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Abstract 
 
This paper deals with diet and gender in the early roman Iron Age in Sweden. Human bone 
and tooth material from the Iron Age cemetery at Bjärby in Kastlösa parish on the island of 
Öland have been analysed for stable carbon and nitrogen isotopes. 21 individuals were 
sampled. Where possible 4 samples were taken from each individual, from the first, second 
and third molar respectively and from one compact bone. By doing so it is possible, at least in 
theory, to trace intra-individual diets throughout life. In total, 64 samples were analysed by 
isotope ratio mass spectrometer. The low δ13C values indicate a diet based mostly on 
terrestrial resources, while the high δ15N values indicate some significant marine input. This 
discrepancy may be explained by an intake of freshwater fish or meat from suckling animals 
and/or pigs. The isotope values do not indicate any significant dietary reliance on cereals. 
Some gender differences in diet were observed. The δ15N values of the women were higher 
than those of the men, indicating a higher tropic level throughout life. The third molar δ13C 
values of the men were higher than those of the women, indicating a somewhat more 
substantial marine input during the teenage years.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett stort tack till mina handledare, Kerstin och Gunilla, för all hjälp. Jag vill även tacka mina 
klasskamrater, som har gjort året vid AFL till en så rolig upplevelse! Sist och slutligen vill jag 
tacka min sambo, Tobias Eggeby, som har hjälpt mig med layouten av uppsatsen, med att fixa 
datorn när den har krånglat, och som har orkat lyssna på mina vilda teorier om människorna 
på gravfältet i Bjärby. Tack! 
 
Omslagsbild: A25 avviker från de andra anläggningarna på gravfältet, då skelettets huvud var placerat i sydlig 
riktning (Schulze et al. 1984:13). 
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1 Inledning 
 
Den romerska järnåldern har ofta kallats Ölands guldålder. En expansion i jordbruket ägde 
rum under den äldre romerska järnåldern, och nya jordar togs i bruk både för åkerbruk och 
djurhållning. Under denna period av tillväxt befolkades även i viss utsträckning det rätt så 
karga Alvaret, vilket tyder på en att en befolkningsökning kan ha ägt rum. Det dyrbara 
romerska importgodset som ofta hittas i öländska gravar är ytterligare en indikator på ett 
blomstrande samhälle med många kontakter med sin omvärld (Hagberg 1967b:115, Landin 
1994:17). 
 
Denna uppsats behandlar material ifrån ett gravfält i Bjärby i Kastlösa socken på Öland. 
Gravfältet består till största del av hällkistebegravningar daterade till romersk järnålder, och 
har i arkeologiska kretsar rönt en viss uppmärksamhet eftersom majoriteten av de gravlagda 
individerna är barn. Uppsatsen bygger på en dietstudie som har genomförts genom 
benkemiska analyser av stabila isotoper på ett antal vuxna individer som har begravts på 
gravfältet i Bjärby. 
 
1.1 Syfte  
Uppsatsen har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att genom benkemiska analyser av 
stabila kol- och kväveisotoper i kollagen undersöka vilken betydelse de tre olika primära 
näringsfången i den öländska järnåldersekonomin; åkerbruk, djurhållning och fiske; har haft i 
dieten hos de vuxna individerna som har gravlagts på gravfältet från romersk järnålder i 
Bjärby i Kastlösa socken på Öland. Den starka ekonomin och den ökande betydelsen av 
jordbruket och djurhållningen borde synas i analyser av den diet som människorna i det 
öländska samhället höll under den romerska järnåldern. Eftersom Öland är en ö torde ändå 
fisket och de marina resurserna ha fortsatt att spela en viss roll i näringsfånget under denna 
tid, trots de ekonomiska framstegen. En hypotes för denna uppsats är således att spår av alla 
de tre olika näringsfången kommer att synas i analyser av dietens isotopsammansättning. 
 
Det andra syftet med uppsatsen är att utföra en jämförande analys av de olika vuxna 
individernas diet för att, om möjligt, hitta ett eller flera genusmönster. Med termen genus 
avses vanligtvis könet som social konstruktion, det vill säga sättet på vilket det biologiska 
könet kan skiljas åt ifrån det socialt och kulturellt skapade könet. Både termen kön och 
termen genus definieras ofta som binära motsatspar av egenskaper, fysiska eller mentala, som 
anses vara manliga respektive kvinnliga. Idag förs dock en diskussion om huruvida det finns 
ytterligare genuskonstruktioner utöver den kvinnliga respektive den manliga 
genuskonstruktionen. Sådana genuskonstruktioner kunde till exempel vara baserade på ålder, 
fertilitet eller sexualitet. Man kan tänka sig att även andra typer av genuskonstruktioner, 
"dolda kön", kan ha funnits under forntiden. Forntida genuskonstruktioner är svåråtkomliga 
för arkeologen, eftersom de med största sannolikhet både har styrts av dåtidens sociala och 
kulturella faktorer samt av biologiska realiteter (se t ex Sørensen 2000, Andersson 1999, 
Arwill-Nordbladh 1998). I denna uppsats är det i första hand skillnaderna mellan manligt och 
kvinnligt genus under romersk järnålder som behandlas, men de övriga aspekterna berörs 
även. Förutom den jämförande studien av mäns och kvinnors diet har en intraindividuell 
dietstudie utförts, det vill säga en jämförande studie av specifika individers diet under 
barndom respektive vuxen ålder. En intraindividuell dietstudie kan till exempel visa ifall 
unga flickor höll en annorlunda diet än vuxna kvinnor, något som kan indikera ett genus 
baserat på exempelvis fertilitet. Tonvikt har även lagts på individer som på olika sätt verkar 
överskrida genusgränserna, eftersom dessa individer kan representera för oss okända 
genuskonstruktioner. 
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Gravfältet i Bjärby lämpar sig väl för båda av uppsatsens syften, främst på grund av tre olika 
orsaker. För det första gravlades här ett relativt stort antal vuxna individer i hällkistor. En 
hällkistebegravning innebär nästan alltid en skelettbegravning istället för en brandgrav, och 
eftersom endast obränt benmaterial kan undersökas med hjälp av benkemiska analyser av 
stabila isotoper (se t ex DeNiro 1985:808) så kan praktiskt taget alla individer på gravfältet 
användas i analysen. För det andra har skeletten av de flesta individer som begravdes här 
genomgått en osteologisk köns- och åldersbedömning, vilket innebär att studierna av genus 
kan relateras till individernas biologiska kön och ålder. Den tredje och sista orsaken är 
gravfältets ovanliga karaktär. De exceptionellt många barnbegravningarna ligger i täta rader 
på den sydvästra sidan av gravfältet, medan vuxengravarna huvudsakligen ligger glest 
placerade på gravfältets nordvästra sida. Ett mindre antal vuxengravar, 5 stycken, ligger dock 
bland barngravarna. Den osteologiska könsbedömningen visar att 4 av dessa individer är 
biologiska kvinnor medan endast 1 individ är en biologisk man (Schulze et al. 1984). Detta 
faktum tycks spegla ett genusmönster som i sin tur inbjuder till en mera grundlig studie av 
kön och genus under romersk järnålder på Öland.  
 
1.2 Frågeställningar 

- Vad åt man under romersk järnålder på Öland? Har kosten ett huvudsakligen 
terrestriskt, limniskt (sötvatten) eller marint ursprung? 

- Vad kan dietens sammansättning säga om jordbrukets och djurhållningens 
ekonomiska betydelse i relation till fiskets ekonomiska betydelse på Öland under 
romersk järnålder? 

- Fanns det skillnader mellan männens och kvinnornas diet, och vilka är i sådana fall 
dessa skillnader? 

- Om männens och kvinnornas dieter skiljer sig åt, vid vilken ålder börjar då dessa 
skillnader? 

- Finns det skillnader i dieten mellan de olika åldersgrupperna (juvenilis – adultus – 
maturus) som ingår i denna studie? Vilka är i sådana fall dess skillnader? 

- 4 av de vuxna kvinnorna och 1 av de vuxna männen är gravlagda bland barngravarna 
på den västra delen av gravfältet. Är dessa individers diet annorlunda än de andra 
vuxna individernas diet, och vilka är i sådana fall skillnaderna? 

- Vissa vuxna individer på gravfältet kan ses som ”avvikande” när det gäller 
gravläggningarna. Detta speglar sig t ex genom gravgåvorna, genom olika 
djurnedläggningar i gravarna samt genom gravarnas utformning. Skiljer sig dessa 
individers diet från övriga vuxna individers diet, och i sådana fall, på vilket sätt? 

