære omgivelsene. I tillegg blir personen født og 

dør der. Uansett om individene har tatt utflukter fra området, er personen lokal. På motsatt side har vi 

de ikke-lokale (immigranter) som har vært en i mobilitets fase, der personen har flyttet på seg og 

intensjonelt bosatt seg et annet sted eller vandret store hele livet. Enten på grunn av frivillige eller 

ufrivillige faktorer (Pokutta 2013:114). 

 

3.2 – Menneskers og dyrs mobilitet: teori  

Det har blitt gjort mange undersøkelser på mobilitet det siste tiåret, som viser eksempler på lokale og 

ikke-lokale individer. Noe som ga bekreftelse på hypoteser eller skapte ny informasjon på området 

(Lugli et al. 2017; Wilhelmson & Ahlström 2015; Wilhelmson & Price 2017). Når det gjelder 

mobilitets studier på dyr, er dette noe mer begrenset (Villalba-Mouco et al. 2017; Thornton 2011; 

Balasse et al. 2002). Som nevnt tidligere er mobilitet menneskers og dyrs evne til å lett kunne flytte 

på seg fra et sted til sted. Det skjer på grunnlag av «dra og trekke faktoren» teorien utviklet av Lee 

(1966). Individene opplever vanskeligheter som tvinger de til å dra og at det er noe som frister dem 

til å reise, for eksempel et område med fruktbar jord eller et område som lover stor rikdom. Dette er 

et stort vendepunkt, som skaper både negative, positive og nøytrale faktorer både før selve reisen og 

når de har kommet til sin endelige destinasjon. Hvert individ reagerer ulikt på en slik situasjon ut ifra 

alder, kjønn, status, identitet og erfaringer. De forlater sitt gamle liv, for å skape et bedre liv et annet 

sted. Et skritt prosess (mobile) som foregår i flere faser over en lengre perioden. Hvis individene 

opplever for mange negative faktorer i en lokalitet, vil de fortsette å være mobile til de finner et sted 

med flere positive faktorer for dem (Lee 1966; Pokutta 2013:115, 170-175). Hvis det ikke er en del 

av deres biologiske oppførsel, for eksempel grønlandsselen.  

 

Kritikk av langdistanse migrasjon, er at vanligvis tar individer de gode mulighetene som er i 

nærheten. Til lengre migrasjonen er, til mindre informasjon har vi om området. Vi har et behov for 

trygghet og sikkerhet, som gjør at de vi går mot det kjente og forståelige (Pokutta 2013:115). Det er 

en del av vår natur. 
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3.3 - Migrasjonsteorier grønlandsselen  

Det er ulike teorier på når og hvorfor grønlandsselen immigrerte til Østersjøen under subboreal i 

Litorinahavfasen, en gang mellom 5000-4100 f.kr (Schmölcke 2008; Sommer & Benecke 2003; 

Storå & Ericson 2004:116).  

 

Den første teorien går ut på at de kom på grunn av at det ikke var nok mat i det atlantiske havet 

(Bennike et al. 2008) under de kaldeste periodene og de ble tiltrukket av den økende produksjonen av 

saltvannsfisk i Østersjøen som økte under Litorina havstadiet (Lepiksaar 1986 referert i Storå & 

Ericson 2004; Lõugas 1999). Med de kalde vintrene som produserte egnede forhold for is og det 

rådende saltvannsnivået, skapte dette perfekte forhold for at grønlandsselen kunne leve i Østersjøen 

(Storå 2002a:50).  

 

En annen teori er at grupper av migrerende grønlandsseler fra Nord-atlanteren kom under høsten for å 

etablere faste eller periodiske oppdrettskolonier i Østersjøen. Dette er mest sannsynlig de yngste 

selene på et til tre år og de som kom fra separerte grupper, siden de enda var i etableringsfase 

(Lepiksaar 1986 referert i Lõugas 1997; Lõugas 1998). Tidligere mente arkeologer at denne teorien 

om de faste oppdrettskolonier ikke kunne støttes fordi det enda ikke hadde blitt funnet skjeletter fra 

nyfødde grønlandsseler i Østersjøen (Lõugas 1997; Lõugas 1999). Men de det siste tiåret er dette 

funnet skjeletter av nyfødde grønlandsseler, som motvirker tvilen om at det ikke finnes 

oppdrettskolonier i Østersjøen (Lindqvist & Possnert 1997; Sommer & Benecke 2003; Storå 2002a, 

Storå 2002b). 

 

Begge teoriene er sannsynlige, på den ene siden er det mulig at grønlandsselen kom til Østersjøen på 

grunn av begge faktorene og andre faktorer som er ukjente for oss i dag. Migrasjon er en kompleks 

ustabil prosess med ulike positive, negative og nøytrale faktorer (Lee 1966), som er i stadig 

forandring uavhengig av tid og rom.   

 

4. Strontium  

4.1 – Strontium isotopene og geologi  

Strontium er en isotop som består av de stabile isotopene 84Sr (0,56%), 86Sr (9,87%) og 88Sr 

(82,53%), i tillegg til det radioaktive isotope 87Sr (7,04%) (Faure 1986). Dette er et sporgrunnstoff fra 

jordskorpa som varierer i alder og sammensetning ut ifra forfallet av 87Rb forekomsten. Ved å studere 

variasjonen i 87Sr/86Sr konsentrasjonen som kan variere fra 0,699 til 0,750, kan vi se på forandringer i 

diet, mobilitet mønster og det tropiske nivået i området (Frei 2013). Men for å få de riktige verdiene, 
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må resultatet sammenlignes opp mot små dyr fra området. Dette er fordi strontium verdiene deres er 

mer ensartet og de har de samme verdiene som mennesker. Det tas lett opp i bein og tann strukturen i 

alt levende, gjennom drikkevann, mat og støv partikler fra atmosfæren. I tillegg til kalsium, som har 

en lignende ionisk radius. På grunn av dette, kan strontium brukes som en erstatter for kalsium 

(Pokutta 2013:104-107; Price et al. 2002:117-122; Willmes et al. 2016). Men de er ulike når det 

gjelder hvordan kroppen håndterer det og hvordan de blir absorbert opp i kroppen (Bronner et al. 

2008:515).  

 

Strontium analyser brukes til å lokalisere noe til et geografisk område eller provins, se på utviklingen 

av mobilitet mønsteret og oppdage om individer er lokale eller ikke-lokale. Ulike geografiske 

områder kan ha en unik isotop signatur fra berggrunnen, og dette kan hjelpe oss å få en større 

forståelse av migrasjon, handel, utveksling og kulturelle forandringer i forhistorien (Frei 2015).  

