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Abstract 
 

The aim of this thesis is to study 31 individuals from an early christian cemetery in Varnhem, 
Sweden and through the use of XRF, study the strontium concentrations and the strontium to 
calcium ratios in bone and use that as an indicator for diet. The material consists of femurs 
and teeth and through analyzing this I will compare previous dietary studies using stable 
carbon, nitrogene and sulphur isotope analyses to see wether quantitative strontium analysis 
can be used as a way to study diet in prehistoric societies. The conclusion is that XRF is not 
as thorough as an isotope study but it provides a general knowledge of what the population 
has been eating where we can determine which individuals has had diet consisting of more 
meat or terrestrial plants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omslagsbild: Graven som troligen tillhörde Kata vid Varnhems gårdskyrka (Vretemark 
2009: 13). 
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1. Inledning 
 

 

 

Figur 1 Varnhems plats i Sverige (Vretemark 2008: 210). 

 
 
 

1.1 Introduktion 
 

Varnhem, utmarkerat i figur 1, är beläget mellan Skara och Skövde i Västergötland och här kan 
vi se spår av mänsklig aktivitet och bosättning sedan tusentals år tillbaka i tiden (Axelsson & 
Vretemark 2013: 3). Platsen ligger i sluttningen av ett platåberg vid namn Billingen och i 
området har inlandsisen format och lämnat efter sig ett säreget landskap (Västergötlands 
museum 2016: 3). 

Då Varnhems välkända klosterkyrka restaurerades under 20-talet gjorde man en provgrävning 
av en kulle bakom klostret. Arkitekten som stod bakom projektet hette Axel Forsén och hade 
uppfattat att kullen kallades för ”kyrkokullen” och därför fann han anledning att göra några 
mindre schakt för att se vad som kunde finnas där. Vid utgrävningen påträffades en stengrund 
till vad han tyckte sig likna en kyrka till utseende men då han även fann en murad källare samt 
en eldstad så blev hans tolkning osäker (Axelsson & Vretemark 2013: 7). 

Det var inte förrän 2005 som man återigen skulle börja gräva på kullen bakom klostret. Det 
kom att bli ett treårigt projekt som kallades för ”Varnhem – innan munkarna kom” vilket ledde 
till nya rön om tiden mellan vikingatidens slut och början av medeltiden i Västergötland 
(Vretemark 2009: 7). 

Omkring kyrkan påträffades ett gravfält med runt 3000 gravar varav ca 200 blivit utgrävda och 
undersökta (Axelsson & Vretemark 2013: 10). På grund av att marken kring kyrkan är väldigt 
kalkrik, vilket har lett till bra bevaringsförhållanden för skeletten, har det resulterat i ett bra 
bevarat material (Vretemark 2009: 12). 
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Dateringen av gravplatsen visar att den brukats kontinuerligt från 800-talet till ungefär mitten 
av 1100-talet. Detta är alltså en period på ca 250 år och visar på att kristendomen haft stor 
påverkan på Västergötland och dess samhälle alltsedan Vikingatiden (Vretemark 2009: 12). 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att se vilken typ av information man kan få ut av ett material 
bestående av ben med hjälp av XRF-analys. Genom att undersöka Sr/Ca kvoten i skeletten ska 
det undersökas ifall man se vilken typ av diet som populationen i Varnhem haft. 

1.3 Frågeställning 
 

Hur ser dieten ut för de undersökta individerna i Varnhem ut baserat på en kvantitativ strontium 
analys? Kan man med hjälp utav att mäta strontium (Sr) i skelett med hjälp av XRF analysera 
en individs diet? 

 

 
1.4 Material 

 
 

Figur 2 Gravarnas placering kring kyrkan där de turkosa är mansgravar, de 
röda är kvinnorgravar och de vita är barn samt obestämda gravar 
(Forsetløkken 2013: 4). 
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Materialet som jag kommer att undersöka är skelettmaterial från 31 individer gravlagda på 
kyrkogården vid gårdskyrkan i Varnhem (se figur 2). Från varje individ har en femur (lårben) 
samt tänder analyserats förutom för individ 161 där tibia (skenben) analyserades. På alla 
individer, förutom fem, har det tidigare gjorts isotopanalyser och därför är en XRF-analys 
aktuell för att få fram ny information om detta material. 

Urvalet av materialet skedde av Maria Vretemark och syftet var att göra undersökningar på 
individer som redan tidigare genomgått analyser för att undersöka vilka nya resultat som kom 
fram. 

Individerna är spridda från olika delar av kyrkogården och det är även ett stort ålderspektrum, 
från spädbarn till äldre personer. Tio barn, tio kvinnor samt elva män kommer att ingå i studien 
och individerna skickades från Västergötlands museum i Skara av Maria Vretemark för att 
analyseras på Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL), Stockholms Universitet. 

 

 
1.5 Forskningsläge 

 
År 2012/2013 gjorde tre studenter från AFL en isotopanalys av materialet från gårdskyrkan. 
Vid δ13C och δ15N analyserna visade deras gemensamma resultat, från alla undersökta individer, 
att de gravlagda hade haft en homogen diet där endast en avvikande individ kunde urskiljas, 
nämligen grav 152 (Roman 2013: 10). Dieten bestod av terrestra däggdjur samt växter och/eller 
sötvattensfisk (Forsetløkken 2013: 12). 

De unga individerna visade dock på en ganska varierande diet med båda höga och låga Kol- 
och kvävevärden. Denna variation skulle kunna bero på att vissa individer var så pass unga att 
ingen förändring över livet kunde visas. De höga kvävevärdena skulle även kunna bero på 
amning hos barnen. Ett ammande barn kan sägas ”leva av” sin mor och får därför högre 
kvävevärden. Roman (2013) studerade därför om avvänjning från amning kunde ses hos 
individerna. Fem stycken visade tydliga tecken på avvänjning, men alla individerna visade på 
spår av amning, förutom möjligen nr 100 (Roman 2013: 11f). 

De kvinnliga individerna hade lika isotopvärden, men två individer skiljde sig ifrån de andra; 
72 och 161. Deras diet har bestått av mer protein från sötvattensfisk än resterande kvinnliga 
individer (Forsetløkken 2013: 12). 

Männens diet visar resultat av konsumtion av marin föda vilket visas av de höga kvävevärdena. 
Födan består dock till en majoritet utav terrestrisk föda men rimligtvis med marina inslag (Colas 
Åberg 2013: 18f). 

Gällande δ34S analysen så behövdes bara ett av de 22 proverna uteslutas ur analysen på grund 
av diagenes (Colas Åberg 2013: 16). De olika svavelvärdena är väldigt spridda mellan de olika 
individerna, men mest spridning återfinns bland männen. Barnen hade högre standardavvikelse 
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i svavelvärdena och detta kan bero på att fler prover togs ifrån män och kvinnor (Roman 2013: 
13). 

Svavelvärdena från undersökningen visade att det främst var barnen som troligen var från 
lokalområdet. Männen visade sig istället antingen komma från området kring Varnhem eller att 
de var icke-lokala (Colas Åberg 2013: 22). 

Slutligen är det intressant att se utifrån deras forskning att dieten inte verkar som en markör för 
status för de gravlagda. Då högstatus gravar gravlades närmast kyrkan undersöktes det ifall 
detta även kunde ses i dieten, men det gjorde det inte (Colas Åberg 2013: 25). 

