Abstract
This paper deals with the late viking age/early medieval gravefield in Björned, Torsåker
parish, Ångermanland county in northern Sweden. The gravefield in Björned is rare because
it has all the signs of being christianized before the surroundings. This awakes questions such
as if the people of Björned came from another place and brought the religion with them or if
someone else did that for them. To find these answers I have analysed the stable isotope ratios
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! C, ! N and ! S in human bone collagen. Through these stable isotopes we can not only
see what the people consumed but also where their food had it´s origin. It seems like several
people from the gravefield had a different origin then the rest.
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Figur 1. Karta över Ångermanland och hela Ångermanälvens älvsystem. Modifierad efter
Stattin 2005:33.
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1. Inledning
De flesta svenskar som idag hör talas om socknen Torsåker i södra Ångermanland tänker säkert på
en och samma sak. Troligtvis är det den onde prästen Laurentius Hornaeus och den största häxförföljelsen vi någonsin skådat i vårt land. Men Torsåkers socken har självfallet mycket annat på lager i sin historia. Till exempel finns där en plats som i folkmun kallats skelettåkern. På denna
märkliga plats har en mycket tidigt kristen begravningsplats påträffats. Där har människor begravts sen åtminstone 900-talet efter mönster som alla tyder på att människorna på denna plats
varit kristna, och det långt före alla omkringliggande platser. Detta väcker så klart många frågor
kring människorna här, till exempel om vilka de var och hur länge de bott på platsen. Utifrån
dessa funderingar har jag arbetat med stabila isotoper på benmaterial ifrån dessa individer. Genom
att analysera isotopsammansättningen i proteinet kollagen som finns i benets organiska del kan
mycket information utläsas av vad gäller människornas kostintag. Genom att analysera kol och
kväve sammansättningen kan vi bland annat se om en människa ätit föda från land eller vatten,
samt var i näringskedjan hon eller han befunnit sig. Genom att analysera svavel kan vi också utifrån geologi spåra var de fått sin föda ifrån.
1:1 Syfte & Frågeställningar
Syftet med det här arbetet är att undersöka ifall människorna från Björnedsgravfältet levt på
samma plats under hela sitt liv eller om de flyttat från annan ort till Björned. Främsta anledningen
till att studera eventuell migration är att försöka utröna hur kristendomen nått platsen, ifall människorna flyttat dit med religionen eller ifall den förankrat sig på annat vis.
! Kommer människorna på gravfältet i Björned från samma plats eller har några flyttat dit?
! Kan det ses några samband mellan människornas, sjukdomar, geografiska ursprung och släktskap, i så fall vilka?
! Hur har dieten förändrats för individerna under deras levnad?
1:2 Metod & Material
För att nå mitt syfte går jag ned på individnivå och jämför de enskilda människorna med varandra,
både utifrån kostintag genom isotopanalyser och utifrån tidigare osteologiska och molekylära
analyser. Genom att studera isotopsammansättningen i ben kan vi till exempel se om en människa
främst levt på marin eller terrestrisk föda samt på vilken trofinivå i näringskedjan han eller hon
befunnit sig. Därutöver kan vi genom geologiska variationer avläsa om en människa fått sin föda
från en plats eller en annan (Sealy 2001:270ff). För att möjliggöra denna typ av analys måste först
proteinet (kollagenet) extraheras från i främsta fall ben eller tänder. Efter kollagenextraktionen
analyseras isotopsammansättningen i kollagenet med masspektrometri (MS). Mer ingående om
detta under kapitel 7. Metod - Isotopanalys.
Det huvudsakliga materialet är skelettfragment av cirka trettio individer ifrån gravfältet i Björned,
Torsåkers socken, Ångermanland, Raä 23 och tänder ifrån cirka hälften av dessa individer. Som
referensmaterial har jag ett mycket litet benmaterial från det närliggande gravfältet i Björkå, en
individ från gravfältet i Holm och ett antal ben ifrån sex olika sorters djur; säl, nöt, får/get, svin
och hare samt en lax ifrån Pukeborg. En del av det material som jag ansåg extra viktigt att analysera fanns inte på plats vid arbetets start och fick skickas efter ifrån Länsmuseet Västernorrland i
Härnösand. Ett fyrtiotal analyser av stabila kol- och kväveisotoper har vid tidigare tillfälle gjorts
av professor Kerstin Lidén och doktorand Anna Linderholm, båda vid Arkeologiska Forsknings
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Laboratoriet, Stockholms Universitet (AFL). Dessa värden ska jag komplettera med ytterligare
kol-, kväve- samt svavelanalyser. Från somliga individer fanns redan extraherat kollagen att tillgå
från tidigare tillfälle. Dessa individer kom därmed att användas för svavelanalys. På ett fåtal tänder från olika individer har jag gjort kol- och kväveanalyser, tänderna gav dock inte tillräcklig
mängd kollagen för att svavelanalys skulle vara möjlig. Varför jag valde att göra detta steg var att
se hur dessa människors diet förändrats från barndom till vuxen ålder. Genom att jämföra en individs värden från tänder med värdena från dennes ben kan man se hur kostintaget sett ut under
olika tider i personens liv, då omsättningen av kollagen skiljer sig mellan ben och tänder. Helst
hade jag utfört denna typ av analys på ett större antal individer men brist på både tid och material
hindrade mig. De individer jag valt ut är två vuxna män och två vuxna kvinnor samt en yngre man
på cirka 15 år. Dessa val har jag gjort för att se eventuella skillnader mellan könen, samt mellan
de vuxna och de yngre individerna på gravfältet.
Utöver isotopanalyserna har jag ägnat mig åt litteraturstudier främst om Ångermanland och landskapets arkeologiska historia, samt kristnandet i Sverige. Den litteratur jag i första hand använt
mig av är en bok med titeln Stora Ådalen - kulturmiljön och dess glömda förflutna - Styresholmsprojektet - en monografi, som kom ut under året 2005. Min främsta källa där har varit arkeologen
Leif Grundberg som forskat mycket kring Ådalen och inte minst Björned. För att studera eventuella släktdrag hos individerna från gravfältet har jag jämfört mina provresultat med osteologiska
analyser utförda av Barbro Hårding och molekylära analyser utförda av Anders Götherström.
1:3 Avgränsning
Till en svavelanalys krävs en förhållandevis stor mängd kollagen och ur en del material har jag
inte haft möjlighet att extrahera hela denna mängd. För att begränsa extraktionstillfällena har jag
koncentrerat mig på de individer vars skelett varit så bra bevarat att det gett en högre utdelning av
kollagen. Jag har ansträngt mig för att få med kvinnorna, eftersom de är så underrepresenterade i
materialet.

2. Ådalens historia
Nedan kommer jag kort att ta upp forskningshistorik kring Ådalen och gå in närmare på arkeologiska lämningar från järnålder och tidig medeltid som är anmärkningsvärt vanliga eller ovanliga i
området. De företeelser som i första hand tas upp är: gravhögar, fornborgar, kungsgårdar och silverskatter. Många av dessa lämningar är vanliga i Sverige men har sin nordgräns just här vid
Ångermanälven.
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Figur 2. Karta över nedre Ådalen med markerade socknar. Modifierad efter Grundberg 2005c:179.
" platser som nämns i uppsatsen
# fornborgar
$ silverskatter

2:1 Styresholmsprojektet
Den mest omfattande forskning som gjorts gällande nedre Ådalen är Styresholmsprojektet som
sedan 1986 drivits av Länsmuseet Västernorrland, i samarbete med bland annat Hola Folkhögskola. Projektledare är arkeologerna Anders Wallander och Leif Grundberg, historikern Nils
Blomkvist och kulturgeografen Jan Stattin (Edgren 2005:9). Innan Umeå Universitet i slutet av
1970-talet upptäckte och undersökte den nu rekonstruerade järnåldersbyn i Gene, Själevads
socken i norra Ångermanland fanns ingen järnåldersbebyggelse i hela Norrland dokumenterad.
Och vid Styresholmsprojektets start 1986 hade ännu inte ett enda järnåldershus i Ådalen undersökts. Den enda järnåldersbebyggelse som idag undersökts och hör till själva Ådalen är boplatsen
i Björned. Det finns terassliknande lämningar på flera håll i Ådalen; Bjärtrå. Överlännäs, Styrnäs,
Dal, Ytterlännäs och Gudmundrå som mycket väl kan vara lämningar efter husgrunder, men inga
av dessa har hitintills undersökts (Grundberg 2005c:135ff). Som namnet på projektet avslöjar
grundar det sig i forskning kring medeltidsborgen Styresholm. Arbetshypotesen är att det aktuella
området, kring Torsåkers socken varit en centralbygd under en lång tid innan borgen uppfördes på
1300-talet (Blomkvist 2005:49ff). Projektet omfattar de fjorton socknar som ligger längs Ångermanälven, mellan sammanflödet med Faxälven och utflödet i Bottenhavet (a.a. 2005a:66). Studien
av gravfältet i Björned har kommit att bli en central del utav Styresholmsprojektet, främst vad
gäller att studera religionsskiftet i trakten.
2:2 Gravhögar
Under folkvandringstid så anlades många gravhögar i Mellannorrland, de största omkring 30 meter i diameter. Men långt ifrån alla människor i samhället förärades med en hög över sin grav.
Gravgåvornas rikedom tycks öka med högens storlek så det är troligt att högarna representerar de
högre skikten i samhället (Lindqvist & Ramqvist 1993:18ff). I mellannorrland på gårdarna från
järnålder verkar det som att inte mer än en person per generation har begravts i synliga gravhögar.
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Det finns närmare 1200 bevarade gravhögar och stensättningar som tros vara från järnålder registrerade i Ångermanland idag (Grundberg 2005c:146ff). En väsentlig skillnad mellan gravhögar i
Ångermanland och sydligare Sverige är förekomsten av vapen. Det är väldigt sällan som vapen
förekommer i ångermanländska järnåldersgravar, istället är ovala spännbucklor mycket vanligare
där än i andra delar av Sverige, bortsett från Birka (a.a. 2005c:174f). Nedan följer en beskrivning
av gravhögar på gravplatser som ingått i denna studie; Björned, Holm och Björkå. Under kapitlet
9. Diskussion tas ytterliggare några anmärkningsvärda gravplatser i området upp.
2:2:1 Björned
Det har funnits minst ett tjugotal gravhögar i Björned från yngre järnålder som dock förstörts eller
helt försvunnit under 1800-talet. Flera hedniska gravar har alltså funnits i direkt anslutning till det
kristna, medeltida gravfältet (Grundberg 2005c:151). För omkring 200 år sedan lät prost Rizén
undersöka ett antal gravhögar vid Torsåkers kyrka. Idag finns inga spår kvar av dessa högar. Men
på en karta från 1774 syns ett flertal stora gravhögar strax söder om kyrkan (a.a. 2005b:259). På
en skifteskarta från 1839-1840 finns en markerad ”ättehög” i området. Den är utsatt på kartan som
ett 300 m2 stort trapetsoidformat område. Det finns fler ”ättehögar” utsatta på kartan, men ingen
har vare sig form eller storlek som denna. Den äldsta bevarade kartan över området är ifrån 17651766 då marken storskiftades. På kartan finns tre av dessa ”ättehögar” markerade men ingenting
markerar området för den kristna gravplatsen i Björned (a.a. 2005b:271ff).
2:2:2 Björkå
Endast 800 meter uppströms Ångermanälven i Björkå ligger ännu ett järnåldersgravfält. Det är
Ångermanlands idag största bevarade gravfält från vikingatid med cirka 50 högar och stensättningar. En undersökning av gravplatsen i Björkå gjordes på 1870-talet men endast kol och ben,
brända och obrända hittades. Troligen hade dessa gravar plundrats vid ett tidigare tillfälle. 1943
undersöktes ytterligare nio gravar. Sex av dessa var skelettgravar och alla gravar utom en daterades till vikingatid, den andra till vendeltid. Majoriteten av gravarna innehöll en eller flera sekundärbegravningar. Grundberg menar att detta kanske är ett tecken på att hela familjer begravts på
samma plats och i samma grav (Grundberg 2005c:163ff).
De individer från Björkå som ingått i mitt referensmaterial är ifrån anläggning 30 (två st.), 32 och
34. Samtliga för kol och kväve samt en av dem för svavel. Den individ som ingick i svavelanalysen var ifrån anläggning 30. Individen var en ung kvinna på cirka 15 år. Hon hade fått med sig
spännbucklor, en järnsax, ett hänge i form av hund- eller rävtand. En mängd olika sorters pärlor
samt ett hängsmycke av en kaurisnäcka, som finns i Indiska oceanen. I Sverige har snäckan främst
hittats på Gotland och i Birka och finns oftast ifrån vendel- och vikingatid (Johansson 2005:51).
Kaurisnäckan heter på latin Cypraea moneta vilket betyder ungefär penningsnäckan. Just denna
art har använts som premonetär valuta på flera håll i världen; Kina, Indien, Sydostasien, Oceanien
och Afrika. Snäckan finns omtalad som valuta i Kina mer än 1000 år f.Kr., tecknet för kaurisnäcka kom att beteckna pengar i kinesiska språket (www.myntkabinettet.se/premon.htm). En
grav var av särkillt intresse då den visade sig vara en kammargrav. Den här typen av skelettkammargravar är mycket ovanliga i Sverige, förutom i Birka. I graven låg en vuxen man och med sig
hade han två glaspärlor samt rester av en hornkam från 900-talet. Den kanske mest säregna graven
i Björkå var anläggning 34. Anläggningen var en skelettgrav helt utan gravgåvor men under en 8
meter i diameter stor hög. Mannen i graven låg på magen i graven och både hans högra hand och
högra fot saknades. På höger sida av pannbenet fanns ett centimeter stort område som var alldeles
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uppluckrat. Vad detta orsakats av är oklart. Men Barbro Hårding som utfört den osteologiska analysen menar att det kan ha orsakats av trycket från en tumör (Grundberg 2005c:163ff).
2:2:3 Holm
Vid Holms säteri fanns vid 1800-talets mitt ett höggravfält som är återgivet av lantmätaren Colleen:
”Uti Koparadiset finnes 23 och söder om gården vid Elfven 11 stycken större och
mindre wid jorden stenlagda ättehögar, de flesta beväxta med löfträd. Några af
dem äro till grottor inrättade, och wid härstädes fordom anstälda undersökningar påfunnit betsel af jern, jernsaker af mindre wärde och hästben, men icke
några urnor. Liksom andra af samma slag, errinra dessa högar om den tid, då
ett sådant begrafningssätt i Sverige var wanligt” (Colleen 1956:18).
Idag syns femton högar på Holms höggravfält, flertalet har troligen odlats bort, och har genom
årens lopp kanske till och med förts bort med vårfloden. Många har plundringsgropar i mitten som
troligtvis uppstått vid 1800-talets mitt. Även på gravfältet i Holm påträffades en kammargrav.
I graven fanns en häst, en spann med järnlock samt ett träskrin med lås innehållande en järnsax,
eldstål och flinta. Det fanns också en mängd pärlor i glasfluss samt två granulerade silverpärlor.
Ytterligare ett par anmärkningsvärda fynd var två hängen av arabiska silvermynt och ett hänge av
en silverbrakteat kopierande en romersk kejsarmedalj. Som jag tidigare nämnde är dessa kammargravar ovanliga i Sverige, men än mer anmärkningsvärt är att den gravlagda är en kvinna. För
utav de tjugo kammargravar innehållande hästar som finns i Birka är endast en uppförd över en
kvinna (Grundberg 2005c:159ff). Dessa två hedniska gravfält i Holm och Björkå har använts parallellt men har ändå flera olikheter i sina utformningar, de har också använts parallellt med det
kristna gravfältet i Björned.
2:3 Fornborgar & Kungsgårdar
I Ångermanland finns totalt tre kända fornborgar utav tjugo i hela Mellannorrland och 1100 i hela
Sverige. En är Rödklitten i Nordingrå, den andra är Stensätters fornborg i Ytterlännäs och den
tredje är den nordligaste av alla fornborgar i landet och ligger på Rogstaklippen i Torsåker
(Grundberg 2005c:143). År 1998 utförde man inom Styresholmsprojektet en mindre undersökning av fornborgen på Rogstaklippen för att försöka datera den närmare. Kolprover från troliga
träkonstruktioner 14C-daterades, det tidigaste resultatet blev efter kalibrering 400-550 e.Kr. och
det yngsta omkring 1500 e.Kr. Däremellan fanns dateringar som tydde på 1000-1100-tal. Vad
gäller de äldsta dateringarna var proverna tagna inne i själva murkonstruktionen och kan alltså
härledas till byggandet av muren (Grundberg 2005c:145f).
Under 500-talet vid den yngre järnålderns början skedde stora samhälleliga förändringar i norra
Europa. Kanske kan vi se dessa förändringar som förstadier till statsbildandet. Med tiden kom
medeltida borgar och kungsgårdar att spela en stor roll i den nya samhällsbilden. Centralmakten
hade genom dessa platser en fysisk närvaro runtom i landet. Den viktigaste källan om kungsgårdar
i Norrland under medeltiden är Hälsingelagen som sannolikt skrevs på 1320-talet. Där berättas om
en kungsgård vid namn Kutuby som var den nordligaste och låg i byn Kungsgård i Bjärtrå socken
(Grundberg 2005a:426ff). Troligen anlades grunden till Bjärtrå fäste under 1300-talet och denna
plats skulle kunna vara det Kutuby som omnämns i Hälsingelagen. De fem 14C-analyser som
gjorts på kol och trä från platsen har gett dateringar (med 1!, 68,2 % sannolikhet) mellan 1270
och 1435. Man ska då minnas att det är tiden då trädet fällts som dateras. Enligt dendrokronologiska analyser verkar det mesta timret ha avverkats på våren 1428, samt några äldre från våren