 

4.2 – Problematikken rundt strontium analyser: Geologi og diagenesis 

De siste tiårene har flere forskere oppdaget problemer rundt bruken av strontium analyser. Price (et 

al. 2002) blant annet har oppdaget at strontium verdiene innenfor et lokalt geografisk område kan 

variere, både når det gjelder berggrunnen, jorden og ferskvannet. Sillen (et al. 1998) oppdaget dette 

gjennom en undersøkelse av ulike typer materialet på en radius på 15 km. Men dette er derimot 

undersøkelser som foregikk i en dal med en mangfoldig geologi. Hvis det hadde blitt tatt prøver, fra 

et område med lite variasjoner i geologien, hadde det mest sannsynlig ikke vært så store forskjeller i 

strontium verdiene. Samtidig viser Arnold (2000) undersøkelse at geologiens berggrunn kan være 

helt ulike, når gruvearbeiderne måtte bytte virksomheten til en annen gruve i samme området, som 

hadde en helt annen geologi. Om en undersøkelse foregår fra et område med varierende geologien, 

må de lokale variasjonene i strontium tas med i betraktningene.  

 

Diagenesis er et annet problem vi støtter på når det analyserer isotop verdiene i tenner og bein. Det er 

at stoffenes sedimenterering i berggrunnen forandrer seg fysisk, biologisk og kjemisk, noe som 

påvirker et organisk materialets bevaring. Isotop sammensetningen i materialet forandrer seg, og 

dette fører til at det nedbrytingen skjer raskere og analysene gir ikke de riktige verdiene fra området 

(Bronner et al. 2008; Galióva et al. 2010:195-197; Willmes et al. 2016). Når det gjelder emaljen vi 

skal analysere er den i liten grad utsatt for diagenesis i forhold til rotkanalen og dentin i tannen som 

lettere blir påvirket (Galióva et al. 2010:195-197). Til høyere prosenten av organisk materiale og 

redusert krystallstørrelse i mineralet, til høyere er sannsynlighet for at materialet blir utsatt for 

diagenesis (Price et al. 2002). I tillegg avhenger det av type jord, vann, det geografiske stedet, pH, 

temperatur og kollagen degraderings mikroorganismer (Lambert 1997:221). Men vi skal heller ikke 
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utelukke dette, siden det er eksempler på tenner som inneholder U, Th og Zn (Willmes et al. 2016). 

Noe som er et tegn på diagensis. 

  

4.2.1 – Sjøvann  

Det er også problematikk når det gjelder undersøkelser på marine dyr. Strontium verdiene som har 

blitt overført fra kalkstein til sjøvann holder seg stabilt på ca. 0,709 verden over (Faure & Powell 

1972; Pokutta 2013:104). Derfor er det ikke mulig å spore opp de nøyaktige bevegelsene til marine 

dyr, som bare spiser marint. På den andre siden er det mulig å se på dette gjennom 87Sr/86Sr verdien 

fra ulike elver. I tillegg kommer mennesker og dyr med en marin diett, ta til seg strontium verdien fra 

havet og ikke fra det lokale land området. De kommer til å ha en større 13C innhold, enn de med en 

diett basert på protein fra land. Det finnes altså ulike grader innenfor den marine og landlige diett. På 

grunnlag av det, er det nødvendig med andre isotop analyser for eksempel 18O for å avkrefte eller 

bekrefte dette. (Bronner et al. 2008; Eriksson 2016; Slovak & Paytan 2011). I tillegg til at resultatene 

sammenlignes opp mot det lokale terrestriske verdiene på stedet (Eriksson et al. 2013).  

 

5. Klima 

5.1 – Klimaforandringer Østersjøen  

Østersjøens havnivå og saltholdighet gjennomgikk store forandringer fra istidens slutt 12.500 f.kr til 

Litorina havfasen. Med flere faser, forandringer av vannets saltholdighet, havnivå og landskapets 

form. På slutten av Ancylus innsjø stadiet 8300-8100 f.kr økte saltholdigheten i Østersjøen på grunn 

av tilførelsen av saltvann fra Atlanterhavet, etterfulgt av Litorina hav stadiet markerte endringer. 

Dette førte gradvis til at grensen mellom saltvannet og ferskvanns kilden i Østersjøen, ble borte. 

Havet steg og saltholdigheten økte gradvis (Andrén 1999; Lõugas 1999, Storå 2001). Med den 

økende temperaturen og saltholdigheten spesielt under bronsealderen, blomstret plankton og 

fiskelivet. Noe som tiltrakk seg både sjødyr og mennesker (Broadbent & Storå 2010:19,29).  

Klimaforandringene kan ses i sammenheng med kaskadeeffekten, som kan ses på det samme som 

sommerfugl effekten. Det er at en liten effekt i et økosystem kan føre til store og flere alvorlige 

konsekvenser for et helt økosystem (Dantes-Torres 2015:457). Men en effekt kan skape mange ulike 

utfall, som påvirker miljøet og artene ulikt etter de positive, negative eller nøytrale faktorer. Dette 

kommer tydelig frem i hvordan forandringen i temperaturen, til slutt førte til alvorlige konsekvenser 

for grønlandsselene og menneskene. På den andre siden hadde det positive effekter for plankton og 

saltvanns fisker i Østersjøen (Segerstråle 1957 i Broadbent & Storå 2010:19).  
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5.2 – Konsekvenser for grønlandsselene  

De økte temperaturene førte til at isbreene smeltet, noe som negativt påvirket deres fødsel, amming 

og sikkerhet. Når isbreene smeltet påvirker dette også deres kosthold. Siden både en begrenset 

tilgjengeligheten og sammensetningen av matressursene, førte til at de aktivt måtte tilpasse seg de 

biologiske forandringene av temperatur forandringene. Noen klarte å tilpasse seg dette og andre 

måtte gi tapt. Dette medførte en økt konkurranse om de gjenværende ressursene mellom arten og med 

andre arter. Konsekvensene av klimaforandringene førte til at mange seler ble tvunget til å forlate sitt 

habitat og immigrere til nye områder, med tilgjengelighet av isflak (Haug 2010:49-50). Altså et mer 

utfordrerende liv for å overleve, før grønlandsselen nesten ble utdødd fra Østersjøen under eldre 

bronsealder. 

 

Morfologiske undersøkelser på selbein, viser en nedgang i beinstørrelsen gjennom å sammenligne 

baltiske forhistoriske bein opp mot moderne bein fra Atlanterhavet og neolittiske lokaliteter fra 

Jettböle (Schmölcke 2008:238). Dette ble oppdaget av Storå og Lõugas (2005). Det ble også 

oppdaget at det meste av beinene kom fra yngre seler. Størrelse skal også ha sammenheng med 

selenes seksuelle modenhet, fruktbarhetsnivå, miljøvariasjoner og hvor god mattilgangen er. Når det 

skjer en forandring i selens reproduksjon, kan dette ses ved at befolkningsstørrelsen minker. Dette er 

blant annet gjennomført gjennom undersøkelser av grønlandsseler på 1950 til 1970 tallet, der dette 

kom tydelig frem (Bowen et al. 1981; McKenzie et al. 2007). Eldre seler med en høyere seksuell 

modenhet skaper vekst i sel befolkningen, derimot de yngre selene skaper nedgang i størrelsen 

(Sergeant 1973).  