Utöver dessa tre uppsatser har även en kandidatuppsats skrivits av Caroline Ytterman från 
Uppsala Universitet 2014. Hon studerar bendensitet och grundämnes-distribuering i skelett från 
flera olika lokaler i Sverige inklusive Varnhem. 

Vid XRF analysen var det en individ, nummer 71, som inte hade följt trenden av att vid 
förekomsten av höga järnhalter så finns det låga kalciumhalter och vice versa. Individ 71 hade 
i detta fallet både högsta punkten för järn och kalcium i spektrumet. De andra grundämnen som 
visade sig noterbart var fosfor, kalium, mangan och zink (Ytterman 2014: 34). 

 
 

2. Bakgrund 
 

Figur 3 Varnhems gårdskyrka visas här med en röd cirkel. Källa: FMIS. 

 
 
 

2.1 Varnhem före kristendomen 
 

Redan innan gårdskyrkan (se figur 3), och senare klostret, uppfördes i Varnhem var där ett rikt 
järnålderslandskap, ett av Västergötlands område med flest fornlämningar. I området där 
kyrkan ligger finns det mängder av gravfält, gravrösen samt högar från hela järnåldern, vilka 
finns att se i figur 4, och här begravdes de kremerade innan kristendomen kom (Vretemark 
2014: 133, Vretemark 2007: 23). 
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Här bodde människor från ca 200 f.vt till ungefär mitten av 1100-talet och försörjde sig på 
jordbruk och boskapsskötsel vilket syns i det arkeologiska materialet. Här har allt från 
husgrunder, matavfall, krukskärvor hittats (Vretemark 2007: 22f). 

 

Figur 4 Karta över området kring Varnhems kloster 
där både gårdskyrkan (the early Medieval Church) 
och bosättningsområdet (Settlement area) syns 
(Vretemark 2014: 135). 

 

I slutet av 1800-talet utförde Oscar Montelius utgrävningar av gravar i Varnhem ca 500 m ifrån 
klostret. Här fann han rika fynd som senare kom att benämnas ”Överbofynden” som daterats 
till romersk järnålder. Fina praktföremål hittades i form av importerade varor ifrån romarriket 
som visar att överklassen som levde i Varnhem under denna tid haft långväga kontakter under 
en lång period (Vretemark 2014: 133). 

Mängder av andra fina fynd som exempelvis hårnålar, smycken samt även hund- och kattskelett 
har påträffats i gravar. Båda dessa djurarter är något som inte var vanligt att påträffa i Varnhem 
under denna period och vittnar om en etablerad elit i området nästan tusen år innan gårdskyrkan 
uppfördes i Varnhem (Vretemark 2014: 133f). 

 

 
2.2 Varnhems gårdskyrka 

 
Det nya kristna gårdsgravfältet i Varnhem användes under en kortare tid innan man valde att 
bygga upp en specifik byggnad för utövandet av religionen. I det första stadiet bestod den nya 
byggnaden av trä (Axelsson & Vretemark 2013: 18) och i början bars träkonstruktionen upp 
utav jordgrävda stolpar. Sedan byttes träväggarna ut mot murade kalkstensväggar och kyrkan 
blev en femton meter lång och åtta meter bred stenkyrka (Västergötlands museum 2016: 7). 
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Det unika med kyrkan i Varnhem är källarvåningen i väst som man påträffade vid utgrävningen. 
Den fungerade troligen redan från början som en källare där man kunde förvara rikedomar, mat 
och liknande så på grund av detta är en teori är att stenkyrkan med dess källare även fungerat 
som en försvarsanläggning (Vretemark 2006: 215). 

Det finns även idéer om att källaren ska ha varit inspirerad ifrån England vilket skulle kunna 
styrkas med fynden av engelska silvermynt som pekar på kontakten man haft västerut i 
Varnhem (Vretemark 2007: 24). 

I skrifter omnämns också den sista gårdsägaren i Varnhem som ”Fru Sigrid” och det var hon 
som sedan kom att donera hela egendomen hon ägde, inklusive gårdskyrkan, till klostret som 
sedan uppfördes (Vretemark 2014: 132). 

 

 
3. Metod 

 
 

3.1 XRF 
 

Eftersom materialet redan blivit analyserat med avseende på kol-, kväve- och svavelisotoper 
kommer materialet att undersökas med hjälp av röntgen, närmare bestämt röntgenflourescens 
(XRF). 

Röntgenstrålning är en elektromagnetisk strålning med väldigt korta våglängder på ett spann av 
10-8-10-12. På grund av detta karaktäriseras våglängderna av höga energier vilka kan räknas  ut 
med hjälp av denna formeln: E   ℎv   hc där c är ljusets hastighet, ν är strålningens frekvens, 

Å 
Å är dess våglängd och h är Plancks konstant (Pollard 2007: 93). 

 
Röntgenstrålningens främsta egenskap är högre fotonenergier i jämförelse med strålning från 
delar av det elektromagnetiska spektrumet som har lägre energi och längre våglängd. Detta 
påverkar sedan hur strålarna interagerar med materia (Pollard 2007: 94). 

 
XRF-spektrometri fungerar på så sätt att primär röntgenstrålning träffar det prov man vill 
undersöka för att sedan skapa vakanser i atomernas inre elektronskal. Dessa vakanser försvinner 
då sekundär röntgenstrålning skapas. Denna strålning är vidare karaktäristisk för de element 
som befinner sig i provet vilket gör att vi kan identifiera och kvantifiera exakt vilka grundämnen 
som provet består av (Pollard 2007: 101). 

 
När de primära röntgenstrålarna träffar provet så sker två olika processer; spridning och 
absorption. Spridningen kan vara elastisk vilket innebär att strålarna har samma våglängd som 
den primära strålningen eller oelastisk vilket innebär att våglängderna blir längre. En 
sammanhållen spridning hamnar i det primära spektrumet för röntgentuben och blir reflekterad 
i detektorn (Pollard 2007: 101). 
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3.2 Strontium 
 

Strontium (Sr) fördelar sina isotoper naturligt enligt 84Sr 0,56 %, 86Sr 9,86 %, 87Sr 7,00 % och 
88Sr 82,58 %. Kvoten av dessa isotoper skiljer sig beroende på den geologiska åldern samt på 
berggrundens sammansättning, alltså beroende av förekomsten av 87Rb (rubidium) (Lidén & 
Schutkowski 2008: 261). 

 
Förändringen som uppstår sker när 87Rb sönderfaller till 87Sr där halveringstiden är ungefär 47 
miljoner år och detta uttrycks normalt sett som 87Sr/86Sr. Uppmätta värden för kvoten ligger 
vanligen omkring 0,700–0,750 där äldre geologiska formationer har ett högre tillskott av 87Sr 
vilket resulterar i högre kvoter än för yngre formationer (Lidén & Schutkowski 2008: 261f). 

 
Strontium upptas i den biologiska sfären då växter tar upp strontium som löst sig i grundvattnet. 
Kvoten av 87Sr/86Sr av organismen som man undersöker visar därför värdet som den geologiska 
grunden har vid den plats som födan kommer ifrån. Strontiumanalyser ger på så sätt information 
om geografiskt ursprung genom att isotopkvoten i maten från ett specifikt område är densamma 
som den geologiska isotopkvoten. Strontium kan därför användas både för att se ursprung men 
även för att se födovanor (Lidén & Schutkowski 2008: 262). 