7

1407. En stor fyndkategori här liksom i medeltidsborgen Styresholm är vapen avsedda för strid
som till exempel 14 armborstpilspetsar varav 11 hittades koncentrerade till ett område. Därutöver
hittades flera fynd tillhörande hästutrustningar (Grundberg 2005a:475ff).
2:4 Vikingatida Silverskatter
Längs Ångermanälven har påträffats en mängd vikingatida silverskatter. Dessa skatter har en påtaglig koncentration där älven mynnar ut i havet. Liksom så många andra företeelser tycks silverskatterna ha sin nordgräns just här vid Ångermanälven. Elva skatter är kända i området vilket
leder till den största koncentrationen norr om Uppland. Om vi jämför detta med totalt åtta kända
mynt från vikingatid från Härjedalen och cirka tjugo mynt från Jämtland så anar vi skillnaden mot
mängden silverfynd i Ångermanland. I Norrbottens och Lapplands inland har vikingatida mynt
hittats i så kallade samiska offerplatser. Men dessa skiljer sig något från de ångermanländska.
Till att börja med är de nedlagda långt senare och innehåller till största delen mynt omgjorda till
smycken, majoriteten mynt är dessutom norska, vilket aldrig förekommer i Ångermanland
(Grundberg 2005c:177).
De ångermanländska skatterna består oftast av både silvermynt och smycken, främst i form av
hals- och armringar. Med hjälp utav mynten som ingår i skatterna går det att göra ganska exakta
dateringar av tiden för deras nedläggning. Vi kan i Sverige se en tidsbunden skillnad på de skatter
som nedlagts omkring årtalen innan 980 och de nedlagda efter. De tidigare innehåller till största
delen arabiska mynt medan de senare har övervägande mängd tyska och engelska mynt. En anmärkningsvärt stor mängd av mynten i Ångermanland är slagna under Knut den store som var
kung i England mellan 1016 och 1035. Förutom en skatt från Edånger i Vibyggerå tillhör alla
skatter i Ångermanland den senare perioden med västliga influenser (Grundberg 2005c:177ff).
I Ångermanland har hittats tre svenska mynt slagna under Olof Skötkonung på 990-talet i den då
nygrundade staden Sigtuna. Två har hittats i Djuped och ett i Undrom (a.a. 2005b:267). Grundberg menar att alla dessa skatter och mynt från olika delar av Europa måste tyda på någon form av
handel och direkt eller indirekt kontakt med andra kulturer. Vidare diskuterar Grundberg vilka
handelsvaror som kan ha varit aktuella i Ångermanland under vikingatiden. Han menar att en trolig exportvara från Norrlands inland utgjorts av skinn och pälsar. Detta är dock inte helt enkelt att
belägga arkeologiskt då organiskt material mycket sällan bevaras och hittas. Men ett vanligt fynd i
till exempel Birka och Sigtuna är falanger från olika djur. Fynden kommer främst från ekorre och
räv, men också andra pälsdjur såsom mård, hare, bäver, lo, hermelin och järv. Grundberg menar
att fynden av just falanger tyder på att tassarna har sparats och suttit kvar på pälsarna (a.a.
2005c:181ff).
2:5 Ortnamn
Byn Björned hette Björnö ända in på 1600-talet, trots att ändelsen – ed har sitt ursprung redan i
Vikingatid (Grundberg 2005c:151). Efterleden – ed betyder ungefär smalt landstycke där man kan
frakta över sin båt. I ett ortnamnslexikon från 1979 beskrivs det så här: ”land mellan två (farbara)
vatten (där man vid genomgående färder kan draga eller bära båten)” (Pamp 1979:98).
Även många ortnamn som troligen har sitt ursprung i järnålderssamhället har sin nordgräns i Ångermanland. Några exempel är ortnamnsändelserna: -hem, -land, -sta och –vin (Svenskt ortnamnslexikon 2003). Grundberg diskuterar dessa ortnamnsändelser, han menar att nordgränsen för dessa
namn skulle kunna markera att den nordisktalande befolkningen inte bodde längre norrut vid tiden
av dessa namns bildande (Grundberg 2005c:141). En ortnamnsändelse som har sin kärna i Ångermanland är -rå som i till exempel Bjärtrå och Nordingrå. Namnet -rå tros ha med ordet råda att
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göra och att personen i förledet då skulle ha någon form av rådande position över området, alternativt skulle namnändelsen syfta på bygd eller härad. Förleden i Bjärtrå betyder troligen lysande
eller ljus (Svenskt ortnamnslexikon 2003, Grundberg 2005:141). Namnet Torsåker finns på 6 - 8
platser i Sverige och Torsåkers socken i Ångermanland är det nordligaste. Andra ortnamn som
innefattar namnet Tor är vanliga kring Mälardalen (Grundberg 2005b:257). Landskapsnamnet
Ångermanland tros ha sitt ursprung från 1200-talets mitt och betyda ungefär ”ångermännens
land”, anger = (havs)vik (Svenskt ortnamnslexikon 2003:380).

3. Kristnandet
För att kunna förstå kristendomens utveckling och framfart följer här några ord om hur den nya
religionen växte fram i Sverige. Några årtal och personer som var speciellt viktiga för kristendomens införande i Sverige kommer att nämnas.
3:1 Historiska källor
Det var på 300-talet som romarriket blev kristet och vid århundradets slut hade andra religioner
förbjudits (Hellström 1999:68). Från 500 till 750-talet var missionsverksamheten särskilt stor i
Frankerriket och närmare 500 kloster anlades. Dessutom förde riket korståg mot hedniska stammar runtom i Europa. På 830-talet anlades ärkebiskopssätet i Hamburg med ett särkilt uppdrag: att
missionera i Norden (Brink 1990:18). När kristendomen infördes i Sverige är trots mycket forskning oklart, det tycks som att kristnandet i Sverige tog längre tid än i Norge och Danmark. Kanske
beroende på att riket Sverige enades långt senare i förhållande till sina grannländer. Om hur och
när riket Sverige enades är omtvistat.
Tidiga skriftliga källor såsom Vita Ansgarii (Ansgars liv), Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (Historien om Hamburgerstiftet och dess biskopar) samt några fornvästnordiska sagor talar för att kristendomen började nå Sverige under 800-talet. Att vikingar
konverterat till den kristna läran finns skrivet på ett flertal runstenar (Brink 1990:17f). I Ångermanland finns dock inga runstenar trots minst 14 stycken i grannlandskapet Medelpad. Runstenarna i Medelpad är resta i kristningsskeendet och flera är korsprydda (Grundberg 2005c:176f).
År 829 ska Ansgar ha varit i Birka, välkomnad av kung Björn. Men några spår av den kristna läran verkade inte fastnat hos svearna så på 850-talet gjorde Ansgar ännu en resa till platsen. Nu
stod Olov som kung och utefter folkets önskningar lät han uppföra en kyrka i Birka, där Ansgar
fick predika sin tro. Men inte heller denna gång tycks det som att tron tog riktigt fäste. Adam av
Bremen berättar om ärkebiskop Unni som ska ha gjort ett missionsförsök hos svearna på 930-talet
(Brink 1990:17ff). Det är också Adam av Bremen som skriver att den första svenska kung som lät
sig kristnas var Erik Segersäll, kung 970-995. Han ska också vid ett senare tillfälle ha övergett den
nya tron (a.a. 1990:21f). Under tidigt 1000-tal hade Olof Skötkonung makten och det berättas att
han lät sig döpas år 1008 vid Husaby källa i Västergötland. Denne kung kom att prägla mynt från
990-talet, i Sigtuna, som tycks ha varit ett kristet centrum vid tiden. På mynten står texten SIDEI
vilket har tytts som ”Guds Sigtuna” (a.a. 1990:22f). Mynten är också försedda med symboler som
tolkats som kristna, förutom korset förekommer Guds Lamm och den helige Ande gestaltad som
en duva. En del mynt har också kristna inskrifter, så småningom utger sig dessutom myntaren som
konung med inskriptionen rex Situn följt av rex sveorum (Malmer 1996:85). Det är också Olov
Skötkonung som i Skara omkring år 1020 anlägger Sveriges första biskopssäte (Brink 1990:21f).
Vid sidan av missionerandet söderifrån är det troligt att det också kom influenser österifrån, detta
är oklart. De tidigaste korsen i Sverige är mycket ofta likarmade, liksom de var i Bysans men
denna typ av kors förekom också i England (Gräslund 1996:42).
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Vid sidan av kristendomen levde fortfarande den hedniska tron kvar under avsevärd tid. Enligt
Hervararsagan ska den kristne kung Inge år 1084 ha blivit fördriven från Svealand till Västergötland efter att ha vägrat delta i offerblotet vid hednatemplet i Uppsala. Efter tre år i landsflykt ska
Inge ha kommit tillbaka och tagit tillbaka kungamakten i Svealand. Kanske är det här tidpunkten
då Sverige som först kan kallas ett kristet rike. Ett annat år lär annars vara 1103 då ärkebiskopssätet flyttades från Hamburg-Bremen till Lund (Brink 1990:23f).
De äldsta uppgifterna om mission i Norrland är en beskrivning utav Adam av Bremen från 1070.
Enligt texten ska ärkebiskopen Adalbert av Bremen ha utsett en missionsbiskop över Hälsingland
eller ”skridfinnarna” som var lika med samer. I ett brev från 1180- eller 1190-talet skriver ärkebiskopen i Uppsala om en resa till det ”nyomvända” Hälsingland. Men i ett dokument från ett allting någon gång mellan 1267 och 1282 står att en bonde från Sveg vittnade om att i Ström, i norra
Jämtland kunde ingen människa Pater Noster vid tiden för gränsregleringen mellan Sverige och
Norge. Troligen ägde denna gränsreglering rum mellan 1223 och 1240 och tydligen syntes detta
anmärkningsvärt vid tiden. Grundberg menar att de här uppgifterna kan vara av intresse för att
förstå samhället och religionen vid tiden, men säger oss egentligen ingenting om hur långt kristendomen kommit på andra platser, till exempel i Ådalen (Grundberg 2005b:264).
3:2 Kyrkan & Sockenbildningen
Den ursprungliga betydelsen för ordet socken är sökande. Socknen betecknar det minsta distriktet
i en kyrklig indelning, kanske var betydelsen något annorlunda från början (Brink 1990:68f). När
socknarna bildades flyttades den hemmavarande och slutna religiösa kulten till en för orten
gemensam plats, sockenkyrkan. Istället för att som tidigare begrava sina familjemedlemmar vid
hemmet skulle nu alla begravas vid byns gemensamma kyrka. Socknarna blev till viktiga maktcentra i medeltidens samhälle. Vi vet inte när eller riktigt hur socknarna bildades, men resandet av
dessa stenkyrkor måste ha krävt stora ekonomiska resurser. Hela folket blev delaktiga i den
kristna kulten men också skyldiga att bidra till dess byggande, underhåll och bemanning (Blomkvist 2005b:596). I Ådalen ligger sockenkyrkorna tätt, Ångermanland har omkring 20 socknar
från medeltiden, 18 av dessa har bevarade eller ombyggda stenkyrkor från medeltiden. Därutöver
finns en mängd ruiner av medeltida kyrkor (Grundberg 2005b:313).
Under en omfattande renovering av golvet i Torsåkers kyrka 1989 konstaterades att kyrkan föregåtts av en tidigare kyrka med en romansk planlösning som var vanlig under tidigt 1200-tal. Vid
renoveringen hittades därutöver 89 mynt, varav 37 var medeltida mellan åren 1225 och 1390.
Mynten låg koncentrerat på tre ställen; vid högaltaret, vid de två lekmannaaltaren på var sida om
triumfbågen samt i långhusets nordöstra hörn där det förmodade Mariaaltaret fanns. Alltså har
mynten placerats medvetet, antagligen som offer (a.a. 2005b:322). Att kyrkan i Torsåker skulle ha
byggt under 1200-talet stärks av att madonnan i kyrkan är från andra hälften av 1200-talet (a.a.
2005b:330). Utifrån 14C-dateringar på individer ifrån gravfältet i Björned ser det ut som att det
delvis använts parallellt med kyrkan (a.a. 2005b:309). Grundberg menar att det redan från början
av kristendomens inträde verkar som att gravplats och kyrka varit viktiga för varandra. Men att
det samtidigt verkar som flera varianter funnits vid övergångsskeendet. Då tidiga kristna gravar
hittats på hedniska gravfält och där inga kyrkor påträffats (a.a. 2005b:300f).
På andra sidan Ångermanälven, i Styrnäs byggdes troligtvis den första stenkyrkan i Ångermanland, den har tolkats som en försvarskyrka då den var utrustad med både öst- och västtorn (Brink
1990:101), tyvärr kom den att rivas på 1850-talet (Bergström 1983:256). Denna försvarskyrka har
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motsvarigheter på Öland och i Kalmartrakten. Dessa kyrkor har ansetts fungerat som försvarsanläggningar mot hedniska pirater under 1100-talet och därför har också Styrnäs kyrka brukat dateras till 1100-tal. Men utifrån nya dendrokronologiska analyser tycks det som om försvarsverket
tillhörande kyrkorna i Kalmarområdet härrör först från början av 1200-talet. Förutom att ha tjänat
som försvarskyrka har man menat att Styrnäs kyrka också fungerat som missionskyrka, placerad
så nära det hedniska hovet som möjligt. Medan andra forskare menar att tornen främst spelat en
symbolisk roll och att de sannolikt byggts i nära anslutning till mäktiga gårdar eller liknande. Liknande kyrkopar som kyrkorna i Torsåker och Styrnäs, på var sida om ett vatten förekommer på
flera håll i Sverige med dessa två som det nordligaste exemplet (Blomkvist 2005a:73).