 

En annen konsekvens av klimaforandringene er dårligere fruktbarhet. McLean (1986) har en teori om 

at varmen fra de store temperaturforskjellene reduserte fruktbarheten til selene og embryonal død 

skjer lettere (starten av foster stadiet). Dette skjer gjennom at selhunnen bruker blodet til å avkjøle 

kroppen og dette fører til at blodflommen til embryoet blir redusert. Oksygen, vann, næring og 

hormoner er livsviktige stoff for fosteret utvikling, og siden det kommer i reduserte mengder vil ikke 

fosteret vokse normalt. Dette er altså grønlandsselens evolusjonelle tilpassing til klimaforandringene. 

 

5.3 – Konsekvenser for menneskene  

Med klimaforandringene måtte de tilpassingen sine økonomiske og sosiale system. For å holde oppe 

økonomien var det enda viktigere enn før, å få et godt jaktutbytte på sel. På grunn av selens nedgang i 

størrelse, førte dette til en intens jakt. Det er mulig at jegerne drepte et høyere antall seler og selenes 

reproduksjon klarte ikke å holde seg på samme nivå som antallet som ble drept. Nedgangen gjorde til 
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Figur 1: Tannens oppbygging 

(Hillson, S. 2005:9). 

at selene hadde et mindre antall seler å forplante seg med og innavlen førte til en høyere prosent av 

embryonal død. I en tid når grønlandsselen hadde nok med å overleve klimaforandringene 

(Broadbent & Storå 2010). Dette viser at kontakten mellom dem ble mer intens, derimot uten 

forståelse for hverandres overlevelse i økosystemet.  

 

Et økende havnivå og klimaforandringer (Harff et al. 2005:443) kan ha ført til en større mobilitet, på 

grunn av en større og raskere forandring av miljø. Dette førte til at de kan ha ble tvunget til å migrere 

oftere fra lokalitet til lokalitet, på grunn av en større sårbarhet mot det de ikke kunne kontrollere og 

tilpasse seg. Noe som også førte til en raskere spredning av ulike kulturer, tanker og ideer (McLeman 

& Smit 2006). På den andre siden førte de økende temperaturene, til perfekte forhold for utviklingen 

av jordbruket. Det er mulig at for eksempel bosetningene på Asva til slutt ble forlatt, på grunn av at 

det ikke lengre gikk an å leve av marin jakt. Men siden Asva hadde for dårlige forhold for å bare 

kunne leve av jordbruket, måtte de flytte til et annet område med gode forhold for kultivering (Lang 

& Laneman 2006; Veski 1998:104).  

 

6. Material og arkeologisk setting 

6.1 – Tennenes oppbygging og struktur 

Tenner er et mineralisert vev materiale. Vevet er inndelt 

inn i emalje, dentin og sement (se figur.1). Vevingens 

material komponenter, forteller om hvor godt de kan 

bevares. Emaljen består av ca. 95 % uorganisk materiale 

(hydroxyapatit), 4 % vann og 1 % organisk materiale. 

Dentin nedbrytes fortere på grunn av en større grad av 

organisk materiale. Den består av 70 % uorganisk materiale 

og 20 % organisk materiale. Sementen er den delen av 

tannen, som først nedbrytes. Den består av 45 % uorganisk 

materiale, 33 % proteiner der det meste består av kollagen 

(organisk materiale) og 22 % vann (Nikita 2017:56-57).  

 

Alle tenner er inndelt inn i en krone øverst og rot del nederst. Der bare kronen er synlig. Dentin er det 

første som formes (Nikita 2017:56-58). Dette skjer gjennom at odontoblasts cellene former dentinet 

lagvis nedover mot roten. Det første dentinet som blir formet er primær dentinet (del av pulp) og det 

andre er sekundær dentinet, som blir tannens endelige dentin. Formeringen av emaljen skjer så på 
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samme måte, bare at det er ameloblast cellene som utfører det. Til slutt formes sementen (Hillson 

1996:9; Turner-Walker 2008:10). 

 

Emaljen er den best og enkleste bevarte materialkomponenten. Dette er på 

grunn av den høye mineralisering prosenten. Tann formasjonen av de ulike 

lagene starter i look stadie (cap stage) når dental papilla mesenkym celler 

danner den senere delen av dentinet og pulpen. Emaljedelen dannet av epitel 

cellene, former så et look over dentinet. Under neste steg i bjelle stadiet 

(bell stage), løses epitelcellelagene seg etter kronen. Dental papilla 

omgjøres til odontoblast celler og danner det første dentin laget (Hillson 

1996:113-119).  

 

Så blir epitelcellene omgjort til ameloblast, som består av en matriks og modnings fase. Under 

matriks fasen blir emaljen dannet av amelogenin og blir krystallisert. Prosessen skaper prisme 

mønstre i tannstrukturen, gjennom at krystaller fra ulike retninger møtes og legges oppå hverandre. 

Det dannes tre ulike hovedmønstre, som viser hvordan ameloblast cellene gikk sammen. Dette 

danner det første kuppelformede emaljelaget, som er starten av individets liv og den eldste delen av 

emaljen. Ettersom årene går, foldes det flere emaljer lag på utsiden. Det siste emalje laget som blir 

dannet, viser det eldre individets diett og migrasjon. Så kommer modnings fase der amelogenin blir 

erstattet med apatite (Hillson 1996:113-119,177-179). 

 

Emaljen i tennene har ulike strukturer som følger biologiens rytme ettersom den utvikler seg. 