 
Strontium kan identifiera den generella tillförseln av marin- och landbunden födotillgång för 
populationer men med tanke på hur känslig strontiums isotopkvot är för att se den lokala 
geologin kan man teoretiskt sett spåra individuella förändringar i rörelsemönster. Genom att 
jämföra tänder, som formas tidigt i en persons liv, med ben, som visar de senaste åren av en 
persons livstid, kan man på så sätt även se om skillnader skett över livet gällande diet eller 
boendeplats (Larsen 1997: 288f) 

 
Strontiumkoncentration kan till skillnad från den isotopiska sammansättning visa en stor 
variation av trofisk position i växter och djur. Detta beror på att strontium tas upp organismer i 
proportion till deras trofinivå och påminner även om kalcium baserat på hur den är uppbyggd 
och kan därmed bytas ut mot kalcium i flera olika fysiologiska roller (Larsen 1997: 291). 

 
Längst ner i näringskedjan finns växter och dessa tar upp strontium via marken medan 
människor och djur tar upp det via sekundära källor, med andra ord födan. Utöver detta så 
diskriminerar däggdjur mot strontium när det ställs mot kalcium vilket betyder att de därför får 
lägre strontiumhalter. Växtätare har därför lägre halter än växter, köttätare har lägre halter än 
växtätare och allätare, som exempelvis människor, ligger emellan på skalan (Larsen 1997: 291). 

 
Trots detta måste man ha kunskap om den lokala näringsväven för att man ska kunna få fram 
representativa data när man arbetar med strontium. Dessutom kan strontiumvärdet påverkas vid 
konsumtion av mat med höga kalciumvärden, som till exempel skaldjur, vilket betyder att det 
trofivärdet och kött- och växtkonsumtionen möjligen inte återspeglas korrekt av mängden 
strontium (Larsen 1997: 292). 

 
Strontium kan även användas för att se avvänjning från amning och vilken ålder det sker vid. 
Detta görs via att studera kvoten av strontium och kalcium i mänskliga ben. En teori är sådan 
att på grund av att strontium diskrimineras i relation till kalcium vid mjölkproduktionen i 
bröstkörteln samt moderkakan så bör spädbarns Sr/Ca kvot vara lägre än vuxna individer 
(Larsen 1997: 294). 
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3.4 Problem kring analysen 
 
 
 

Trots att XRF är en icke-destruktiv metod, som innebär att man i de flesta fall kan göra sina 
analyser på föremålet utan att behöva förstöra provet, så är väldigt få material helt homogena 
vilket innebär problem när man använder XRF. Föremålet kan även vara kontaminerat av olika 
spårämnen efter dess tid i marken. Så även om själva analysen inte förstör materialet måste ofta 
den som utför laborationen göra åverkan på föremålet för att få fram ett prov som inte är 
kontaminerat eller korroderat (Isaksson 2008: 48). 

För min analys valde vi därför att såga itu benen för att kunna göra analysen på snittytan (se 
figur 7). De flesta av lårbenen (femur) var redan brutna och majoriteten av benen hade även 
provtagits för isotop-analyser då man tar borrprover. De mindre benen från barn individerna 
(figur 6) samt tänderna kunde läggas direkt i XRF-kammaren. 

 

  
Figur 5 Storleken av en vuxen femur. Här visas Varnhem 
102. Bild: Fanny Bengtsson & Crista Wathen. 

Figur 6 Storleken av femur från ett barn. På bilden ses 
Varnhem 100. Bild: Crista Wathen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7 På bilden visas en snittyta på en femur där jag satt 
markeringar för att illustrera hur vi gjorde våra tester med 
XRF:en. Källa: Gilbert, Mielke 1985: 246. 
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Anledningen till att vi resonerade såhär var just av anledningen att försöka åsamka så lite skada 
som möjligt på materialet. De vuxna individernas lårben (femur) fick inte plats i XRF- 
kammaren då de var för stora (se figur 5, vilket barnens fick, så därför var vi tvungna att ta 
prover från de större benen. Dock togs proverna där man redan tidigare hade gjort borrprover 
och på så sätt redan ”förstört” den delen men också för att våra prover skulle vara jämförbara 
med de tidigare analyser som skett. 

 
Det är inte bara själva analystekniken som orsakar problem, utan även om materialet består av 
ben och tänder. Skelett i marken påverkas av dess omgivning och därför måste man ta reda på 
ifall informationen som utvinns vid undersökningen är ursprunglig eller inte. Detta kallas för 
diagenes och innebär att benen genomgått en kemisk nedbrytning som påverkat och kan ha 
ändrat på elementsammansättningen i materialet (Lidén 2008: 43). 

 
I den organiska delen av benet som består av proteiner så påverkas dessa olika utav de 
nedbrytande faktorerna. Icke-kollagena proteiner (NCP) kan finnas kvar långt efter kollagen då 
det adsorberar till hydroxyapatiten i den oorganiska delen av benet. Dentin från tänder kan även 
det bevaras bättre än kollagen tack vara den skyddande emaljen (Lidén 2008: 43). 

 
För att upptäcka diagenes undersöker man vid isotopanalyser provets kol/kväve kvot, och denna 
bör ligga runt 3,1 och kollagenet betraktas som ”opåverkat” om värdet ligger runt 2,9-3,6. Alla 
individer som jag undersöker vid detta tillfälle blev inte analyserade med avseende på isotoper 
tidigare men av de som det togs isotopprover från så visade C/N kvoten att kollagenet inte varit 
utsatt för diagenes förutom hos en individ. Den individ som troligen utstått diagenes är 
Varnhem 110 då denna individs kvot låg på 3,85 (femur). 

 
 
4. Resultat 

 

Vid undersökningen av materialet med XRF körs först en Cal. Check, instrument blank samt 
tre tester av en standard. Vi använde Bone Ash 1400 som köptes in från The National Institute 
of Standards and Technology (NIST), för att se vad resultatet bör ligga på men även för att se 
att XRF inte ger signaler om något annat än just provet vi vill undersöka. 

Sammanlagt gjordes 18 analyser på ben och tänder per vuxen individ förutom tänderna från 
Varnhem 17, Varnhem 102, Varnhem 161 och Varnhem 162. Dessa kördes med handhållen 
XRF och därav endast analyserades tre gånger var. Barnens lårben (femur) analyserades tre 
gånger var förutom Varnhem 110 som vi tog ett prov ifrån. Tre analyser utfördes på ytan, tre 
på mitten och tre längst ner och detta gjordes för att få en slags ”stratigrafi” på benen för att se 
hur Sr/Ca kvoterna skiljer sig och om kontamination från den omgivande jorden visade sig. Vid 
presentation av all data i grafer valde jag dock att presentera medelvärdet för att det skulle bli 
tydligare att avläsa. 

Först räknade jag ut alla provernas medelvärde och standardavvikelse för att kunna få en 
överblick av alla data och även se ifall avvikelsen låg inom en rimlig ram. 
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Därefter studerades alla individers Ca/P kvot för att kunna avgöra kvalitén på skeletten. Det 
finns forskning kring att Ca/P kvoten är viktig under uppväxten då benen utvecklas men också 
för att kunna se kalciumupptaget. Vid studier av djur som har haft en diet av låg Ca/P kvot är 
risken för benskörhet större (Loughrill 2017: 1f). 