4. Skelettåkern i Björned – bebyggelse & gravplats
4:1 Topografi & Fornlämningsmiljö
I en brant sluttning ner mot Ångermanälvens södra strand i Björned, Torsåkers socken ligger den
så kallade skelettåkern. I dagsläget ligger gravplatsen cirka 30 meter över havet och under järnåldern bildade höjdryggen en ö i Ångermanälven (Grundberg 2005c:151). Enligt Ragnar Lidéns
landhöjningskurva från 1938 bör älvmynningen vid vikingatiden ha befunnit sig ungefär vid Torsåker socken. Omkring 2000 f.Kr. vid Sollefteå och vid Nämforsen omkring år 6000 f.Kr., alltså
vid tiden för fångstkulturen och de välkända hällristningarna i området (Stattin 2005:84). Det omkringliggande landskapet är till stor del odlingslandskap och med de för landskapet så karaktäristiska branterna ner mot vattnet. Det har gjorts några pollenanalyser bland annat vid Ångermanälvens nedre dalgång, men tyvärr inga i direkt anslutning till Björned. Jan-Erik Wallin vid Umeå
Universitet har gjort pollenanalyser på bottensediment från Ödstjärn i Bjärtrå socken som har varit
mycket givande för forskningen. Proverna påvisar en kontinuitet av odling åtminstone sen 300talet e.Kr., samt betesmarker och att åkrarna gödslats sen 500-talet. Både korn och råg odlades
men korn var den dominerande grödan på åkrarna (Grundberg 2005c:139f).
4:2 Tidigare undersökningar
År 1909 registrerade Eskil Olsson vid en inventering två gravhögar, varav den ena var illa åtgången av sentida aktiviteter och den andra hade en ingrävd jordkällare i sig. Den första undersökningen på platsen ägde rum 1913 och omfattade den förstnämnda av dessa två högar. I rapporten uppgavs fynd av ”inemot 30 skelett”. Enligt högskoleläraren och arkeologen Per Hugo som
ledde undersökningen låg dessa individer som slängda på flat mark under en senare påförd jordhög. Enligt Magnus Stattin som också han medverkat vid utgrävningen var skeletten till skillnad
från Per Hugos uppgifter från omkring 15 individer. Stattin uppgav också att skelettdelarna samlades i säckar och förvarades på Hola Folkhögskola, för att tre år senare återbegravas utanför den
nya kyrkogården i Torsåker. Det fanns inga fynd och benen var väldigt välbevarade, utifrån detta
tolkade Hugo denna massgrav som ett ”ofredsminne” från historisk tid, kanske från rysshärjningarna i området år 1721. En annan teori var att högen var ett resultat av pesten som drog fram i
Sverige på 1710-talet (Grundberg 2005b:269ff).
Sommaren 1945 skulle ägaren till marken, som innefattar bland annat skelettåkern, plöja tidigare
orörda områden. Cirka tio meter söder om den av Per Hugo undersökta högen påträffade han ytterliggare skelett. Bonden uppgav att samtliga sex individer låg längs två rader tre och tre i nordsydlig riktning med huvudena i söder. Fynden rapporterades utav Magnus Stattin (a.a.
2005b:271f). Att individerna skulle ha gravlagts i denna nord-sydliga riktning är förbryllande då
det inte påträffats vid något annat tillfälle. Grundberg menar att man kanske bör hålla sig kritisk
till denna riktningsangivelse (a.a. 2005b:277). Dessa nyfunna skelett återbegravdes intill sakristi-
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ans nordvägg på den gamla kyrkogården i Torsåker. Efter detta fynd talade man istället för rysshärjningar och pest om en gravplats från vikingatid eller tidig medeltid. En del av materialet har
senare i samband med grävningar på kyrkogården tagits till vara utav Anders Wallander. I detta
material har fyra vuxna individer spårats, varav en kvinna. Det uppgavs också att även dessa skelett varit mycket välbevarade (Grundberg & Hårding 2003:64). Utgrävningar av området för den
aktuella gravplatsen i Björned har gjorts vid flera olika tillfällen under perioden 1988 till 1995.
Grävningarna har varit i form av seminariegrävningar från Umeå Universitet och som kurser vid
Hola Folkhögskola. Gravplatsen är inte totalundersökt och stora delar av gravfältets eventuella
fortsättningen har förstörts i senare tid (Grundberg 2005b:276).
4:3 Gravfältet
Efter åtskilliga år av lösfynd i den så kallade skelettåkern påbörjades år 1988 en rad forskningsgrävningar i området. Eftersom år av plöjning redan rört runt i marken underlättade man arbetet
genom att med maskin bana av det översta skiktet jord. Därunder framkom gravrester från omkring 50 individer inom ett område på cirka 25x12 meter. Utav dessa 50 gravar hade omkring 30
stycken individer åtminstone någon del av skelettet intakt och orört. Dessa 30 anläggningar ritades
ner på en plan över gravfältet (se figur 4). Ibland de 20 helt omrörda anläggningarna var en anmärkningsvärt stor del barn. Nära hälften av alla gravlagda individer på gravfältet tycks vara barn.
Dessvärre var dessa anläggningar oftast mycket omrörda, troligen på grund av att de legat mer
ytligt än de vuxna individerna (Grundberg 2005b:276). Centralt i gravfältet fanns en nästintill
gravtom yta. En individ låg dock begravd mitt i det cirka 10x5 meter stora annars tomma området.
Teorier om en före detta kyrkobyggnad i trä inom området har förekommit men inga arkeologiska
indikationer har hittats (Grundberg & Hårding 2003:12 fig. 1 s. 15). Gravarna har legat tätt och
ibland har de anlagts delvis över en annan, men de underliggande har inte grävts sönder (Grundberg 2005b:276). Skeletten i de undre gravarna har till och med varit bättre bevarade än de övriga,
vilket kan bero på ansamlingen kalk från överliggande skelett. Benmaterialet från Björned är
överlag bra bevarat, en anledning skulle kunna vara det höga pH-värdet i marken, som vid undersökning visade sig ligga omkring pH 7 (a.a. 2005b:295). En viktig fråga i Styresholmsprojektet
har varit huruvida gravfältet varit en föregångare till den senare sockenkyrkogården i Torsåker,
där samtliga människor från omgivningen begravts. Eller om gravfältet fungerat som ett familjeeller gårdsgravfält (a.a. 2005b:291). Grundberg menar att man med tanke på den nästan totala avsaknaden av kvinnor på gravfältet kan utgå ifrån att gravplatsen troligen rymt minst lika många
individer till. Alltså omkring 100 stycken individer och det är under loppet av 200-300 års användande. Utifrån dessa antagningar har Grundberg räknat ut genomsnittet på hur ofta en begravning
skett på platsen och det svaret han ger är att någon begravdes vartannat till var tredje år. Osteologen Nils-Gustaf Gejvall har gjort liknande beräkningar för Västerhus i Jämtland och har då utgått
ifrån en dödlighet på 40 ‰ respektive 50 ‰ och på så vis räknat ut befolkningsmängden. Då
Grundberg använder sig av samma modell som Gejvall så blir resultatet att populationen som
”nyttjat” gravfältet varit mellan 6 och 12 stycken, beroende på vilken användningstid vi utgår
ifrån. Om gravfältet använts under 200 års tid skulle familjen eller gården ha bestått av 10 till 12
personer och om gravfältet istället använts under 300 år skulle människorna ha varit mellan 6 och
8 stycken (Grundberg 2005b:294f).
4:4 Arkeologiska indikationer på kristnande
Gravfältet i Björned uppfyller alla kriterier på att vara kristet, däremot så är samtida närliggande
gravfält som till exempel Björkå och Holm hedniska. Dessutom finns inga kända motsvarigheter
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från samma tid så långt norrut. Indikationer på att ett gravfält ett kristet är: avsaknad av gravgåvor, obrända skelett och gravar under flatmark samt en öst-västlig orientering på gravarna.
Skelettgravar ökar markant redan under vikingatid så bara för att graven inte är bränd är det inget
bevis på att den är kristen. Man måste också ta hänsyn till andra saker, som till exempel gravens
orientering, utrustning och yttre form (Gräslund 1986:28ff). Individerna på Björnedsgravfältet
ligger dock i nordväst – sydöstlig riktning, med huvudet i nordväst och fötterna i sydöst. Den östvästliga riktningen på medeltida gravfält var till följd av att den gravlagda skulle kunna resa sig
och se Kristus som enligt traditionen skulle komma österifrån på uppståndelsedagen. Grundberg
påpekar då att orienteringen på gravarna i Björned ter sig lite märkligt. Men om man tittar på
andra kyrkogårdar från tiden verkar det som att gravarna ofta anpassats efter kyrkobyggnaden och
att kyrkorna fått en mer noggrann riktning med tiden. Men har det då funnits en träkyrka på Björnedsgravfältet? Inga säkra spår som stolphål eller stensyllar har hittats men vad som skulle kunna
indikera på att en kyrka funnits är den nästintill gravtomma ytan i östra delen av gravfältet menar
Grundberg. I området som har samma riktning som gravarna fanns endast en mycket dåligt bevarad grav. Av ytans storlek att döma kan kyrkan ha varit omkring 10x5,5 meter stor. (Grundberg
2005b:300f). I figur 3 finns den gravtomma ytan utsatt, så som den eventuella kyrkan kan ha legat. En viktig indikation på kristnande som syns på Björnedsgravfältet är underrepresentationen
av kvinnor. Utav de 39 individer på gravfältet som legat något sånär i ursprungligt läge har 22
säkra bedömningar till män gjorts och endast tre säkra bedömningar till kvinnor. Underrepresentationen av kvinnor på gravfältet har förklarats som en kristen könssegregation på gravfältet.
Kvinnor skulle ha begravts norr om kyrkan och män söder om, liksom en jämförbar segregation i
kyrkan under tidig medeltid. Kvinnan satt då i norra delen av kyrkan, den som tillägnats Jungfru
Maria. Könssegregationen har säkerligen uppstått med kristendomens införande och förekommit
in på 1200-talet. En av kvinnorna som placerats mitt på gravfältet bland männen, A9 överlagrar
A11 som har en 14C-datering till gravfältets sista skeende. Kanske hade könssegregation då börjat
upphöra (a.a. 2005b:302f). Att det inte förekommer några djur i gravarna i Björned är också en
viktig indikation på att människorna var kristna, då djur förekommer frekvent i gravar under
järnåldern. Även om valet av arter varierar både geografiskt och under tid. Användandet av träkistor kan ses som ett relativt säkert tecken på kristet inflytande, och det förekommer i flera fall på
Björnedsgravfältet. Sex säkra och tre osäkra fall av träkistor i gravar har konstaterats (se figur 3).
Fynden som tyder på kistor är bevarade träfragment och spikar. Redin diskuterar förekomsten av
kistor och betydelsen av rektangulära kontra trapetzoida former. Han talar om social alternativt
tidsbunden betydelse (Redin 1977:77). Flera studier av detta på medeltida kyrkogårdar i Lund visar att de människor som begravts närmast
kyrkan är de som begravts i kista och dessutom
verkar de varit vid bättre hälsa än de som
begravts utan kistor längre ifrån kyrkan (Grundberg 2005b:304ff).

Figur 3. Plan över gravarna i Björned med kistor
markerade, säkra i svart och troliga i grått.
Streckningen markerar platsen för den eventuella
kyrkan. Från Grundberg 2005b:306.

