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Abstract 

 

An analysis of 6 ceramic shards from the Viking Age town Birka was performed by use of 

Gas Chromatography-Mass Spectrometry. A new interpretation of a previously analyzed 

material, was performed by analyzing the raw data from 18 ceramic shards. The total of 26 

ceramic shards will together form a material base that is used to study the vascular use in an 

urban environment from the Viking Age. The result of the analysis is used to compare five 

different parts of Birka with each other, in order to investigate whether there are differences 

or similarities in pottery use. The results show that residues of animals are most common in 

all premises. It is also possible to note that fish have been cooked both in the Garnison area 

and at Stadsvallen. 
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1. Inledning 
 

 

Förståelsen av ett samhälle kan utvidgas genom studiet av mat eftersom det alltid har varit ett 

grundläggande behov för människan. Matvanor och mat kan ha starka kulturella kopplingar 

och kan användas för att visa på samhörighet och olikheter mellan individer och grupper av 

människor i ett samhälle (Isaksson 2000:7) För att undersöka människans matvanor kan man 

närma sig området på olika sätt. Ett av dem är att undersöka lipidrester i keramik. Lipider 

extraheras ur proverna med hjälp av lösningsmedel. Ett prov kan innehålla hundratals olika 

föreningar. Dessa behandlas kemiskt och analyseras sedan med gaskromatografi-

masspektrometri (GC-MS). Gaskromatografen separerar de olika ämnena så att de når fram 

till masspektrometern ett i taget och mäter halten av ämnena och genererar samtidigt 

masspektra som kan användas för att identifiera ämnena i fråga.  

 

Den vikingatida handelsstaden Birka har, baserat på de arkeologiska fynden, delats in i olika 

områden där livet troligtvis kan ha skiljt sig åt för människorna som levde där. Genom att 

utföra lipidanalys på keramikskärvor som hittats i de olika områdena så kan det gå att 

konstruera en bild av hur kärlen har använts och om det finns variationer mellan de olika 

områdena.   

 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att studera kärlanvändningen i en urban miljö under vikingatiden 

genom att utföra lipidanalyser på ett antal keramikskärvor från Birka. Ytterligare information 

hämtas från ett tidigare analyserat material från Birka, utfört av Joakim Frostne 2002, där en 

förnyad analys av data kommer att utföras. Tillsammans utgör den samlade informationen ett 

materialunderlag som gör det möjligt att se och jämföra de olika fyndplatserna och undersöka 

hur kärlanvändningen sett ut och om kärlanvändningen skiljer sig åt. Uppsatsens 

frågeställningar blir följande: 

 

 

• Finns det organiska rester i keramiken som ska analyseras? 

 

• Går det att hitta fler organiska komponenter i det tidigare analyserade materialet 

genom att använda vetandet om organiska lämningar som inte fanns tillgängliga 2002?  

 

• Hur ser kärlanvändningen ut på de olika fyndplatserna?  
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1.2 Fyndplatserna 

 

I samband med utgrävningar av Stadsvallen i Birka på Björkö, våren 2018 under ledning av 

Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid 

Stockholms universitet, så hittades en mängd föremål, bland annat 18 stycken 

keramikskärvor. De 6 keramikskärvor som ska analyseras valdes ut redan i fält. Nedan följer 

en kartläggning och beskrivning av varje skärvas fyndkontext.  

 

 

 

Tre av skärvorna, nr 2, 5 och 6, 

hittades inom ruta 7 i lager 22. 

Enligt lagerbeskrivningen tillhör 

rutan Svarta jorden och 

beskrivningen av lagret säger att 

sanden var humös med inslag av 

grov sand och lera.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. SV-profilritning av R7, L22. (Ritning: Calleberg 2018) 

 

 

Skärva nummer 1 och 3 hittades i lager 11 i ruta 10. Enligt lagerbeskrivningen tillhör även 

denna ruta Svarta jorden och lagret beskrivs som humös sand med inslag av grov sand.  

 

 

Figur 2. Profilritning R10-11, L11. (Ritning: Calleberg 2018) 
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Skärva nummer 4 hittades i anläggning 2, ruta 3. Enligt beskrivningen av anläggningen 

hittades skärvan i ett stolphål med mycket kol.  
 

 

Figur 3. Planritning av A2, R3. (Ritning: S. Kalmring) 

 

 

Enligt ritningarna från utgrävningen så framkommer det att 5 av skärvorna kommer från 

svarta jorden och en skärva från en anläggning precis i nivå med stadsvallen.  

 

 
 

Figur 4. Översiktsbild av rutorna med pilar som pekar ut fyndplatserna (Ritning: S. Kalmring med 

pilar utsatta av författaren). 

 

 

 

1.3 Fyndplatserna för det tidigare analyserade materialet  

 

Tidigare analyser har utförts av Joakim Frostne år 2002 och består av 18 keramikskärvor från 

fyra olika lokaler på Birka. 14 av de 18 keramikskärvorna kommer från garnisonsområdet och 

hittades i samband med Lena Holmquists utgrävningar 2001. De övriga fyra skärvorna 

kommer från ett lager som tillhör ett långhus vid stadsvallen och hittades i samband med en 

utgrävning 1988-1989, även den utförd av Lena Holmquist.   
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Figur 5. Karta över långhuset, med prov utmärkta (Frostne 2002:8). 

 

 

 

 
 

Figur 6. Karta över garnisonen, visande Hallhuset, Smedjan samt Hus2, med prov utmärkta (Frostne 

2002:8). 
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2. Mat i Sverige under vikingatid 
 

Arkeologiska fynd tyder på att det mest vanligt förekommande köttet (som konsumerades) var 

biff, men fläsk och fårkött skulle också ha varit viktiga. Fanns det tillgång till öppet vatten så 

var fiske ett alternativ för att fylla upp skafferiet (Serra & Tunberg 2013:9–12). Några av de 

vanligaste grönsakerna skulle ha varit baljväxter (grå ärtor och bondbönor), kål, rovor och 

purjolök. Rovor och kål var troligtvis en huvudingrediens i den dagliga dieten i södra 

Skandinavien. Grönsakerna skulle ha ansetts utgöra en grundläggande ingrediens men de 

användes även för att bidra till en mer varierad smak. Olika örter som användes för att krydda 

maten skulle ha varit senapsfrön, dill, kummin, koriander och andra örter som fanns 

tillgängliga vid den tiden (Serra & Tunberg 2013:16f). 

 

Mjölkprodukter var ett annat viktigt tillägg för intaget av protein och energi. Mjölk var 

troligtvis ingenting som dracks färskt utan användes istället för att tillverka smör och ost, eller 

surades så den kunde hålla. Mjölken kom vanligtvis från vanliga mjölkdjur, som nöt, får och 

get. Smör, tillsammans med späck, märg och ister, skulle ha varit den huvudsakliga källan av 

fett för matlagning, möjligen kompletterade med oljan från lin, oljedådra eller hampa. Senare 

under medeltiden så användes smör inte endast till matlagning utan som en krydda, främst för 

fisk (Serra & Tunberg 2013:14). 

 

 

Konservering av livsmedel 

 

Rökning, torkning och syrning var de viktigaste tillvägagångssätten för att se till att maten 

kunde bevaras efter skörd och slakt. Förutom dessa metoder så kan salt ha använts. Salt skulle 

ha varit en exklusiv produkt men ändå finnas tillgänglig att inskaffa i norden (Serra & 

Tunberg 2013:18). Att speka betyder att torka eller röka rått kött, fläsk eller fisk på ett sådant 

sätt att det skapas en lufttät hinna omkring. Den råa smaken och lukten försvinner och ersätts 

av lukt- och smaknyanser som är karakteristiska för det mognade eller spickna köttet. I nyare 

tid har även salt ingått i spekningsprocessen, men det är inte en nödvändig ingrediens 

(Pedersen & Widgren 1998:393). Man vet inte säkert hur vanligt det var att använda salt i 

Norden under järnåldern, men man vet att det under yngre bronsålder och tidigaste järnålder 

bröts avsevärda mängder salt i de stora gruvorna i Hallstatt och Durnberg i Mellaneuropa. Det 

är tänkbart att saltet även fanns med bland varorna som fraktades längs med handelsrutterna 

norrut till Skandinavien. I Sverige kan salt ha utvunnits genom att man kokade havsvattnet 

utmed västkusten. Det finns dock ingenting i det arkeologiska materialet som tyder på 

saltextraktion från denna period (Serra & Tunberg 2013:18). Tångaska kan också ha använts 

som salthaltig krydda (Pedersen & Widgren 1998:392f). Syrning är en mycket gammal metod 

för att förhindra att födoämnen blir skämda och ruttnar. Detta gäller såväl kött som fisk och 

mjölk och säd. Syrade livsmedel få en förlängd hållbarhet och gynnar människans 

matsmältning (Pedersen & Widgren 1998:394). Den vanligaste metoden för att konservera 

kött och grönsaker skulle ha varit genom torkning. Genom att torka kött och grönsaker under 

kontrollerade former, kunde man se till att maten inte försämrades (Serra & Tunberg 

2013:18f). En årlig slakt skulle innebära att det mesta av köttet på bordet troligtvis skulle ha 

varit rökt, torkat, saltat eller preserverat på något sätt. Färskt kött skulle ha ansetts vara något 

som intogs vid en festmåltid. Därtill så kan man tänka sig att köttet vanligtvis var uppdelat i 

små bitar för att ge balans till en måltid, snarare än att köttet serveras i stora stycken som 

basen för måltiden (Serra & Tunberg 2013:13). 

 

 



9 

 

Sätt att tillaga mat  

 

Under vikingatiden förändrades sättet att tillaga mat efter hand som ny teknik togs i bruk. 