Jag valde att dela upp proverna i femur och tänder och redovisade resultaten för de vuxna 
individerna samt barnen. Resultaten visar ett generellt linjärt samband mellan halterna av Ca 
och P med korrelationskoefficienter på 0,85 för män, 0,71 för kvinnor och 0,93 för barnen (se 
fig 8 &9). 

För att upptäcka diagenes i benen så jämfördes dem med två referensmaterial, ett för moderna 
ben och ett för arkeologiskt material, för att se vad Ca/P bör ligga på för att det troligen inte ska 
vara kontaminerat. Den moderna kvoten ska ligga på cirka 2,21 (Zlateva, Djingova, Kuleff 
2013: 215) medan den arkeologiska ligger runt 2,17-2,40 (Maurer 2014: 21). 

I mina egna resultat märker jag att kvoten istället ligger närmare 2,0 än 2,2, men fyra individer 
avviker från detta. Varnhem 53 har värden mellan 1,73-1,77, Varnhem 87 har ett värde på 2,88, 
Varnhem 82 har ett värde på 3,15 och Varnhem 228 har ett värde på 2,78. Dessa värden är inte 
vad de bör vara och har därför troligen kontaminerats. Jag väljer därför att utesluta dessa ur 
mina resultat. 

Samma procedur gjordes för tänderna för att se om våra värden var bra eller ej. För moderna 
tänder bör Ca/P kvoten vara 1,93 och för arkeologiskt material bör det vara mellan 2.05-2,11 
(Jacques 2008: Appendix). Till skillnad från lårben (femur) var det många fler individer som 
ser ut att vara kontaminerade vilket skulle kunna bero på att man till skillnad från lårbenen inte 
sågade dem för studien och analysen skedde direkt på utsidan. 

Varnhem 99 har värden mellan 3,14-3,24, Varnhem 62 har värden mellan 2,48-2,51, Varnhem 
96 har värden mellan 2,74-2,77, Varnhem 159 har värden mellan 2,43-2,44, Varnhem 94 har 
värden mellan 2,30-2,32, Varnhem 53 har värden mellan 2,33-2,35, Varnhem 80 har värden 
mellan 2,36-2,39, Varnhem 102 har ett värde på 3,84, Varnhem 100 har ett värde på 2,89 och 
Varnhem 228 har värden mellan 2,47-2,49. Detta är alltså 10 individer som jag kommer stryka 
från vidare analys. 
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Figur 8 Punktdiagram över Ca/P kvoten för ben indelat efter kön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 Punktdiagram över Ca/P kvoten för tänder indelat efter kön. 
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För att upptäcka kontamination letade jag även efter ”sällsynta jordartsmetaller” och det är 
sådana grundämnen som inte finns naturligt i människokroppen. Av femurproverna från de 
vuxna individerna identifierades inga sällsynta jordartsmetaller men det gjorde det däremot för 
nästan alla barnens femur förutom Varnhem 6 och 110. Det är dock värt att nämna att 110, 
liksom de vuxna individerna, togs det ett sågat prov ifrån. Det grundämne som kom upp vid 
undersökningen var Yttrium (Y). 

För tänderna visade sig yttrium däremot markant oftare. Varnhem 69, 96, 94, 53, 232, 80, 110, 
100, 52 och 228 visade alla spår av yttrium. Mängden är liten men det är viktigt att ha kännedom 
om att grundämnet är där och kan vara en indikator för kontamination. 

Därefter undersöktes Sr/Ca kvoten från alla individer. Strontium i ben kan användas som en 
indikator för mängden köttkonsumtion i människors diet. Folkgrupper som förtär större 
mängder vegetabilisk föda förväntas ha en högre mängd strontium i sig. Detta är dock en 
generell bild och det har visats att i vissa fall innehåller kött en större mängd strontium, som 
exempelvis mollusker, och kan därför ge ett högre resultat än om man hade undersökt en 
population som livnärde sig främst på jordbruk och åt spannmål (Schoeninger 1981: 391f). 

Nivån av strontium i kroppen kan direkt översättas till nivån av strontium från ens diet förutom 
det som utsöndras naturligt. Till skillnad från kalcium så passerar det även magen och går 
därefter in i blodomloppet. Detta betyder att mängden strontium i ben är densamma som det i 
blodomloppet men det betyder även att mängden strontium i kroppen beror på vilken föda man 
förtär där växtätare förväntas ha högre strontiumvärden (Schoeninger 1981: 392). 

Som jämförelsematerial användes tidigare analyser på humant skelettmaterial från två 
Neolitiska lokaler på Öland (fig 10), Resmo och Köpingsvik (Isaksson, opublicerade data). 
Genom att använda dem som referensmall försökte jag sedan tolka mina egna resultat. Vid 
lokalen Resmo hade man livnärt sig på en terrestrisk diet medan man i Köpingsvik haft en diet 
bestående av mestadels marin föda. 
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Figur 10 Punktdiagram över Sr/Ca*1000 mot Ca/P från Öland. Resmo har haft en mer terrestrisk föda och Köpingsvik har 
haft en mer marin föda. Källa: Sven Isaksson. 

 
 
 
 

 

När resultaten, som finns sammanställda i tabell 1, sedan jämförs från våra egna analyser kan 
man se att Ca/P kvoten är relativt jämn för hela studiematerialet. Tänderna är också på en jämn 
nivå likt lårbenen (femur) men Sr/Ca kvoten är annorlunda jämfört med benen (fig 11&12). 
Dessutom representerar tänderna individens yngre år då tänder, till skillnad från ben, inte 
genomgår någon förändring genom livet vilket är viktigt att ta i beaktning. 

Tänderna visar inte en lika stor spridning av Sr/Ca kvoten utan är mer grupperade och tätare än 
benen är, men på grund av att många tänder ströks då det fanns antydan till kontamination så 
blir det inte en lika komplett bild över tänderna på grund av detta. De tänder som har mest lika 
värden är barnens och de är mer grupperade än vad de vuxna individerna är. Sr/Ca kvoten för 
lårbenen (femur) är till störst del lika spridd för hela populationen. 

Öland 

3 

2,5 

2 

1,5 
Köpingsvik 

1  Resmo 

0,5 

0 

0  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9 

Sr/Ca*1000 

C
a/
P
 



17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11 Punktdiagram över Sr/Ca*1000 mot Ca/P över benen från gårdskyrkan i Varnhem som är uppdelad efter kön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 12 Punktdiagram över Sr/Ca*1000 mot Ca/P över tänderna från gårdskyrkan i Varnhem som är uppdelad efter kön. 
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Tabell 1 Sammanställning av alla undersökta individer och utdrag av deras provresultat. Individerna är sorterade efter gravnummer. 
 