4:5 Boplatsen
I samband med undersökningarna av gravplatsen
i Björned har också lämningar efter järnåldersbebyggelse påträffats. Platsen för detta var tyvärr
alltför störd av senare aktiviteter för att kunna
rekonstruera någon bebyggelse. Inom ett område
av 10x12 meter genomfördes utgrävningen av
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boplatsen. Direkt väster om gravfältet påträffades ett fyrtiotal anläggningar från järnåldern; stenskodda stolphål, väggrännor, pinnhål och härdgropar. Lämningarna påvisar flera generationer av
stolphus (Grundberg 2005c:151ff). Ett antal 14C-analyser har daterat boplatsen till äldre järnålder
och de tidigaste husen verkar ha använts redan på 300-400 talet. En bebyggelsekontinuitet ser ut
att ha funnits på platsen fram i åtminstone vikingatid, fler hus byggdes nämligen på platsen under
yngre järnålder. Däribland ett 6x6 meter stort timrat hus som delvis överlagrade äldre lämningar.
Stefan Gustafsson vid Umeå Universitet har utfört en arkeobotanisk analys av förkolnat växtmaterial på jordprover från 13 olika anläggningar på boplatsen. Genom analyser av detta slag kan indikationer ges på hur odling och jordbruk gått till. I det här fallet gav inte analyserna så mycket att
gå på men några få indikationer gavs, förkolnade sädeskorn och frön av ogräset svinmålla påträffades. Svinmållan trivs i gödslade marker och finns alltså ofta i samband med åkrar (Grundberg
2005c:153f).

5. Tidigare analyser av materialet
Förutom 14C-dateringar, isotopanalyser, arkeologiska analyser samt osteologiska analyser så har
en rad forskare med olika specialområden ägnat sig åt materialet; Anders Götherström, DNAanalyser av kön och släktskap, Emilia Nuorala, DNA-analyser av sjukdomar, Ido Leden, analys av
ledsjukdomar och Verner Alexandersen, odontologiska analyser (Grundberg 2005b:279) Alla
dessa analyser i kombination med varandra ger en ovärderlig information. Vi får inte bara veta en
mängd spännande saker om varje enskild individ, utan vi har också möjligheten att jämföra olika
befolkningsgrupper med varandra och studera deras livsvillkor. Vi kan jämföra grupper som män
kontra kvinnor, gamla kontra barn, stadsbor kontra landsortsbor osv. I tabell 1 ser vi osteologiska
och molekylära könsbedömningar samt resultatet av den molekylära släktskapsanalysen utförd av
Anders Götherström (se vidare under kapitel 5:4 Släktskapsanalyser).
Tabell 1. Osteologisk- och molekylär könsbedömning, samt genetisk släktskapsmarkör.
Analyser av Hårding & Götherström på individer
från Björnedsgravfältet,.

Grav Osteologiskt Molekylärt DYS388
A6

Man?

Man

13

A8

Man

Man

13

A9

Kvinna

?

-

A18

-

Man

11

A19

-

Man

-

A25

Kvinna

?

-

A28

Man?

?

-

A32

Man

Man

-

A35

-

Man

13

A36

Man

Man

-

A38

-

Man

13

A39

-

Man

-

A41

Man

Man

-

A46

-

Man

13

A47

-

?

-

A50

-

?

-

A300

Man

Man

-

5:1 Könsbedömning
Att göra en könsbedömning utifrån skelettets utseende
är i många fall svårt och sällan helt säkert. Att
könsbedöma ett barn osteologiskt är svårt då
könskaraktäristiska drag inte utvecklas förrän i
puberteten. Osteologiskt är höften den mest
könskaraktäristiska delen av kroppen. Kvinnan har en
olik utformning på höftbenen än mannen som leder
till den bredare formen (Bass 1987:186f). Men
könsbedömningen görs utifrån en rad kriterier, till
exempel; utseendet kring ögonhålorna, storleken på
vårtutskottet vid hörselgången, muskelfästet i nacken,
underkäkens och korsbenets form (Hårding 2003:19).
I de fall där det inte är möjligt att göra en osteologisk
analys finns alternativet att göra en molekylär
könsbedömning. Men det är viktigt vid molekylära
könsbedömningar att komma ihåg att ett prov som
inte innehåller den manliga Y-kromosomen inte
därför måste vara en kvinna. Det kan vara så att
bestämbart DNA saknats i provet. För att vara säker
måste således en positiv könsbedömning av X-
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kromosomen göras. Anders Götherström, AFL har påbörjat detta på Björnedsmaterialet
(Götherström et al. 2001:2).
5:2 Åldersbedömning
Alla långa ben har en epifys i dess ena ände, och de flesta har en vid båda ändar. Epifysen ska i
och med tillväxt (ossifiering) växa samman med diafysen (det vill säga skaftet) och på så sätt
sammanfogas. När en ung individ ska åldersbedömmas utgår man till stor del utifrån till vilken
grad benen vuxit samman (fusering). Ossifieringen börjar i regel två till tre år tidigare hos kvinnor, vilket innebär kortare tillväxttid och är anledningen till varför kvinnan oftast fysiskt är mindre
än mannen. Man tar också hänsyn till längden på rörbenen och hur långt tänderna utvecklats. De
två främre tänderna (incisiverna) börjar bildas redan omkring femte månaden i livmodern. Vid två
års ålder har oftast alla mjölktänderna kommit fram och redan då har flertalet permanenta tänder
börjat bildas. Vid ungefär sex års ålder börjar mjölktänderna lossna för att ge plats åt de permanenta tänderna och detta fortgår fram till ungefär tolv års ålder (Bass 1987:13ff).
Åldersbedömning av en vuxen individ kan vara något svårare. Det är först i vuxen ålder som
skallens sömmar växer samman, men tiden för det varierar kraftigt från person till person. Efter
25-30 års ålder när kroppen som regel vuxit färdigt får bedömningen istället göras i första hand
efter nedbrytning och slitage (Bass 1987:15ff). De äldsta som gravlagts i Björned tycks vara kring
70 år, vilket är en hög ålder för en tid då människor sällan levde längre än 60 år (Grundberg
2005b:286). Med hänsyn till individuella variationer anges oftast inte någon exakt ålder i osteologiska analyser utan individerna delas in åldersgrupper. Vanligen efter en modell utav Sjøvold från
1978:
infant
0-1 år
infans !
0-7 år
infans " 5-14 år
juvenilis 10-24 år
adultus 18-44 år maturus 36-54 år
senilis
50-79 år adult
18-79 år (Sjøvold 1978).
5:3 Sjukdomsrelaterade förändringar
Osteoartrit, nybildning av ben orsakas i de flesta fall av att brosk mellan leder förslits och ersätts
av nybildat ben. Detta är den vanligaste av alla ledsjukdomar även idag. Moderna undersökningar
visar att inget samband finns mellan osteoartrit och smärta. Förändringen är åldersrelaterad och
tilltar med åldern, men kan också ha genetisk påverkan (Hårding 2003:24f). Osteoartrit förekommer på många av de vuxna människorna från gravfältet i Björned, och i relativt stor utsträckning.
Armbågsleden är den kroppsdel som tycks ha varit mest utsatt. Överläkare och reumatolog Ido
Leden vid Kristianstads lasarett har tittat närmare på individernas ledförändringar och det har visat
sig att två av individernas (A24 och A1a) förändringar kan vara spår efter ledgångsreumatism.
Sjukdomen är en kronisk inflammation i lederna som ofta leder till funktionshinder och i vissa fall
tidigare död. Orsaken till sjukdomen är osäker, möjligt är att den är ärftlig. Ledgångsreumatism är
idag en relativt vanlig sjukdom men vissa forskare menar att den uppkom först på 1800-talet i och
med industrialiseringen. Skelettmaterialet ifrån Björned har jämförts med det ifrån Björkå där
långt ifrån så stor andel av människorna har någon form av ärftliga ledförändringar eller förslitningar (Grundberg 2005b:289ff). En odontologisk analys har utförts av Verner Alexandersen vid
Tandläkarhögskolan i Köpenhamn som visar att tandsten och tandlossning förekommer hos flertalet individer från gravfältet och att tänderna överlag är mycket slitna. Däremot så verkar karies
mycket ovanligt och förekommer endast på ett par mjölktänder hos ett barn. Att tänderna har en
mycket kraftig nedslitning är inte ovanligt på människor från medeltiden. Troligen är detta orsakat
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utav stendamm i mjölet, efter malning i stenkvarnar. I vissa fall kan man också se om en individ
lidit av sjukdomar eller kraftig näringsbrist under sin levnad. Det finns något som kallas för cribra
orbitalia, eller silartat utseende i ögonhålorna och detta förekommer på två av individerna från
Björned, den unga individen i A6 och en äldre man i A16. Det uppstår som följd av mycket kraftig järnbrist under barndomen orsakat av till exempel enformig kost, kraftig diarée eller annan infektion. I studier på nutida människor har inget fall av cribra orbitalia påträffats. Ett annat tecken
på undernäring är emaljhypoplasier. Om individen för tillfället av en tands bildande lidit av undernäring, scharlakansfeber eller D-vitaminbrist bildas liksom ränder i emaljen. På så vis kan man
alltså även se vid vilken ålder detta ska ha inträffat (Hårding 2003:25f). Det finns spår av emaljhypoplasier på tre individer från Björned (A6, A27 och A28). Dessa tre individer är alla unga, från 8
till max 20 år.
Infektionssjukdomar kan sätta synbara spår på skelettet. Bland många andra sjukdomar kan man
se spetälska, smittkoppor, tuberkulos och syfilis. Förutom dessa sjukdomar kan man se ledsjukdomar, frakturer och tumörer (Schwartz 1995:230ff). Vissa bakteriologiska infektioner och ärftliga sjukdomar kan också spåras genom DNA-analyser. Emilia Nuorala vid AFL har arbetat med
att söka sjukdomsalstrande organismer som tuberkulos- och pestbakterier. Av fem undersökta individer från Björnedsgravfältet gav två personer positiva utslag för tuberkulos och en individ för
spetälska (lepra). Även om bakterierna funnits i deras kroppar behöver det inte betyda att sjukdomen utvecklats. Men det är ändå ett bevis på att sjukdomen var närvarande i samhället. Tuberkulos smittas via luften och har en hög dödlighet. Spetälska som är nära besläktad med tuberkulos
är som motsats inte dödlig och smittas endast genom direktkontakt (Nuorala 2004:20ff).
5:4 Släktskapsanalyser
För att besvara mina frågeställningar och uppnå mitt syfte är det av intresse att undersöka ifall
människorna på Björnedsgravfältet varit släkt med varandra. En del av detta kan vara att studera
individernas kroppslängd som beror på både genetiska och näringsmässiga faktorer (Bass
1987:12). Det finns därutöver vissa ärftliga särskiljande drag som kan synas på skelettet, dessa
kallas epigenetiska särdrag. Genom att studera dessa epigenetiska särdrag kan man alltså se
eventuella släktskap inom en grupp (Hårding 2003:20). Barbro Hårding har undersökt förekomsten av nio olika epigenetiska särdrag. Fyra av dessa särdrag har noterats på de undersökta individerna. På nio av tio undersökta individer förekommer frontal notch or foramen, som visar sig likt
ett litet hål eller en inbuktning vid ögonhålans övre kant (Grundberg 2005b:293). Ett annat vanligt
förekommande särdrag är Spina befida, som innebär att korsbenet har en öppen kanal så att ryggmärg och nervbanor ligger oskyddade (Grundberg & Hårding 2003:26ff). Detta särdrag finns på
åtta av sexton individer. Förutom dessa vanligast förekommande särdrag på människorna från
Björned har till exempel flera individer ett särdrag som innebär att tänderna har extrarötter. Av tio
undersökta är individen från A36 den enda som inte har det förstnämnda särdraget, frontal notch
or foramen. Han är också den enda av fem analyserade som har särdraget asterionic ossicle, vilket
är ett extra ben i en sutur i bakhuvudet. Grundberg menar att den stora förekomsten av dessa epigenetiska särdrag tyder på att de flesta av människorna på gravfältet troligen varit släkt medvarandra. Eventuellt en familje- eller gårdsgravplats som funnits före och delvis samtidigt med
den närliggande sockenkyrkogården (Grundberg 2005b:293).
Anders Götherström har också studerat släktskap mellan individer från Björnedsgravfältet med
hjälp av molekylära analyser. På grund av den stora mängden män på gravfältet har analysen
fokuserat på Y-kromosomen som endast finns hos män och ärvs från far till son. Han har studerat
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genen DYS388 hos sex individer, de alleler som hittades var allel 11 och 13. Den som är mest
intressant är allel 11 som inte förekommer i en ”svensk” population men som finns hos samiska
populationer. Denna allel påträffades hos en individ från Björnedsgravfältet, en ung man från
A18. Han har alltså annan molekylär uppsättning än de andra och därmed ett annat genetiskt
ursprung än de andra. Slutsatsen vi kan dra är att det åtminstone finns två manliga släktlinjer
bland de undersökta. Den unga mannen från A18 har alltså en genetisk arvsmassa mer likt den hos
samiska populationer. Det samiska inslaget kan ligga många generationer tillbaka och han kan
fortfarande vara släkt till någon av kvinnorna (Götherström et al. 2001:8ff, tabell 4).

6. Analyserat material
6:1 Urval
Jag har gjort mina analyser utifrån tillgång på ben och benens bevarandegrad. Mina förhoppningar
var att först och främst analysera de individer som vid fyndtillfället legat något så när orört, in
situ, men det gick endast att följa till viss del. Även några utav de kraftigt omrörda individerna har
analyserats och några av de orörda anläggningarna har inte analyserats. Dessa val är som sagt
gjorda utifrån skelettens bevarandegrad eller i vilken mån jag haft tillgång till material. I figur 4
visas en plan över de anläggningar där någon del av skelettet låg in situ. Observera att det finns
analyser av fler individer men att de inte finns med på planen.
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Figur 4. Plan över gravfältet i Björned. C-dateringarna finns presenterade i bilden, överst anges Before
Present och under i parantes anges dateringen i AD med 1! (vilket innebär att sannolikheten för att det rätta
värdet för dateringen ligger inom tidspannet är 68,2 %). På planen syns också gravarnas orientering samt
individernas kroppsställningar. Alla individer är analyserade för kol och kväve, de mörkfärgade även för svavel.
Modifierad efter Grundberg 2005b:277

6:2 Anläggningsbeskrivningar
Härmed följer beskrivningar av de anläggningar vars individer det gjorts isotopanalyser på, samtliga är ifrån utgrävningarna som genomfördes av Länsmuseet Västernorrland och Hola Folkhögskola under åren 1988-1995. Efter dessa finns också kortfattade beskrivningar över
anläggningarna i Björkå som är aktuella i isotopanalyserna.
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A. 1a
Anläggningen var delvis störd och bland
annat saknades kranium. I samma anläggning fanns vid fyndtillfället ännu en individ,
A. 1b. Men att döma utav gravarnas placering i förhållande till varandra finns inget
som tyder på att de två individerna skulle ha
gravlagts samtidigt (Grundberg & Hårding
2003:31).