Krysstrimmel (cross striations) er mørke og lyse bånd, som går på tvers fra lavt høyre til høyt venstre 

på prisme mønstrene i tannen. Dette er lag som skapes daglig av ameloblasten. Brune bånd av retzius 

(brown striae of retzius) er brune vekst linjer, som går diagonalt gjennom emaljen. Hver linje 

produseres i faste mønster i kroneregionen. De deler inn i linje og bånd stria. Linje stria er tynne 

linjer som er plassert nært toppen av kroneoverflaten. Bånd stria er brede bånd, som finnes i de større 

delene av kronen (Bromage et al. 2009; Hillson 1996:119-124). Bromage (et al. 2009) undersøkelse 

av de brune vekst linjene, viser at det er en sammenheng mellom når og hvor de skapes. Dette er 

knyttet til individers kroppsstørrelse. Små dyr har korte intervaller mellom de brune vekst linjene, 

derimot store dyr har en lengre avstand mellom når intervall linjene skapes. I tillegg skal en økning 

av lagenes størrelse, være knyttet selens økende størrelse og en tidligere seksuell modenhet (Lockyer 

1999). Altså ved å undersøke de ulike båndene i emaljen som er knyttet til en viss tidsperiode, kan vi 

finne ut mer om personen diett, helse og mobilitet under emaljens formasjon. Dette er fordi emaljen 

Figur 2: Laginndeling 

av emaljen, fra innerst 

til utover (Hillson 

1996:122). 
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Tabell 1: Informasjon om de tre canin tennene, fra de tre ulike sel individene som 

analyseres. 

vil holde seg stabil og ikke bli påvirket at ytre påvirkninger etter at emaljen er ferdigutviklet. I tillegg 

kan vi se på hvordan dette har påvirket dyrets størrelse.  

 

6.2 – Canin tennene  

Tannsettet til grønlandsselen består av til sammen fem 

fortenner (incisors), to hjørnetenner                                                               

(canin) og ti kinntenner (premolar). Materialet består av tre 

canin seltenner, fra tre ulike grønlandsseler (Phoca 

groenlandica). Seal037 og seal038 er fra utgravingen i Asva 

utført av Lõugas i 1965-66. Seal039 er fra samme området, 

men derimot fra utgravingen i 2012. Materialet er i god 

stand, med unntaket av at seal039, som har et kutt til midten 

av roten. Når det gjelder størrelsen, er både seal037 (2,74 

cm) og seal038 (2,60cm) ca. 2,5 cm lange. Seal037 er 

derimot ca. 0,5 cm mindre, altså 2,13 cm lang. 

 

Hjørnetennene har blitt formet allerede under foster stadiet, 

derfor er det mulig gjennom undersøkelse av emaljen å se på om moren har forandret habitat 

gjennom tiden hun gikk gravid. Dette gjøres gjennom å se på forandringene i strontium 

konsentrasjonen (Glykou et al. in prep). 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

Analyse 

nr.  

Kolleksjons 

nr. 

Lokalitet 

og år for 

utgraving 

Firkant 

og dybde  

Boks nr. Selart Tann 

enhet 

Seal 

037 

AI-4366 Asva 1965 12/q  70-

80 cm 

22 Phoca 

groenlandica 

Caninus 

høyre 

overtann 

Seal 

038 

AI-4366 Asva 1965 13/t  80/90 

cm  

36 Phoca 

groenlandica 

Caninus 

venstre 

overtann 

Seal 

039 

AI-7065 Asva 2012 Luu 268 1 Phoca 

groenlandica 

Caninus 

høyre 

overtann 

Figur: 3: Tannstrukturen av seltennene 

innenfor Phoca, som tilhører familien 

phocidae. Både over og underside. 

Canin tennne er de lengste på hvert 

bilde (Hillson, S. 2005:68). 
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Figur 4: Topografisk kart over Østersjøen, med 

Asva lokaliteten lokalisert (google maps © 2017: 

redigert av forfatter).  

 

6.3 – Asva  

Asva er en befestet bosetningslokalitet, lokalisert i 

Estland sørvest på øyen Saaremaa. Under 

bronsealderen var bosetningen lokalisert ved 

strandlinjen, som viser deres nære kontakt til havets 

ressurser. Arkeologiske utgravinger i området 

foregikk hvert tiår fra slutten av 1930 tallet til 

slutten av 1960 tallet (Lang & Laneman 2006:85), i 

tillegg til det siste tiåret. Det ble lokalisert tre 

kulturlag der to av de var fra eldre bronsealder. 

Kulturlag 2a (900-700 f.kr) der tennene skal ha blitt 

funnet har bestått av en steinfestning, hus 

konstruksjoner og ildsteder. Gjennom analyser av 

området oppdaget de at lokaliteten har hatt en 

intens metallproduksjon, med både bronse støpning 

og metall herding (Lang & Laneman 2007:60-63; 

Storå & Lõugas 2005:98). Noe som er uvanlig for 

samfunnene i dette området. Siden metallartefakter 

i Estland under bronsealder og før-romersk 

jernalder var veldig begrenset. På den andre siden 

skal halvparten av alle metallgjenstander i Estland 

ha blitt funnet ved øyen Saaremaa, der Asva er 

lokalisert (Hackens et al. 1992).  

 

Dette var også et samfunn som levde av jordbruk, fisking og jakting på sel (Lang 2006:85). Spesielt 

grønlandsselen var et populært jaktbytte. Lõugas (1999) og Storå (2002a) Undersøkelser om fiskene 

og selene fra Asva og mange andre Estlandske lokaliteter, viser at grønlandsselen ble jaktet på mye 

mer enn de andre selartene under bronsealderen. Dette gjelder blant annet også funn fra Ajvide, 

Gotland og Åland (Lepiksaar 1986 referert i Storå 2002a; Storå 2002b) 

 

Det er mulig at plasseringen av husene på Asva fra 900 til 700 f.kr, kan fortelle om hvordan de taklet 

klimaforandringene. Husene skal ha vært plassert i retningen sør-øst, vest og nord-øst (Lang & 
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Laneman 2007:63). Altså er husene plassert mest mot øst-vest. Dette er den beste retningen for å 

skjerme seg mot solen. På den andre siden, hvis det hadde vært veldig kaldt på denne tiden, hadde de 

plassert seg mot solen, for å utnytte den mest mulig. Samtidig var de plassert sånn at de fikk den 

sterkeste vinden, for å avkjøle seg mot den sterkeste varmen (Webley 2008:57). Dette kan tyde på at 

menneskene tok beviste valg, for å tilpasse seg klimaforandringene av et varmere klima under denne 

perioden. 

 

7. Metode 

7.1 - LA-ICP-MS 

LA-ICP-MS er en isotop og sporelementanalyseteknikk (Galióva et al. 2010), som ble introdusert i 

1985. Den kan analysere både organiske og uorganiske materialer, både i gass, flytende og fast form 

(Fricker & Günther 2016; Pollard et al. 2011). Altså analyse på alle mulige materialer. 

 

Hovedfaktoren for valg av en slik metode er at det er et sporelement teknikk (Galióva et al. 2010) 

som kan ta flere prøver samtidig på kort tid, analysere små prøver og at teknikk forårsaker veldig små 

skader på materialet. Dette er bare mulig å se med et mikroskop. Den krever også veldig lite 

førbehandling av prøven, unngår kontaminering og kan analyse prøver som består av flere lag av 

materialer (Golitko 2016; Heitland & Köster 2012; Lewis et al. 2014:174; Orellana et al. 2013). Det 

er en teknikk som gir kontrollerte, homogene, nøyaktige, følsomme og stabile resultater. På den 

andre siden er dette en analyseteknikk som har høye investerings og driftskostnader, noe som gjør at 

mange utgår å bruke metoden (Heitland & Köster 2012). I tillegg er den liten egnet for analyse av 

større materialer. Dette er på grunn av at prøven må ha en vis størrelse for å passe inn i 

ablasjonscellen. Når materialet er for stor, må det tas flere prøver for å få en fullstendig analyse 

(Fricker & Günther 2016; Pollard et al. 2011).  