 
1.3 Material och metod 
Det arkeologiska material som har analyserats är, som ovan redovisat, benmaterial ifrån 
gravfältet i Bjärby i Kastlösa socken på Öland. Omkring 100 hällkistor har upptäckts och 
undersökts på detta gravfält. Majoriteten av de gravlagda individerna är barn, medan ett 
tjugotal är vuxna människor. Det är skelettmaterialet från 21 stycken av dessa vuxna 
individer som jag har arbetat med. Materialet har tidigare genomgått en osteologisk 
undersökning och 6 individer har kunnat könsbedömas som kvinnor och 8 som män. De 
resterande vuxna individerna kunde inte könsbedömas. Ett litet benmaterial från djur finns 
också i materialet från Bjärbygravfältet, och en del av detta har använts som referens till det 
humana analysmaterialet (Schulze et al. 1984). 
 
Metoden som har använts för denna dietstudie är benkemiska analyser av stabila kol- och 
kväveisotoper i kollagen från mänskliga ben och tänder. Kollagen är ett protein som bygger 
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upp många olika organiska vävnader i kroppen och isotopsammansättningen i kollagenet i 
ben och tänder hos människan och andra djur baseras på den föda som har intagits under 
livstiden. Analyser av kollagenets isotopsammansättning speglar i första hand proteinintaget. 
Kväveisotoperna visar trofinivån, det vill säga den nivå i näringskedjan på vilken en individ 
har befunnit sig, medan kolisotoperna visar ifall födan har haft ett terrestriskt, limniskt eller 
marint ursprung (Sealy 2001:269-273).  
 
För denna uppsats har kollagen ifrån både ben och tänder analyserats, eftersom kollagenet i 
ben respektive tänder representerar olika stadier i en människas liv. Kollagen i ben har en 
omsättningstid på omkring 10 år. Omsättningstiden varierar dock beroende på om benet är 
poröst, t ex revben, eller kompakt, t ex skallben. Det porösa benet omsätts snabbare och 
representerar således dieten under en kortare tidsperiod, medan det kompakta benet speglar 
dieten under en längre period (Sealy et al. 1995:290-291). Kollagenet i tändernas dentin 
omsätts inte alls efter tändernas bildande, även om en liten del sekundärt och tertiärt dentin 
kan tillkomma senare i livet (Hillson 1996:182). Analyser av stabila isotoper i tändernas 
dentin representerar alltså tiden för tandens bildande. En närmare genomgång av metoden 
görs i kapitel 4. 
 
2 Tidigare forskning 
 
2.1 Dietstudier 
Den svenska arkeologiska forskningen inom det benkemiska området har främst varit inriktad 
på analyser av skelettmaterial från stenåldern. Det är i första hand frågan om den så kallade 
neolitiseringsprocessen, det vill säga införandet av jordbruket, som har väckt forskarnas 
intresse (se t ex Lidén 1995). Skelettmaterial från romersk järnålder på Öland har hittills 
aldrig analyserats med hjälp av benkemiska metoder.   
 
Endast ett fåtal studier som koncentrerar sig på intraindividuella dietförändringar har hittills 
publicerats. 1995 publicerade Sealy, Armstrong och Schrire resultaten från en studie av 5 
sydafrikanska skelett. Denna undersökning visade att analyser av stabila kol- och 
kväveisotoper i kollagen från tänder och ben från en och samma individ framgångsrikt kan 
användas för att visa på dietförändringar under livstiden. Wright och Schwarcz (1999) 
använde sig av samma metod i sin studie av spädbarnsdiet och amning i Kaminaljuyú i 
Guatemala. Studien visar att jämförande analyser av isotopsammansättningen i emaljen och 
dentinet i tänder som har bildats vid olika åldrar kan användas för att spåra amningens längd. 
I Sverige har Eriksson (2003) analyserat stabila kol- och kväveisotoper i kollagenet från ben 
och tänder ifrån 26 individer från den gropkeramiska lokalen Västerbjärs på Gotland. 
Eriksson kunde genom sin undersökning visa att säl har varit den primära källan för protein 
för både barn och vuxna. Hon kunde även visa att gropkeramikerna i Västerbjärs har varit 
permanent bosatta vid kusten, då inget migrationsmönster har kunnat skönjas i dieten.  
 
När det gäller studier inriktade på genus och diet bör speciellt artikeln Diet, Gender and Rank 
(1997) av Lidén, Götherström och Eriksson nämnas. Här analyseras 7 benprover från 
båtgravfältet i Tuna, Alsike socken, i Uppland. Molekylära analyser samt analyser av stabila 
isotoper används för att undersöka huruvida status ärvs eller uppnås genom egna meriter. 
Analyserna av stabila kol- och kväveisotoper visar att inga dietskillnader har existerat mellan 
män och kvinnor inom det högstatusskikt av befolkningen som var föremål för studien. 
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2.2 Genusstudier 
Under de senare åren har ett flertal arkeologiska arbeten använt sig av ett genusperspektiv. 
Ett av de senaste större arbetena med genusinriktning i Sverige är Erika Räfs 
licentiatavhandling från 2001, Krumknivar, kvinnor och kreatur. Räfs avhandling är 
avgränsad till äldre romersk järnålder och behandlar sambandet mellan kvinnor och den typ 
av kniv som kallas krumkniv. På Öland hittas krumknivar nästan uteslutande i kvinnliga 
gravar. Krumknivar har oftast tolkats som ett skinnredskap, och hypotesen att Ölands 
rikedomar under romersk järnålder skulle kunna knytas till skinnhandel med romarriket har 
framförts av bland annat Ulf Erik Hagberg (1967a:21ff). Räf menar att krumknivarna 
troligtvis användes till skinnarbete, men hon vill även tillskriva de kvinnor som fick knivarna 
med sig som gravgåva en position som sin släkts ”förmödrar, föremål för tillbedjan och 
åkallan” (Räf 2001:43). Hon drar denna slutsats eftersom kvinnorna genom sina kunskaper 
om skinnhantverk hade möjligheter att kontrollera viktiga produktionsmedel. Räf menar även 
att denna kontroll över välståndet, kontrollen över djurens skinn och handeln med dessa, kan 
ingå i ett fruktbarhetssammanhang, där själva krumkniven blir en fruktbarhetssymbol, en 
symbol för samhällets rikedomar.  
 
En annan intressant tolkning av arkeologiskt material ur ett genusperspektiv är Solveig 
Brunstedts (1999) tankar kring gravskicket på ett gravfält från äldre järnålder i Arlandastad. 
På detta gravfält hade de unga vuxna kvinnorna fått välexponerade, välkonstruerade gravar 
med gravklot, medan de äldre kvinnornas gravar var undanskymda och mindre välbyggda. 
De saknade även gravklot. Både unga och gamla män fick resta stenar på sina gravar, men 
pojkarnas stenar var alltid mindre än de fullvuxna männens. Brunstedt vill förknippa dessa 
fakta med en genuskonstruktion där fruktsamhet är en viktig faktor. De yngre kvinnorna, som 
är fruktsamma, har fått en mera statusfylld begravning än de äldre kvinnorna. Brunstedt 
menar att skillnaden mellan kvinnor och män, där även de äldre männen får resta stenar på 
sina gravar, kan förklaras med att männen är fruktsamma högre upp i åldrarna än kvinnorna. 
Pojkarna, som inte ännu är fruktsamma, har fått mindre stenar på sina gravar än de vuxna 
männen. 
 
3 Fakta om Öland 
 
3.1 Det öländska landskapet 
Öland, som är en långsmal ö skild från det svenska fastlandet genom det smala sundet 
Kalmarsund, ligger utanför Sveriges sydöstra kust. Öland är uppbyggt av bergarter som 
bildades i havet genom sedimentation under de geologiska perioderna som kallas kambrium, 
ordovicium och silur. På Ölands västkust mellan Kalmarsund och Västra landborgen består 
berggrunden av kambriska skiffrar som till största del saknar kalkinslag, medan ytberget 
österut från landborgen utgörs av kalksten av ordovicisk ålder. Berggrunden täcks av kalkrika 
moränjordar vilka varierar i tjocklek från några centimeter på hedlandskapet som kallas Stora 
Alvaret till flera meter på den västra kustslätten. Den öländska berggrunden karaktäriseras av 
ett karstspricksystem som är mest synligt i områden där berggrunden är helt exponerad. 
Dessa spricksystem är mycket viktiga för vegetationen på det torra Stora Alvaret, eftersom 
regnvatten sjunker in och bevaras i sprickorna istället för att genast avdunsta. Karstsprickorna 
erbjuder också en gynnsam miljö för träd och buskar att slå rot (Ekstam & Jacobson 1988:13, 
54, Rasch 1991;133, Königsson 1994:245ff). 
 