A. 3
Anläggningen var delvis störd och kranium
saknades.
Kön:
man
Ålder:
adult
Kroppslängd: 179 cm
Släktdrag:
Kista:
en spik
Relation:
över A36 och tätt intill A2
Anmärkning: osteoartrit (kraftig bentillväxt
på ländkotorna). Cribria orbitalia.

Kön:
man
Ålder:
maturus/senilis
Kroppslängd: 182 cm
Släktdrag:
spina befida
Kista:
träkista
Relation:
Anmärkning: osteoartrit (benutväxter på
tumme, lillfinger och ryggkotor. Sista ländkotan är sammanväxt med korsbenet). Cribria orbitalia.

A. 4
En helt intakt och välbevarad anläggning.
Kön:
man
Ålder:
maturus (ca 50 år)
Kroppslängd: 169 cm
Släktdrag:
frontal notch or foramen
Kista:
trapetzoid träkista
Relation:
Anmärkning: osteoartrit (benutväxter på
bröst- och ländkotor). Samtliga tänder nedslitna till roten. Paradontit (höger framtand
saknades sedan länge. Uppluckrat käkben
och påbörjad tandlossning). Cribria orbitalia. TBC och lepra.

A. 1b
Anläggningen var delvis störd och kranium
saknades.
Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

infans II (7-8 år)
träkista?
-

A. 5
Ett relativt ostörd anläggning men kranium
saknades.
Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

A. 2
Anläggningen var störd och bland mycket
annat saknades kranium.
Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

man
adultus (ca 20 år)
170 cm
Antydan till spina befida
över A36, A5?
-

man
adultus (25-30 år)
167 cm
antydan till spina befida
under A2?
-

A. 6
Individen i anläggningen låg med överkroppen böjd mot vänster. Över bäckenet
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låg en sten placerad med en storlek på 30
cm i diameter.
Kön:
man
Ålder:
juvenilis (14-18 år)
Kroppslängd: 154 cm
Släktdrag:
frontal notch or foramen
Kista:
Relation:
Anmärkning: viss osteoartrit. Antydan till
cribria orbitalia. Emaljhypoplasier, troligen
uppkommen mellan två och tre års ålder.

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:

A. 7
En orörd och välbevarad anläggning. Individen låg i hockerställning (fosterställning)
med ansiktet mot söder.

A. 11
Skelettet var intakt men med ett skadat kranium.

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

kvinna
adultus (20-25 år)
159 cm
antydan till spina befida,
frontal notch or foramen
Kista:
Relation:
över A11, A17
Anmärkning: skador i pannbenet som inte
läkt, kan ha orsakats efter dödstillfället. Paradontit. Bäckenet visar spår av två graviditeter.

Kön:
man
Ålder:
senilis (53-63 år)
Kroppslängd: 171 cm
Släktdrag:
frontal notch or foramen
Kista:
trapetzoid(?) träkista
Relation:
under A9
Anmärkning: osteoartrit (benpålagringar på
höger armbågsled och tumme, hals-, bröstoch ländkotor). De övre incisiverna saknas,
käkbenet är återbildat men luckert. Paradontiti (ett flertal infektioner med varbildningar) samt tandsten. Cribria orbitalia.

infant (ca 6 mån)
-

A. 8
En delvis störd anläggning där kranium saknades.
Kön:
man
Ålder:
maturus (40+)
Kroppslängd: 167 cm
Släktdrag:
Antydan till spina befida
Kista:
Relation:
Anmärkning: osteoartrit (benpålagringar på
lårben, armbågsben och ländkotor). Cribria
orbitalia.

A. 12
Endast några kotor fanns in situ.
Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

A. 9
En mycket omrörd anläggning. Vid utgrävningen samlades skelettet i flera olika påsar
vars innehåll senare visade sig vara fel-aktigt, då en påse till exempel innehöll tre
skulderblad.

juvenilis (10-24 år)
-

A. 15
En kraftigt omrörd anläggning där endast
några fotben låg in situ.
Kön:
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-

Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

adult
en spik
-

Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

A. 19
Anläggningen var en kraftigt störd och
skelettet dåligt bevarat.

A. 16
Ett orört och välbevarat skelett. Intill den
gravlagda fanns också omrörda ben av ett
spädbarn. Mannen hade en järnkniv under
bäckenet och två stenar placerade på sina
fötter. Denna järnkniv är det enda föremålet
som kan knytas till gravarna, bortsett från
enstaka spikar som tros ha hört till kistor.

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:

man
senilis (56-65 år)
185 cm
spina befida, frontal notch or
foramen
Kista:
ev. träkista
Relation:
Anmärkning: osteoartrit (benpålagringar på
ryggkotor och knäleder). Paradontit (flera
tänder saknas och det finns spår av flera
kraftiga infektioner). Cribria orbitalia.

man
adult
över A32
-

A. 24
Skelettet var intakt men väldigt skört.
Kön:
man
Ålder:
senilis (66-75 år)
Kroppslängd: 182 cm
Släktdrag:
frontal notch or foramen
Kista:
rektangulär träkista
Relation:
Anmärkning: osteoartrit (benpålagringar på
armbågsleder, hals- och ländkotor. Vänster
höftled är uppluckrat och ledhålan är sammanväxt med lårbenets ledhuvud och hals).
Vänster lårben är svullet och uppluckrat,
kanske orsakat av slag. Paradontit (nästan
samtliga tänder saknas). Troligen sen unga
år, de få som finns kvar är inte alls så slitna
som de borde vara för hans höga ålder. Individen lär därutöver ha haft ett säreget
utseende med kraftigt utskjutande haka.
Cribria orbitalia.

A. 17
Anläggningen var kraftigt störd.
Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

-

man
adult
183 cm
under A9
-

A. 18
Anläggningen var en kraftigt störd och
skelettet dåligt bevarat.

A. 25
Ett orört men skört skelett.

Kön:
Ålder:

Kön:
Ålder:

man
juvenilis (10-14 år)
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kvinna
maturus (ca 40 år)

Kroppslängd: 164 cm
Släktskap:
frontal notch or foramen
Kista:
träkista (två spikar)
Relation:
Anmärkning: Paradontit (en infektion) och
tandsten. TBC. Bäckenet visar spår av fem
graviditeter.

Släktskap:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

A. 27
Ett välbevarat skelett med alla ben in situ.

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

-

A. 31
En helt omrörd anläggning.

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:

infans II (ca 8 år)
spina befida, frontal notch or
foramen
Kista:
Relation:
Anmärkning: paradontit och karies. Emaljhypoplasier,

infans I (ca 1,5 år)
-

A. 32
En relativt välbevarad anläggning, med endast några ben skadade eller saknade.
Kön:
man
Ålder:
maturus (40-50 år)
Kroppslängd: 175 cm
Släktdrag:
frontal notch or foramen
Kista:
Relation:
under A19
Anmärkning: osteoartrit (ledförändringar i
ryggraden). Paradontit. De två nedre incisiverna saknas och det finns en stor hålighet
vid deras rötter, säkerligen spår av kraftig
infektion alternativt att tänderna slagits ut.
Cribria orbitalia.

A. 28
En något störd anläggning.
Kön:
Ålder:
juvenilis (15-20 år)
Kroppslängd: 162
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning: emaljhypoplasier, troligen
uppkommen omkring fem års ålder

A. 35
Ett mycket fragmenterat skelett.

A. 30
En helt omrörd anläggning som innehöll
minst två individer varav den ena kunde
bedömas till man och en ålder på cirka 25
år. Den andra individen bedömdes till adult
men gick inte att könsbedömma osteologiskt. Analysen omfattar mannen i anläggningen.

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

Kön:
man
Ålder:
adultus (ca 25 år)
Kroppslängd: 178 cm
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man
adult
-

A. 36
Ett orört och välbevarat skelett

kring 24 år, en 6 månaders baby samt en
individ bedömd till maturus men okänt kön.
Vilken av dessa individer jag analyserat är
inte helt klart, den enda jag med säkerhet
kan utesluta är babyn.

Kön:
man
Ålder:
maturus (37-46 år)
Kroppslängd: 164 cm
Släktdrag:
Kista:
Relation:
under A2, A3
Anmärkning: Enstaka benutväxter som kan
vara resultat av infektioner eller yttre skador. Läkta skador på nyckelben och pannben efter slag eller dylikt. Paradontit. Cribria orbitalia. Avtryck av textilier på kranium.

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

A. 41
En omrörd anläggning där kranium saknades.

A. 38
Anläggningen var kraftigt störd och innehöll två vuxna individer.
Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

man
adult
-

man
adult
-

A. 42
En helt omrörd anläggning.

A. 39
Anläggningen var kraftigt störd och innehöll två individer, en man med åldern maturus och en till könet obestämd individ med
åldern adult.
Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

adult
-

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

man
adult
-

infant (ca 6 mån)
-

A. 46
En orörd anläggning men med ett mycket
skört skelett. Individen låg till skillnad från
de andra i hockerställning (fosterställning)
med huvudet vänt mot norr.

A. 40
Anläggning 40 innehöll fyra omrörda individer; en kvinna och en man båda om-

Kön:
man
Ålder:
juvenilis (ca 15 år)
Kroppslängd: -
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Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

-

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

A. 47
Anläggningen innehöll två vuxna individer
varav åtminstone den ena kunde bedömas
till man.
Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

A. 50
Benen var dåligt bevarade och det enda som
låg in situ var delar av höger lår- och skenben.

adult
-

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

A. 48
I en mycket omrörd anläggning hittades ben
av ungefär 20 barn samt en vuxen individ.
Det är denna vuxna individ som ingått i
analysen.
Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

kvinna
adult (ca 25 år)
149 cm
träkista
-

adult
-

A. 300
Överarmsben saknades och kraniet var
kraftigt skadat.

man
adultus (ca 25 år)
ca 170 cm
-

Kön:
Ålder:
Kroppslängd:
Släktdrag:
Kista:
Relation:
Anmärkning:

man
adultus (20-24 år)
162 cm
antydan till spina befida
-

A. 49
Skelettet var fragmenterat och mycket saknades, individens underkropp låg dock till
stor del i ursprungsläge.

De fyra individer från Björkå som analyserats är ifrån anläggningarna: 30 (två st.), 32 och 34. I
anläggning 30 fanns åtminstone fyra individer, den individ av dessa som analyserats för svavel
är den ifrån 30A (övre graven).
30A (övre)
Kön:
Ålder:

30A (östra undre)
Kön:
kvinna
Ålder:
juvenilis (17-25 år)

kvinna
juvenilis (ca 15 år)
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Datering:

800-950-tal

Datering:

-

32B
Kön:
Ålder:
Datering:

man (ark. kvinna)
maturus (40-50 år)
900-tal

34(F)
Kön:
Ålder:
Datering:

man
adultus (25-35 år)
vendeltid

6:3 Dateringar
14

Tabell 2. C-dateringar samt armställningar hos de daterade individerna från Björnedsgravfältet. (1! 68,2 %
sannolikhet, 2! 95,4 % sannolikhet). *Medelvärde av de två resultaten 940±85 och 1115±105, framräknat av Göran
Possnert vid Uppsala Universitet. Modiferad efter Grundberg 2005b:280

Analys nr. Anl.
St-12112
St-12111
Ua-1689/
St-12113
Ua-1690
Ua-1691
Ua-1692
Ua-2717
Ua-2716
Ua-2715
Ua-12058
Ua-12059