 

7.2 Stegene i LA-ICP-MS analysen 

Dette er en forklaring av LA-ICP-MS metoden, som besto av i alt syv steg. For å få en større 

forståelse av hvordan prosessen foregår.  

1. Prøvene blir renset med etanol (C2H5OH) og tilpasset i hver sin celle i prøveholderen på 

10*10 cm.   
2. De blir plassert i ablasjonscellen (LA) som fylles med helium, det optiske mikroskopet 

fokuserer på området som analyseres.   

3. Prøven blir bestrålt med en ESJ-NWR193 PRI, som foregår i form av linjer. Det er mellom 

16-22 prøvelinjer på hver tann. Prøvetakingen begynner fra toppen av tannen og fortsetter 
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Figur 5: Prosessen i LA-ICP-MS. Figur fra (Orellana 2013:3). Forklaring ovenfor 

(Fricker & Günther 2016; Orellana et al. 2013:2-4, Pollard et al. 2011).  

mot cervix. Pri-ablasjons laseren tar bort det øverste laget på alle delene som er fokusert, så 

bestråler ablasjon laseren linjene og dette resulterer i en frigjøring av element ioner. Helium 

gassen med partiklene, fører prøvene videre til NuPlasma II multi-cellector ICP-MS der argon 

blir tilført. 

4. Induktivt koplet plasma (ICP) måler hvordan energinivået i den ioniserte gassen faller, for å 

kunne bestemme grunnstoffet. Molekylene blir oppvarmet av argon plasmagass på mellom 

800-1000˚C, noe som fører til molekylene først blir atomisert og så ionisert. 

5. Ionene går gjennom en kjegle vakuum i to til tre stadier, der de blir utsatt for ulike typer 

trykk, til den kommer til et fotonstopp. Her ble det negative ladde ionene og nøytronene 

ekstraheres.  

6. De positive ionene sendes til massespektrometeret (MS) delen, der de bombarderes med store 

mengder elektroner. Dette fører til at ionene med lik atommasse tiltrekkes av hverandre og de 

ulike ionene blir da enkelt gjenkjent. Så separere MS elementene og materialene fra 

hverandre, ut ifra ionemasse referansesystemet i databasen. 

7. Så ble prøvene sendt til detektoren der det endelige resultatet blir analysert gjennom å se på 

ionenes atommasse. I dette tilfelle måles strontium og rubidium isotopene.  

 

 

7.3 - Krevende faktorer i laser ablasjon 

Kurvede prøveoverflater gjør det vanskelig for laser ablasjon å kunne analysere. Dette er på grunn av 

laseren problemer med å fokusere på området som skal analyseres. Til mer buet for eksempel en sel 

tenn er, til vanskeligere blir det å gi nøyaktige resultater. Derfor blir det unngått å ta prøver fra 

områder, som er duett (Schmitt et al. 2017). Dette var en faktor vi møtte ta hensyn til i denne 

undersøkelsen.  

 

Laser ablasjon klarer ikke å skille 87Sr og 87Rb, siden de isobarisk overlapper hverandre (Copeland et 

al. 2008:3188). Før var det ikke mulig å skille dem, men nå går dette ved å bruke en 

kalibreringsmetode som sammenligner prøven opp mot en eller flere standarder. Dette er ved å se på 
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Figur 6: Resultatet over prøve Seal037, som ble tatt på 

Vegasenteret. Y-aksen viser 87Sr/86Sr strontium nivået og 

x-aksen viser hver linje fra emaljen, fra øverst til nederst av 

emaljen.  

de interferensfrie isotopene der de ikke er like, i samme isotop gruppe for å kunne klare å skille 

atommassene i 87Sr og 87Rb fra hverandre (Lin et al. 2016).  

 

8. Resultat 

Tre canin tenner fra tre ulike Phoca groenlandica individer ble analysert av LA-ICP-MS. De ble alle 

sammenlignet opp mot standarden i haretannen, som har en verdi på 87Sr/86Sr 0,70985 (Schmitt et al. 

2017) Det ble tatt mellom 16 til 22 laser ablasjonslinjer fra hver tannemalje, for å se på utviklingen 

av strontiumverdien 87Sr/86Sr. Dette er for å se på hvordan grønlandsselen har flyttet på seg gjennom 

landskapet. 

 

Seal037 

På emaljen til Seal037 ble det tatt 16 linjer, med laser ablasjon. Linjene viser en begrenset spredning, 

med unntaket av høydestigninger på linje 4,12 og 16 (se figur.6). Linje 6 og 7 har samme verdi på 

87Sr/86Sr 0,70996, som viser at selen oppholdt seg her lengre enn på de andre stedene. 87Sr/86Sr 

laveste verdi er på 0,70980 og den høyeste verdien er på 87Sr/86Sr 0,71024. 

 

Seal038 

0,7080

0,7090

0,7100

0,7110

0,7120

0,7130

0,7140

0,7150

0 5 10 15 20

8
7

S
r
/8

6
S

r

Linje nummer

S037



 

16 
 

Figur 7: Resultatet over prøve Seal038, som ble tatt på Vegasenteret. 

Y-aksen viser 87Sr/86Sr strontium nivået og x-aksen viser hver linje 

fra emaljen, fra øverst til nederst av emaljen.  

 

På emaljen til Seal038 ble det tatt 19 linjer, med laser ablasjon. Dette på grunnlag av emaljens 

størrelse. Linjene viser store spredninger, med fire varierende høydestigninger på linje 2, 4, 12 og 17. 

I tillegg til linje 9, som skiller seg litt ut med en tydelig nedgang (se figur.7). Ikke noe tydelig 

mobilitet mønster, på grunnlag av de store variasjonene i linjene. 87Sr/86Sr laveste verdi er på 

0,70957, noe som er den eneste verdien under 87Sr/86Sr 0,7100. Den høyeste verdien er på 87Sr/86Sr 

0,71173. 