Gravnr/Individ  Kön  Ålder  Element  P  Ca  Sr  Y  Ca/P  Sr/Ca*1000 

VHM 5  Barn  6‐7 år  Femur (sin)  12,73  29,77  0,01  0,002  2,34  0,45 

VHM 5  Barn  6‐7 år  M2 (dx) crown  15,72  35,72  0,01  0,000  2,27  0,27 

VHM 5  Barn  6‐7 år  M2 (dx) root  15,93  36,00  0,01  0,000  2,26  0,31 

VHM 6  Barn  2 år  Femur (dx)  13,20  30,85  0,02  0,000  2,34  0,53 

VHM 6  Barn  2 år  M crown  14,97  32,53  0,01  0,000  2,17  0,29 

VHM 6  Barn  2 år  M root  15,27  33,61  0,01  0,000  2,20  0,30 

VHM 7  Barn  6 år  Femur (sin dist)  11,47  27,34  0,01  0,001  2,38  0,50 

VHM 7  Barn  6 år  M (dx) crown  16,95  35,61  0,01  0,000  2,10  0,32 

VHM 7  Barn  6 år  M (dx) root  16,86  35,27  0,01  0,000  2,09  0,32 

VHM 17  Man  35‐45 år  Femur (sin) surface  10,20  20,20  0,01  0,000  1,98  0,50 

VHM 17  Man  35‐45 år  Femur (sin) middle  10,10  19,90  0,01  0,000  1,97  0,50 

VHM 17  Man  35‐45 år  Femur (sin) inside  9,70  19,00  0,01  0,000  1,96  0,53 

VHM 17  Man  35‐45 år  M1 (dx)  13,70  27,10  0,01  0,000  1,98  0,37 

VHM 20  Kvinna  25‐35 år  Femur (sin dist) surface  15,75  31,18  0,01  0,000  1,98  0,39 

VHM 20  Kvinna  25‐35 år  Femur (sin dist) middle  15,80  31,49  0,01  0,000  1,99  0,39 

VHM 20  Kvinna  25‐35 år  Femur (sin dist) inside  15,72  31,16  0,01  0,000  1,98  0,40 

VHM 20  Kvinna  25‐35 år  M2 (sin) crown  13,40  27,89  0,01  0,000  2,08  0,36 

VHM 20  Kvinna  25‐35 år  M2 (sin) middle  13,49  28,31  0,01  0,000  2,10  0,35 

VHM 20  Kvinna  25‐35 år  M2 (sin) root  13,53  28,12  0,01  0,000  2,08  0,35 

VHM 35  Barn  1,5 år  Femur (sin)  10,37  24,27  0,01  0,002  2,34  0,43 

VHM 35  Barn  1,5 år  M1 crown  12,33  26,02  0,01  0,000  2,11  0,27 

VHM 35  Barn  1,5 år  M1 root  12,98  27,49  0,01  0,000  2,12  0,31 

VHM 39  Man  20‐25 år  Femur (dx dist) surface  15,20  31,60  0,02  0,000  2,08  0,63 

VHM 39  Man  20‐25 år  Femur (dx dist) middle  15,90  33,90  0,02  0,000  2,13  0,59 

VHM 39  Man  20‐25 år  Femur (dx dist) inside  15,80  33,40  0,02  0,000  2,11  0,60 
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Gravnr/Individ  Kön  Ålder  Element  P  Ca  Sr  Y  Ca/P  Sr/Ca*1000 

VHM 39  Man  20‐25 år  M1 (sin) crown  11,70  26,90  0,01  0,000  2,30  0,30 

VHM 39  Man  20‐25 år  M1 (sin) middle  11,90  27,20  0,01  0,000  2,29  0,33 

VHM 39  Man  20‐25 år  M1 (sin) root  11,80  27,10  0,01  0,000  2,30  0,33 

VHM 52  Barn  5 år  Femur (sin)  12,66  30,83  0,02  0,005  2,44  0,68 

VHM 52  Barn  5 år  M2 crown  14,84  32,05  0,01  0,000  2,16  0,31 

VHM 52  Barn  5 år  M2 root  14,91  32,19  0,01  0,000  2,16  0,30 

VHM 53  Man  40‐50 år  Femur (dx dist) surface  12,60  22,30  0,02  0,000  1,77  0,90 

VHM 53  Man  40‐50 år  Femur (dx dist) middle  12,80  22,10  0,02  0,000  1,73  0,90 

VHM 53  Man  40‐50 år  Femur (dx dist) inside  12,70  22,40  0,02  0,000  1,76  0,89 

VHM 53  Man  40‐50 år  M1 (dx) crown  11,70  27,30  0,01  0,001  2,33  0,37 

VHM 53  Man  40‐50 år  M1 (dx) middle  11,70  27,40  0,01  0,001  2,34  0,36 

VHM 53  Man  40‐50 år  M1 (dx) root  11,70  27,60  0,01  0,001  2,36  0,36 

VHM 62  Man  35‐50 år  Femur (sin) surface  16,10  33,90  0,02  0,000  2,11  0,59 

VHM 62  Man  35‐50 år  Femur (sin) middle  16,00  33,40  0,01  0,000  2,09  0,30 

VHM 62  Man  35‐50 år  Femur (sin) inside  16,00  33,50  0,01  0,000  2,09  0,30 

VHM 62  Man  35‐50 år  M1 (sin) crown  9,29  23,30  0,01  0,000  2,51  0,43 

VHM 62  Man  35‐50 år  M1 (sin) middle  9,41  23,30  0,01  0,000  2,48  0,43 

VHM 62  Man  35‐50 år  M1 (sin) root  9,37  23,20  0,01  0,000  2,48  0,43 

VHM 69  Kvinna  45‐60 år  Femur (sin) surface  14,25  30,01  0,02  0,000  2,11  0,60 

VHM 69  Kvinna  45‐60 år  Femur (sin) middle  14,51  30,23  0,02  0,000  2,08  0,62 

VHM 69  Kvinna  45‐60 år  Femur (sin) inside  14,54  30,62  0,02  0,000  2,11  0,61 

VHM 69  Kvinna  45‐60 år  M1 (sin) crown  12,01  26,05  0,01  0,000  2,17  0,41 

VHM 69  Kvinna  45‐60 år  M1 (sin) middle  12,08  26,10  0,01  0,000  2,16  0,41 

VHM 69  Kvinna  45‐60 år  M1 (sin) root  12,14  26,43  0,01  0,000  2,18  0,41 

VHM 72  Kvinna  20‐30 år  Femur (sin) surface  14,77  28,76  0,01  0,000  1,95  0,38 
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Gravnr/Individ  Kön  Ålder  Element  P  Ca  Sr  Y  Ca/P  Sr/Ca*1000 

VHM 72  Kvinna  20‐30 år  Femur (sin) middle  15,08  29,36  0,01  0,000  1,95  0,39 

VHM 72  Kvinna  20‐30 år  Femur (sin) inside  15,07  29,32  0,01  0,000  1,95  0,39 

VHM 72  Kvinna  20‐30 år  M1 (dx) crown  12,52  27,15  0,01  0,000  2,17  0,20 

VHM 72  Kvinna  20‐30 år  M1 (dx) middle  12,58  27,36  0,01  0,000  2,18  0,22 

VHM 72  Kvinna  20‐30 år  M1 (dx) root  12,65  27,59  0,01  0,000  2,18  0,19 

VHM 80  Kvinna  45‐60 år  Femur (sin medialt) surface  16,37  36,10  0,02  0,000  2,21  0,50 

VHM 80  Kvinna  45‐60 år  Femur (sin medialt) middle  16,37  35,98  0,02  0,000  2,20  0,51 

VHM 80  Kvinna  45‐60 år  Femur (sin medialt) inside  16,37  36,45  0,02  0,000  2,23  0,51 