Det öländska landskapet på södra Öland, där Kastlösa socken ligger, karaktäriseras främst av 
fyra typiska miljöer. Dessa är det redan nämnda Stora Alvaret, landborgarna, sjöängarna samt 
den odlade marken. Den västra landborgen, som löper längs med hela den västra sidan av 
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Öland, utgörs av en på sina ställen upp till femton meter hög terrassbrant samt av strandvallar 
som ligger innanför krönet. Den östra landborgen är mindre framträdande och består av 
strandvallar som bildades av Ancylussjön och Littorinahavet. Ancylusvallen är tydligt 
markerad medan Littorinavallen oftast framstår som en knappt skönjbar grussträng i den 
uppodlade marken. Landborgens största bredd är 500 meter, men den vanligaste bredden 
varierar mellan 100 och 300 meter. Kustbältena på Ölands västra och östra sidor är ca tre 
respektive två kilometer breda. Jorden på kustbältena är mycket bördig och fungerar som 
åkermark. Sjöängarna är den betesmark som ligger nedanför den odlade marken i kustbältet. 
Stora Alvaret ligger på Ölands södra del och det består av ett ca 4 mil långt och 1 mil brett 
hedlandskap som är täckt av en mycket tunn jordmån. Stora Alvaret är idag nästan helt 
trädlöst (Königsson 1994:245ff, Meschke 2001:4ff). 
 
Dagens klimat på Öland är i jämförelse med övriga Syd- och Mellansverige torrt till mycket 
torrt eftersom Öland ligger i regnskugga av det sydsvenska höglandet. Ölands humiditet är 
mycket låg i jämförelse med Västsverige, och Öland klassas som en sub-arid region. Öland 
karakteriseras av en kall och sen vår samt en varm och lång höst (Rosén 1982:11-15). Det 
Öländska klimatet var som varmast under stenåldern. Under förromersk järnålder blev 
klimatet kallare och mer likt det klimat som råder idag (Aldestam 2000:120, 137). 
 
3.1.1 Fornlämningsbilden 
Öland är ett av de landskap i Sverige som har flest bevarade fornlämningar. En av 
anledningarna till detta är att landskapet fungerade som en kunglig jaktpark från mitten av 
1500-talet fram till 1800-talets början, vilket innebar att de öländska böndernas rätt att 
förändra markanvändningen var hårt reglerad. De flesta av de synliga fornlämningarna 
härstammar från järnåldern, och mer bestämt från tidsperioden mellan 100 f Kr till 1050 e Kr. 
Många gravar, stensträngar och husgrunder kan dock ha blivit bortodlade under den 
omstrukturering av jordbruket som ägde rum under den senare delen av 1800-talet (Rasch 
1991:133). 
 
3.2 Gravar från romersk järnålder 
På Öland finns ett stort antal föremålsrika gravar från järnåldern. De flesta av de öländska 
järnåldersgravarna härstammar ifrån den tidiga romerska järnåldern (Hagberg 1994:223). 
Majoriteten av gravarna och gravfälten är belägna på de båda landborgarna, men gravar 
återfinns även på grusåsar i inlandet och på kustnära strandvallar. Öländska gravfält är ofta 
svåra att avgränsa i både tid och rum. Som ett exempel på detta kan Folkeslundagravfältet i 
Långlöts socken nämnas. På detta gravfält har ungefär 150 gravar undersökts. De låg 
utspridda på en nästan 2 km lång sträcka och fynden i gravarna visar att gravfältet brukats 
under hela järnåldern. Olika delar har dock nyttjats under olika tidsperioder och yngre 
gravläggningar har ofta stört de äldre. Ett stort antal gravfält har undersökts på Öland. De 
mest omfattande undersökningarna av gravfält ägde rum under 1800-talets slut och 1900-
talets början samt under 1960- och 1970-talen (Rasch1991:133). 
 
Den förromerska järnåldern, och då speciellt den äldre delen, har ofta kallats för den 
”fyndfattiga perioden”. Från slutet av den förromerska järnåldern har dock något fler fynd 
återfunnits, och dessa fynd härstammar bland annat från vapengravar (Aldestam 2000:136). 
Daterade gravar från den förromerska järnålderns äldre del är mycket få, och detta beror 
främst just på avsaknaden av gravgåvor (Rasch 1991:134). 
 
Gravfälten från sen förromersk och tidig äldre romersk järnålder är oftast belägna på 
åssträckningar i inlandet och på nuvarande byars utmarker. Gravskicket under denna period 
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bestod främst av kremering och gravgömman utgjordes av en bengrop eller av en urnegrav i 
en stenkista. Under slutet av perioden tillkom även brandlager. Gravens yttre konstruktion 
består av en vid och låg stensättning, antingen rund eller rektangulär. Den runda 
stensättningen var från periodens början förbehållen kvinnogravar och den rektangulära 
mansgravar, men mot periodens slut användes den runda stensättningen mer generellt för 
båda könen. Som benbehållare användes ofta ett svep- eller lerkärl men även importerade 
metallkärl förekom. Gravgåvorna utgjordes av vapen för männen, samt av smyckes- och 
redskapsuppsättningar (figur 1), där bland annat krumknivar ingick, för kvinnorna. Matoffer i 
gravarna tycks förekomma redan från början av förromersk järnålder, men det är endast ett 
fåtal ben från tamdjur såsom ko, gris och får som har påträffats i gravar från denna period. 
Under övergången från förromersk järnålder till tidig äldre romersk järnålder innehåller 
enstaka kvinnogravar även ett lerkärl eller beslag från dryckeshorn. Under samma tidsperiod 
dyker även björnklor upp i gravinventariet i både kvinno- och mansgravar (Rasch 1991:134; 
Rasch 1994:190f). 
 

Under sen äldre romersk 
järnålder förändrades både 
gravarnas topografiska läge 
samt gravskicket. Gravarna 
återfinns nu främst längs med 
landborgarna eller på mindre 
åsar nära dagens byar. 
Gravskicket förändrades från 
kremeringar till skelettgravar, 
där den döde placerades obränd 
i en gravgrop eller i en 
hällkista. Den vanligaste typen 
av hällkista består av 
kantställda kalkstenshällar som 
täcker gravgropens kort- och 
långsidor. Täckhällar tillhör 
nästan alltid konstruktionen 
och ibland förekommer även 

bottenhällar. Den andra typen av hällkista är den kallmurade hällkistan. Här har mindre bitar 
av kalksten använts i konstruktionerna. Den kallmurade hällkistan brukar vara täckt av ett 
lager mindre kalkstensbitar och ibland består även kistans botten av samma material. I 
hällkistorna har de gravlagda placerats i en utsträckt position, nästan uteslutande med 
huvudet i norr. Under denna period uppvisar endast ett fåtal gravar en yttre konstruktion. 
Kvinnogravars yttre konstruktion består, i de fall en sådan existerar, fortfarande av en rund 
stensättning. Mansgravar uppvisar ytterst sällan en yttre gravkonstruktion. Gravgåvorna 
utgjordes fortfarande av vapen för män. Vid början av 200-talet e Kr tillkommer dock 
bältedetaljer samt, i enstaka gravar, en fingerring av silverblandat guld. Gravgåvorna i 
kvinnogravar utgjordes även de av liknande föremål som under den tidigare perioden, men 
mot slutet av denna period tillkom nya föremålsgrupper, t ex skrin eller nycklar till skrin. 
Nålarna i redskapsuppsättningarna i kvinnogravarna bestod ofta av brons. Matoffer i gravarna 
blev allt mer vanligt förekommande under sen äldre romersk järnålder. Lerkärl tillsammans 
med en järnkniv samt ben från tamdjur var vanliga gravgåvor. Mot slutet av perioden ökade 
antalet djurben i gravarna. Ofta har fler än en individ av varje art nedlagts som gåva, och 
antalet djurarter som nedlades ökade också (Rasch 1991:134, Rasch 1994:191ff). 
 