Viktiga nyheter var den roterande handkvarnen, ugnen och det laggade kärlet. Under äldre 

järnålder lagades maten på härdar och i kokgropar, både inomhus och utomhus. Kokgroparna 

användes som en slags ugn, där kött och fisk packades in i stora gröna blad, fuktad näver eller 

liknande och lades ner i gropen mellan glödheta stenar från en härd, under ett tätt lager av jord 

och torv. Under vikingatiden/yngre järnåldern upphörde användandet av kokgropar och 

istället användes grytor och kittlar, samt stekpannor och stekspett i allt större omfattning 

(Pedersen & Widgren 1998:390ff). De mest troliga tillagningsmetoderna för grönsaker skulle 

ha varit kokning, bakning eller syrning. Traditionen av att syra grönsaker med mjölksyra är 

troligtvis ett väldigt gammalt sätt att se till att grönsaker bevaras under en längre tid (Serra & 

Tunberg 2013:17). 

 

Hjärtat i de vikingatida långhusen utgjordes av härden. Förutom att vara en källa för värme 

och ljus, så var härden också den huvudsakliga platsen för matlagning. Där kokades maten i 

stora och små kittlar och kärl, grönsaker hackades, rätter avsmakades och justerades och rötter 

bakades i askan. Man kan tänka sig att många av människorna skulle ha försökt att hitta en 

ursäkt för att pausa vid elden för att få lite värme, skvaller och ett litet smakprov av det som 

tillagades. Att koka maten skulle ha varit den vanligaste matlagningstekniken, där safter och 

fett från det som tillagas, bibehålls i högre grad än vid andra matlagningstekniker. Detta var 

viktigt när tillagning av de torkade livsmedlen, baljväxter, spannmål och kött, skedde. 

Tillagningen av grytor, gröt och kanske eventuellt såser skedde troligtvis i kärl av keramik 

eller täljsten. De stora kittlarna av järn användes troligtvis endast för kött och inslagna 

grönsaker (Serra & Tunberg 2013:22f). Enligt Sierra så kan man anta att den vanligaste 

matlagningsmetoden i Birka var kokning. Det mesta kokades förmodligen i keramikkärl men 

kanske även kittlar av metall eller kärl i täljsten (Serra & Tunberg 2013:144).  
 

 

3. Birka 

 
Birka ligger på ön Björkö och är ett av Sveriges mest omfattande fornlämningsområden. Det 

innefattas av ca 3000 gravhögar och gravar, befästningsanläggningar i form av en stadsvall 

och en borganläggning. Till detta tillkommer det ca 6 hektar stora området som kallas för 

Svarta jorden, där jorden är sotsvart och full av rester av forntida bebyggelse. Lokala namn 

har indikerat på gamla hamnanläggningar och nedslagna pålrader utanför stranden har 

upptäckts och uppfattats som skydd för insegling i hamnområdena (Ambrosiani 2013:7). 

 

Birka inrättades under den andra halvan av 700-talet bredvid en liten vik på den västra sidan 

av ön Björkö och var en av de första urbana bosättningarna i regionen. Staden existerade 

mellan mitten av 700-talet och slutet av 900-talet och fokuserade på handel och hantverk. Vid 

samma tid etablerades liknande platser längs kusten av Östersjön (Holmquist 2016:35). 

Gravfynd från Birka och dess intilliggande områden visar på en vidsträckt, intensiv handel. I 

fynden inkluderas pärlor, päls, textiler, smycken, livsmedel osv. Det inkommande råmaterialet 

bearbetades ofta på plats i Birka, där skinn och päls gjordes om till pälsföremål, metaller som 

brons och silver användes för att tillverka smycken och kammar tillverkades av horn och ben. 

Varorna distribuerades vidare och vissa kom senare att hamna i gravar, inte bara i Sverige 

utan även andra platser som tillhörde Birkas handelsnätverk. (Wigh 2001:19). Baserat på 

gravarna på ön så tror man att Birka, vid sin höjdpunkt, hade ett invånarantal på ca 900 
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invånare (Wigh 2001:16ff). De områden som krukskärvorna hittats i beskrivs nedan för att få 

en inblick i de olika platserna och den kontext som skärvorna kommer ifrån.  

 

 

 
 

Figur 7. Visar Birkas position i det vikingatida handelsnätverket. 

 

 

3.1 Stadsvallen 
 

Den bebyggda ytan bestod till huvuddel av en stadsboplats, Svarta jorden, som omgärdades av 

en stadsvall som omsluter nästan 12 hektar. Den idag synliga ca 450 meter långa stadsvallen 

består av 7 segment med öppningar emellan dem, där vissa ska ha fungerat som ingångar 

under Birkas huvudperiod. Den norra sektionen av stadsvallen leder in i en hamnbukt, känd 

som Kugghamn. Den södra sektionen slutar abrupt. Fynd av nitar från olika platser indikerar 

att stadsvallen var en enad konstruktion genom hela sin längd och ska ursprungligen ha varit 

1000 meter lång. Resultat från utgrävningar har visat att vallen var en välplanerad 

konstruktion som bestod av en dubbel mur med sten och jord mellan dem (Holmquist 

2016:36f). Till en början var den av små dimensioner men med en bastant struktur i form av 

en palissad eller annan slags trävägg. Under sent 800-tal – tidigt 900-tal så blev stadsvallen 

förstärkt och förlängd och anslöts till fornborgen (Hedenstierna-Jonson 2016:28). Stadsvallen 

skapade en tydligt markerad avgränsning mellan stadsområdet och den kringliggande 

landsbygden och var viktig för att kunna garantera en säker byteshandel, samt övervaka 

besökare i staden och upprätthålla ordning. Den användes för både intern och extern kontroll, 

det var viktigt att kunna skilja invånare från besökare (Holmquist 2016:38).  

 

 

3.2 Svarta jorden 
 

Birkas stadsområde, Svarta jorden, har fått sitt namn baserat på dess svarta jord som består av 

stora mängder kol, aska och annat avfall från forntida bebyggelse (Ambrosiani 2013:7). 

Svarta jorden var boplatsen för Birkas invånare och utgjorde även huvudområde för stadens 

handel och produktion. Det var ett reglerat område av produktion men även av de aktiviteter 
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som tillhörde vardagslivet (Hedenstierna-Jonson 2016:30). Originaltomterna från grundandet 

av staden var utplacerade solfjäderformade mönster och området angränsar till hamnområdet. 

Spåren från husen visar att husen hade takbärande väggar som indikerar på en ny era i 

byggkonstruktion och som skiljer dessa stadshus ifrån andra utgrävda hus i Birka. Denna nya 

typ av hus kan även hittas i inlandet, men troligt var att kunskapen utvecklades i Birka för att 

sedan spridas vidare. Andra sorters byggnader har påvisats i samband med utgrävningen av 

stadsvallen under ledning av Lena Holmquist, som avslöjade mer traditionella långhus. Detta 

har tolkats som bostäder för den högre nivån av eliten då de var upphöjda på terrasser längs 

stadsvallen, ovanför stadens lukter och myller (Hedenstierna-Jonson 2016:28). Det är endast 

en liten del av Svarta jorden som har blivit undersökt men resultaten hittills visar att det fanns 

en variation i strukturen med olika byggnader och aktiviteter som tillhört specifika platser. 

Bosättningen förändrades över tid med perioder av expansion och nedskärningar 

(Hedenstierna-Jonson 2016:28). Enligt Lena Holmquist (2016) så går svaret till stadens 

ursprung att söka bland stadens långhus som var placerade på terrasser längs stadsvallens 

väggar. Dock har endast ett långhus på en av de ca 15 terrasserna blivit utgrävt (Holmquist 

2016:37f). 

 

  
 

Figur 8. Björkö med Birka och dess områden (Karta av: Hedenstierna-Jonson 2006:47). 

 

 

3.3 Garnisonen 
 

Garnisonens sista fas etablerades i mitten av 900-talet och ligger på en sluttning ner mot 

Mälarens strand precis utanför Borg. Sluttningen har gjorts mindre brant med hjälp av 

terrasser och Garnisonen är taktiskt placerad för att blockera vägen från stranden upp till 

borgen. Skyddad av steniga klippor på båda sidor gav det en bra utsikt av det kringliggande 

vattnet. Det angränsande området var ytterligare skyddat av en träpalissad som sträckte sig 

från kusten runt hela bosättningen. Områdets möjliga militära prägel föreslås av den rikliga 

mängden vapen och rustningsdelar som det mest framträdande draget bland de vikingatida 



12 

 

lämningarna. På området fanns en stor byggnad med en hall-liknande karaktär, en smedja, en 

cistern för vatten samt ett antal mindre byggnader med olika funktioner. Fyndmaterialet är 

omfattande och innefattar vapen, personliga tillhörigheter och lyxartiklar (Bergström 2007:48, 

Hedenstierna-Jonson 2016:28f, Holmquist 2016:41). 

 

Smedjan på området innehöll minst fyra ässjor där aktiviteten verkar ha varit intensiv. De 

viktigaste uppgifterna var troligtvis att reparera vapen och det arkeologiska materialet 

indikerar på en produktion av knivar, samt amuletter i järn föreställande Tors hammare 

(Hedenstierna-Jonson 2006:51). 

 

Fyra av de fem synliga terrasserna har blivit helt eller delvis utgrävda och på den mest 

omfattande terrassen finns lämningarna av en stor byggnad med hall-karaktär som mäter 19x9 

meter. Med ena kortsidan vettande ut mot vattnet och de välvda långväggarna har 

perspektivförskjutningen sannolikt inneburit att hallen på avstånd framståtts som betydligt 

större än den verkligen var. Taket ska ha vilat på tre bastanta stolppar som skapade ett stort 

öppet rum. Fyndfördelningen indikerar byggnaden varit uppdelad i två rum utan en fast 

skiljevägg men med en eldstad i varje rum. Den västra har sannolikt endast fungerat som ljus 

och värmekälla, medan det runt den östra har påträffats en stor mängd kraftigt fragmenterade 

ben vilket visar att matlagning har skett vid denna. Den östra delen av byggnaden ska ha 

fungerat som förråd, där omfattande fynd av vapen och andra objekt hittats. Utifrån den 

generella frånvaron av keramik samt härdarnas konstruktion antas dock även den östra härden 

främst ha tjänat som belysning och värme snarare än matlagning (Hedenstierna-Jonson 

2006:51f, Bergström 2007:50). 