 

 

 

Seal039 

På emaljen til Seal039 ble det tatt 22 linjer. Linjene viser store spredninger, med fem varierende 

høydestigninger på linje 4, 6, 9, 15 og 22. Spesielt linje 15 og 22 skiller seg ut, med den plutselige 

høydestigningen (se figur.8). I forhold til Seal038, har Seal039 grønlandsselen en mer tydelig 

mobilitet mønster i linjene. På grunnlag systemet med tre små stigninger og så to høye stigninger. I 

tillegg har den en større forskjell mellom den høyeste og laveste 87Sr/86Sr verdien. Seal038 derimot 

har den et mer uforutsigbart mønster. Den har den høyeste 87Sr/86Sr variasjonsbredden, med den 

laveste på 87Sr/86Sr 0,70977 og den høyeste på 87Sr/86Sr 0,71298.  
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Figur 8: Resultatet over prøve Seal039, som ble tatt på Vegasenteret. 

Y-aksen viser 87Sr/86Sr strontium nivået og x-aksen viser hver linje 

fra emaljen, fra øverst til nederst av emaljen.  

 

 

 

 

Figur 9 (se nedenfor) viser hvordan de tre ulike grønlandssel individene har flyttet på seg, på 

grunnlag av ulike 87Sr/86Sr verdier. Siden de alle har forandringer i 87Sr/86Sr verdien, viser dette at de 

flyttet flere ganger fra et område til et annet (Price et al. 2001:596). Altså et tegn på mobilitet. De har 

derimot tre helt ulike mobilitetsmønstre. De største likhetene er mellom Seal037 og Seal039, med to 

like strontium verdier på 87Sr/86Sr 0,71024 og 0,70996 under ulike tider av emalje formasjonene. I 

tillegg til at de begge har flere like verdier i hver sin 87Sr/86Sr tabell. Seal038 og Seal039 har også en 

lik verdi på 87Sr/86Sr 0,71089. Forskjellene mellom prøvene kommer tydeligst frem i verdiforskjellen 

mellom høyeste og laveste 87Sr/86Sr verdi. Seal037 på 0,00055, Seal038 på 0,00216 og Seal039 på 

0,00321. Til større avvik i strontium verdiene, til en større grad av mobilitet (Galiova et al. 

2010:195). I lyset av dette har Seal039 den høyeste graden av mobilitet.  

 

 

 

 

 

 

0,7080

0,7090

0,7100

0,7110

0,7120

0,7130

0,7140

0,7150

0 5 10 15 20 25

8
7

S
r
/8

6
S

r

Linje nummer

S039



 

18 
 

 

 

 

9. Diskusjon 

Ifølge LA-ICP-MS resultatene av 87Sr/86Sr i de tre ulike grønlandssel canin tennene, har de alle 

ulike mobilitets mønstre i Østersjøen (se figur.9). Seal037 tar korte reiser innenfor kjente farvann, 

seal038 har et mer uforutsigbart mønster og seal039 tar noen korte turer før de lange reisene. Alle 

individene har verdier som ekskluderer et utspring i Atlanten.  

For å få et klarere bilde på deres mobilitet i Østersjøen og om de var lokale eller ikke-lokale, går jeg 

ut ifra strontium undersøkelser, som viser 87Sr/86Sr verdiene fra ulike steder i Østersjøen (Glykou et 

al. in prep; Löfvendah et al. 1990). Faktorer som påvirker selenes bevegelser er gode steder for 

oppdrett og områder med god mattilgang for mating. Dette er kystområder i nærheten av eller ved 

ferskvannskilder fra fastlandet, med enkel tilgang til mat. Positive faktorer som fører til reiser til 

andre områder (Lee 1966).  

 

Ved å plassere strontium verdiene ved de ulike elvekildene i Østersjøen, trer et tydelig mønster frem. 

De er alle samlet i Baltic proper som er plassert i den sørlige delen av Østersjøen. Et område med et 

høyt Sr innhold og lavt 87Sr/86Sr nivå (Andersson et al. 1992; Löfvendah et al. 1990). Seal037 linje 

nr. 12 på 87Sr/86Sr 0,71035 passer opp mot elven Oder (se figur.10) på 87Sr/86Sr 0,71046 (Löfvendah 

et al. 1990). Seal038 linje 4, 87Sr/86Sr 0,71122 og 11, 87Sr/86Sr 0,71115 i har like verdier opp mot 
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Figur 9: Resultatet av Seal 037, 038 og 039 i samme figur.  
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Figur 10: Kart over elvene i baltic proper, med utgangspunkt i 
87Sr/86Sr verdiene, som diskuteres i teksten. Blå er 87Sr/86Sr < 0,7100, 

grønn 0,7100-0,7199 og oransje 0,7200-0,7299. © Glykou et al. in 

prep (Andersson et al. 1992; Löfvendahl et al. 1990). Med egne 

redigeringer. 

elven Nybro å på 87Sr/86Sr 

0,71113 (Glykou et al. in 

prep; Löfvendah et al. 

1990). Linje 1, 87Sr/86Sr 

0,71049, linje 8, 87Sr/86Sr 

0,71039 og linje 16, 

87Sr/86Sr 0,71058 passer 

opp mot elven Oder på 

87Sr/86Sr 0,71046 

(Löfvendah et al. 1990). 

Så har vi linje 9, 87Sr/86Sr 

0,70957 opp mot elven 

Vistula på 87Sr/86Sr 

0,70940-952 

(Löfvendah et al. 1990; 

Palmer & Edmond 

1989). Seal039 linje 21, 

87Sr/86Sr 0,71052, linje 9 og 17 begge på 87Sr/86Sr 0,71047 kommer fra elven Oder (Löfvendah et al. 

1990). I tillegg til linje 15, 87Sr/86Sr 0,71298 opp mot elven Verkeån på 87Sr/86Sr 0,71300 (Glykou et 

al. in prep; Löfvendah et al. 1990). Dette er på grunnlag av lignende strontium verdier fra elvene i 

området, som består av en blanding av fersk- og saltvanns kilder. Det er denne blandingen som 

skaper variasjonene i 87Sr/86Sr fra de ulike områdene (Andersson et al. 1992; Löfvendah et al. 1990). 

For å få en mer nøyaktig plassering, trenger vi flere strontium undersøkelser fra Østersjøen. Noe som 

er krevende, på grunn av den geografiske variasjonen i strontium verdiene enkelte steder (Price et al. 

2002) og at verdien også kan matche med et annet område (Wilhelmson & Ahlström 2015:40). 

Derimot varierer dette ut ifra områdets geologiske mangfold.   