14

C-ålder BP

A1a
A1b
A4

910±100
395±195
1009±66*

Kalibrerad ålder
AD (1!)
1019-1247
1398-1953
986-1152

A5
A6
A7
A16
A25
A27
A46
A50

885±60
805±105
1165±75
775±65
865±65
1010±70
775±55
805±55

1043-1228
1062-1293
782-979
1221-1290
1052-1255
984-1153
1225-1288
1213-1282

Kalibrerad ålder
AD (2!)
966-1291
1268-1955
892-1185

Armställning
C
C?
D

1020-1280
1018-1397
681-1019
1163-1377
1023-1286
890-1203
1169-1302
1069-1294

B
C
hocker
C
B
B/D
hocker
-

Utifrån den medeltida kyrkogården i Lagmanshejdan i
Skåne har Lars Redin studerat gravlagda individers
armställningar. Han jämför också med andra gravfält, men
armställningarna tycks följa olika mönster på olika platser.
På gravfältet i Lagmanshejdan verkar de dominerande armställningarna följa en tidsbunden utveckling. Från att ha
legat utsträckta längs med kroppen till att succesivt flyttas
allt högre upp över den dödas kropp. Redin diskuterar
också om armställningarna kan ha andra sociala betydelser
Figur 5. Armställningarnas utveckling i
(Redin 1977:85f). Vanligast på gravfältet i Björned är att
gravar under medeltiden. Från
Grundberg 2005b:282
den döde har sina händer korsade över bäckenet, därefter
över magen. Detta motsvarar alltså typ B och C och dateringen därefter skulle fokusera på 1250-1450 (Grundberg 2005b:281f). Ingen individ i Björned
har armarna längs med sidorna som på individerna i de äldsta gravarna i Lagmanshejdan. Även
om detta inte verkar följa några tydliga linjer kan vi behålla armställningarnas kronologiska
förändringar i minnet.
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7. Metod - Isotopanalys
Här följer ett mer utvecklat metodkapitel. Till att börja med beskrivs kollagenextraktionen och
masspektrometrin, därefter förklaras utförligt vad som kan ses genom studier av de stabila isotoperna 13C, 15N och 34S.
7:1 Stabila isotoper
Varje grundämne har minst två isotoper. Isotoper är atomer med samma atomnummer men med
olika masstal, vilket innebär samma antal protoner och elektroner men olika antal neutroner. Det
finns instabila isotoper liksom 14C som sönderfaller radioaktivt och det finns stabila isotoper
som inte sönderfaller, det är dessa som är intressanta för dietstudier (Sealy 2001:270).
Isotoperna (13C/12C, 15N/14N, 32S/34S) beräknas i förhållande till varandra (") och uttrycks i förhållande till en internationell standard. Skillnaden beräknas enligt följande:
"15N = (15N/14N) provet -1 x 1000 ‰
(15N/14N) standard
Standarden som används för kol, PDB (kalkstenen Pedee belemnite) är marin och har ett värde
på noll, i förhållande till denna standard är de flesta organiska "13C-värden i naturen negativa.
Standarden för kväve är luft, AIR (ambient inhale reservoir) och "15N-värden är oftast positiva
(Sealy 2001:270, Van der Merwe 1992). Standarden för svavel är järnsulfid (troilit) från
meteoriten Canyon Diablo (Vienna CDT) (Richards et al 2003:38).
Analyser av de stabila isotoperna kol och kväve har använts under relativt lång tid och är nu en
väletablerad metod för att rekonstruera förhistorisk diet (DeNiro 1985:806). Ben består av en
organisk och en oorganisk del, den organiska delen består i första hand av kollagenfibrer (Van
der Merwe 1992). Kollagen är ett trådliknande protein vars främsta uppgift i kroppen är att fungera som en sammanbindande vävnad (Webster´s Third New International Dictionary
1993:443). Kollagen är en extremt stabil molekyl, vilket innebär en väldigt bra bevaringsgrad.
Lyckade analyser har gjorts på så gammalt skelett som åtminstone 100 000 år (Chisholm
1989:22). Genom analyser av denna organiska del kan vi få information om vad förhistoriska
människor eller djur ätit samt var deras föda härstammat ifrån (Van der Merwe 1992).
Kollagen i skelett tros ha en omsättning på cirka tio år till skillnad från hos tänder där kollagenet
är beständigt från tiden då tanden bildats. Och då de olika tänderna bildas vid olika åldrar visar
de olika skeenden i livet. Kollagen som extraherats från skelett visar alltså en individs sista tid i
livet medan tänderna visar individens tidiga år, beroende på vilken tand som analyseras. Även
olika delar av skelettet representerar olika skeden i livet, på grund av olika omsättningstid (Chisholm 1989:20f, Lidén 2005:241ff). Till följd av att olika delar av skelettet representerar olika
åldrar kan vi studera en individs liv till den grad att vi faktiskt kan se vad som utgjort dennes
huvudsakliga kost och spåra eventuella förändringar av kostintaget under dennes livstid. Det
finns fem stycken stabila isotoper som används inom arkeologin, kol (13C) och kväve (15N) är de
vanligaste. Jag har utöver dessa arbetat med svavel (34S). De två resterande stabila isotoperna är
syre (18O) och strontium (87Sr).
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Tabell 3. De stabila isotoper som jag använt i denna studie och deras användningsområden.

Element

Isotoper

Information

Kol

13

C/12C ("13C)

Terrestriskt, limniskt eller marint ursprung av födan

Kväve

15

N/14N ("15N)

Trofinivå (nivå i näringskedjan)

Svavel

34

S/32S ("34S)

Födans proveniens baserat på geologi

7:1:1 Kol
Kol tas upp i de biologiska systemen på fler håll men den viktigaste vägen är via fotosyntes hos
växter (Sealy 2001:270). Hos landlevande växter är atmosfären den huvudsakliga källan för kol i
form av koldioxid. För vattenlevande växter är också förmultnande rester av djur och växter som
eroderats ner i vattnet en viktig källa samt kolsyra (koldioxid löst i vatten) (Van der Merwe
1992:24).
Med hjälp av kolisotopernas sammansättning kan vi se om en individs föda har sitt ursprung på
land, i limnisk (sötvattens) miljö eller i havet (Richards et al. 2000:2). Konsumtion av insjöfisk
ger ett "13C-värde som ligger närmare terrestriska värden än marina värden på grund av terrestriskt ”avfall” som urlakas ner i sjövattnet (Chisholm 1989:30ff). "13C-värdet varierar också
beroende på salinitet. Detta är av extra intresse då salthalten i Östersjön har varierat med tiden,
därmed finns inte bara en geografisk skillnad utan också en temporal skillnad. "13C-värdet varierar från södra till norra jordklotet, från Medelhavsområdet till Skandinavien är variationen cirka
3 ‰ (Sealy 2001:271).
Vidare kan också spåras vilken typ av växt den här individen livnärt sig på utifrån växtens fotosyntes och därmed från vilket klimat växten kommer. Växterna grupperas efter ifall det är en så
kallad C3-växt, C4-växt eller CAM växt. Till C3-växterna hör olika sorters säd, ris, grönsaker och
rotfrukter, samt majoriteten av alla blommande växter. C4-växter innefattar bland annat majs och
sockerrör. CAM växterna är alla arter av suckulenter, agave, kaktus samt vissa tropiska frukter,
likt ananas. Olika delar av växten ger olika "13C på samma sätt som animaliskt fett ger nästan 5
‰ mer negativt värde än rent kött (Ambrose & Norr 1993:2ff).
7:1:2 Kväve
Den största delen kväve finns bundet i atmosfären i form av kvävgas (N2) eller löst i havsvattnet.
Kväve tas upp i olika form via växternas rötter, antingen som nitrat eller ammonium. Därutöver
finns växter som fixerar kväve med hjälp av bakterier, de får ett "15N-värde likt det redan befintliga i atmosfären (Sealy 2001:270). "15N visar vilken trofinivå ett djur eller en människa haft, det
vill säga var i näringskedjan. "15N-värdet ökar med cirka 3 ‰ för varje trofinivå i näringskedjan.
Därför har människor som i huvudsak lever av kost från växtriket lägre "15 N-värde än de som
lever av animala produkter. Marina djur visar en högre trofinivå än landlevande, i första hand på
grund av längre näringskedjor i vattenmiljöer (Richards et al. 2000:2). En topp-predator som
endast lever av terrestrisk föda får ett "15N-värde som inte sträcker sig långt över 10 ‰ jämfört
med till exempel en säl som får ett värde närmare 20 ‰ (Van der Merwe:1992:23).
Under vissa omständigheter kan "15 N-värdet påverkas och ge avvikande resultat. En anledning
till förhöjt kvävevärde kan vara brist på dricksvatten i torra områden. Den låga utsöndringen av
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urin ger då en koncentration av kväve som kroppen måste ta om hand (Schwarcz et al 1999:629636).
7:1:3 Svavel
Det har gjorts relativt få undersökningar vad gäller svavelisotoper på arkeologiskt material,
främst har metoden använts i Storbritannien, men inte mycket är publicerat. På svenskt material
är Anna Linderholm den enda, vid sidan av jag själv, som använt metoden. Hon har gjort svavelanalyser på en neolitisk population från Rössberga, vilken jag kommer att jämföra med under
kapitel 9:2. Jämförelser med isotopdata från Sigtuna & Rössberga. Det enda som ännu publicerats är ett abstract av just detta arbete. Då så få analyser av detta slag är gjorda finns inget direkt
referensmaterial att utgå ifrån, vilket i ett så här tidigt stadium försvårar forskningsarbetet. Metoden för att analysera svavelsammansättningen är fortfarande under utveckling och har under
senare år effektiviserats vad gäller både tid- och materialåtgång.
Svavel behövs i kroppen för uppbyggandet av proteiner och kommer in i de biologiska kretsloppen som sulfatjoner via växter, som i sin tur äts av djur och människor. Växterna tar inte bara
upp svavel via rötterna utan också från atmosfären som gas eller nederbörd, som till exempel
surt regn. "34S-värdet kontrolleras av den underliggande lokala bergrunden, atmosfärisk deposition (nederbörd) och mikrobiologiska processer i jorden. Olika bergarter innehåller olika mycket
svavel, beroende på sort och ålder. Sedimentära bergarter är de som innehåller mest svavel, men
dessa har också den största isotopvariationen. Magmatiska bergarter har inte lika stor variation
och ligger på ett "34S-värde mellan -7 ‰ och +7 ‰. Värdet för "34S varierar också mellan olika
vatten, i havsvatten ligger medelvärdet på omkring 20 ‰, i limniska miljöer varierar värdena
mycket kraftigare. Variationen beror på att anaeroba bakterier som finns i floder och sjöar reducerar sulfatjoner till vätesulfid. Generellt så är värden från marina miljöer högre än från terrestra
och limniska miljöer. Djur från terrestriska miljöer har oftast "34S-värden under 10 ‰ medan
däggdjur i mer marina miljöer har värden kring 16 – 18 ‰. Höga värden liksom dessa behöver
dock inte reflektera en marin diet utan kan också vara resultatet av ett liv och dietintag i närhet
till havet. Detta fenomen kallas för ”sea spray effect” och innebär att svavelpartiklar bärs in över
land och orsakar liknande värden i kustområdenas jordar som i den marina miljön. I vissa fall
syns denna effekt endast ett par kilometer från havet men på somliga platser syns effekten över
hela öar som till exempel Nya Zeeland (Richards et al. 2003:37ff).
Sammansättningen av stabila svavelisotoper i mänskliga och animaliska vävnader reflekterar
"34S-värdet i maten som konsumerats av individen eller djuret. Genom att analysera svavelsammansättningen i kollagen kan födans proveniens bestämmas utifrån geologi och med denna metod kan vi i praktiken spåra hur en människa under längre tidsintervaller förflyttat sig under sin
livstid. Därutöver kan vi skilja besökare från inhemska människor på en plats (Richards et al.
2003:37f). För att kunna tolka svavelvärdena rätt måste de ställas i relation till kol- och kvävevärden, vi måste veta hur en individs dietintag har sett ut för att säkert kunna tolka hans geologiska ursprung (Richards et al. 2003:39).
7:2 Kollagenextraktion & Masspektrometri
Kollagenextraktionen görs i flera steg under ett antal dagar. Det finns många olika varianter av
kollagenextraktion, eftersom metoden fortfarande är under ständig omarbetning. Den metod vi
använder oss av på Arkeologiska Forskningslaboratoriet (AFL), Stockholms Universitet som
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följer nedan är efter Brown et al från 1988 och beskrivs ytterliggare i Kerstin Lidéns avhandling
från 1995; Prehistoric diet transitions.
1. För att demineralisera det borrade benpulvret blötläggs det i 0,25M (Mol) HCl (saltsyra) under två dygn. På så vis försvinner det oorganiska och det organiska tvättas därefter med avjoniserat vatten.
2. Den kollagenfria vätskan tappas ur genom filter och byts mot 0,01M HCl som ska stå i 58°C
under cirka 16 timmar. Kollagenet löses ut från benpulvret.
3. Vätskan tappas över i ultrafilter för centrifugering där de molekyler som har en vikt över
30kD (kiloDalton) särskiljs och tas om hand.
4. Den åtskilda vätskan fryses in för att vid senare tillfälle frystorkas
För en mer ingående beskrivning av hur kollagenextraktionen går till se Annica Olssons CDuppsats i laborativ arkeologi från 1996/97.
Mycket förenklat går masspektrometrin till så att kollagenprovet förbränns och omvandlas till
gas. Molekylerna i gasen joniseras (blir positivt laddade) och vandrar genom ett magnetfält som
separerar dem efter vikt och laddning. Molekylerna träffar därefter detektorer som registrerar
antalet molekyler och räknar ut isotopkvoterna (Ambrose 1993:67ff). Tillsammans med proverna körs också referensgaser och analysresultaten kalibreras mot standarder.
Inför förbränningen i masspektrometern vägs det färdigextraherade kollagenet in i millimeterstora folieformar Det kollagen som vägdes in för att köras i masspektrometern blandades med
vanadiumoxid för ökad förbränning.
Hur mycket kollagen som behövs till masspektrometrin är väldigt olika, beroende på vilken
isotop som analyseras. Mängden som behövs till en svavelanalys varierar, men i snitt behövs
omkring fem mg kollagen. För att nå upp till 5 mg behövs mellan 50 och 500 mg benpulver (Richards et al. 2001:186). Vid ett extraktionstillfälle används helst inte över 100 mg benpulver.
Det krävs med andra ord i många fall ett flertal extraktioner och metoden är därmed ganska tidskrävande. För en kol- och kväveanalys som körs samtidigt i masspektrometern behövs endast
omkring 0,5 mg kollagen. I de flesta fall var denna analys redan genomförd och jag har endast
kompletterat med några få individer samt på fem tänder från fem olika individer.

8. Resultat
Resultat av samtliga isotopanalyser kommer här att tas upp. Först i form av diagram och tabeller
med medelvärden och standardavvikelser. Därefter i tabellform där alla data finns presenterade.
I tabell 8 finns utöver data ifrån isotopmätningarna också resultat av Barbro Hårdings osteologiska analyser samt Emilia Nuoralas molekylära paleopatalogiska analyser av tuberkulos och
spetälska.
8:1 Kol- och kväveanalyser
Proverna har förbränts i en Carlo Erba NC2500 elementaranalysator kopplad till en Finnigan
MAT Delta+ masspektrometer. Precisionen i mätningarna av "13C och "15N var ±0,15 ‰ eller
bättre.
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Eftersom det vid AFL sen tidigare gjorts koloch kväveanalyser på majoriteten av
individerna från gravfältet i Björned återstod
Kol & Kväve
Medelvärde:
Standardavvikelse:
endast för mig att komplettera dessa. Några få
Kön
Kol
Kväve Kol
Kväve
individer hade jag tyvärr inte tillgång till. De
Män (23)
-20,3
12,3
0,6
0,6
fem individer som jag kompletterade i
Kvinnor (3)
-20,7
11,9
0,8
1,1
analysen var ifrån anläggningarna A1a, A2,
Osäkert kön (6)
-20,2
12,1
0,5
0,7
A3, A5 och A49. Individen från den sistBarn (5)
-20,5
12,4
0,7
0,8
nämnda anläggningen analyserades redan av
Samtliga (37)
-20,4
12,2
0,6
0,6
Lidén, men då "15N-värdet var kraftigt
avvikande kontrollerades benet på nytt av en
osteolog och ett nytt ben som med säkerhet tillhört individen analyserades.
Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser på
"13C och "15N på individerna från Björnedsgravfältet.