 

Enligt de arkeologiska fynden som blivit bestämda som personliga objekt så har storleken på 

den permanenta styrkan i Garnisonen blivit uppskattad till ungefär 40 stycken. Dessa fynd 

tillsammans med osteologiskt fyndmaterial kan indikera att dessa individer levde inom 

Garnisonens område året runt och kan då sägas vara professionella krigare (Hedenstierna-

Jonson 2006:61). Professionella krigare blev kompenserade genom att deras grundläggande 

behov tillgodosågs, som mat och logi samt vapen och hästar. Detta kompletterades även av 

belöning för deras handlingar som ofta var lyxvaror som erhölls genom tributer och 

plundringar (Hedenstierna-Jonson 2006:33). På garnisonens område råder en avsaknad av 

gårdsrelaterade verksamheter och det finns inga direkta spår efter djurhållning, med undantag 

för slakt. Spår av övrig matproduktion, inklusive större ekonomibyggnader och mera allmänt 

hushållsrelaterade föremålskategorier, saknas generellt. Garnisonen hade en egen brygga i 

direkt anslutning till området vilket kan innebära tillförseln av dagligvaror till Garnisonen 

kom utifrån och inte från själva stadsområdet, även om det senare dock varit möjligt 

(Bergström 2015:57). Dock går det att konstatera att en viss matlagningsaktivitet har skett 

inom garnisonens område, eftersom de 14 keramikskärvor som analyserats av Frostne har 

visat sig innehålla organiska lämningar efter mat (Frostne 2002).  

 

 

4. Tidigare forskning om kost på Birka  
 

Det har tidigare gjorts ett antal analyser som berör kosten i Birka. Av dessa inkluderar bland 

annat osteologiska undersökningar, växtmakrofossilanalyser samt isotopanalyser av 

skelettmaterial. Tillsammans så bidrar de olika metoderna till en bredare uppfattning om 

kosten på Birka. Metoderna kompletterar varandra och fyller i de luckor som de enskilda 

metoderna lämnar öppna.  
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4.1 Djurhållning i Birka  

 

En viktig komponent av det arkeologiska materialet är benen från djur som kan berätta om det 

dagliga livet för människan, förhållandena för hur djurhållning fungerade samt hur lantbruk, 

fiske och jakt var organiserat (Wigh 2001:135). Bengt Wighs avhandling från 2001 är en 

osteologisk analys av 600 kg benmaterial från de 6 ton ben som hittades i samband med 

utgrävningarna år 1990–95 av/i Svarta jorden. Avhandlingen belyser hur djurhållning, 

köttproduktion, handel av livsmedel samt hur köttkonsumtion kunde se ut i Birka och avslöjar 

att en förändring av köttkonsumtionen skedde under vikingatiden i Birka och dess inland. Det 

analyserade benmaterialet från Birka visade att majoriteten bestod av nötkreatur, gris och 

får/get (som är svåra att skilja åt i många fall) och utgjorde tillsammans 92,3% av det 

analyserade benmaterialet. Under denna period var detta den vanligaste sammansättningen av 

boskap för de flesta bosättningar (Wigh 2001:55). 

 

Björkö är en relativt liten ö om man ser till förhållandet mellan det antal slaktdjur som skulle 

ha behövts hållas på ön för att räcka till mat för stadens invånare. Man kan anta att ett litet 

antal grisar och kanske även getter rörde sig fritt i staden. Det kan även ha funnits plats för en 

liten hjord med får någonstans i omgivningen, dock är detta ingenting som analysen av 

benmaterialet kan bekräfta. Med detta i åtanke så kan man anta att majoriteten av de djur som 

konsumerats i Birka har importerats på något sätt från inlandet. Dock har nog några djur 

hållits temporärt i staden strax inför slakt (Wigh 2001:56). 

 

Vid analysen av benmaterialet från nötkreatur så visade det sig att en stor andel av materialet 

består av delar från djuret som har en liten andel kött, vilket kan indikera att majoriteten av 

nötkreaturen slaktades i staden. Om slakten hade utförts utanför staden med syfte att 

transportera de köttrika delarna till stadens invånare så hade inte dessa magra/köttfattiga delar, 

som kranier och fotben (falanger), synts i lika stor utsträckning i materialet. Det skulle i så fall 

stämma överens med logiken att det enklaste sättet att transportera köttet till Birka skulle vara 

att föra in djuret levande i staden. Dock togs det mesta av slaktavfallet om hand för att 

användas till produktion inom diverse områden, så det kan vara möjligt att dessa delar 

hämtades tillsammans med köttet om slakten utfördes på en annan plats. Kontexten av 

benfynden i Birka och slaktmetoden antyder dock på att materialet speglar de lokala 

slaktresterna (Wigh 2001:58).  

 

Djurhållningen i Birkas omgivningar fokuserade på mjölkproduktion. Benen visar att djuren 

som kommit till Birka var kor av mogen/långt gången ålder och att detta indikerar på att de 

varit uttjänta mjölk- eller arbetsdjur från gårdar i inlandet. Grisbenen är de vanligaste 

benfynden från Svarta jorden och majoriteten kommer från unga grisar, dvs yngre än 2 år. Vid 

jämförelse med andra platser har det visat sig att grisarna i Birka slaktades vid en något yngre 

ålder än på de andra platserna. Majoriteten av de grisar som konsumerades i staden hölls 

troligtvis lokalt, så en förklaring till den tidiga slakten kan vara att staden inte hade plats nog 

för grisarna att växa sig större (Wigh 2001:139f).  

 

Materialet av fågel och fisk kommer från utgrävningar gjorda år 1969–71 och har bara delvis 

blivit undersökta. I materialet från utgrävningarna gjorda år 1990–95 har endast en liten del av 

fiskbenen analyserats men inte fågelbenen alls. Av de ca 100.000 fågelbenen från Hjalmar 

Stolpes utgrävning av Svarta jorden så kommer ca 70% från vilda arter och de flesta av de 

identifierade fågelbenen är sjöfåglar. Fågeljakt var troligtvis en viktig komponent för att fylla 

på matförrådet i Birka. I materialet finns även höns och gäss som troligtvis hölls frigående i 
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Birka. Vid utgrävningar har ben från dessa två blivit funna tillsammans med fragment av 

äggskal. Ägg och levande fjäderfä fågeldjur kan även ha blivit importerade från inlandet till 

staden (Wigh 2001:132f). 

 

Fisk var en viktig del av dieten i Birka men enligt Wigh så är det nästan omöjligt att fastställa 

de proportioner av stadens matintag som bestod av fisk. De flesta identifierbara arterna är 

lokala runt Birka men det förekommer även ”främmande” fiskar som exempel stör. Ur 

materialet så kan man urskilja en förändring i konsumtionen av fisk som ska ha skett under 

900-talet. Vid den tiden så minskar benen från gädda samtidigt som olika typer av karp ökar. 

Fynd av sill och torsk visar även på fisk som kommit från skärgården. Vid utgrävningarna år 

1990–95 användes metoden vattensållning och med hjälp av detta kunde en mängd av kotor 

från sill tillvaratas. Sillbenen utgör ca 30% av fiskbensmaterialet och endast 2% från 

utgrävningarna 1969–71, där vattenskiktning inte användes (Wigh 2001:133f). 

 

 

Förändring i köttkonsumtionen 

 

Studien av materialet från utgrävningarna i Svarta jorden år 1990–95 visar att under Birkas 

livsspann så har mönstret av köttkonsumtion genomgått märkbara förändringar. Den största är 

den som sker under mitten av 800-talet där en minskning av får sker och nötkreatur ökar. 

Köttkonsumtionen blir alltså mer biff-baserad. Även om religion kan ha inflytande över 

dieten, tex förbudet av hästkött för kristna och förbudet av fläsk för judar och muslimer, så 

har troligtvis missionären Ansgars besök till Birka år 829 ingen effekt på invånarnas 

matvanor. Varken fårkött eller biff befinner sig i de kategorier som är kända för att ha varit 

påverkade av den kristna trosbekännelsen. Av den anledningen så har introduktionen av 

kristendom troligtvis inte på något sätt haft något inflytande på det förändrade 

konsumtionsmönstret i Birka och dess inland under mitten av 800-talet (Wigh 2001:137, 142).  

 

Bevaringsförhållandena för ben har varit betydligt sämre i Garnisonsområdet än i Svarta 

jorden och små ben, efter bl.a. fågel och fisk, förekommer i liten utsträckning. 

Sammansättningen av djurarter skiljer sig åt mellan hallhuset på Garnisonen och 

stadsområdet. Andelen konsumerat nötkött har varit betydligt större i garnisonsområdet 

medan man verkar ha konsumerat mindre mängder fläskkött (Bergström 2007:50). 

 

Tafonomi och dess påverkan på tolkningar av osteologiskt material. 

 

Något att ha i åtanke vid osteologiska undersökningar är tafonomi som är studiet av de 

processer som påverkar lämningar av djur och växter över tid. Endast en liten del av vad som 

en gång användes i köket kommer att vara synligt för arkeologen och osteologen att 

undersöka. Viktiga faktorer inkluderar det faktumet att ben från små och unga djur bryts ner 

lättare och brända ben är bättre preserverade än obrända. Olika tillagningsmetoder, jordens 

sammansättning, den eventuella närvaron av hushållssvin är alla faktorer att beakta. Det mest 

uppenbara exemplet skulle vara att jämföra ett lårben (femur) från en ko med en ryggkota 

(vertebra) från en lax. Medans lårbenet kan uppvisa både spår av slakt och bitmärken samt 

eventuellt vara bränt och i viss mån krossat, så är det stor chans att ändarna bevaras i marken. 