 

Det de alle har til felles er strontium verdiene fra elvene Oder og Vistula i Tyskland/Polen. Seal037 

og seal039 har to like strontium verdier (87Sr/86Sr 0,70996 og 0,71024) mulig fra to ulike steder i 

Polen. Det er mulig at grønlandsselen kanskje hadde en felles oppdretts lokalitet her under eldre 

bronsealder, for eksempel i Rzucewo der det har blitt funnet store mengder sel bein. Spesielt fra 

grønlandssel (Storå 2001:17,25). Dette er på grunnlag av at store deler av linjene som ble analysert er 

knyttet til elvene Oder og Vistula.  
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Spørsmålet er om dette er sesongmessige vandringer eller migrasjon, som begge er en del av deres 

oppførsel. Grønlandsselen er et flokkdyr, der migrasjon livssyklusen skifter fra is, vann og land 

gjennom året. De har et fast mønster med at alle reiser nordover for å samle seg under 

sommerhalvåret og for en mating, før de migrere sørover under høst/vinter halvåret for oppdrett. Men 

tidspunktet for migrasjon kan forandres, avhenger av hvordan temperaturene påvirket klima (King 

1983; Ronald & Dougan 1982). For at det kan defineres som en migrasjon må det være en reise fra et 

område til et annet, for å bosette seg fast eller bo der midlertidig en periode (Wilhelmson & Ahlström 

2015:31). Resultatene viser at de tre grønlandssel individidene har en høy mobilitet, der de hele tiden 

flytter på seg mellom regionene og ikke var stabile på samme området. Hvis vi ser på de store linjene 

(se figur 9), kan det se ut som de i gjennomsnitt hadde tre til fire lengre sesong migrasjoner. Noe som 

stemmer opp med deres sesongmessige vandringer. Seal037 og seal39 har også strontium verdier 

som viser at de kom tilbake til samme sted, noe som ikke er normalt hvis de bare migrerte. Når det 

gjelder seal038 reiste de til mye av de samme områdene, derimot til flere forskjellige lokaliteter i de 

samme områdene. I lyset av dette kan deres mobilitet, ses på som sesongmessige vandringer som er 

en del av deres oppførsel og livssyklus.  

 

Det at ingens strontiumverdier i analysen kan knyttes til Asva eller Estland området (se figur.10), kan 

det tyde på at alle de tre grønlandssel individene er ikke-lokale. Men på den andre siden, er ikke dette 

sikkert, siden det ikke er noen 87Sr/86Sr analyser fra Asva eller området i nærheten. De nærmeste 

verdiene området kan sammenlignes opp mot er elven Dvina/Daugava som renner ut i Gulf of Riga. 

Mg/Ca og Sr/Ca variasjonene på et sted vil vise hvilken type berggrunn elven har (Löfvendahl et al. 

1990:321). Lave verdier av Mg/Ca og Sr/Ca tyder på en berggrunn bestående av karbonatmineraler 

(eksempel kalk), noe geologien i Latvia og Estland består av. Dette støttes også opp av Daugava 

elvens i Latvia lave 87Sr/86Sr 0,7090 til 0,7070 (Faure 1986; Löfvendahl et al. 1990:323; Palmer & 

Edmond 1989). Hvis de for eksempel ser på verdiene til elvene Nybro å og Verkeån i Sverige. Har 

elvene de laveste Mg/Ca (0,64 og 0,49) og Sr/Ca (2,6 og 2,2) verdiene. I tillegg til et relativt lavt 

87Sr/86Sr (Löfvendahl et al. 1990:318,321). Et lavt Mg/Ca som i dette tilfelle tyder på et lavt saltnivå 

(Ferguson et al. 2008) og 87Sr/86Sr. Eksempelet ovenfor stemmer også når det gjelder Gulf of Riga 

lave saltnivå på 0,5 til 2,0 psu (Practical Salinity Unit = g/kg) (Kotta et al. 2008) og lave 87Sr/86Sr 

0,7090, som er en del av ferskvannkilden fra Daugava elven. Noe som tyder det på en lavt Mg/Ca 

nivå i området. I lyset av Asva karbonatmineral geologien (Mg/Ca og Sr/Ca) og ikke de alt for store 

variasjonene i strontiumverdiene fra berggrunnen i et område (Andersson et al. 1992:467; Glykou et 

al. in prep; Löfvendah et al. 1990), kan vi anta at Asva har lignende verdier med Daugava elven i 

Gulf of Riga. Ifølge dette har også Asva en 87Sr/86Sr 0,7090-0,7070.  
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Hvordan canin tennene til slutt havnet i Asva er uvisst. Det kan ha vært gjennom handel, jakt eller 

gjennom kulturelle forbindelser. Men siden det er funnet så store mengder av sel bein på Asva 

(Lõugas 1999; Storå 2002a), er jakt den mest sannsynlige teorien. Glykou (2014) undersøkelse av 

jakt og kuttmerker på sel-bein, tyder på at jegerne hadde ulike teknikker for de forskjellige selartene. 

Teknikkene og når de ble drept forteller om at jegerne tok utnytte av selenes migrasjons oppførsel og 

at de visste hvilket habitat området selenes oppholdt seg til de ulike årstidene. Jegerne fra Asva tok 

utnytte av dette og må ha reist blant annet til kystområdet utenfor Polen for å jakte på grønlandsselen 

under mating og paringsperioden. Grunnlaget til menneskenes lange reise, var at de på forhånd måtte 

ha hatt informasjon om området og positive fordelene de fikk av å reise til området (Lee 1966; 

Pokutta 2013:115). Informasjon det er mulig de fikk fra lokalbefolkningen i Polen, gjennom handel. 

Både i Asva (Lang & Laneman 2007:62-63) og Polen, skal metallproduksjonen vært en viktig del av 

deres økonomi. Dette viser også i hvor stor grad klimaforandringene må ha påvirket menneskene på 

Asva. De må ha vært for å holde oppe økonomien og for å overlevesom de dro ut på så lange 

vandringer.   

 

Derimot på grunn av undersøkelsen av de tre sel tennene, er det begrenset hvor mye vi kan fortelle 

om grønlandssel funnene fra Asva, siden analysen bare viser en liten del av befolkningen. Andre funn 

og strontium analyser fra øyen Saaremaa kan gi helt andre resultater. I senere undersøkelser, burde 

resultatene undersøkes opp mot flere tenner og bein fra området. Det hadde også vært interessant å 

undersøke den mulige kontakten mellom menneskene i Asva og Polen, gjennom DNA analyser, 

material studier og flere strontium analyser.  

 

10. Konklusjon 

Hovedmålet med denne undersøkelsen var å finne ut grønlandsselene fra Asva, Estland var lokale 

eller ikke-lokale og om de kan ha kommet i fra Atlanteren. Dette har blitt utført gjennom strontium 

analyse i LA-ICP-MS av emaljen på tre ulike canin tenner, fra tre ulike individer. Strontium dataene 

kan indikerer at det er muligheter for at seal037, seal038 og seal039 var ikke-lokale. 87Sr/86Sr 

verdiene fra emalje linjene, stemte opp mot elvene Vistula, Oder, Nybro å og Verkeån i baltic proper 

sørlige Østersjøens nedbørsfelt. Derimot har vi ingen 87Sr/86Sr verdi som kunne støttes opp mot 

hverken vannkilder i Saaremaa eller Estland. Ingen av 87Sr/86Sr verdiene tyder på at selene har sitt 

utspring ifra Atlanteren. Resultatet bekrefter grønlandsselens mobilitetsoppførsel, som er en del av 

deres livssyklus. Migrasjonen kom av klimaforandringer som skapte en kaskadeeffekt i grønlandssel 

bestanden, noe som fikk alvorlige konsekvenser Østersjøens habitat.  