Figur 1. Redskapsuppsättning från kvinnograv. Prylar, krumkniv och s-
formad kniv (Hagberg 1967b:117). 
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Vid övergången från äldre romersk järnålder till yngre romersk järnålder förändrades 
gravskicket såtillvida att kvinnor återigen gravlades i brandgravar. Den inre 
gravkonstruktionen består i dessa gravar av ett utspritt brandlager. Även gravgåvorna i 
kvinnogravarna förändras. Redskapsuppsättningarna, synålen undantagen, försvann och 
istället tillkom toalettutrustning, exempelvis benkammar. Fingerringar och små guldsmycken 
har också upphittats (Rasch 1992:194). Under yngre romersk järnålder sjunker antalet 
kvinnogravar drastiskt. De kvinnogravar som har hittats från denna tid består dock av 
brandgravar och gravgåvorna kan inkludera en kam, en brosch, en eller två dräktnålar, 
glaspärlor, en bronspincett, ett dryckeskärl av glas och ett eller flera lerkärl. Männen begravs 
fortsättningsvis obrända i hällkistor med vapen och bältedetaljer som gravgåva (Rasch 
1994:194). 
 
3.2.1 Kön och ålder i gravskicket  
Gravgåvorna och gravskicket under romersk järnålder verkar vara starkt knutna till den 
gravlagdes biologiska kön. Här får man dock inte glömma en mycket viktig källkritisk 
aspekt, nämligen det faktum att den så kallade arkeologiska könsbedömningen har applicerats 
på en stor del av det öländska materialet. Arkeologisk könsbedömning innebär att den 
gravlagdes kön bedöms utifrån huruvida gravgåvorna anses vara manliga eller kvinnliga, en 
metod som lätt leder till cirkelargument. I de fall då skelettmaterialet har genomgått en 
osteologisk könsbedömning kan man känna sig säkrare på att bedömningen av det biologiska 
könet är rättvisande, men även här bör man ha en del källkritiska aspekter i åtanke. En sådan 
aspekt är det faktum att trots att välbevarade skelett kan könsbedömas med en 
korrekthetsgrad av 95% och fragmenterade skelett med en korrekthetsgrad av 85% (Cohen & 
Bennett 1998:298), så är kriterierna för könsbedömningar baserade på studier av modernt 
skelettmaterial vilket förutsätter att de könsspecifika dragen hos män respektive kvinnor varit 
oförändrade genom tiderna (Sørensen 2000:46).  
 
Skillnader i gravgåvor och i gravskicket har inte kunnat knytas till några specifika åldrar. En 
orsak till detta är helt enkelt att åldern hos de flesta gravlagda individer har bedömts ligga 
inom ett intervall mellan 20 till 40 år. Ett så pass stort åldersintervall innebär att studier av 
gravgåvor/gravskick relaterat till den dödes ålder blir en nästan omöjlig uppgift. Man kan 
dock konstatera att gravar tillhörande barn eller unga tonåringar sällan innehåller gravgods. 
De fynd som trots allt har hittats i barn- och tonårsgravar skiljer sig från fynden i 
vuxengravarna och består oftast av en pärla av bärnsten. I enstaka gravar har även tunna 
ringar av brons eller armringar påträffats (Rasch 1994:195). 
 
Ett annat karakteristikum för öländska gravfält är den till synes strikta indelningen av 
gravfälten. Män, kvinnor och barn har gravlagts på skilda delar av gravfälten. 
Undersökningar har visat att flickor först vid ca 15 års ålder och pojkar vid ca 18 års ålder 
kunde begravas tillsammans med de vuxna individerna av respektive kön. Före denna ålder 
begravdes flickor och pojkar tillsammans på en del av gravfältet reserverat för barn (Rasch 
1994:195). 
 
3.2.2 Gravar med sekundära ingrepp och plundring 
Sekundära ingrepp är mycket vanliga i gravar på öländska gravfält, och de flesta av gravarna 
från romersk järnålder har blivit störda efter den initiala gravläggningen. Både kvinno- och 
mansgravar har utsatts för sekundära ingrepp. Huruvida en grav har blivit störd eller ej är 
lättast att avgöra vid undersökningar av hällkistebegravningar, eftersom det är iögonfallande 
ifall en eller flera av täckhällarna saknas. I de flesta fall saknas endast de hällar som skulle ha 
täckt den norra delen av kistan. Ofta saknas också delar av skelettet, eller så är skelettet 
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mycket omrört. Ifall skelettdelar saknas är det nästan uteslutande delar av överkroppen som 
fattas medan fötterna och den nedre delen av benen finns bevarade. Ibland har även bäckenet 
och de nedre delarna av ryggraden sparats. I en del fall är det enbart huvudet som har 
plockats bort. Sekundära ingrepp i brandgravar är svårare att spåra, men i vissa fall har man 
kunnat spåra störningar genom att gravgodset har legat utspritt i stensättningen (Rasch 
1994:195f). 
 
De sekundära ingreppen bör ha ägt rum efter att kroppen har förruttnat och de mjuka 
vävnaderna helt förstörts, eftersom inga skärmärken har hittats på benen. Eftersom det finns 
så stora likheter i tillvägagångssättet vid de flesta av de sekundära ingreppen så tolkas dessa 
idag som en del av den dåtida gravseden där upptagande av skelettdelar och föremål verkar 
ha ingått (Rasch 1991:136). Man räknar även med att ett antal av gravarna har blivit 
plundrade i regelrätt vinstsyfte under järnåldern eller medeltiden. Ingreppen i dessa gravar är 
av en sådan karaktär att skelettet är helt förstört och alla gravgåvor försvunna (Rasch 
1991:136, Rasch 1994:195f). Bland annat Hagberg (1978:13) och Schulze (1978:61) har 
tidigare föreslagit att även de mer systematiserade ingreppen, som av Rasch har tolkats som 
en del av gravseden, har skett i rent plundringssyfte. Hagberg menar att guldföremål alltid 
nedlades vid bröstpartiet, något som plundrarna skall ha varit medvetna om. Någon förklaring 
till varför även skelettdelar saknas ges dock inte av Hagberg.  
 
3.3 Lämningar från bebyggelse och jordbruk  
Bebyggelselämningar i form av stenlagda husgrunder och stensträngar ligger på de nutida 
öländska byarnas utmarker, ute på Stora Alvaret samt på sjöängarna. Antalet kända 
husgrunder uppgår till ungefär 1300 stycken, och många av dessa är mycket välbevarade. 
Husgrunderna och stensträngssystemen har daterats till mellan 100 och 400 e Kr (Widgren 
1983:9, Edgren & Herschend 1982:7). Stensträngssystemen skiljer huvudsakligen utmark 
från inägor, men de kan även ha fungerat som fägator, som fårfällor samt som ko- och 
kalvhagar. En sådan tolkning av stensträngssystemen tyder på att den öländska 
boskapsskötseln under denna period var starkt specialiserad. Man räknar med att bebyggelsen 
under romersk järnålder på Öland har bestått av både ensamgårdar samt av byar bestående av 
mellan 5 till 10 gårdar. Under tidsperioden mellan 200 och 400 e Kr koloniserades även 
svårtillgängligare områden, vilket bevisas av grupperna av husgrunder ute på Stora Alvaret 
(Welinder et al. 1998:294f, 298f). 
 
I anslutning till stensträngssystemen ligger åkrarna. Dessa visar sig som små, ovala eller 
rektangulära ytor med rundade kortsidor. Åkerytorna kan vara omgärdade av stenmurar eller 
enbart avgränsade genom en krans av röjningssten. Försök att rekonstruera åkrar har visat att 
åkerarealen har varit begränsad, då varje gårdsenhet endast torde ha haft tillgång till mellan 
4000 och 7500 m2 åkermark. De åkrar som rekonstruerats har dock legat i bygdens utkanter, 
vilket innebär att mer centralt belägna gårdar kan ha haft större åkerareal (Welinder et al. 
1998:295). 
 