Ryggkotan från laxen kommer att brytas ner mycket snabbare i jorden, samt kan sväljas vid 

måltid och lösas upp av magsyrorna. Den kan även lättare krossas och pulveriseras om den 

trampas på. Inte ens vid en räkning av benen går det att göra en rättvis jämförelse mellan 

arterna. Det bör även tänkas på att ett ben från en ko genererar mycket mer mat på bordet än 

från fem ben från två kycklingar. Genom att överväga dessa olika influenser på materialet så 
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går det att nå en bättre förståelse för hur materialet kan läsas av och tolkas (Serra & Tunberg 

2013:12). 

 

 

4.2 Isotopanalyser  

 

Isotopanalyser har genomförts på individer från ett antal gravar från Birka. I studien 

kombineras gravfynden, som används för att utrycka den kulturella och sociala identiteten, 

med informationen om dieten baserat på mätningar av stabila isotoper för att förstärka 

tolkningen av de utvalda gravarna (Linderholm et al. 2006:447).  

 

Analysen utfördes på 24 individer från 4 olika begravningsplatser inom Birka. 12 kvinnor, 9 

män och tre obestämda enligt osteologisk analys. 13 av gravtyperna är kammargravar och de 

övriga 11 är jordgravar. Vapen hittades i 7 av gravarna (Linderholm et al. 2006:450). Det 

fanns en stor variation i kväve- och kolisotopvärden från individerna i Birka och detta har, i 

jämförelse med tolkningen av isotopvärdena från begravningsplatsen Wetwang slack i 

England, utförd av Jay & Richards 2006, tolkats som en följd av en heterogen befolkning när 

det gäller kost (Linderholm et al. 2006:454). En relativt homogen grupp utgörs av de 

kvinnliga gravar som innehåller föremål som indikerar på handelsaktiviteter. Dessa kvinnliga 

individer har alla låga nivåer av svavel och detta skiljer sig statistiskt från de kvinnliga 

gravarna som inte innehåller föremål som pekar på handel. Detta har tolkats som att de har 

haft en gemensam ursprungsort eller livsmiljö under deras sista 10-15 år. De kan alltså ha sitt 

ursprung från samma område eller ha utfört handel inom samma geografiska område 

(Linderholm et al. 2006:455). 

 

Bland de studerade individerna så uppvisar en individ det lägsta svavelvärdet och det högsta 

kvävevärdet. Det höga värdet av på kväve måste tolkas i relation till kolvärdet och antyder då 

inte på en marin kost. Det höga kvävevärdet hos individen kan då endast innebära ett högt 

intag av bräckt vatten eller sötvattensfisk. Tillsammans med det låga svavelvärdet så är det 

troligt att individen härstammar från en annan plats än Birka eller har tillbringat långa 

perioder ur livet någon annanstans. Det låga svavelvärdet är i likhet med det hos 

handelskvinnorna (Linderholm et al. 2006:457). Med tanke på Birka som handelsplats så 

skulle man inte förvänta sig att den begravda populationen representerar en homogen 

population, så en viss mångfald i kosten är att förvänta sig. Det visar sig dock att även inom 

olika undergrupper, baserade på kategorier som kön, begravningsplats och social status, så har 

kosten inte visat sig vara särskilt homogen. Det finns alltså skillnader i dieten bland 

befolkningen samt skillnader mellan de olika undergrupperna (Linderholm et al. 2006:458).  

 

Vid jämförelse av gravar som innehöll vapen med de övriga gravarna så gick det att 

konstatera att de individer som begravdes med vapen hade en signifikant högre marinbaserad 

diet, i motsats till dem som begravdes utan vapen. Marin mat kan erhållas på många olika sätt 

men en tolkning kan vara att dessa vapenbärande personer kunde ha intagit den marina födan 

på resor över vatten. De marina värdena liknar resultat av andra studier utförda 2001 och 2006 

i Orkeney och Skottland, där individer av vikingahärkomst analyserats (Linderholm et al. 

2006:458).  

 

Att individer från vapengravar har höga kvävevärden har visat sig vara det motsatta till 

analysen av den Anglo-Saxiska begravningsplatsen i Berinsfield har visat. Där hade individer 

från vapengravar låga kvävevärden och även individer från rika gravar uppvisade låga 

kvävevärden, i motsats till de fattigare gravarna från samma begravningsplats. Detta kan vara 
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en indikation på ett annorlunda kulturellt begrepp av högstatusmat mellan det anglosaxiska 

England och det vikingatida Sverige (Linderholm et al. 2006:458).  

 

Mellan kammargravarna och de mer vanliga gravarna hittades inga skillnader i kväve- eller 

kolvärden men det gick att notera att vissa av kammargravarna av högsta rank visade sig ha 

en lokal och terrestrisk diet (Linderholm et al. 2006:458). 

 

 

4.3 Växtmakrofossilanalyser i Birka 

 

I samband med utgrävningar av Svarta jorden 1990–1995 utfördes analyser av 

växtmakrofossil från hela utgrävningsområdet, vilket visade sig vara rikt på djurben. I svarta 

jordens hamnområde togs jordprover vid lämningen av en bryggkonstruktion och spår av 

hasselnötsskal hittades, vilket är ett vanligt fynd i skandinaviska arkeologiska kontexter 

(Hansson 1997:23).  

 

Analyser har även genomförts på fossila växter från ett sediment från bottenlagren i Björkö 

sundet, där ett av lagren innehöll växtrester och andra organiska material som kopplats 

samman med svarta jorden. Analysen visade spår av humle, jordgubbar, hallon, blåbär, äpplen 

och frukten av älggräs (Filipendula ulmaria). Älggräs kan ursprungligen ha vuxit nära vattnet, 

så att frukten på så vis har hamnat i vattnet. Plantan ska ha använts bland annat för att 

smaksätta öl och frukten kan ha varit en restprodukt från en sådan process. Runt 3000 andra 

jordprover togs av arkeologer i svarta jorden projektet med syftet att utföra växtmakrofossil 

och kemiska analyser. Stora mängder av hasselnötsskal upptäcktes under utgrävningen. Vid 

utgrävningen av ett långhus på en terrass vid stadsvallen i svarta jorden 1989, togs tre 

jordprover från stolphålen och vid analys så detekterades hasselnöt (Hansson 1997:23). 

 

I en analys som utförts av Hansson på växtfossil från Birka har korn, vete, havre, råg och 

humle detekterats, samt bär och nötter. Växtrester har hittats i samma kontext som 

hantverksmiljöer och gravbröd har hittats i kammargravar. Vete bildar en anmärkningsvärt 

stor proportion av spannmålresterna i växtmakrofossilanalysen, ca 40 %. Gravbrödens 

cellstruktur visar spår av ärtor, lin och dinkel men de finns inte representerade i 

växtmakrofossilanalysen. Fynden av humle kommer från svarta jorden och Björkö sundet. 

Humle har troligtvis använts för att smaksätta och bevara öl. Användandet av humle kan ha 

spridits till den viktiga vikingatida handelsplatsen genom internationella handelskontakter och 

genom den kristna inverkan. Fynden av älggräs i bottensedimentet i Björkö sundet kan 

indikera på dess användning i produktionen av öl eller mjöd i staden (Hansson 1997:41f).  

 

Hansson slutsatser av analysen är att spannmålen, samt ärtor vicker och lin kan ha varit tänkta 

för användning i gröt. Mjöl från spannmål, baljväxtfrön och linfrö användes för att baka med, 

då förkolnat bröd har blivit bevarat och analyserat. Spannmålspollen från Svarta jorden 

indikerar odling och i utsträckning användandet av spannmål för konsumtion. De förkolnade 

och subfossila diasporerna av bär, nötter och frukter indikerar på att dessa plockats och 

konsumerats för att ätas råa eller smaksätta drycker, kryddor eller för medicinskt bruk 

(Hansson 1997:41f).  
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5. Metod 
 

5.1 Material och urval 
 

Keramikskärvorna som har analyserats är funna i samband med semnariegrävningen i Birka 

våren 2018. 18 keramikskärvor hittades och av dessa valdes 6 ut för analys. Urvalet skedde 

redan i fält och baserades på vilka skärvor som mest troligt skulle innehålla rester av organiskt 

material. En av skärvorna var i 5 bitar och då valdes den bit som mest troligt var en 

mynningsbit ut för analys. Keramikens ursprungliga fyndnummer har bytts ut till nya 

nummer. Då provtagningsförfarandet gör åverkan på skärvorna så dokumenterades keramiken 

noggrant. Detta gjordes genom fotografering, vägning och mätning av de enskilda 

keramikskärvorna, samt färgbestämning efter ett referensbibliotek med färger (Munsell 1975). 

När provet togs så valdes platsen ut med hänsyn att lämna en så lång sträcka som möjligt 

orörd. Detta för att göra det möjligt att i framtiden genomföra andra undersökningar på 

keramiken, exempelvis tunnslip. 

 
 

5.2 Dokumentation 
 

Keramikskärvorna presenteras med fotografi och, i den mån det går, en typbestämning enligt 

Sellings schema över keramiktyper, samt en sammanställd tabell (Tab. 1) över den 

dokumenterade informationen.  

 

Dagmar Selling konstruerade ett schema för den vikingatida keramiken i sin avhandling 

Wikingerzeitliche und frühmittelalterliche keramik in Schweden (Selling 1955). Materialet 

som hon behandlade kom från tidigare utgrävningar på Björkö och utifrån materialet delade 

hon in keramiken i fyra grupper. Grupp AI betecknar keramik dels från Rhenlandet, dels 

sannolikt från det frisiska området och möjligtvis Hedebytrakten. Grupp II står för det 

slaviska området, direkt söder om Östersjön och grupp AIII för området öster om Östersjön 

men framförallt sydvästra Finland. Grupp AIV betecknar den inhemska keramiken 

(Gustavsson 1995:4). Eftersom keramikskärvorna är så pass små så är det svårt att avgöra 

skärvornas kärlform. Därför är det efter mönster och orneringar, samt i viss mån formen på 

mynningen som typbestämningen grundas på. Detta är dock endast spekulationer eftersom 

skärvorna är så pass små. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Visar keramikskärva 1, utsida, insida samt den konkava formen med mynningen närmast 

kameran. Foto: Sara Werner. 
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Det fanns inte spår av organiska lämningar i provet från keramikskärva nr 1. I brist på 

kännetecken så är det svårt att tilldela keramikskärvan en grupp från Sellings schema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 10. Visar keramikskärva 2, utsida, insida samt genomskärning av mynningens form. Foto: Sara 

Werner. 