VHM 80  Kvinna  45‐60 år  M1 (dx) crown  10,92  25,93  0,02  0,001  2,37  0,63 

VHM 80  Kvinna  45‐60 år  M1 (dx) middle  10,82  25,87  0,02  0,001  2,39  0,65 

VHM 80  Kvinna  45‐60 år  M1 (dx) root  10,94  25,85  0,02  0,000  2,36  0,65 

VHM 82  Barn  6 år  Femur (sin)  5,79  18,24  0,02  0,002  3,15  0,94 

VHM 82  Barn  6 år  M1 (dx) crown  14,74  29,22  0,01  0,000  1,98  0,46 

VHM 82  Barn  6 år  M1 (dx) root  14,68  28,96  0,01  0,000  1,97  0,44 

VHM 87  Barn  6‐7 år  Femur (dx dist)  9,37  27,01  0,02  0,001  2,88  0,69 

VHM 87  Barn  6‐7 år  M2 (sin) crown  14,04  30,48  0,01  0,000  2,17  0,29 

VHM 87  Barn  6‐7 år  M2 (sin) middle  13,95  30,12  0,01  0,000  2,16  0,31 

VHM 87  Barn  6‐7 år  M2 (sin) root  14,09  30,48  0,01  0,000  2,16  0,31 

VHM 94  Man  25‐30 år  Femur (dx dist) surface  17,60  37,20  0,02  0,000  2,11  0,54 

VHM 94  Man  25‐30 år  Femur (dx dist) middle  17,50  36,60  0,02  0,000  2,09  0,55 

VHM 94  Man  25‐30 år  Femur (dx dist) inside  17,60  36,90  0,02  0,000  2,10  0,54 

VHM 94  Man  25‐30 år  M2 (dx) crown  14,10  32,70  0,01  0,000  2,32  0,31 

VHM 94  Man  25‐30 år  M2 (dx) middle  14,00  32,10  0,01  0,000  2,29  0,28 

VHM 94  Man  25‐30 år  M2 (dx) root  14,00  32,20  0,01  0,002  2,30  0,28 

VHM 96  Kvinna  45‐60 år  Femur (sin) surface  17,10  35,95  0,02  0,000  2,10  0,48 

VHM 96  Kvinna  45‐60 år  Femur (sin) middle  17,15  35,55  0,02  0,000  2,07  0,51 

VHM 96  Kvinna  45‐60 år  Femur (sin) inside  17,25  36,24  0,02  0,000  2,10  0,49 
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Gravnr/Individ  Kön  Ålder  Element  P  Ca  Sr  Y  Ca/P  Sr/Ca*1000 

VHM 96  Kvinna  45‐60 år  M1 (dx) crown  8,12  22,51  0,01  0,001  2,77  0,51 

VHM 96  Kvinna  45‐60 år  M1 (dx) middle  8,17  22,42  0,01  0,001  2,74  0,49 

VHM 96  Kvinna  45‐60 år  M1 (dx) root  8,32  22,96  0,01  0,001  2,76  0,50 

VHM 99  Man  30‐40 år  Femur (sin dist) surface  16,80  34,30  0,01  0,000  2,04  0,29 

VHM 99  Man  30‐40 år  Femur (sin dist) middle  16,70  34,20  0,01  0,000  2,05  0,29 

VHM 99  Man  30‐40 år  Femur (sin dist) inside  16,80  34,40  0,01  0,000  2,05  0,29 

VHM 99  Man  30‐40 år  M (sin) crown  11,10  35,20  0,01  0,000  3,17  0,17 

VHM 99  Man  30‐40 år  M (sin) middle  10,90  35,20  0,01  0,000  3,23  0,20 

VHM 99  Man  30‐40 år  M (sin) root  10,50  33,10  0,01  0,000  3,15  0,21 

VHM 100  Barn  2‐3 mån  Femur (dx)  10,44  24,34  0,01  0,003  2,33  0,50 

VHM 100  Barn  2‐3 mån  M  8,06  23,33  0,01  0,008  2,89  0,47 

VHM 102  Man  35‐45 år  Femur (dx) surface  17,30  35,40  0,02  0,000  2,05  0,56 

VHM 102  Man  35‐45 år  Femur (dx) middle  17,30  35,80  0,02  0,000  2,07  0,56 

VHM 102  Man  35‐45 år  Femur (dx) inside  17,40  35,70  0,02  0,000  2,05  0,56 

VHM 102  Man  35‐45 år  M1 (dx)  7,33  28,20  0,01  0,000  3,85  0,35 

VHM 110  Barn  14‐15 år  Femur (dx proxmed) surface  16,53  34,78  0,02  0,000  2,10  0,55 

VHM 110  Barn  14‐15 år  Femur (dx proxmed) middle  16,52  34,96  0,02  0,000  2,12  0,54 

VHM 110  Barn  14‐15 år  Femur (dx proxmed) inside  16,54  35,26  0,02  0,000  2,13  0,52 

VHM 110  Barn  14‐15 år  M2 crown  13,01  29,17  0,01  0,000  2,24  0,30 

VHM 110  Barn  14‐15 år  M2 middle  12,99  29,29  0,01  0,000  2,26  0,30 

VHM 110  Barn  14‐15 år  M2 root  13,38  29,93  0,01  0,000  2,24  0,29 

VHM 112  Kvinna  20‐25 år  Femur (dx dist) surface  16,36  34,64  0,02  0,000  2,12  0,51 

VHM 112  Kvinna  20‐25 år  Femur (dx dist) middle  16,36  34,18  0,02  0,000  2,09  0,52 

VHM 112  Kvinna  20‐25 år  Femur (dx dist) inside  16,41  34,65  0,02  0,000  2,11  0,52 

VHM 112  Kvinna  20‐25 år  M1 (dx) crown  13,49  30,60  0,01  0,000  2,27  0,47 

VHM 112  Kvinna  20‐25 år  M1 (dx) middle  13,75  31,08  0,01  0,000  2,26  0,47 

VHM 112  Kvinna  20‐25 år  M1 (dx) root  13,57  30,38  0,01  0,000  2,24  0,47 
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Gravnr/Individ  Kön  Ålder  Element  P  Ca  Sr  Y  Ca/P  Sr/Ca*1000 

VHM 130  Man  35‐40 år  Femur (dx) surface  14,70  30,20  0,01  0,000  2,05  0,33 

VHM 130  Man  35‐40 år  Femur (dx) middle  15,00  30,80  0,01  0,000  2,05  0,32 

VHM 130  Man  35‐40 år  Femur (dx) inside  15,00  31,30  0,02  0,000  2,09  0,64 

VHM 130  Man  35‐40 år  M1 (sin) crown  14,40  29,40  0,02  0,000  2,04  0,68 

VHM 130  Man  35‐40 år  M1 (sin) middle  14,50  29,20  0,02  0,000  2,01  0,68 

VHM 130  Man  35‐40 år  M1 (sin) root  14,60  29,90  0,02  0,000  2,05  0,67 

VHM 135  Man  30‐35 år  Femur (dx dist) surface  15,50  31,00  0,01  0,000  2,00  0,32 

VHM 135  Man  30‐35 år  Femur (dx dist) middle  15,70  31,60  0,01  0,000  2,01  0,32 

VHM 135  Man  30‐35 år  Femur (dx dist) inside  16,40  32,60  0,01  0,000  1,99  0,31 

VHM 152  Man  35‐40 år  Femur (dx dist) surface  15,80  32,10  0,02  0,000  2,03  0,62 