Det är de synliga åkerytorna i samband med fägatorna som till stor del har gett upphov till 
teorin om expansionen av jordbruket under romersk järnålder. Enligt teorin tyder fägatorna 
på att det var vid denna tidpunkt som man började stalla djuren på Öland. Bönderna kunde nu 
lättare, genom nyttjandet av fägatorna, driva boskapen från betesmarken till stallet om 
kvällarna. Stallandet innebar i sig att bönderna utan större ansträngning kunde samla in 
gödsel för att sprida över åkrarna. Jordbruket baserades alltså på en kombination av åkerbruk 
och boskapsskötsel, en kombination som lämnade tydliga spår i landskapet (Welinder et al. 
1998:240, 294). 
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3.4 Samhället under romersk järnålder 
En av de mer karakteristiska gravgåvorna under romersk järnålder på Öland är de så kallade 
krumknivarna. Dessa knivar är halvmåneformade och hittas ofta tillsammans med en s-
formad kniv, en rak kniv, prylar samt en nål i kvinnogravar. Redskapsuppsättningen visar 
ofta spår av att ha legat samlad i ett träskrin. Sadelmakare använder ännu idag verktyg som 
liknar krumkniven, vilket var en av orsakerna till Hagbergs (1967b) tolkning om att Ölands 
ekonomi under den romerska järnåldern baserades på boskapsskötsel och på handel med 
skinn. Hagbergs hypotes är att skinn och hudar exporterades från Öland ut till de romerska 
trupper som var stationerade vid limes (romarrikets gräns norrut), och som var i stort behov 
av läder för användning t ex i sin klädesdräkt, i sina rustningar och till tält. Hagberg har 
kopplat samman förekomsten av krumknivar i kvinnogravar med förekomsten av romersk 
import, och vill genom detta visa på en förklaring till Ölands rikedomar under romersk 
järnålder (Hagberg 1967b:115ff). Dessa teorier har dock blivit ifrågasatta av t ex Räf (2001), 
som menar att föremål i gravar snarare speglar religiösa trosföreställningar än rent 
samhälleliga företeelser. Ett sådant ifrågasättande är nödvändigt, men Hagbergs resonemang 
är ändå intressant, speciellt ifall man tar i beaktande att det religiösa livet inte alltid har varit 
så avskiljt från det sekulariserade livet som vi idag kan uppleva att det är. 
 
Ett annat fenomen som tyder på att boskap och hästar har varit mycket viktiga i det öländska 
samhället under romersk järnålder, är offren i Skedemosse. Skedemosse på mellersta Öland 
är en kalkrik myr i vilken ett stort antal föremål av varierande karaktär har offrats, främst 
under yngre romersk järnålder och tidig folkvandringstid, 200 – 500 e Kr. De mest berömda 
offerfynden är sju guldringar med en sammanlagd vikt av nästan 1,3 kg. Dessa ringar består 
av 6 stycken ihoprullade arm- eller halsringar av ormhuvudtyp. Den sjunde ringen var en ring 
av enklare typ, också den ihoprullad. Alla ringarna har gjorts obrukbara genom 
ihoprullningen, och de bär också spår av hugg (Hagberg 1999:275, Hagberg 1967a: 14ff). 
 
De två största fyndkategorierna från undersökningarna av Skedemosse är ben och vapen. 
Benen upphittades i grupper, t ex låg huvuden, fotpartier och svanskotor från hästar i skilda 
grupper. En annan typ av benkoncentration var märgkluvna småben, vilka har tolkats som 
rester från måltider. Förutom djurben har även rester av människoben hittats vid Skedemosse. 
Trots att de flesta offrade föremål härstammar från yngre romersk järnålder, så har 14C-
dateringar av benfynden visat att djuroffren har förekommit ända sedan förromersk järnålder, 
samt att de flesta av dessa offer kan hänföras till äldre romersk järnålder (Hagberg 1999:275, 
Hagberg 1967a:18).  
 
Hästen är det djur från vilket flest ben har framkommit vid Skedemosse. Åtminstone 100 
olika hästindivider har kunnat identifieras. Tillsammans med de ovan redovisade teorierna 
angående krumknivarna menar Hagberg att de många fynden av hästben kan ses som ett 
bevis på att en intensiv boskapsskötsel var Ölands ekonomiska bas under den äldre 
järnåldern. Han menar att orsaken till de många hästoffren berodde på att hästskiljningar 
anordnades vid Skedemosse. En skiljning (fårskiljning, hästskiljning etc.) innebär att stora 
hjordar av kringströvande djur samlas upp för att sorteras. Skiljningen kan exempelvis äga 
rum när får ska klippas, inför boskapsmarknader eller när en del djur ska väljas ut för slakt 
inför vintermånaderna. Vid dessa tillfällen har festligheter av olika slag, ofta med ett stort 
inslag av starka drycker, ännu i modern tid anordnats på t ex Island, Färöarna och Shetland. 
Hagberg menar att skedemosseområdet kan ha varit en utmärkt plats att anordna 
hästskiljningar på, eftersom området är mycket centralt placerat på Öland. Hagberg finner det 
också för troligt att man under sådana tillställningar kan ha offrat en del av de slaktade 
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djuren, kanske som ett tacksägelseoffer för det år som har passerat eller som ett 
fruktbarhetsoffer inför det kommande (Hagberg 1967a:18, Hagberg 1967b:79ff). 
 
4 Metod: analys av stabila kol- och kväveisotoper 
 
4.1 Isotoper 
Isotoper är olika varianter av samma grundämne, de är alltså atomer med samma 
atomnummer men med olika masstal. Detta innebär att de har samma antal elektroner och 
protoner, men olika många neutroner. Isotoperna kan vara sönderfallande och radioaktiva, 
eller stabila. Det är de stabila isotoperna som används vid dietanalyser, t ex 12C och 13C, 
medan en sönderfallande isotop såsom 14C kan användas för datering. De olika isotoperna av 
ett och samma grundämne har i stort sett likadana kemiska egenskaper. Det som skiljer dem 
åt är mycket små skillnader i reaktionshastighet vilka leder till isotopfraktioneringar. En 
isotopfraktionering innebär att isotopsammansättningen i produkten av en kemisk eller 
fysikalisk reaktion, t ex fotosyntes, skiljer sig åt från isotopsammansättningen i de 
ursprungliga reaktanterna. Isotopfraktioneringarna är i de flesta reaktioner mycket små. 
Isotopkoncentrationerna i ämnet som skall analyseras jämförs mot en standard och anges i 
promille enligt följande: δ13C ‰ för kol och δ15N ‰ för kväve. Standarden för kol är Pee 
Dee Belemnite (PDB) och för kväve atmosfärsikt kväve (AIR) (DeNiro 1987:182).  
 
4.1.1 Kol 
Kol förekommer naturligt som tre olika isotoper, 12C, 13C och 14C. Det atmosfäriska kolet, 
med ett δ13C-värde av omkring –7,7 ‰, tas i första hand upp av växter genom fotosyntesen. 
Fotosyntesens olika processer leder till en anrikning av 12C på bekostnad av 13C och detta 
innebär att växter innehåller mindre 13C än luften. De tre huvudsakliga fotosyntessystemen 
som nyttjas av växter är C3 (t ex vete), C4 (t ex majs) och CAM (t ex ananas). I norra Europa 
är de allra flesta växter C3 växter vilket innebär att deras δ13C-värde varierar mellan -22 till -
33 ‰. δ13C-värdet för C4 växter varierar mellan –9 till –16 ‰. CAM växterna kan nyttja båda 
av de ovan nämnda fotosyntessystemen, beroende på i vilken miljö de växer, och deras  δ13C 
värden kan således påminna om antingen C3 växternas eller C4 växternas värden (DeNiro 
1987:183, Ambrose 1993:86).  
 
δ13C-värdena hos marina växter skiljer sig ifrån δ13C-värdena hos terrestriska växter eftersom 
källan för upptaget av kol är annorlunda i havet än på land. Terrestriska växter tar 
huvudsakligen upp sitt kol från atmosfäriskt CO2 medan huvudkällan till kol för de marina 
växterna är lös kolsyra med ett δ13C värde på ca 0,0 ‰. Marina växter nyttjar oftast C3-
fotosyntesen, och deras δ13C-värde är ungefär 7,5 ‰ mindre negativt än värdet hos 
landbaserade växter. Terrestriska näringskedjor har alltså ett mera negativt δ13C-värde än 
marina näringskedjor. De överlappande värdena för C4 växter samt marina växter kan skapa 
vissa problem vid dietrekonstruktioner, men vid analyser av skandinaviskt material undgår 
forskare detta problem eftersom varken C4 växter eller CAM växter förekommer naturligt i 
Skandinavien (DeNiro 1987:187). 
 
I Europa används analyser av stabila kolisotoper och deras fraktionering (13C/12C) framförallt 
för att skilja landbaserade och marina näringskedjor från varandra. I länder där C4 växter 
finns tillgängliga som näringskällor kan man även använda sig av kolvärden för att beräkna 
hur stor andel av kosten som härstammar från C3 respektive C4 växter. I USA har man t ex 
med hjälp av kolvärden kunnat avgöra vid vilken tidpunkt majsen, som är en  C4 växt, 
infördes i Nordamerika. 
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Ett så kallat end value är en term som syftar på isotopvärdet för en individ som antingen 
uteslutande har livnärt sig på landbaserat protein eller på marint protein. I Skandinavien har 
man räknat med att ett terrestriskt end value för δ13C bör ligga på ca -21 ‰. En mindre 
anrikningseffekt baserad på trofinivå har iakttagits gällande δ13C-värdet, då varje steg uppåt i 
näringskedjan ger ett ca 1 ‰ högre δ13C-värde. Ett generellt marint δ13C end value för 
östersjöområdet har varit svårare att fastställa, eftersom δ13C-värdet är kopplat till vattnets 
salthalt. Östersjön har ett stort tillflöde av färskvatten och endast en trång förbindelse med 
världshaven, vilket resulterar i ett bräckt vatten. Man räknar dock med att ett marint δ13C end 
value för kollagen i ben som härstammar från östersjöområdet bör ligga mellan ca -14 till -15 
‰, medan motsvarande värde för Västerhavet ligger mellan -11 till -12 ‰ (Welinder 
1984:217ff, Lidén & Nelson 1994:13ff). 
 