 

Det fanns inga spår av organiska lämningar i provet från keramikskärva nr 2. En antydan till 

att ornament finns på utsidan av skärvan i form av gropar. Detta syntes inte vid hantering av 

skärvan utan upptäcktes först på fotot när kontrasterna höjdes och kunde hjälpa till att urskilja 

detta. Keramikskärvan är väldigt lik skärva nr 5. Både i ornamentiken, som syns tydligare där, 

samt mynningens utformning. Det finns dock för lite att gå efter så ingen typbestämning sker 

för keramikskärva nr 2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Visar keramikskärva nr 3. Foto: Sara Werner. 

 

Keramikskärva nr 3 har ett vågbandsmönster och antydan till vågräta linjer i bakgrunden samt 

ovanför vågbanden. Här går det att våga sig på att tilldela skärvan en gruppering enligt 

Sellings schema och den hamnar i AII – Östersjökeramik/västslavisk keramik. AII keramiken 
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kännetecknas av linje- och vågbandsmönster och färgen är grå, brun, svart eller rödaktig 

(Gustavsson 1995:5).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Visar keramikskärva nr 4, utsida samt insida. Foto: Sara Werner. 

 

Keramikskärva nr 4 visade spår av organiska lämningar. Keramikskärvan kan eventuellt 

indelas i grupp AIV – Inhemsk keramik. Den inhemska keramiken var den mest vanliga i 

Birka under vikingatid och keramiken var som regel var bränd med synliga spår av sot, har 

kärlen med stor sannolikhet använts som kokkärl och är i huvudsak avsedda för matlagning 

(Ottosson 2018:12). Keramiken i grupp AII kännetecknas att godset är grovt magrat och 

dåligt bränt samt att ornering är ovanlig men kan förekomma i enkla våglinje- eller 

vinkellinjemönster (Gustavsson 1995:5). 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Visar keramikskärva 5, utsida, insida samt genomskärning av mynningens form. Foto: Sara 

Werner. 

 

Inga organiska lämningar fanns i provet från keramikskärva nr 5. Kärlet har varit dekorerat 

med ornament men det är inte tydligt vilken grupp som passar så skärvan kan inte 

typbestämmas enligt Sellings schema.  
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Figur 14. Visar keramikskärva 6, utsida, insida samt genomskärning av mynningens form. Foto: Sara 

Werner. 

 

Organiska lämningar hittades i provet från kermaikskärva nr 6. Med samma motivering som 

för keramikskärva nr 4 så kan keramikskärvan eventuellt indelas i grupp AIV – Inhemsk 

keramik.  
 

 

 

Tabell 1. Dokumentation av keramiken 
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5.3 Lipider 
 

De flesta av de organiska rester som hittas i arkeologiska kontexter är i samband med 

keramik. Ibland kan det gå att se det organiska materialet som en beläggning på ytan av 

keramiken och det kan även ha blivit absorberat inuti den porösa strukturen av keramiken, där 

de små porerna förhindrar åtkomst för degraderande mikroorganismer (Pollard et al. 

2001:148). Lipider som adsorberats i porerna i keramik kan ha hamnat där genom 

användning, antingen genom förvaring eller matlagning, och där kan de bli bevarade väldigt 

länge (Isaksson 2000:37). 

 

Lipider är en grupp föreningar som inkluderar fetter, oljor, vaxer och steroler. De har olika 

strukturer men de är alla hydrofoba, vilket innebär att de är olösliga i vatten men löses upp i 

organiska lösningar. Fosfolipider och steroler är viktiga strukturella komponenter hos 

praktiskt taget alla organismer. Lipider är relativt resistenta mot nedbrytningar av kemiska 

och mikrobiella processer. De har en förmåga att kunna överleva med en liten strukturell 

förändring under långa perioder (Brown & Brown 2011:54). Betydelsen av lipider inom 

biomolekulär arkeologi beror till stor del på grund av deras artspecificitet där vissa lipider är 

specifika för en enskild art eller liten grupp arter och kan då användas som biomarkörer. 

Upptäckten av en specifik lipid som absorberats i keramiken från matlagningskärl, avslöjar 

ofta vilken typ av mat som har tillagats i kärlet, både vegetabilier och köttprodukter. 

Identifiering av lämningar som kommer ifrån oljor och andra lipider kan användas på 

liknande sätt för att bestämma det tidigare innehållet av förvaringsskärl (Brown & Brown 

2011:55). 

 

Vissa lipider är mer stabila än andra och kan upptäckas i oförändrad form i artefakter flera 

tusen år senare. Exempel på dessa lipider är vaxer, inte bara från bin utan från alla typer som 

finns på ytan av bladen från olika grödor. Andra lipider bryts ner till relativt stabila 

slutprodukter, vars identiteter gör det möjligt att härleda den ursprungliga närvaron av 

ursprungsämnet (Brown & Brown 2011:129). 

 

Den vanligaste tekniken som används för analys av lipidrester är gaskromatografi med 

masspektrometri (GC-MS), för separeringen och identifikationen av komplexa arkeologiska 

organiska rester. Den information som ges av en lipidanalys av keramik kan tillföra mer 

information till arkeologiska tolkningar och komplettera det mer traditionella 

tillvägagångssättet (Pollard 2007:148). 
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5.4 GC-MS 

 

Provtagning 

Alla provrör som använts i samband med analysen har rengjorts, torkats och vägts. Handskar 

har använts vid varje moment för att skydda proverna från kontaminering. Innan provtagning 

rengjordes ytan på keramiken genom att ytterskiktet (ca 0,5 mm) slipades bort med en 

kakelfräs. Sedan togs provet på insidan av keramiken genom att fräsa ut prov med låga varvtal 

till en mängd på ca 0,5 g keramikpulver. Borren byttes mellan varje provtagning och pulvret 

fördes över till provrör.  

 

Extraktion 

Vid detta moment så tillsattes 1 ml kloroform och 0,5 ml metanol till varje prov. Detta gör att 

de organiska ämnena i pulvret extraheras. De skakades ordentligt i en provrörsskak och fick 

sedan stå i ett ultraljudsbad i 2x15 min med 15 min vila emellan för att svalna. Sedan 

centrifugerades proven vid 3000 rpm i 30 min, där en separation av extraktet och 

keramikpulvret skedde. Det klara extraktet fördes över från provröret till ett preparatrör med 

hjälp av en pasteurpipett och sedan avlägsnades lösningsmedlet med hjälp av ett svagt 

kvävgasflöde i dragskåp. Hela momentet upprepades ytterligare en gång för att vara säker på 

att tillräckligt med organiska lämningar extraherats ur proverna.  

 

Derivatisering 

I det sista momentet så tillsattes 100µl reagens (10 vol-% klorotrimetylsilan i bis-

(trimetylsilyl)trifluoracetamid) till de torra extrakten och skakades i provrörskak. Proverna 

derivatiserades i blocktermostat vid 70ºC i 20 min. Det överblivna reagenset avlägsnades med 

hjälp av ett svagt kvävgasflöde i dragskåp. 400µl n-hexan tillsattes och skakades i 

provrörskak för att sedan föras över till en vial med hjälp av en pasteurpipett och slutligen 

placerades proven i autoinjektorn på GC-MS.  

 

GC-MS 

Analysen utfördes på en HP 6890 Gaskromatograf med en SGE BPX5 kapillärkolonn (30m x 

220m x 0,25m) av opolär karaktär. Injektionen gjordes pulsed splitless (pulstryck 26,1 Psi) 

vid 325 ºC med hjälp av en Agilent 7683B Autoinjektor. Ugnen var temperaturprogrammerad 

med en inledande isoterm på två minuter vid 50ºC. Därefter ökades temperaturen med 10 ºC 

per minut till 360 ºC följt av en avslutande isoterm på 20 minuter. Som bärgas användes 

helium (He) med ett konstant flöde på 2,0 ml per minut. Gaskromatografen var kopplad till en 

HP 5973 Masselektiv detektor via ett interface med temperaturen 360 ºC. Fragmenteringen av 

separerade föreningar gjordes genom elektronisk jonisering (EI) vid 70 eV. Temperaturen i 

jonkällan var 230 ºC. Massfiltret var satt att scanna i intervallet m/z 50-700, vilket ger 2,29 

scan/sec, och dess temperatur är 150 ºC. Den kromatografiska reproducerbarheten låg på 

±0,05 minuter retentionstid och detektionsnivån av lipider i keramikpulvret var minst 

0,06µg/g, beroende av de olika ämnenas fragmenteringsmönster. Insamling och bearbetning 

av data gjordes med mjukvaran MSD ChemStation.  

 

Efter det att proverna körts genom denna GCMS-konfiguration gick det att läsa av 

masspektrumet i form av en graf på en dator med mjukvaran MSD ChemStation. Genom att 

lägga på olika filter på masspektrumet var det sedan möjligt att utläsa vilka komponeter som 

proverna bestod av (se tabell 2).  
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6. Resultat & Tolkning 
 

Av de 6 prover som analyserats så fanns det organiska lämningar i SV4 och SV6. Nedan 

följer en genomgång av den analyserade rådatan.  