Medelvärdet i Björned för "13C ‰ är -20,4 (PDB) och för "15 N ‰ 12,3 (AIR). Standardavvikelsen hos människorna i Björned för både kol och kväve ligger på 0,6 ‰. I en population där alla
lever av samma föda ligger standardavvikelsen på cirka 0,3 ‰ (Lovell et al 1986). I diagrammet
nedan visas alla kol- och kvävevärden exklusive de prover som tagits ifrån tänder.

Figur 6. Kol- & kvävediagram över samtliga individer från Björnedsgravfältet som ingått i analysen.
Strecket i mitten markerar 50/50 gränsen för terrestrisk/marin diet, beräknat utifrån medelvärdet på de
marina djuren respektive de terrestriska djuren.

Syftet med att göra kol- och kväveanalyser på några utav individernas tänder var att jämföra
dessa med värden ifrån deras ben. På så vis kan vi se ifall deras diet förändrats med tiden och i
så fall på vilket sätt. Eftersom kollagen i tänder till skillnad från i ben inte omsätts så representerar värdena två olika tidpunkter i en individs liv. Skelettet har en omsättningstid på cirka 5-10 år,
och prov från ben visar därmed alltså de 5-10 sista åren i personens liv (Chisholm 1989:20f, Lidén 2005:241ff). Vilken ålder en tand representerar beror på vilken tand man använt sig av, då
de bildas vid olika åldrar. För närmare information hänvisar jag till kapitel 8:2 om åldersbedömning.
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Figur 7. Diagram över de individer från Björnedsgravfältet som har uppmätta värden på både ben och tänder.
Den ålder som anges intill diagrammet är individernas ungefärliga ålder för de båda proverna, den yngre åldern
motsvarar tiden för tandens bildande. De två individerna från A 9 och A 25 är kvinnor, resterande är män.

Samtliga individer förutom A 32 som knappt förändrat sin diet, har gått till en mer terrestrisk
diet under vuxen ålder, och de flesta av individernas trofinivå har sjunkit något. Endast mannen
från A 36 har fått ett förhöjt "15N-värde.
8:2 Svavel analyser
Proverna har förbränts i en Carlo Erba NC2500 elementaranalysator kopplad till en Finnigan
MAT Delta+ masspektrometer. Precisionen i mätningarna av "34S var ±0,2 ‰ eller bättre.
Medelvärdet för "34S är 5,6 ‰ och standardavvikelsen 3,5 ‰, vilket verkar vara en relativt stor
variation. Även i diagrammet nedan kan vi se att värdena för svavel har en stor variation. Dock
finns ännu inget svenskt referensmaterial att använda sig av, då denna typ av analys är helt ny i
Sverige. Som vi kan se i tabell 7 har också djuren en stor geografisk spridning. Sälen har ett högt
svavelvärde som väntat, men det är svinet som har det absolut högsta (17,1). Då nötdjuret har ett
värde som hamnar på minus är det svårt att veta vilket djur man bör använda som referens
för det lokala "34S-värdet. Även barnen har välTabell 5. Medelvärden och standardavvikelser
på "34S på individerna från Björnedsgravfältet.
digt spridda "34S-värden, det högsta har spädbarnet från A7 med 15,5 ‰ och det lägsta har
Svavel
det åtta år gamla barnet från A1b med -1,7 ‰.
Kön:
Medelvärde Standardavvikelse:
Den vuxna individ som ligger högst är mannen
Män (15)
5,6
2,7
från A36, som också skiljer sig epigenetiskt
Kvinnor (3)
6,3
2,0
från de andra individerna på gravfältet.
Osäkert kön (2)
5,4
0,6
Barn (4)

5,0

7,4

Samtliga (24)

5,6

3,5
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Figur 8. Diagram över "34S och "13C på människor och djur från
Björnedsgravfältet, samt en individ från Björkå.

Tabell 6. Isotopdata över de analyserade individerna från Björkå och Holm.

Björkå och Holm, humant
Anl.

Kön

Ålder

Ben

Datering

C/N

"13C (‰)

%C

"15N (‰)

%N

"34 (‰)

%S

Björkå A (undre)
Björkå A (övre)
Björkå 32 B
Björkå 34 F
Holm hög

kvinna
kvinna
man
man
-

17-25
ca 15
40-50
25-35
-

rörben
kranium
kranium
kranium
-

800-950-tal
900-tal
vendeltid
-

3,3
3,3
3,1
3,2
3,4

-21,3
-20,8
-20,4
-20,8
-21,2

42,7
39,8
43,9
35,2
40,1

12,2
11,9
13,4
11,4
12,6

15,2
14,2
16,4
13,0
13,8

2,8
-

0,2
-

Medelvärde:
Standardavvikelse:

-20,9
0,4

12,3
0,8

Som vi kan se ovan skiljer sig inte kol- och kvävevärdena nämnvärt mellan Björned och de andra
två gravfälten. Medelvärdet för kol ligger i Björned på -20,4 och för kväve på 12,2 båda med en
standardavvikelse på 0,6 ‰.
Tabell 7. Isotopdata över de analyserade djuren från Björned, samt laxen från Pukeborg.

Björned och Pukeborg, animalt
Fyndnr:

Djurart:

C/N "13C (‰) % C "15N (‰) % N "34S (‰) % S

f 194
f 434
f 921
f 154
(A49)
f 695
f 440
Pukeborg

nötboskap
häst
svin
får/get
får/get?
hare
säl
fisk?
lax

3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
3,1

Medelvärde:
Standardavvikelse:

-22,5
-23,0
-22,2
-21,6
-21,3
-24,5
-16,1
-14,4
-16,5
-20,2
3,6

42,3
43,1
43,5
42,6
35,4
41,9
43,2
42,2
41,9

4,4
4,3
9,7
7,8
3,3
1,6
13,3
8,6
10,4

14,8
15,4
14,9
15,6
12,9
15,5
15,9
15,9
16,0

7,0
3,8

-3,2
17,1
-1,1
9,8
12,6
6,4
8,8
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0,2
0,1
0,3
0,2
0,2
-

-
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9. Diskussion
9:1 Hedniskt kontra kristet i Ådalen
Ådalen markerar en nordlig gräns för många företeelser i det vikingatida/medeltida samhället. Så
vitt vi vet idag är Ådalen den nordligaste gränsen för fornborgar, kungsgårdar, fogdeborgar, ett
flertal ortnamn, kammargravar osv. Vad vi vet idag är den också det för kristna gravfält vid så tidiga år. Det är anmärkningsvärt att dessa människor haft den kristna tron och levt sida vid sida av
fortfarande hedniska folk. Och att det samtidigt som gravfältet fortfarande var i användande byggdes två stenkyrkor inom bara ett par kilometers avstånd. Det finns flera hedniska gravfält och gravhögar i Ådalen i nära anslutning till det kristna Björned. Gravfältet i Björkå är det enda påträffade
gravfältet i trakten, utöver Björned som anammat kristna seder, men där blandas kremering av de
döda och gravar synliga över jord med gravläggandet i kistor, gravgåvor och nedläggandet av djur
(Hårding 1997:4). Utöver detta gravfält har vi fler helt hedniska gravplatser som kan ha figurerat
samtidigt som det i Björned, några exempel är; Holm, Västeraspby, Djuped och Salum. I en skelettgrav i byn Djuped gjordes anmärkningsvärda fynd. I graven fanns en kvinna som begravts med
enastående kläddräkt. Förutom förgyllda smycken och närmare 100 pärlor av bland annat
bergskristall, karneol och glas bar hon hängsmycken av två bysantinska mynt slagna mellan 829
och 842. Utöver dessa två har endast fyra mynt slagna av samma kejsare påträffats i hela Sverige,
och dessa har hittats i Birka. Liksom en av kvinnorna i Björkågravarna bar hon ett smycke av en
kaurisnäcka. Gravkonstruktionen är okänd men ett komplett hästskelett tyder på att graven kanske
haft en konstruktion likt en kammargrav. Graven har daterats till 900-talets första hälft och är därmed troligen något tidigare än flertalet av gravarna i Björned (Grundberg 2005c:167f). I Salum i
Torsåkers socken undersöktes en gravhög med en enligt beskrivningen fyrkantig trädtimring i mitten av högen, vilket låter som att det möjligen kan ha handlat om ännu en kammargrav med motsvarighet i Mälarområdet. Även i denna grav låg en kvinna med luxuösa smycken. I graven fanns
dessutom två karolingiska mynt slagna under kejsaren Ludvig den frommes tid 814-840 e.Kr.
(Grundberg 2005c:168). Det sägs att det var Ludvig den fromme som sände Ansgar till Norden för
att missionera (Bergström 1983:256). Kanske är dessa mynt ett tecken på Ansgars närvaro i Sverige. Om det är genom direkt kontakt med Ansgar eller genom kontakt med Mälarområdet och
Birka är för oss en gåta.
Den nästintill gravtomma ytan mitt i Björnedsgravfältet som tolkats som platsen för en eventuell
träkyrka innehöll en grav. DNA-analyserna som gjorts på individen indikerar att det troligen rört
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sig om en kvinna. C-analysen visar att hon tillhört en senare fas av gravplatsens användande
(1200-tal). Kanske var det först då som en kyrka uppfördes på platsen eller kanske ersatte man en
äldre med en nyare vid tiden. Varför denna individ placerats under kyrkan är såklart av intresse och
går att spekulera i. Kanske var hon grundare av kyrkan eller kanske hade kyrkan tillägnats henne.
Skelettet var tyvärr för dåligt bevarat för en svavelanalys.
9:2 Jämförelser med isotopdata från Sigtuna och Rössberga
För att påvisa den stora variationen i svavelvärdena hos individerna från Björnedsgravfältet har jag
jämfört dessa isotopdata med data från andra platser. Jämförelserna visar att individerna från Björned haft olika ursprung, främst genom den stora spridningen bland "34S-värdena.
Anna Kjellström har gjort isotopanalyser av "13C och "15N på benmaterial från den kristna medeltida staden Sigtuna, Uppland. Undersökningen omfattar 80 vuxna individer från tre olika gravfält:
Kyrkan 1, St Laurence´s, och kvarteret Nunnan. "13C-värdena för dessa gravfält hamnade mellan 22,7 ‰ och -19,0 ‰, "15N-värdena mellan 8,2 ‰ och 14,7 ‰ med en standardavvikelse på de
olika gravfälten från 0,4 till 0,9 ‰ för kol respektive 0,7 till 1,5 ‰ för kväve (Kjellström et al
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2005). "13C-värdena bland individerna från Björned ligger mellan -21,6 ‰ och -19,2 ‰, "15N-värdena mellan 10,6 ‰ och 13,6 ‰ med en standardavvikelse för både kol och kväve på 0,6 ‰. Vilket uppvisar en lite mindre spridning, men antalet individer är också färre. Inga direkta skillnader i
dietintag mellan gravfälten i Sigtuna och gravfältet i Björned kan skönjas i detta.
Som jag tidigare påpekat finns inte mycket arkeologisk forskning i Sverige utifrån svavelisotoper.
Det enda nu publicerade är ett abstract av Anna Linderholm om en undersökning på benmaterial av
en population från en neolitisk megalitgrav i Rössberga, Västergötland. Värdena för "13C och "15N
visar att populationen tillhört en relativt homogen grupp. Standardavvikelsen för "13C ligger på 0,3
‰ och på 0,4 ‰ för "15N. Dessa individer uppvisar också "34S-värden som ligger väldigt nära varandra, medelvärdet ligger på 10,6 ‰ med en standardavvikelse på 0,7 ‰. För de fem djur som
analyserats som referenser ligger "34S-värdet på 11,1 ‰ med en standardavvikelse på 0,6 ‰ (Linderholm et al 2004). Det är tydligt att dessa individer hade samma geografiska ursprung, vilket
verkar mycket troligt på en neolitisk population. Medelvärdet för individerna från Björnedsgravfältet ligger på 5,6 ‰ med en standardavvikelse på 3,5 ‰. Om vi jämför Rössberga och Björned
kan vi se att individerna från Björned har en stor spridning. Mer fascinerande är att djuren har en
ännu större spridning med ett medelvärde på 6,4 ‰ och en standardavvikelse på 8,8 ‰ (de terrestriska djuren 5,6 ‰ respektive de marina 9,6 ‰). Alltså kommer inte alla individer från Björnedsgravfältet från samma plats utan de har med säkerhet olika geologiska ursprung. Det samma gäller
också för djuren. Då de flesta av dessa är tamdjur verkar det som att människorna flyttat med dem
eller kanske inhandlat dem på andra platser. När vi fått detta konstaterat, att flera individer måste
ha flyttat till platsen är bara frågan varför dessa människor flyttat till just Björned.
9:3 Provresultat på individnivå
Förklaringen till att små barn ofta har höga "15N-värden är att de troligen ammats, vilket höjer trofinivån. Man kan säga att barnet prederar på sin mor och får till följd ett "15N-värde som är cirka 3
‰ högre än modern (Sealy 2001:269-273). Utöver spädbarnet från A7 så har några utav männen
något högre kvävevärden än flertalet (A30, A19 och A24). Ett högt kvävevärde indikerar ofta en
mer marin diet, men "13C-värdet visar att dessa män inte haft något stort marint inslag i sin diet.
Det skulle kunna tyda på ett större intag av insjöfisk, som inte ger samma höga "13C-värde. Mannen i A24 var nästintill helt tandlös när han dog och troligen hade han varit det största delen av sitt
liv, vilket skulle kunna vara en förklaring till hans något förhöjda "15N-värde. Också en individ från
Björkå har ett relativt högt "15N-värde, och utan indikationer på någon särskilt marin diet. Vad
gäller kvävevärdena blandar sig referenserna från Björkå och Holm med individerna från Björned,
men på "13C-värdena ser vi att de haft en klart mindre marin diet. Det är några av männen från
Björned som tycks ha haft ett stort inslag av marint i sin diet. I figur 6 har jag markerat den ungefärliga gränsen för värdet som indikerar 50 % marint dietintag. Männen från A38, A39 och A41 har
värden som ligger mycket nära den här gränsen, de skulle alltså ha haft en föda som till hälften bestått av marin fisk eller säl. Den individ med lägst trofinivå är kvinnan från A9, hon har dessutom
den mest terrestriska dieten av alla.