4.1.2 Kväve 
Kväve förekommer naturligt som två isotoper, 14N och 15N. Kvävet integreras oftast i de 
biologiska systemen genom att växter tar upp nitrat eller ammonium ur jorden med hjälp av 
sina rötter. Växter kan även leva i symbios med kvävefixerande bakterier. Det kväve som är 
bundet i atmosfären har ett δ15N-värde på 0 ‰ medan det kväve som finns löst i havet har ett 
δ15N-värde på 0,9 ‰. Klimatet har en viss inverkan på kvävehalten i jordmånen, då kall och 
fuktig skogsmark ofta har lägre δ15N-värden än heta och torra öken- och savannmarker, vilka 
generellt sett uppvisar högre δ15N-värden. De allra högsta δ15N-värdena kan hittas i jordar 
med hög salthalt eller i avfallshögar bestående av fågelspillning. De växter som växer på 
sådan mark har även de höga δ15N-värden. Stora mängder djururin förhöjer också markens 
δ15N-värden (Ambrose 1993:95). 
 
Kväve anrikas med ca 2-4 ‰ för varje steg uppåt i näringskedjan. Detta innebär alltså att en 
grön fotosyntetiserande växt kan ha ett δ15N-värde på 3 ‰, medan den herbivor, t ex en ko, 
som har ätit växten, kan ha ett δ15N-värde på ca 6 ‰. Eftersom näringskedjorna i havet är 
längre än de på land, så har individer som har livnärt sig på marin föda ett högre δ15N-värde 
än de individer som har livnärt sig på terrestrisk kost (Ambrose 1993:97). Som ett exempel 
kan grönländska eskimåer nämnas. Denna folkgrupp livnär sig nästan uteslutande på marint 
protein, och kan nå upp i δ15N värden på omkring 18‰ (DeNiro 1987:189). 
 
Genom att mäta fraktioneringen av stabila kväveisotoper (15N/14N) kan man alltså avgöra på 
vilken trofinivå den analyserade individen har befunnit sig. δ15N-värden kan också hjälpa oss 
att avgöra hur länge en individ har ammats, eftersom barnets δ15N värde överstiger moderns 
δ15N-värde med 3 ‰ då barnet ”prederar” på modern. När barnet inte längre ammas sjunker 
värdet, vilket gör att vi kan avgöra vid vilken ålder annan föda introducerades (Sealy 
2001:269-273). 
 
4.2 Ben och tänders uppbyggnad 
Ben består av två olika huvudkomponenter, hydroxiapatit och kollagen. Hydroxiapatit är den 
oorganiska delen av benet, och utgör ca 70 % av benets massa. 30 % av benet består av 
organiskt material, huvudsakligen kollagen. Både hydroxiapatiten och kollagenet kan 
användas för analyser av stabila isotoper. Eftersom kollagenet bevaras bättre i ben efter en 
gravläggning medan hydroxiapatiten lätt kontamineras av sin omgivning så är det vanligast 
att kollagenet används för isotopanalyser (Sealy 2001:270). Kollagen är ett protein som 
byggs upp av andra proteiner, vilket innebär att det främst är de proteiner som har ingått i 
dieten som speglas genom isotopanalyser av kollagenet. Detta kan innebära en viss 
felmarginal då man försöker rekonstruera dieten baserat på analyser av kollagen (Ambrose & 
Norr 1993). Kollagenet i ben har en total omsättning på mellan 5 och 20 år, vilket innebär att 
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isotopsammansättningen i ben visar ett medelvärde av den diet en individ hade under den 
senare delen av sitt liv (Sealy et al. 1995:290-291). 
 
Tänder består även de av en oorganisk samt en organisk del, emaljen respektive dentinet. 
Kollagenet i tändernas dentin användas oftast för isotopanalyserna, trots att emaljen också 
kan användas. Tändernas dentin omsätts generellt inte alls (Hillson 1996:148, 182), och 
dentinets isotopsammansättning speglar således den tid då tänderna bildades. Eftersom 
tänderna bildas i barndomen, samt i tonårstiden när det gäller den tredje permanenta molaren, 
så kan analyser av kollagenet i tändernas dentin tillsammans med analyser av kollagenet i ben 
ge oss en rätt så heltäckande bild av en individs diet under den största delen av dennes liv 
(Eriksson 2003:12). På detta sätt kan man spåra individuella dietförändringar under en 
persons livstid, och vid vilka åldrar dessa förändringar inträffade. Isotopanalyser kan bara 
utföras på obrända tänder och ben, eftersom studier har visat att värmen från exempelvis en 
kremation eller från kokning förstör kollagenets struktur (DeNiro 1985:808). 
 
4.3 Tillämpad metod 
Eftersom en av uppsatsens frågeställningar gäller dietförändringar 
under en individs levnadstid så har jag i så stor mån som möjligt, det 
vill säga i de fall där tänder samt delar av skallen eller käken fanns 
bevarade, arbetat med både tandmaterial samt skallben eller käkben 
från varje vuxen individ. De tänder som har använts för studien av 
intraindividuella dietskillnader är den första molaren (M1), den andra 
molaren (M2) och den tredje molaren (M3) hos varje individ. 
Molarerna är kindtänder och varje vuxen individ har vanligtvis fyra 
stycken molarer av varje sort, två i överkäken och två i underkäken. 
Tänderna som analyserades borrades vid tandhalsen (cervix), precis 
under kronan. Jag borrade från sidan av tanden rakt in, på en vågrät 
linje, för att ett benpulver som representerar en så begränsad 
tidsperiod som möjligt skulle kunna erhållas. Molarerna bildas vid 
ungefär samma ålder hos alla människor, även om det finns en del 
individuella skillnader. Skillnader finns även mellan könen, då 
tänderna generellt utvecklas aningen tidigare hos flickor än hos pojkar 
(Hillson 1996:133) Än viktigare är att tändernas kronor alltid börjar 
bildas sekventiellt, utan tidsmässig överlappning. Kronan bildas alltid 
först, följt av roten. Kronan till M1 börjar bildas redan före födseln och 
tanden är färdigbildad i nioårsåldern, kronan till M2 börjar bildas i 
treårsåldern och tanden är färdigbildad i trettonårsåldern medan kronan till M3 börjar bildas i 
tioårsåldern och tanden inte är färdigbildad före slutet av tonårstiden eller till och med upp i 
tjugoårsåldern (Hillson 1996:129-133, Hillson 1986:189).  
 
På grund av denna sekventiella bildning av tänderna, där olika delar av tanden representerar 
olika åldrar, så kan kollagenet i dentinet från M1, M2 och M3 användas för att undersöka vad 
de olika individerna åt vid de olika åldrarna. Detta är möjligt eftersom dentinet, som redan 
tidigare nämnts, inte omsätts efter att tänderna en gång har bildats. Genom att även analysera 
de stabila isotoperna i kollagenet från kompakt käk- eller skallben kan man följa en specifik 
individ och dennes diet genom nästan hela livet, eftersom benet hos fullvuxna individer 
representerar ett senare skede i livet än tänderna (Eriksson 2003:14). 
 
Analyser av δ13C- och  δ15C-värden i de permanenta molarerna är även en unik möjlighet att 
studera dieten hos barn som överlevde sin barndom, i motsats till analyser av stabila isotoper 

Figur 2. Sektion av 
tand som illustrerar 
provtagningsmetoden 
(Bearbetad efter 
Eriksson 2003:6). 
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på ben från barn som dog unga. Man har föreslagit att de individer som dog redan under sin 
barndom kan ha gjort detta som en följd av sin kost. Genom att jämföra isotopvärdena hos de 
barn som dog mot isotopvärdena hos de barn som överlevde, det vill säga δ13C och  δ15C 
värdena i den första molaren hos båda grupperna, skulle man kunna dra slutsatser om 
huruvida kosten var en bidragande orsak till det stora antalet begravda barn på gravfältet i 
Bjärby. 
 