 

22 
 

 

Det opptrer derimot noen forskjeller i deres mobilitets mønster, når det gjelder avstanden og lengden 

på hver vandring. Seal037 har tatt flere korte turer i samme området. Seal038 har et veldig varierende 

mønster med både korte og lengre turer. Seal039 har flere korte vandringer, før de lange 

migrasjonene. Vandringer som kan ses i sammenheng med de positive, nøytrale og negative 

faktorene, som påvirket seal037, seal038 og seal039, ulikt etter kjønn, miljø, erfaringer, muligheter 

og begrensinger de hadde (Lee 1966).  
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Kart over Østersjøen og Saaremaa øyen i Estland, figur 4. Google maps. 
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12. Vedlegg 

Sample Line 
Number 

sampling 
time 
(sec) 

87Sr/86Sr 2SE prop. 
2SE1 

87Rb/86Sr 2SE Total Sr-
Beam (V) 

037 1 53 0,71020 0,00012 0,00016 0,000968 0,000050 2,59 

037 2 56 0,71007 0,00010 0,00013 0,001605 0,000116 2,56 

037 3 60 0,70991 0,00010 0,00013 0,000899 0,000040 2,17 

037 4 75 0,71018 0,00010 0,00013 0,000737 0,000027 1,85 

037 5 50 0,71011 0,00010 0,00013 0,000744 0,000048 2,23 

037 6 68 0,70996 0,00009 0,00012 0,000724 0,000030 2,26 

037 7 69 0,70996 0,00008 0,00011 0,000782 0,000044 2,42 

037 8 89 0,70991 0,00008 0,00011 0,000653 0,000028 2,33 

037 9 120 0,70989 0,00007 0,00010 0,000680 0,000019 2,21 

037 10 120 0,70998 0,00006 0,00008 0,000583 0,000017 2,30 

037 11 116 0,70993 0,00006 0,00008 0,000608 0,000019 2,81 

037 12 95 0,71035 0,00007 0,00010 0,000667 0,000030 2,42 

037 13 112 0,71015 0,00007 0,00009 0,000479 0,000015 2,72 

037 14 114 0,70976 0,00006 0,00008 0,000625 0,000040 2,96 

037 15 103 0,70980 0,00007 0,00009 0,000704 0,000032 2,74 

037 16 103 0,71024 0,00008 0,00011 0,001001 0,000048 1,75 

 

038 1 47 0,71049 0,00029 0,00039 0,00306 0,00012 0,67 

038 2 51 0,71089 0,00027 0,00036 0,00291 0,00016 0,68 

038 3 66 0,71069 0,00016 0,00021 0,00163 0,00006 1,01 

038 4 75 0,71122 0,00017 0,00023 0,00215 0,00010 0,86 

038 5 105 0,71088 0,00016 0,00021 0,002287 0,000087 0,78 

038 6 103 0,71097 0,00020 0,00027 0,002708 0,000078 0,64 

038 7 109 0,71077 0,00017 0,00023 0,002472 0,000058 0,73 

038 8 94 0,71039 0,00022 0,00029 0,002683 0,000090 0,59 

038 9 75 0,70957 0,00025 0,00034 0,002528 0,000079 0,66 

038 10 69 0,71090 0,00023 0,00031 0,002378 0,000084 0,68 

038 11 75 0,71115 0,00026 0,00035 0,002982 0,000092 0,60 

038 12 73 0,71173 0,00023 0,00031 0,002295 0,000068 0,73 

038 13 82 0,71023 0,00014 0,00019 0,001635 0,000054 0,98 

038 14 93 0,71004 0,00011 0,00015 0,001309 0,000039 1,27 

038 15 94 0,71010 0,00013 0,00017 0,001668 0,000054 1,08 

038 16 80 0,71058 0,00020 0,00027 0,00179 0,00014 1,22 

038 17 68 0,71137 0,00019 0,00025 0,00280 0,00033 1,04 

038 18 57 0,71094 0,00018 0,00024 0,00197 0,00010 1,01 

038 19 62 0,71063 0,00021 0,00028 0,00252 0,00013 0,97 
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Sample Line 
Number 

sampling 
time 
(sec) 

87Sr/86Sr 2SE prop. 
2SE1 

87Rb/86Sr 2SE Total Sr-
Beam (V) 

039 1 43 0,71021 0,00019 0,00025 0,00243 0,00013 1,25 

039 2 68 0,71024 0,00016 0,00021 0,002067 0,000056 1,11 

039 3 89 0,71013 0,00013 0,00017 0,002141 0,000052 1,20 

039 4 92 0,71034 0,00014 0,00019 0,002294 0,000078 1,16 

039 5 91 0,71017 0,00014 0,00019 0,002184 0,000072 1,24 

039 6 82 0,71081 0,00019 0,00025 0,00283 0,00014 1,16 

039 7 84 0,70977 0,00011 0,00015 0,002003 0,000054 1,50 

039 8 87 0,71000 0,00014 0,00019 0,00226 0,00012 1,34 

039 9 88 0,71047 0,00013 0,00017 0,00258 0,00024 1,29 

039 10 57 0,71031 0,00013 0,00017 0,00180 0,00005 1,40 

039 11 60 0,70984 0,00012 0,00016 0,00222 0,00010 1,40 

039 12 72 0,71034 0,00010 0,00013 0,00214 0,00010 1,54 

039 13 94 0,71036 0,00010 0,00013 0,00214 0,00016 1,75 

039 14 92 0,71123 0,00013 0,00017 0,00196 0,00012 1,79 

039 15 64 0,71298 0,00014 0,00019 0,00141 0,00012 2,21 

039 16 94 0,71089 0,00010 0,00013 0,00204 0,00046 1,83 

039 17 101 0,71047 0,00009 0,00012 0,00201 0,00012 1,97 

039 18 103 0,70996 0,00008 0,00011 0,001367 0,000048 1,82 

039 19 115 0,70997 0,00006 0,00008 0,000873 0,000022 2,36 

039 20 105 0,70987 0,00008 0,00011 0,001038 0,000034 2,13 

039 21 62 0,71052 0,00011 0,00015 0,001163 0,000038 1,90 

039 22 52 0,71176 0,00011 0,00015 0,001051 0,000033 1,88 

  

 

 