34

Figur 9. Diagram över individerna från Björnedsgravfältet, samt från Björkå och Holm med "13Coch "15N-värden.

Eftersom det knappt finns något svenskt referensmaterial med data ifrån svavelisotoper så kan jag
endast utesluta att en individ inte kommit från samma plats som en annan. Men jag kan inte säga
något om varifrån de olika individerna kommit. Generellt kan vi säga att barnen på gravfältet har
lägre "34S-värden än de flesta vuxna, med undantag för barnet från A7. Också individen från
Björkå har i relation till de övriga ett relativt lågt "34S-värde. Då denna individ är ifrån en typiskt
hednisk grav menar jag att den gravlagda ursprungligen kommer från platsen. Och därutöver att
också barnen med undantag för individen från A7 fötts i Björned. Ett lågt "34S-värde skulle alltså i
det här fallet indikera att individen är ifrån orten. Utav de individer som har "34S-värde lägre än 6
‰ har fem stycken 14C-dateringar. Alla dessa tillhör de med yngst dateringar (A1b, A5, A16, A25
och A46) från A5, 1043-1228 till A16, 1221-1290 (förutom dateringen av A1b med en osäkerhet
på ±195 år). Vilket också skulle kunna tyda på att dessa människor fötts i Björned. Den äldsta 14Cdateringen på Björnedsgravfältet är från spädbarnet från A7, 782-979. Märkvärdigt nog har detta
barn det absolut högsta "34S-värdet som uppmätts på hela gravfältet. Utifrån de andra resultaten
kan vi med ganska stor säkerhet dra slutsatsen att detta barn inte fötts i Björned, vilket är extra intressant då det handlar om ett spädbarn. Vi skulle därmed ha en ganska exakt tidpunkt för när barnet kommit till Björned. Ytterliggare en individ med avvikande högt "34S-värde är mannen från
A36, tyvärr finns ingen datering av denna individ. Denna individs avvikande värde är av extra intresse då han skiljer sig på flera sätt från de andra på gravfältet. Till att börja med skiljer han sig på
flera punkter epigenetiskt från de andra individerna på gravfältet. Han är den enda av tio undersökta som saknar särdraget frontal notch or foramen och den enda av fem undersökta som har särdraget asterionic ossicle (extraben i en sutur i bakhuvudet). Han har inte heller det i Björned vanliga särdraget spina befida. Han var inte längre än 165 cm lång, jämfört med de andra fullvuxna
männen i Björned är hans korta längd anmärkningsvärd. Förutom dessa fysiskt ärftliga skillnader
hade mannen spår av en läkt skada i pannbenet, som mycket väl kan ha orsakats av våld. På mannens kranium finns spår av textilavtryck, något som inte hittats på någon annan individ. Kanske är
det spår efter någon form av mössa eller svepning. Om det varit så att mannen i A36 haft "13C-värden som indikerat en marin diet så kunde kanske hans höga svavelvärde kunnat förklarats genom
det. Om han hade ätit mycket säl kunde även han ha fått sälens höga svavelvärde, men enligt dessa
värden har mannen har inte alls haft någon marin diet. Slutsatsen vi kan dra är alltså att han, liksom
spädbarnet från A7 har ett annat ursprung än de andra på gravfältet.
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Figur 10. Diagram över individerna från Björnedsgravfältet, samt en individ från Björkå med " C- och " Svärden.

Som jag tidigare påpekat har även djuren från platsen mycket spridda "34S-värden, standardavvikelsen ligger på 8,8 ‰ hos djuren (jämför Rössberga 0,6 ‰). Ett av dessa djur är ett svin med ett
"34S-värde på 17,1 ‰. Det här svinet har troligen på ett eller annat sätt fraktats till platsen, före eller efter sin död. De andra djuren på platsen (får och nöt) har istället värden som hamnar på minus.
Haren som analyserats fick ett "34S-värde på 9,8, alltså närmare majoriteten av de mänskliga värdena men ändå något högre.
Bland männen på Björnedsgravfältet hamnar medelkroppslängden på cirka 174 cm vilket i jämförelse med andra samtida gravfält tycks vara något över det normala. Det är rent av den högsta medelkroppslängden som påträffats på medeltida gravplatser. Männen är mellan 162 och 185 cm
långa, varav flera är över 180 cm. Medelkroppslängden hos männen i Björkå är endast beräknad till
169 cm, men det är baserat på så lite som två individer. Även kvinnorna från Björned verkar vara
något längre än kvinnor på andra platser med en medelkroppslängd på 164 cm, men även denna
uträkning är mycket osäker då den baserar sig på så få individer. Om man tittar generellt på medeltida gravplatser ligger medelkroppslängden omkring 172-173 cm för män och 159-160 cm för
kvinnor. Det tycks som att det finns skillnader under medeltiden mellan norr och söder, då människorna i norra Sverige var något längre än i södra. I Skåne har man konstaterat att människorna i
Lund var längre än de som bodde på den omkringliggande landsbygden (Grundberg 2005b:288).
Den för tiden ovanligt långa kroppslängden i Björned kan tolkas som resultat av arvsanlag eller en
näringsrik kost. Det är i nuläget upp till betraktaren. Det verkar som att något fler av de långa männen (över 178 cm) har låga "34S-värden (under 5 ‰). Utav de sex män på gravfältet som är över
178 cm har fem stycken uppmätta svavelvärden (A1a, A16, A17, A24 & A30). Samtliga av dessa
har relativt låga "34S-värden, A1a har det högsta med 6,9 ‰, de andra har alla under 4,5 ‰. Av de
fyra män som är under 178 cm och har uppmätta "34S-värden (A5, A32, A36 & A300) har tre "34Svärden över 6 ‰. Det är för få individer för att kunna dra några slutsatser i det här fallet. Men även
detta skulle kunna indikera att människorna med lågt "34S-värde fötts på samma plats, eventuellt i
Björned. Kanske tyder detta resultat på att människorna i Björned levt av en näringsrik och varierad
kost.
Utifrån studierna av epigenetiska särdrag tycks individerna på Björnedsgravfältet höra till en relativt homogen grupp, men med några utstickare. De två vanligaste särdragen spina befida och fron-
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tal notch or foramen, verkar dock förekomma oberoende av det geografiska ursprunget. Det är något fler av de individer med lågt "34S-värde som har dessa släktdrag, men med en så liten variation
och så få individer skulle det lika gärna kunna vara ren slump. Även kvinnan med 8,5 ‰ i svavelvärde har enligt den osteologiska analysen båda dessa epigenetiska särdrag. Mannen från A36 med
det kraftigt avvikande svavelvärdet har däremot inte några av dessa särdrag. I sin DNA-forskning
har Anders Götherström undersökt ifall de osteologiska indikationerna på släktskap kan stärkas
med DNA-analyser. Eftersom kvinnorna på gravfältet är så få har han fokuserat på den manliga
könskromosomen Y, då den ärvs från far till son. Än så länge finns endast resultat av sex individer. Av dessa har det visat sig att en individ har en annan molekylär uppsättning än de andra (den
unga mannen från A18). Detta innebär att han har ett annat genetiskt ursprung än de andra, därutöver har han ett genetiskt inslag i arvsmassan som är typisk för samiska folk. Detta betyder alltså
att minst två paternella släktlinjer finns på gravplatsen, han kan fortfarande ha varit släkt till någon
av kvinnorna (Götherström et al 2001:8ff, tabell 4). Från denna individ finns tyvärr varken 14C-datering eller "34S-värde.
Vad gäller sjukdomar och sjukdomsrelaterade förändringar finns alldeles för lite material att gå på
för att se några samband mellan dessa och det geologiska ursprunget. Det finns inget uppmätt "34Svärde för den individ som visade sig bära på infektionssjukdomarna tuberkulos och spetälska (A4),
men där finns en 14C-datering till 986-1152 (1!). Den andra individen som bar på tuberkulos var
kvinnan från A25, hon har en datering till 1052-1255 och ett "34S-värde på 4,5 ‰. Vi kan alltså inte
säga så mycket utifrån detta mer än att dessa sjukdomar fanns närvarande i Björned under tiden för
skiftet mellan vikingatid och medeltid. Det är också ett för litet material för att se några samband
mellan ursprung eller tidsperiod för sjukdomsrelaterade förändringar såsom cribria orbitalia och
emaljhypoplasier. Osteoartrit och paradontit förekommer i stort sett hos alla äldre oavsett ursprung
eller under vilken tid de levat.
Lars Redin 1976 menade att valet av gravarnas position på gravplatsen vid Lagmanshejdan hade en
social ordning, att individerna begravda närmare kyrkan oftare hade kistor och allmänt var vid
bättre hälsa. Om det var så även på Björnedsgravfältet är svårt att säga utifrån så få individer. Men
om detta var som jag tror, en gårdskyrkogård faller det sig kanske naturligt att fallet var annorlunda
än vid en sockenkyrka där hela byns befolkning gravlagts.
I diagrammet nedan finns de daterade individer som har uppmätta "34S-värden. Detta går att tolka
som att individen med den äldsta dateringen och det högsta svavelvärdet kommit från en annan
plats än Björned och att de andra med senare dateringar och lägre svavelvärden haft sitt ursprung
på platsen. Det skulle också kunna vara tvärtom. Men utifrån övrig data tror jag att det är just så att
individer med lågt "34S-värde har sitt ursprung i Björned. Det verkar också mer troligt att de tidiga
individerna på platsen kommit flyttandes. För att ge detta diagram mer förståelse behövs 14C-dateringar av fler individer från gravfältet.

37

14

34

Figur 11. Individer från Björnedsgravfältet som har C-dateringar (1!) och uppmätta " S-värden, exkl.
barnet från A1b med 195 års osäkerhet.

Något som är intressant är den stora spridningen i "34S-värden hos barnen på gravfältet samt den
stora mängden barn. Varför finns så många barn begravda på gravfältet? Och varför har de så
spridda "34S-värden? Enligt Hårding är majoriteten barn på gravfältet under sju år, många är spädbarn. Den tiden som barnet är som känsligast och mest mottaglig för sjukdomar är just den första
tiden utanför livmodern samt vid övergången från amning till fast föda. Nästan alla barnskeletten
hittades på den västra delen av gravplatsen (Grundberg & Hårding 2003:26). Nu så utgör barnen
nästan hälften av alla individer från gravfältet, men antagligen så saknas kvinnorna i materialet.
Om vi antar att kvinnorna är lika många som männen skulle det innebära att barnen utgjort omkring
en tredjedel av samtliga gravlagda. Men detta förklarar inte barnens geologiska spridning. Tyvärr
handlar det ännu om så få barn med uppmätta "34S-värden, så slutsatser är svåra att dra, men resultaten väcker ändå spännande tankar.
Den lilla studien som gjordes vid sidan av svavelmätningarna, om hur människors diet förändrats
under deras levnad gav också indikationer på migration. Det visade sig att nästan samtliga av de
analyserade individerna förändrat sin diet från mer marin till mer terrestrisk och samtliga utom en
hade sänkt sin trofinivå. Den individ som skiljde sig var återigen mannen från A36. Då de andra
hade sänkt sin trofinivå med cirka 0,5 ‰ hade han ökat sin med cirka 1,0 ‰. Hur som helst så har
dessa individers kol- och kvävevärden förändrats under deras levnad. Den enda individen som inte
visar någon förändring i dessa värden är pojken ifrån A6. Det kan vara så att tidsspannet mellan
tandens bildande och omsättningen i skelettet var för litet eller att han vuxit upp på platsen och inte
förändrat sin diet.
9:4 Källkritiska aspekter & Framtida arbete
Ett mycket större referensmaterial skulle behövas för att dra några säkra slutsatser utifrån resultaten
av isotopanalyserna. Främst vad gäller svavelanalyserna. Dels skulle det behövts analyser på fler
djur men också på fler individer från närliggande platser. Detta är absolut något som skulle kunna
arbetas vidare på och utvecklas. Det finns också fler individer från Björnedsgravfältet att göra svavelanalyser på. Dels de barn som hittats utan kontext, men också ett fåtal andra från gravfältet som
jag på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att analysera. Utöver fler isotopanalyser av svavel
skulle antalet 14C-analyser utökas för att kunna jämföra dessa med svavelresultaten och därmed

38

kunna se tydligare migrationsmönster. I framtiden hoppas jag också att svavelanalysen ska appliceras på mycket fler platser så att det efterhand tydligare går att se varifrån människor kommit.

10. Sammanfattning
Denna studie behandlar det kristna vikingatida/tidigmedeltida gravfältet i Björned, Torsåkers
socken, Ångermanland och grundar sig först och främst på migrationsstudier med hjälp av den
stabila isotopen 34S. Resultaten av denna analys har sedan jämförts med bland annat osteologiska
och molekylära analyser. Platsen har också satts i relation till den närliggande hedniska omgivningen. Slutsatsen lyder att det under flera hundra år levde människor i Björned och de brukade
jorden. De hade vida handelskontakter med kulturer i öst, väst och söder. De hade anammat den
kristna tron men var influenserna kom ifrån vet vi inte. Det vi kan säga är att åtminstone sen
1000-talets början till 1200-talets slut användes gravfältet i Björned av människor som antagit
den kristna tron. De osteologiska och molekylärgenetiska analyserna tyder på att de flesta av
människorna på gravplatsen varit nära släkt med varandra. Majoriteten har ärftliga epigenetiska
särdrag men utifrån DNA-studier har det visat sig att åtminstone två paternella släktlinjer finns
representerade på gravfältet. Människorna på gravfältet har haft en relativt hög medellivslängd
och varit vid ganska bra hälsa även om många haft kraftiga förslitningar och bentillväxter.
Kvinnorna är kraftigt underrepresenterade på gravfältet, troligen har det att göra med en kristen
könssegregation och att endast den manliga sidan av gravfältet blivit undersökt. På gravfältet
finns en yta som bortsett från en grav är helt tom. Detta skulle kunna vara resultatet av att en
tidig träkyrka funnits på platsen och att kvinnorna begravts norr om den. "34S-värdena visar på
att de människor som begravts på gravfältet under den senare tiden av dess användande troligen
levt på platsen. Medan individen med den tidigaste kända dateringen har kommit någon annanstans ifrån. Åtminstone ytterliggare en individ har annat ursprung, och det är en man som skiljer
sig från de andra inom flera områden.
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