4.4 Kollagenextraktion och masspektrometri 
Den metod som används för kollagenextraktion vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet 
(AFL) vid Stockholms universitet är den modifierade Longin metoden (Brown et al. 1988). 
Vid AFL utförs metoden enligt följande steg: 
 

1)  Före borrning dokumenteras och rengörs benen och tänderna. Ytliga föroreningar 
avlägsnas med hjälp av avjoniserat destvatten i ett ultraljudsbad under ca 1 minut. 

2)  Benpulver (50-70 mg) erhålles genom borrning av ben- eller tandmaterial med hjälp 
av en tandläkarborr.  

3)   Benpulvret demineraliseras i 0,25 M HCl i rumstemperatur i två dygn. 
4) Efter två dygn filtreras saltsyran bort, och extraktionskärlet fylls på med 0,01 M HCl. 

Provet placeras i en ugn med en temperatur på 58°C i åtminstone 16 timmar. 
5) Lösningen filtreras ner i ett ultrafilter som separerar molekyler efter storlek. Alla 

föreningar med en molekylstorlek under 30 kDa (kiloDalton) filtreras ut medan de 
molekyler som är större än 30 kDa blir kvar. Detta är kollagenet. Filtreringen sker 
genom centrifugering av proverna. 

6) Efter centrifugeringen pipetteras kollagenlösningen upp och förs över till 
eppendorfrör. Proven förvaras i en frys med en temperatur på -80°C i väntan på 
frystorkningen. 

7) Proven frystorkas med hjälp av en vakuumcentrifug över natten. 
8) Om frystorkningen har lyckats ser kollagenet vitt och fluffigt ut. Provet kan vägas in 

igen och förvaras i väntan på att analyseras i en masspektrometer. 
 
Analysen i masspektrometer bygger på att masspektrometern separerar isotoper ur ett ämne 
med hjälp av isotopernas specifika vikt. Masspektrometrin utförs inte vid AFL, utan av Heike 
Siegmund, laboratorieingenjör vid Institutionen för geologi och geokemi vid Stockholms 
Universitet. Proverna förbrändes i en Carlo Erba NC2500 elementaranalysator kopplad till en 
Finnigan MAT Delta+ masspektrometer. Precisionen i mätningarna av δ13C och δ15N var 
0,15‰ eller bättre. 
 
4.5 Källkritiska aspekter 
En av de viktigaste källkritiska aspekterna när det gäller analyser av stabila kol- och 
kväveisotoper i kollagen från ben är kontaminationsriskerna. Ben kan ha förorenats redan 
under förhistorien på grund av hanteringen vid en begravning, men kan också förorenas 
under den tid då benet ligger förvarat i jorden, samt under hanteringen av arkeologer vid 
utgrävningar, i museer eller på laboratorier (Eriksson 2003:24). Vid AFL används under 
kollagenextraktionen ett antal metoder vilka syftar till att minimera felaktiga resultat på 
grund av kontaminationer. Tänderna och benen rengörs alltid noggrant och de behandlas även 
med ultraljud under ca 1 minut för att ytliga föroreningar ska kunna avlägsnas. Vidare så 
kasseras alltid det yttersta lagret vid borrningen av en tand eller ett ben eftersom detta lager är 
mest utsatt för kontaminationer (Eriksson 2003:24). Ultrafiltrering nyttjas även under 
kollagenextraktionen. Ultrafiltreringen innebär att molekyler som är mindre än 30 kDa, och 
som anses vara föroreningar, filtreras bort (Brown et al. 1988). Efter kollagenextraktionen 



 16

bör kollagenet motsvara ett antal kvalitetsindikatorer som används för att kontrollera 
huruvida kollagenet kan anses vara välbevarat eller ej. Dessa inkluderar kollagenets rent 
visuella intryck (kollagenet bör vara vitt och fluffigt), kollagenutbytet, C/N-kvoten samt 
koncentrationerna av kol och kväve. C/N-kvoten för välbevarat kollagen bör ligga mellan 
2,9-3,6 % (DeNiro 1985) medan koncentrationerna av kol respektive kväve bör ligga mellan 
15,3-47 % för kol och 5,5-17,3 % för kväve (Ambrose 1990:441). 
 
Vid dietrekonstruktioner är det viktigt att ha i åtanke att det är proteinintaget som speglas 
genom analyser av stabila kol- och kväveisotoper, medan lipider och kolhydrater inte syns i 
analysresultaten (Ambrose & Norr 1993). Vid valet av element för analys bör man i så stor 
mån som möjligt välja samma tand- och/eller benelement från alla individer, för att på så sätt 
minska risken att skillnader i analysresultatet beror på andra faktorer än faktiska skillnader i 
diet (Eriksson 2003:25). Ifall analyserna utförs på benmaterial som härstammar från 
östersjöområdet bör man även ta i beaktande att det bräckta vattnet och Östersjöns varierande 
salthalt försvårar dietrekonstruktioner i detta område (Lidén & Nelson 1994:13f).  
 
5 Material 
 
5.1 Kastlösa socken 
Kastlösa socken är den största på södra Öland, och den delas i två delar av västra landborgen. 
En stor del av socknens yta, ca 60 %, består av alvarmark, medan ca 30 % består av åkermark 
på den bördiga kustslätten. Kastlösa socken är rik på fornlämningar. De flesta ligger på Stora 
Alvaret, eftersom marken där inte har utsatts för uppodling i samma utsträckning som marken 
på kustslätten. Fornlämningarna består av 14 gravfält, ca 70 ensamliggande gravar, 15 resta 
stenar, 20 block med skålgropar, ca 30 husgrunder med tillhörande stensträngssystem och 
åkrar, tre gamla vägar samt diverse lämningar av stensättningar. Den mest kända 
fornlämningen i Kastlösa socken är Tingstad flisor, två resta kalkstenshällar mitt ute på 
alvaret. Husgrunderna vid Stora Dalby har även dessa rönt uppmärksamhet i arkeologiska 
kretsar. I Kastlösa socken har ca 200 gravar som, genom gravgods, har kunnat dateras till 
järnålder grävts ut. Ett stort antal fyndtomma gravar har också undersökts (Schulze 
1996:117f). 
 
5.2 Gravfältet i Bjärby  
Det arkeologiska material som har analyserats inom ramarna för detta uppsatsarbete är ben 
och tänder ifrån vuxengravarna på Bjärbygravfältet i Kastlösa socken. Gravfältet är 
lokaliserat strax öst och sydost om Bjärby by och öst om den västra landborgen. Gravfältet 
ligger på en höjdsträckning i NNV – SSO riktning, på en ungefärlig höjd av 39 meter över 
havet. Höjdsträckningen består av alvarmark, som tidigare har varit uppodlat. Området 
omges i norr och i söder av två sankmarker, Kvarnkärret och Alverhorvkärret (Schulze et al. 
1984:5, Schulze 1996:148). 
 
Gravfältet i Bjärby (figur 3) består av flera sammanhängande fornlämningar. Dessa har i 
fornlämningsregistret har registrerats enligt följande:  
 

- Två oregistrerade fornlämningar. Fornlämningarna undersöktes 1920 samt 1921 av 
T. J. Arne. Fornlämningarna består av 12 gravar (hällkistor och gravgropar) och ett 
tillvarataget skelett. 

- RAÄ 72. Fornlämningen undersöktes 1936 av M. Hofrén, och 1952 av C-O. Rosell. 
Denna fornlämning består av 3 undersökta gravar (skelettgravar), ett antal 
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stensättningar och resta stenar samt ett antal tillvaratagna lösfynd vilka torde 
härstamma från en gravläggning. 

- RAÄ 74-76. Fornlämningen undersöktes ca 1900 av F. J. Bæhrendtz, och 1935 av E. 
Bellander. Fornlämningen består av ett antal ur marken uppstickande kantställda 
kalkstenar, ibland med tillhörande brandlager, samt även flera osakkunnigt framtagna 
gravfynd. 

- RAÄ 89. Fornlämningen undersöktes 1967 av B-M. Hammarskiöld, 1972 av M. 
Beskow Sjöberg samt 1975-76 av B. Broberg och H. Schulze. Fornlämningen består 
av 106 gravar (hällkistor, skelettgravar under flat mark eller under hällar samt 
brandgravar) 4 rundade mörkfärgningar och 1 härd (Schulze et al. 1984:9, Schulze 
1996:148, 154). 

 

 
Figur 3. Karta över fornlämningar i Bjärby, Kastlösa socken (Schulze et al. 1996:155). 
 