 
Tabell nr 2. Resultaten av GC-MS sammanställt i tabell. Sammanställning av resultat från analys av 

lipidrester i keramik. Halten anges i milligram lipidrester per gram keramik.  FS anger distributionen 

av fria (ogrenade och mättade) fettsyror, beskriven i formatet k(m)n, där k är antalet kolatomer i 

kolkedjan på den kortaste fettsyran, n på den längsta och m den dominerande fettsyrans kolkedjelängd. 

En C18:0/C16:0-kvot> 0,5 indikerar att fettsyrasammansättningen domineras av terrestriska animalier. 

LK AL anger mellan vilka kolkedjelängder det finns långkedjiga alkanoler samt vilken kolkedjelängd 

som dominerar enligt samma format som för fettsyrorna. GR anger mellan vilka kolkedjelängder det 

finns grenade fettsyror. En C17gr/C18r-kvot> 0,02 indikerar bidrag till fettsyramönstret från idisslare. 

FS (omätt.) anger vilka enkelomättade fettsyror som finns i prover. DKS anger mellan vilka 

kolkedjelängder det finns dikarboxylsyror samt vilken kolkedjelängd som dominerar enligt samma 

format som för fettsyrorna. TAG:en bred distribution (40–54) av intakta triacylglyceroler indikerar 

fetter från mjölk. Kolesterol markerar om kolesterol finns i provet. Sterol anger vilken eller vilka 

steroler som påträffats i provet (stigmasterol (S), kampesterol (K), β-sitosterol (β), kolesterol (C) & 

ergosterol (E)). AROL anger mellan vilka kolkedjelängder det finns alkylrecorsinoler. LKK anger 

mellan vilka kolkedjelängder det finns långkedjiga ketoner. IPFS anger vilka isoprenoida fettsyror 

som finns i provet (fytansyra (F), pristansyra (P)eller TMTD (T)). AFFS anger vilka ω -(o-

alkylfenyl)fettsyror som finns. Under Terp. anges vilka terpenoida ämnen som påträffats: DT står för 

diterpener (huvudsakligen från Pinacaea) och TT står för triterpener (vanligen från Betulaceae). Ett ”-” 

betyder att ämnet inte kunnat påvisas, ett ”sp.” att där finns möjliga spår. Tolkning anger tolkning av 

innehållet där T står för terrestriska animalier, V står för vegetabilier, E står för tomma kärl, A står för 

akvatiskt animaliskt, H står för hartser, NH står för näverharts och (I) står för idisslare. 

 

 
 

 

 

SV4: En hög kvot av C18:0/C16:0 är en indikation på att depåfettet kommer från 

landlevande djur och en låg kvot att depåfettet antingen kommer från växtriket eller från fisk. 

Ett riktvärde är att om kvoten är högre än 0,5 så är det sannolikt att där finns bidrag från 

Provnu

mmer

Lipidhalt 

µg/g
FS

C18:0/

C16:0
LKAL GR

C17:0/

C18:0

FS 

(omätt.)
DKS TAG

Koleste

rol

Fytost

erol
LKK Isoprenoid AFFS Terpenoid Tolkning

SV1 - - - - - - - - - - - - - - - E

SV2 - - - - - - - - - - - - - - - E

SV3 - - - - - - - - - - - - - - - E

SV4 68 9(16)18 0,49 - 14-17 0,02 sp16, 18 - - - - - - - DHA T

SV5 - - - - - - - - - - - - - - - E

SV6 103 6(16)20 0,73 22(24)32 14-18 0,004 16, 18 - - - - - - - DHA T V

L101 7290 7(16)32 0,69 22(30)32 14-18 0,014 16,18 - - - - - TMDT, Phytan C18 DHA T A V

L201 526 8(16)24 0,68 22(22)28 14-18 0,027 16, 18 C9 - - - 29,31,33,35 Phytan - - T V (I) H

L301 1519 8(18)28 1,2 24(30)32 13-18 0,016 16, 18 spC8,C9 - finns - - TMDT, Phytan C18 DHA T A V 

L401 3313 8(16)23? 0,94 sp22(sp24)sp26 14-18 0,025 16,18 - - - - 29,31,33 TMDT, Phytan C18 sp.TT T A (I) H

H501 6 8(16)22 0,085 22(26)30 13-18 - 16, 18 - - - - - - - DHA V

H601 231 9(16)18 0,56 sp22(26)sp32 13-18 0,016 16, 18 - - - - - Phytan - - T V

H701 1520 9(18)24 1,2 - 14-18 0,006 16, 18 - - - - - - C18 - T V

H802 1322 9(16)22 0,53 - 13-18 0,036 16, 18 - - - - - Phytan - - T  (I)

S901 1362 7(18)30 1,65 22(24)32 13-18 0,015 16, 18 spC8,C9,spC10 - finns sp? 31 TMDT(sp.prist)Phytan C18 sp.TT T A V 

S1001 2016 8(18)30 1,34 24(26)32 13-18 0,006 16, 18 (22) C9 - finns - 29,31,33 sp.phytan C18,C20 sp.TT T V

S1101 24 9(18)32 1,03 22(30)32 13-18 0,018 16, 18 - - finns finns - Phytan - DHA,TT T V Bivax

S1201 1960 9(18)24 2,64 22(24)26 13-18 0,008 16, 18 - - - - - TMDT, pristan, phytan C18 - T A V 

S1301 1969 12(18)24 3,54 - 15-18 0,008 sp16, 18 - - - - - Phytan - - T

S1401 - - - - - - - - - - - - - - - E

H21502 - 12(16) - 22/26)30 13-17 - 16 - - - - - ev. phytan - - V

H21601 5 8(16)26 0,57 22(26)32 13-18 - 16, 18 - - sp finns - - - DHA T

H21701 2541 8(18)26 1,7 - 13-18 0,011 16, 18, 20 spC9 - - - - sp.phytan - TT T  N.Harts

H21802 3029 9(18)20 2,45 22(sp)30 13-18 0,008 16, 18 - - - - 31? Phytan - - T
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terrestriska animalier (Isaksson 2018:2). För prov SV04 är kvoten av C18:0/C16:0 0,49 och är 

så nära riktvärdet 0,50 vilket gör det svårt att säga om det är terrestriska animalier som 

dominerar. Kvoten av C17:0/C18:0 har samma värde som och det går inte att avgöra om det 

finns bidrag från idisslare i provet. Provet innehåller diterpener och kan vara en indikation att 

kärlet exponerats mot substanser som kåda eller tjära. När dessa terpenoider förekommer i 

låga halter i keramiken härrör de troligtvis från sotet och röken från elden kärlen hettats upp 

vid, eller från den eld som kärlet ursprungligen brändes i. Det kan räcka med att kärlen 

förvarats i en rökig miljö. 

 

SV6: Kvoten av C18:0/C16:0 är högre än riktvärdet vilket indikerar att det finns bidrag från 

terrestriska animalier. En bred distribution av långkedjiga alkanoler kan indikera att det finns 

spår av växtvaxer, som kan ha lossnat från växten när den kokats i vatten och absorberats i 

keramiken. Provet innehåller diterpener och som föregående prov så är det troligen resultatet 

av rök eller sot.  

 

L101: En hög C18:0/16:0 kvot indikerar på bidrag från terrestriska animalier. De långkedjiga 

alkanolerna kan visa på spår av växtvaxer som lossnat från växter under kokning. Av de 

isoprenoida fettsyrorna så finns trimetyltridekansyra och fytansyra och deras närvaro kan vara 

indikerande på att fettrester från akvatiska djur och fiskar tillagats i kärlet. Alkylfenylfettsyra 

C18, kan vara spår av vegetabiliska fettrester. Provet innehåller diterpener och har troligvis 

utsatts för rök eller sot. Provet innehåller även spår av bivax och enligt Frostnes (2002) 

tolkning av provet så kan detta innebära att kärlet använts för ljustillverkning eller fungerat 

som en behållare för ett ljus. Andra användningsområden för bivax är tätning av kärl samt 

kärlförseglingar.  

 

L201: Kvoten av C18:0/16:0 är högre än 0,5 och indikerar på bidrag från terrestriska 

animalier. De långkedjiga alkanolerna kan indikera på växtvaxer som lossnat från växter 

under kokning. Kvoten av C17:0/C18:0 är strax över 0,02 och kan vara en indikation av fetter 

från idisslare. Långkedjiga ketoner i provet är ett belägg för att kärlet varit upphettat med 

fettsubstans vid hög temperatur, troligen högre än vid kokning. Den isprenoida fettsyran 

fytansyra finns i provet och kan tyda på fettrester från akvatiska djur eller idisslare.  

 

L301: En hög kvot av C18:0/16:0 visar på bidrag från terrestriska animalier. De långkedjiga 

alkanolerna kan indikera på växtvaxer som lossnat från växter under kokning. Kolesterol finns 

i provet och indikerar fetter från djur. Av de isoprenoida fettsyrorna så finns 

trimetyltridekansyra och fytansyra och deras närvaro kan vara indikerande på att fettrester 

från avatiska djur och fiskar tillagats i kärlet. Alkylfenylfettsyra C18, kan vara spår av 

vegetabiliska fettrester. Provet innehåller diterpener, Pinaceae (gran, tall) och kan vara en 

indikation att kärlet utsatts för rök eller sot.  

 

L401: Kvoten av C18:0/16:0 är hög vilket indikerar på bidrag från terrestriska animalier. 

Endast spår av långkedjiga alkanoler vilket skulle kunna innebära att det finns rester av 

växtvaxer. Kvoten av C17:0/C18:0 är strax över 0,02 och kan vara en indikation av fetter från 

idisslare. Långkedjiga ketoner i en serie av tre kan visa att kärlet varit upphettat med 

fettsubstans i kärlet och ett experiment har visat att det krävs höga temperaturer för att detta 

skall ske, antagligen högre än vid kokning. Av de isoprenoida fettsyrorna så finns 

trimetyltridekansyra och fytansyra och deras närvaro kan vara indikerande på att fettrester 

från akvatiska djur och fiskar tillagats i kärlet. Alkylfenylfettsyra C18, kan vara spår av 

vegetabiliska fettrester. Spår av triterpener, Betulaceae (björk), och kan vara en indikation att 

kärlet utsatts för rök eller sot.  
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H501: Kvoten av C18:0/16:0 är låg vilket indikerar att depåfettet kommer från växtriket eller 

från fisk. De långkedjiga alkanolerna kan visa på rester från växtvaxer. Provet innehåller 

diterpener, Pinaceae (gran, tall) och kan vara en indikation att kärlet utsatts för rök eller sot. 