VHM 152  Man  35‐40 år  Femur (dx dist) middle  15,90  32,20  0,02  0,000  2,03  0,62 

VHM 152  Man  35‐40 år  Femur (dx dist) inside  15,90  32,30  0,02  0,000  2,03  0,62 

VHM 152  Man  35‐40 år  M3 (dx) crown  11,70  26,50  0,01  0,000  2,26  0,38 

VHM 152  Man  35‐40 år  M3 (dx) middle  11,60  26,10  0,01  0,000  2,25  0,38 

VHM 152  Man  35‐40 år  M3 (dx) root  11,70  26,40  0,01  0,000  2,26  0,38 

VHM 159  Kvinna  20‐25 år  Femur (sin) surface  13,47  27,19  0,01  0,000  2,02  0,30 

VHM 159  Kvinna  20‐25 år  Femur (sin) middle  13,55  27,32  0,01  0,000  2,02  0,28 

VHM 159  Kvinna  20‐25 år  Femur (sin) inside  13,52  27,22  0,01  0,000  2,01  0,28 

VHM 159  Kvinna  20‐25 år  M1 (sin) crown  12,64  30,85  0,01  0,000  2,44  0,23 

VHM 159  Kvinna  20‐25 år  M1 (sin) middle  12,50  30,37  0,01  0,000  2,43  0,21 

VHM 159  Kvinna  20‐25 år  M1 (sin) root  12,58  30,50  0,01  0,000  2,42  0,22 

VHM 161  Kvinna  30‐35 år  Tibia (dx) surface  14,60  29,49  0,01  0,000  2,02  0,23 

VHM 161  Kvinna  30‐35 år  Tibia (dx) middle  14,64  29,73  0,01  0,000  2,03  0,24 

VHM 161  Kvinna  30‐35 år  Tibia (dx) inside  14,76  30,05  0,01  0,000  2,04  0,24 

VHM 161  Kvinna  30‐35 år  M1 (dx)  15,48  31,55  0,01  0,000  2,04  0,34 

VHM 162  Kvinna  20‐25 år  Femur (sin) surface  12,98  24,86  0,01  0,000  1,92  0,60 

VHM 162  Kvinna  20‐25 år  Femur (sin) middle  13,10  25,82  0,02  0,000  1,97  0,60 
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Gravnr/Individ  Kön  Ålder  Element  P  Ca  Sr  Y  Ca/P  Sr/Ca*1000 

VHM 162  Kvinna  20‐25 år  Femur (sin) inside  13,01  25,45  0,02  0,000  1,96  0,60 

VHM 162  Kvinna  20‐25 år  M1 (dx)  11,00  21,66  0,01  0,000  1,97  0,30 

VHM 228  Barn  4‐5 år  Femur (dx)  9,88  27,48  0,02  0,002  2,78  0,58 

VHM 228  Barn  4‐5 år  M2 crown  12,67  31,56  0,01  0,001  2,49  0,41 

VHM 228  Barn  4‐5 år  M2 root  12,73  31,45  0,01  0,001  2,47  0,42 

VHM 232  Kvinna  20‐30 år  Femur (dx) surface  18,94  42,97  0,02  0,000  2,27  0,43 

VHM 232  Kvinna  20‐30 år  Femur (dx) middle  19,13  43,65  0,02  0,000  2,28  0,42 

VHM 232  Kvinna  20‐30 år  Femur (dx) inside  19,29  43,47  0,02  0,000  2,25  0,41 

VHM 232  Kvinna  20‐30 år  M (sin) crown  12,02  26,79  0,01  0,001  2,23  0,29 

VHM 232  Kvinna  20‐30 år  M (sin) middle  12,03  26,84  0,01  0,001  2,23  0,29 

VHM 232  Kvinna  20‐30 år  M (sin) root  12,09  27,01  0,01  0,000  2,23  0,29 

VHM 276  Man  20‐25 år  Femur (sin) surface  15,30  32,20  0,01  0,000  2,10  0,31 

VHM 276  Man  20‐25 år  Femur (sin) middle  15,50  32,60  0,01  0,000  2,10  0,31 

VHM 276  Man  20‐25 år  Femur (sin) inside  15,40  32,30  0,01  0,000  2,10  0,31 

VHM 276  Man  20‐25 år  M1 (dx) crown  17,30  34,70  0,01  0,000  2,01  0,29 

VHM 276  Man  20‐25 år  M1 (dx) middle  17,50  35,20  0,01  0,000  2,01  0,28 

VHM 276  Man  20‐25 år  M1 (dx) root  17,40  34,60  0,01  0,000  1,99  0,29 

Elementförklaring: 
Femur = lårben 
Tibia = skenben 
M = molar 

M = Första molaren, överkäke 

M = Andra molaren, överkäke 

M = Tredje molaren, överkäke 
M1 = Första molaren, underkäke 

M2 = Andra molaren, underkäke 

Dx = höger Sin= vänster 

Teckenförklaring: 
De genomstrukna individerna är de 
som troligen är kontaminerade. 

1 
 
2 

 
3 
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5. Diskussion och slutsats 
 

 
När jag nu presenterat mina resultat ifrån min undersökning ämnar jag besvara mina 
frågeställningar som jag ställde tidigare i uppsatsen. 

Hur ser dieten ut för de undersökta individerna i Varnhem ut baserat på en kvantitativ 
strontium analys? Kan man med hjälp utav att mäta strontium (Sr) i skelett med hjälp av 
XRF analysera en individs diet? 

Med XRF blir det lätt att göra en kvantitativ studie över ett större studiematerial och ger oss en 
generell bild av dieten från en population och går dessutom fort att utföra. I vissa fall är den 
också mindre destruktiv då man alltid måste ta borrprover vid isotopanalyser till skillnad från 
XRF. Dock i denna undersökningen sågades prover från lårbenen vilket gör studien destruktiv. 

I min mening är därför elementanalys med röntgenflourescens bra analys att göra då 
studiematerialet är stort samt bra som indikator för vilka individer som skulle vara intressant 
att göra en isotopanalys på. Eller så kanske man med hjälp av XRF analysen ser att dieten varit 
homogen vilket därför betyder att man inte behöver göra en isotopanalys som kräver mer 
material och arbete. 

Dock är min fråga gällande om man kan se en persons diet med hjälp av strontium vid XRF- 
analys lite komplicerad. Man kan inte se exakt vilken typ av föda som förtärts men man kan se 
i vilken mån en individ har ätit terrestrisk eller marin mat och kött för att sedan göra en generell 
tolkning över populationens diet. 

Det är mycket som kan påverka strontiumvärdet i våra kroppar. Vi tar inte upp ämnet från 
primära källor och det kan också påverkas när man äter skaldjur. Även amning påverkar 
strontium så man får se upp med att göra några förhastade slutsatser och istället ställa sig kritisk 
till sina resultat. 

Dieten för populationen som undersöktes har en stor spridning av strontium. De individer som 
har högre Sr/Ca kvot beror på en större förtäring av kött samt marina föda då jag jämför med 
lokalerna ifrån Öland. Variationen är dock inte så pass stor att några tydliga grupperingar 
formas för varken terrestrisk eller marin/kött kost. 