 

H601: Kvoten av C18:0/16:0 hamnar strax över riktvärdet för indikationen på att det finns 

bidrag från terrestriska animalier. Långkedjiga alkanoler visar rester av växtvaxer. Den 

isprenoida fettsyran fytansyra finns i provet och kan tyda på spår från akvatiska djur eller 

idisslare. 

 

H701: En hög kvot av C18:0/16:0 indikerar på fettrester av terrestriska animalier. 

Alkylfenylfettsyra C18, kan vara spår av vegetabiliska fettrester. 

 

H802: Kvoten C18:0/16:0 är precis över riktvärdet och indikerar då på att 

fettsyrasammansättningen domineras av terrestriska animalier. Kvoten av C17:0/C18:0 är 

högre än 0,02 och kan visa på bidrag från idisslare. Den isoprenoida fettsyran fytansyra finns i 

provet och kan tyda på fettrester från akvatiska djur eller idisslare. 

 

S901: Hög kvot av C18:0/16:0 indikerar på fettrester av terrestriska animalier. Långkedjiga 

alkanoler finns och kan indikera på rester från växtvaxer. Kolesterol finns och indikerar 

animaliska fetter. Spår av fytosterol indikerar fetter från växter. Långkedjiga ketoner i provet 

är ett belägg för att kärlet varit upphettat med fettsubstans vid hög temperatur, troligen högre 

än vid kokning. Av de isoprenoida fettsyrorna har trimetyltridekansyra, spår av pristansyra 

och fytansyra detekterats. Kan vara en indikation på fettrester från akvatiska djur och fiskar. 

Alkylfenylfettsyra som domineras av C18 tyder på förekomsten av vegetabiliska fettrester. 

Spår av triterpener, Betulaceae (björk), kan vara en indikation att kärlet utsatts för rök eller 

sot.  

 

S1001: Hög kvot av C18:0/16:0 indikerar på fettrester av terrestriska animalier. Långkedjiga 

alkanoler kan indikera på rester från växtvaxer. Spår av kolesterol är en indikation på fetter 

från djur. En serie av långkedjiga ketoner är ett belägg för att kärlet varit upphettat med 

fettsubstans med höga temperaturer. Fytansyra kan vara en indikation på att fettrester från 

akvatiska djur eller idisslare finns i keramiken. Alkylfenylfettsyra som domineras av C18 

tyder på förekomsten av vegetabiliska fettrester. Spår av triterpener, Betulaceae (björk), kan 

vara en indikation att kärlet utsatts för rök eller sot.  

 

S1101: En hög kvot av C18:0/C16:0 indikerar på fettrester av terrestriska animalier. 

Långkedjiga alkanoler indikerar på rester från vax från växter som kokats i kärlet. Både 

kolesterol och fytosterol syns i provet. Fytansyra kan indikera på fettrester från akvatiska djur 

eller idisslare. Provet innehåller både DHA och TT. Diterpener och triterpener indikerar på att 

kärlet har exponerats för substanser som kåda eller tjära. Det kan ha använts för att täta eller 

försluta kärlet eller så har kärlet använts för att processera kåd- och tjärprodukter. Även spår 

av bivax syns i provet.  

 

S1201: En väldigt hög kvot av C18:0/C16:0 indikerar på fettrester av terrestriska animalier. 

Långkedjiga alkanoler indikerar spår av vegetabilier. Av de isoprenoida fettsyrorna så finns 

trimetyltridekansyra, pristansyra och fytansyra i provet. Fettrester från akvatiska djur och 

fiskar bör innehålla alla de tre isoprenoida fettsyrorna så detta indikerar att kärlet använts för 

tillagning av akvatiska animalier. Spår av vegetabiliska fettrester indikeras av 

alkylfenylfettsyror.  
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S1301: En väldigt hög kvot av C18:0/C16:0 indikerar på fettrester av terrestriska animalier. 

Fytansyra indikerar på rester från akvatiska djur eller idisslare.  

 

H21502: Går inte att räkna ut en kvot av C18:0/C16:0 eftersom det inte hittades tillräckligt 

med fettsyror som behövs för uträkningen. Långkedjiga alkanoler antyder på rester från 

växtvaxer. 

 

H21601: Kvoten av C18:0/C16:0 är hög och det finns sannolikt bidrag från terrestriska 

animalier. En bred distribution av långkedjiga alkanoler kan indikera att det finns spår av 

växtvaxer. Spår av kolesterol. Kolesterol produceras inte av växter utan finns allmänt i fetter 

från djur. Fytosterol har hittats och är en sterol som produceras av växter. Provet innehåller 

diterpener och kan vara en indikation att kärlet utsatts för rök eller sot.  

 

H21701: En hög kvot av C18:0/C16:0 indikerar att depåfettet kommer från landlevande djur. 

Spår av fytansyran vilket kan indikera på spår av fettrester från akvatiska djur eller idisslare. 

Provet innehåller spår av näverharts.  

 

H21802: Kvoten av C18:0/C16:0 är väldigt hög och indikerar att kärlet domineras av 

terrestriska animalier. Långkedjiga ketoner indikerar spår av växtvaxer. Av de isoprenoida 

fettsyrorna hittades fytansyra som är en av de fettsyror som bör synas om det ska ha funnits 

fettrester från akvatiska djur eller idisslare.  
 

7. Diskussion 
 

Av de 6 prover som analyserades med GC-MS så hittades organiska lämningar i två av dem. 

De innehöll spår av vegetabilier och animalier vilket antyder att kärlen använts för att laga 

mat i. De övriga fyra skärvorna skiljer sig morfologiskt från matlagningsskärvorna i det 

avseende att de är tunnare, inte lika sotiga, några har ornament, vissa böjda mynningar. Man 

kan tänka sig att de har använts för servering eller förvaring. Resultaten av 18 prover, från 

Frostnes undersökning 2002 som utvärderats på nytt, och 6 prover från denna undersökning 

presenteras i en tabell och diagram för att tydliggöra olika mönster, skillnader och likheter.  

 
Tabell nr 3. Antal organiska lämningar från varje lokal, med avseende på terrestriskt animaliskt (T), 

akvatiskt animaliskt (A), vegetabiliskt (V), tomma kärl (E), hartser (H), bivax (Bi) och näverharts 

(NH). 

Lokal T A V E H Bi NH 

Stadsvallen 2   1 4       

Långhuset 4 3 2   2 1   

Hallhuset 3   3         

Smedjan 5 2 4 1 2 1   

Hus2 3   2       1 

 

Det som går att konstatera vid första anblick (se tabell 3 & figur 15) är att där terrestriska 

animalier hittats, finns även vegetabilier och att dessa två är de vanligaste förekommande 

organiska lämningarna som finns i keramikskärvorna. En vanligt förekommande rätt i 

vikingatida matlagning var grytan, som ju består av en blandning av olika livsmedel (Olsson 

& Isaksson 2008:777). Den största andelen tomma kärl kommer från stadsvallen. Dessa 
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keramikskärvor uppvisade inga spår alls av organiska lämningar och har uppenbarligen 

använts för någonting annat än matlagning. Kanske servering eller förvaring. Akvatiska 

animaliska lämningar finns i långhuset och smedjan, vilket indikerar att det har kokats fisk 

både i Garnisonsområdet och Svarta jorden/Stadsvallen.  
 

 
 

Figur 15. Resultaten av de organiska lämningarnas fördelning i de olika lokalerna.  

 

 

Vid en jämförelse (se figur 16) av Stadsvallen (prover från stadsvallen och långhuset) med 

Garnisonsområdet (prover från smedjan, hallhuset och hus2), så visar det undersökta 

materialet att animalier och vegetabilier står i närmre proportion till varandra i 

garnisonsområdet än vid stadsvallen. Utifrån denna undersökning med det material som ligger 

till grund, kan förekomsten av animalier alltså sägas vara högre i förhållande till vegetabilier 

vid stadsvallen än i garnisonen. Akvatiska lämningar är även de högre vid stadsvallen än 

garnisonsområdet, baserat på proportionerna.  

 

 
 
Figur 16. Fördelning av organiska lämningar. 
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Att spår av fisk är högre vid stadsvallen än garnisonsområdet kanske kan spegla det 

vardagliga livet för invånarna i Birka. Många källor antyder att garnisonen ska ha blivit 

tillförda sin mat utifrån. Enligt Hedenstierna-Jonson (2006) så har lämningar av mat från 

Garnisonen visat en påtaglig kontrast mot det som funnits i stadsområdet. Den mest synliga 

avvikelsen finns i benmaterialet från Garnisonen som visar en större kvantitet av nötkreatur 

och mindre mängd gris. Hon betonar även att det som återstår av ting som kopplas till 

matförvaring, dvs. grytor och kärl, är anmärkningsvärt gles, vilket skulle kunna antyda att 

krigarna i Garnisonen blev tillförda sin mat från någon annanstans (Hedenstierna-Jonson 

2006:62f). Om valet av livsmedel som skulle importeras till Garnisonen kunde påverkas, så 

kan valet ha blivit kött framför fisk. Kött ska ha ansetts vara något som tilldelades eliten och 

enligt Frostne (2002) ska krigarna i Garnisonen ha tillhört en typ av krigarelit. En 

boskapsskötsel baserad på nötdjur med får och svin som kompletterande husdjur dominerade i 

stora delar av Nord- och Mellaneuropa, men från 700-talet förändras kartbilden över den 

europeiska boskapsskötseln. Söder om Skandinavien blir nu svinet det djur som dominerar 

bland benfynden. Det återspeglar delvis en ökad urbanisering, men kanske framförallt en 

grundläggande förändring i jordbruk och odlingslandskap. Med den tilltagande uppodlingen 

och införandet av regelbundna gärdessystem finns allt mindre betesmark över. Från att 

svinhållning tidigare förknippats med lämpliga lövskogsområden blir nu svinet istället den 

uppodlade jordbruksbyggden och bylandskapets allt viktigare husdjur som snabbt kan omsätta 

hushållsavfall och spannmål till fläsk. Denna utveckling går i stort sett förbi det svenska 

området men på en mer detaljerad nivå kan man även i det svenska materialet utläsa en ökad 

roll för svinet i köttkonsumtionen. I Sverige som helhet har det främst dokumenterats på 

vikingatida och tidigmedeltida stormannagårdar, kungsgårdar och tidiga städer. På boplatser 

med högre social status påträffas regelbundet en större andel rester av svin. Det återspeglar 

inte nödvändigtvis att man föredragit svin framför nöt, men det visar att man i tillägg till 

konsumtionen av nötkött haft råd att hålla sig med djur enbart för köttproduktionen (Pedersen 

& Widgren 1998:369f).  

 

De akvatiska lämningarna är få men baserat på Wighs (2001) analys av det osteologiska 

materialet så kan man tänka sig att det borde ha konsumerats mycket fisk i Birka. Dessutom 

ligger Birka på en ö där möjligheten att införskaffa fisk borde ha varit tämligen hög. En 

förklaring till att fler kärl inte visar spår efter tillagning av fisk kan vara att det fanns andra 

sätt att tillaga den på utöver att koka den i ett kärl. Den kunde till exempel ätas rå, torkad, 

inlagd eller grillad. I Sveriges forntid var torkning av fisk ett traditionellt sätt att bevara fisken 

på. Små torkade fiskar kunde ätas råa eller grillas över en eld. Om någon eller flera av dessa 

matlagningstekniker föredrogs framför att koka fisken i ett kärl så kan det förklara 

avsaknaden av fler akvatiska lämningar (Olsson & Isaksson 2007:776, Isaksson 2010:5). Att 

fisk kan ha tillagats på andra sätt kan bestyrkas av Wigh (2001) som betonar att vid den tiden 

så bevarades livsmedel på ett antal olika sätt som inkluderar rökning, torkning, surning och 

saltning (Wigh 2001:137).  

 

Användandet av kärlet vet man ingenting om. Tillagandet av fisk kanske var begränsat till ett 

specifikt kärl vilket innebär att antalet kärl som kan registreras som innehållande akvatiska 

lämningar minskar (Isaksson 2010:9f).  
 

Isotopanalyserna (kap 5) som utfördes på individer från gravar med vapen i Birka visade sig 

ha en hög marin diet, i motsats till de övriga analyserade individerna. Eftersom värdena 

liknade resultat av studier som utförts på individer av vikingahärkomst i Orkney och 

Skottland, så var en av tolkningarna att individerna från Birka har intagit sin marina kost 



29 

 

utanför Birka. Det kan de ha gjort men baserat på det osteologiska materialet av fiskben och 

akvatiska lämningar i keramik från Stadsvallen och Garnisonsområdet, samt alla de andra sätt 

man kan tillaga fisk på, så är det möjligt att de kan ha intagit den marina kosten i Birka.  

 

De tomma kärlen har troligtvis använts för främst förvaring eller servering. Att andelen 

tomma kärl är mindre i garnisonsområdet kan tolkas som att förråd och förvaring av livsmedel 

inte förekom i lika stor utsträckning som i bostadsområdet.   

 

Resultatet visar även att det finns fyra kärl som uppvisar spår av långkedjiga ketoner, vilket är 

ett belägg för att kärlet varit upphettat med fettsubstans vid hög temperatur, troligen högre än 

vid kokning. Vad som orsakat detta är svårt att säga, kanske har de varit utsatta för brand. 

 

 

8. Sammanfattning 
 

En analys av 6 keramikskärvor från det vikingatida Birka utfördes med metoden GC-MS. En 

ny tolkning av ett tidigare analyserat material, utfört av Joakim Frostne 2002, utfördes av 

rådata från 18 keramikskärvor. Syftet var att undersöka om det gick att finna organiska ämnen 

som inte gick att finna i den senaste analysen. De 26 keramikskärvorna skulle tillsammans 

utgöra ett materialunderlag som användes för att studera kärlanvändningen i en urban miljö. 

Resultaten av analysen användes för att jämföra de fem fyndplatserna med varandra för att 

undersöka om det fanns skillnader och likheter. 

 

Resultaten av analysen visade att 4 av de 6 keramikskärvorna inte innehöll organiska rester. 

Dessa fyra skärvor kommer från kärl som troligtvis inte använts för matlagning, utan för 

andra ändamål. Av den nya analysen av de 18 keramikskärvorna så upptäcktes fler organiska 

rester, som inte detekterats tidigare. De tidigare resultaten från 2002 av vegetabilier och 

animalier kvarstår men det går att addera akvatiska lämningar och spår av fetter från idisslare 

till materialet. Även tre prover som i tidigare analys inte kunde härledas som matinnehållande 

visade sig innehålla organiska rester. 

 

Utifrån det samlade materialet som utgörs av 26 keramikskärvor så är rester av animalier mest 

förekommande i alla lokaler. Det går även att konstatera att fisk har tillagats både i 

Garnisonsområdet och Stadsvallen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

9. Referenser 
 

 

Ambrosiani, B. 2013. Birka 1680-2013: ett långvarigt forskningsprojekt = a long-term 

research project. Stockholm. 
 

Bergström, L. 2007. Gräddat. Brödkultur under järnålder i östra Mälardalen. Theses and 

Papers in Scientific Archaeology 7. Stockholm.  

 

Bergström, L. 2015. Husen i Birkas garnison, mellan atavism och förnyelse. Situne Dei. 

Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi, s. 44-59. 

 

Brown, T. & Brown, K. 2011. Biomolecular archaeology. An introduction. Chichester.  

 

Frostne, J. 2002. Krukskärvorna från Birka berättar. En GC-MS och FTIR analys av 

krukskärvor från främst Birkas garnison. C/D-uppsats i Laborativ Arkeologi 01/02. 

Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet 

 

Gustavsson, S. 1995. Vad har kärlen använts till? – analyser av 4 krukskärvor av keramik 

från bosättningen vid Birkas stadsvall. C/D-uppsats i Laborativ Arkeologi 94/95. 

Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. 

 

Hansson, A.-M. 1997. On plant food in the Scandinavian Peninsula in Early Medieval Times. 

Theses and Papers in Archaeology B:5. The Archaeological Research Laboratory, Stockholm 

University. 

 

Hedenstierna-Jonson, C. 2006. The Birka Warrior. The material culture of a martial society. 

Theses and Papers in Scientific Archaeology 6. Stockholm.  

 

Hedenstierna-Jonson, C. 2016. Spaces and places of the urban settlement of Birka. I: 

Holmquist, L., Kalmring, S. & Hedenstierna-Jonson, C. (red.) New aspects on Viking-age 

urbanism c. AD 750-1100: proceedings of the the international symposium at the Swedish 

History Museum, April 17-20th 2013. Stockholm. s. 23-34. Archaeological Research 

Laboratory, Stockholm University. 

 

Holmquist, L. 2016. Birka’s defence works and harbour – linking one recently ended and one 

newly begun research project. I: Holmquist, L., Kalmring, S. & Hedenstierna-Jonson, C. 

(red.) New aspects on Viking-age urbanism c. AD 750-1100: proceedings of the the 

international symposium at the Swedish History Museum, April 17-20th 2013. Stockholm. s. 

35-46. Red. L. Holmquist, S. Kalmring, & C. Hedenstierna-Jonson. Archaeological Research 

Laboratory, Stockholm University. 

 

Isaksson, S. 2000. Food and Rank in Early Medieval Time. Theses and Papers in Scientific 

Archaeology 3. Stockholm.  

 

Isaksson, S. 2010. Food for thought. On the culture of food and the interpretation of ancient 

subsistence data. JONAS – Journal of Nordic Archaeological Science 17: 3-10 

 



31 

 

Isaksson, S. 2018. Uppdragsrapport nr 332: Analys av organiska lämningar i keramik från 

Hjulsta, Spånga 96:1 med flera. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Institutionen för 

arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.  

 

Linderholm, A, Hedenstierna-Jonson, C, Svensk, O. & Lidén, K. 2007. Diet and status in 

Birka: stable isotopes and grave goods compared. Antiquity 82: 446-461. 

 

Munsell, G. 1975. Soil color charts. Baltimore. Maryland.  

 

Olsson, M. & Isaksson, S. 2008. Molecular and isotopic traces of cooking and consumption 

of fish at an Early Medieval manor site in eastern middle Sweden. Journal of Archaeological 

Science 35. 

Ottosson, M. 2018. Vikingatida keramik i Birka ur ett utomskandinaviskt handelsperspektiv. 

C-uppsats i Arkeologi VT18. Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala 

universitet. 

 

Pedersen, E. A. & Widgren, M. 1998. Jordbrukets Första Femtusen År 4000 f.Kr-1000 

e.Kr. Stockholm.  
 

Pollard, Batt, Stern & Young. 2007. Analytical Chemistry in Archaeology. Cambridge. 

 

Selling, D. 1955. Wikingerzeitliche und frühmittelalterliche Keramik in Schweden. Diss. 

Uppsala: Univ. 

 

Serra, D & Tunberg, H. 2013. An early meal: a viking age cookbook & culinary odyssey. 

Furulund. 

 

Wigh, B. 2001. Animal husbandry in the Viking Age town of Birka and its hinterland: 

excavations in the black earth 1990-95. Diss. Stockholm: Univ. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