Genom de tidigare kol- och kväveanalyserna kunde man också konstatera att marin föda inte 
hade förtärts utan bara sötvattensfisk till viss mån. Därför drar jag slutsatsen om att det är 
primärt kött som ätits. 

I grafen över lårben (femur) har jag lagt in en skuggning för resultaten ifrån Öland (figur 13) 
där man kan se vilka individer som stämmer överens med resultaten därifrån. Detta kan jag 
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Figur 13 Samma punktdiagram som figur 11 men här har jag markerat ut Resmo och Köpingsvik.. 

 

tyvärr inte göra med tänderna då inga molarer undersöktes ifrån varken Resmo eller Köpingsvik 
men man bör kunna göra samma slutsats som man gör för benen. 

Resultaten var inte vad som förväntades då växter generellt sett har högre 
strontiumkoncentration (Larsen 1997: 291) än djur och därför bör Resmo, som ätit mest 
terrestrisk diet ha en högre kvot än Köpingsvik. De tidigare dietanalyserna för individerna 
kunde påvisa att dieten ej bestått till stor del av marin kost och därför är troligen skalan för 
denna undersökning att en hög konsumtion av kött ger en lägre kvot medan en hög konsumtion 
av växter ger en högre kvot. 

Varnhem 20, Varnhem 72, Varnhem 99, Varnhem 135, Varnhem 159, Varnhem 161 och 
Varnhem 276 är de individer som ätit mer kött och Varnhem 52, Varnhem 69 och Varnhem 162 
har istället ätit en stor mängd växter i sin diet. 

XRF borde enligt mig användas oftare i min mening för att på så sätt kunna göra studier som i 
kombination med en isotopstudie för att klargöra höga intag av marin föda samt terrestriska 
vegetabilier. På så sätt tror jag att mer forskning kan göras angående diet även om bilden man 
får bara är generell men även det kan säga mycket i min mening. 
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6. Sammanfattning 
 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka dieten ifrån människor begravda vid Varnhems 
gårdskyrka i Västergötland. Denna informationen baserades på resultat från en undersökning 
av skelett med hjälp av XRF där strontium användes som indikator. 

Dieten har bestått av kött och växter och de tidigare isotopanalyserna som gjorts kunde visa att 
man ej ätit stora mängder marin föda och XRF visar om en person ätit mer marin föda och kött 
eller mer terrestriska vegetabilier. Jag argumenterar därför att en isotop-analys är mer kostsam 
och därför är XRF bra om studiematerialet man undersöker är stort eller för att se om en mer 
djupgående analys hade varit utav intresse. Det är dessutom en snabb typ av analys som inte 
nödvändigtvis behöver göra stor åverkan på materialet. 

Sr/Ca kvoterna visade på att dieten för Varnhems gårdskyrka varit homogen men utspridd då 
det fanns en skillnad i hur mycket kött och marin föda som bestått av en individs kost. En del 
individer ligger inom ramen för en kost bestående till störst del av terrestra växter eller en kost 
bestående av primärt kött medan mängden ligger mitt emellan och då är det en fråga om hur 
mycket växter eller kött man ätit. 

Jag tycker att undersökningen blev framgångsrik och visar på vilken typ av information man 
kan få ut av att använda XRF på skelettmaterial och att använda strontiumkoncentration för att 
studera diet. Jag hoppas få se mer forskning kring detta område i framtiden för att bredda 
arkeologers möjligheter att studera förhistoriska matkulturer och deras dietmönster. 



25  

Litteraturförteckning 
 

Axelsson, T. & Vretemark, M., 2013. Varnhem innan munkarna kom. Skara. 
 
Zlateva, B.; Djingova, R. & Kuleff, I., 2003. On the possibilities of ICP-AES for analysis of 
archaeological bones. Central European Journal of Chemistry 1(3). Berlin. 

 
Colas Åberg, D., 2013. Hierarchy through Diet: Stable isotope analysis of male graves of the 
estate church graveyard in Varnhem. Kandidatuppsat. Hämtad från 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-90055. 

Forsetløkken, L., 2013. Bein er ikke bare bein: Isotopanalyse av det kvinnelige 
skjelettmaterialet fra et kristent gravsted i vikingtid. Kandidatuppsats. Hämtad från 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-88432. 

 

Gilbert, Robert I. & Mielke, James H. (red.). 1985. The analysis of prehistoric diets. Orlando. 
 
Jacques, L.; Ogle, N.; Moussa, I.; Kalin, R.; Vignaud, P.; Brunet, M. & Bocherens, H., 2008. 
Implications of diagenesis for the isotopic analysis of Upper Miocene large mammalian 
herbivore tooth enamel from Chad. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 
266(3). Amsterdam. 

 
Larsen, Clark S., 1997. Bioarchaeology: interpreting behavior from the human skeleton. 
Cambridge. 

 
Lidén, K 2008. 8. Benkemiska analyser, isotoper. I: Isaksson, S. (Red). Arkeologins 
laborativa metoder. Stockholm. Sid 39-45. 

 
Liden, K & Schutkowski, H. 2008. 13 Sporstoffer og isotopanalyser. I:Ahlström, T.; 
Lynnerup, N.; Bennike, P. & Iregren, E. (Red) Biologisk antropologi med human osteologi. 1. 
udgave, 1. Köbenhavn: Gyldendal. Sid 257-278. 

 
Loughrill, E.; Wray, D.; Christides, T. & Zand, N., 2017. Calcium to phosphorus ratio, 
essential elements and vitamin D content of infant foods in the UK: Possible implications for 
bone health. Maternal and Child Nutrition 13(3). Oxford. 

Maurer, A.-F.; Person, A.; Tütken, T.; Amblard-Pison, S. & Ségalen, L., 2014. Bone 
diagenesis in arid environments: An intra-skeletal approach. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology 416. Amsterdam. 

Pollard, A. M. (red.). 2007. Analytical Chemistry in Archaeology. Cambridge. 
 
Roman, E., 2013. Varnhems tidiga kyrka och kyrkogård: Isotopanalys av skelettmaterialet i 
området. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-88119. 

 

Schoeninger, M. J. & Peebles, C. S., 1981. Effect of mollusc eating on human bone strontium 
levels. Journal of Archaeological Science 8(4). Amsterdam. 



26  

Vretemark, M., 2006. Förmedlingsarkeologi i Varnhem. Västergötlands fornminnesförenings 
tidskrift 2005/2006. Skara. 

 
Vretemark, M., 2007. Utgrävningen i Varnhem: en ny syn på Västergötlands 
kristnande. Västgötalitteratur 2007. Västergötland. 

 
Vretemark, M., 2009. Tidiga kristna spår i Varnhem: hur tolkar vi det?. Historieforum 
2009(6):2. Västergötland. 

 
Vretemark, M., 2014. Fru Sigrids gård i Varnhem. Medeltida storgårdar: 15 uppsatser om ett 
tvärvetenskapligt forskningsproblem. Uppsala. 

 
Västergötlands museum., 2016. Fynden i Varnhem: arkeologi och överbyggnad över Sveriges 
äldsta rum: projekt överbyggnad Varnhem. Skara. 

Ytterman, C., 2014. Grundämnes-distribuering och bendensitet: En XRF-undersökning av 
vikingatida och medeltida lårben från fyra arkeologiska lokaler. Kandidatuppsats. Hämtad 
från http://urn.kb.se/resolve?urn= urn:nbn:se:uu:diva-294164. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