Det skelettmaterial som har använts för analys härstammar från RAÄ 89 på gravfältet i 
Bjärby. Eftersom skelettmaterialet från utgrävningen år 1967, vilket innefattar 7 
anläggningar, inte har genomgått en osteologisk analys, och individernas kön och ålder 
således inte har kunnat fastställas, så har materialet uteslutits ur denna undersökning. 
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Bristfällig märkning av skelettmaterialet från år 1972, vilket innefattade 2 anläggningar, har 
inneburit att även detta material har uteslutits. Således är det endast skelettmaterialet från 
undersökningarna 1975 och 1976 som har analyserats. De arkeologiska undersökningarna 
1975-76 innefattade 103 anläggningar av vilka 22 stycken bedömdes vara vuxengravar. En av 
dessa vuxengravar var en brandgrav. Skelettmaterialet från brandgraven har uteslutits ur 
denna undersökning eftersom isotopanalyserna endast kan utföras på obränt ben, och detta 
innebär att skelettmaterial från totalt 21 stycken individer har analyserats. 
 
De flesta av gravarna på RAÄ 89 har daterats till äldre romersk järnålder genom en analys av 
gravformer och gravgods. Anläggningarna består huvudsakligen av hällkistor, och den första 
analysen av de gravlagdas ålder har i fält baserats på hällkistornas storlek eftersom skeletten 
inte alltid var bevarade. De mycket små kistorna (ca 0,9 x 0,5 m) tyder på barnbegravningar 
medan de större kistorna (ca 2,0 x 0,80 m) tyder på att kistan har avsetts för en vuxen individ. 
En vidare uppskattning av de gravlagdas ålder har skett dels genom en genomgång av 
tandmaterialet, utförd av tandläkare Anna-Lena Holst, och dels genom en osteologisk analys, 
utförd av osteolog Kenth Holgersson. Genomgången av tandmaterialet omfattar endast 
materialet från utgrävningen 1976, medan den osteologiska analysen omfattar material från 
undersökningarna 1972, 1975 och 1976. Resultaten från genomgången av tandmaterialet och 
från den osteologiska analysen har en god överrensstämmelse, förutom vid anläggning 101. 
Enligt tandgenomgången ska denna anläggning innehålla en ung individ, ca 13 år gammal, 
men enligt den osteologiska analysen kan den innehålla en vuxen individ (Schulze et al. 
1984).  
 
14 stycken av de individer som analyserades osteologiskt kunde könsbedömas, och av dessa 
är 6 stycken kvinnor (varav en bedömning är osäker) och 8 stycken män (varav en 
bedömning är osäker). De resterande 7 individerna kunde inte könsbedömas (Schulze et al. 
1984, Schulze 1996:152f). Ålders- och könsbedömningarna av de vuxna individer som har 

analyserats i denna uppsats 
presenteras i tabell 1.  
 
5.3 Anläggningsbeskrivningar 

De flesta av de vuxna 
individerna från gravfältet i 
Bjärby är gravlagda i 
hällkistor. I två fall består 
gravläggningarna av 
skelettgravar under täckhällar 
och i ett fall av en skelettgrav 
under flat mark. I endast två 
fall, i anläggningarna 38 och 
41, ligger två stycken individer 
gravlagda i samma hällkista. I 
båda dessa fall har endast en av 
de gravlagda individerna 
analyserats. Den följande 
sammanställningen av 
anläggningarna är baserad på 
grävrapporten från 
utgrävningarna 1975-76. I 

sammanställningen anges detaljer kring anläggningarnas storlek och konstruktion, samt 

Anl. # Kön Ålder 
A2 Man Adultus/maturus, 35-55  
A8 Man Adultus/maturus, 20-  
A10 - - 
A25 Kvinna? 40-50  
A27 Man Adultus, 23-40  
A35 - Adultus, 25-35  
A36 - Adult,  20-  
A37 - Adult, 20-  
A38 Man + fragment av kvinnoskelett Adultus  
A39 Man Adult, 25-35  
A40 Kvinna Adultus, 20-30  
A41 -, 2 individer Adult 
A72 Kvinna Adultus, 20-35  
A77 Kvinna Adultus 
A85 Man Adultus, 20-35  
A86 Kvinna Juvenilis 
A89 Kvinna Juvenilis/adultus, 15-20 
A91 Man Adult 
A99 Man? Adult 
A100 - Juvenilis/adultus 
A101 - adultus 

 
Tabell 1: Kön och ålder hos de vuxna individerna som har analyserats. Den 
osteologiska analysen genomfördes av Kenth Holgersson 1984 (Schulze et al. 
1984:71-83). 
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uppgifter om gravgods och djurnedläggningar. Den gravlagdes kön samt på vilka grunder 
könsbedömningarna har baserats anges även. Sammanställningen presenteras både i 
tabellform, tabell 2, samt i en mera utförlig text. Se figur 4 för en översiktskarta över RAÄ 
89. 
 
Tabell 2. Sammanställning av anläggningsbeskrivningar från gravfältet i Bjärby i Kastlösa socken på Öland. Tabellen är 
baserad på utgrävningsrapporten av Schulze et al. 1984.  
Anl. 
# 

Kön Typ Oriente- 
ring 

Kistans 
yttre 
längd 

Plun-
drad 

Botten-
hällar 

Syd-
gavel 
saknas 

Gravgods Djurben 

A2 M Hällkista N-S 2,1 m X X - Harts - 
A8 M Hällkista N-S 2,05 m - - - - - 
A10 - Hällkista NNV-SSO 2,15 m X X - Järnnagel 

harts, järnten 
järnkniv 
järnfragment 

- 

A25 K? Hällkista NNV-SSO 2,3 m X X - Krukskärva 
harts 
järnkniv 

- 

A27 M Hällkista NNV-SSO 1,92 m - - X - - 
A35 - Hällkista NNV-SSO 2,10 m X - X Krukskärvor 

harts 
- 

A36 - Hällkista NNV-SSO 1,90 m X - X Krukskärva 
järnkniv 

- 

A37 - Skelettgrav 
under flat 
mark 

NNO-SSV 1,65 m - - - - - 

A38 M Kallmurad 
hällkista 

NV-SO 2,55 m X - - Flintstycke Flera 
paddor/grodor 
ett lamm, en 
spädgris 

A39 M Hällkista - 1,7 m X - - - Flera 
paddor/grodor 

A40 K Kallmurad 
hällkista 

N-S 3,05 m X - - Harts 
järnkniv 
bronsnål 
remsölja av 
brons 

- 

A41 - Hällkista NNO-SSV 1,4 m - - - - - 
A72 K Skelettgrav 

under 
hällar 

N-S 1,7 m - - - - - 

A77 K Hällkista N-S 1,75 - - X - - 
A85 M Skelettgrav 

under 
hällar 

NV-SO 1,8 m - - - - - 

A86 K Hällkista NNV-SSO 1,4 m - - X - - 
A89 K Hällkista N-S 2,05 m X X - Harts 

järnkniv 
- 

A91 M Hällkista NNV-SSO 2,4 m X - - Harts 
flintskrapa(?) 
djurtand 

- 

A99 M? Hällkista N-S 1,95 m - - - Harts 
järnfragment 
krumkniv av 
järn 

- 

A100 - Hällkista NNV-SSO 1,75 X X - Harts 
järnkniv 

Ett får 

A101 - Hällkista NNV-SSO 1,8 - - - . Flera 
grodor/paddor 

Förklaring av förkortningar och tecken: K = kvinna, M = man, X = ja, - = nej eller ej bestämbart. 
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Figur 4. Översiktskarta över RAÄ 89 (Schulze et al. 1984). 
 
Anläggning 2, man: A2 bestod av en hällkista orienterad i nord-sydlig riktning. Kistans yttre 
mätte 2,1 m i längd och 0,9 m i bredd, medan de inre måtten var 1,9 x 0,65 m. Kistans djup 
var 0,4 m. Kistan var uppbyggd av röda kantställda kalkstenshällar, vilka var snett ställda så 
att kistan smalnade av inåt nedtill. Konstruktionen bestod av hällar på lång- och kortsidorna 
samt av täckhällar och bottenhällar. Anläggningen var plundrad och mycket omrörd. Fynden 
utgjordes av 40 st hartsbitar. Det humana skelettmaterialet i graven var mycket omrört och 
utspritt. Skelettets huvud har troligtvis legat i norr. Individen i A2 bedömdes genom 
osteologisk analys som man, med stöd av en trång vinkel bakom lårbenets ledyta på 
bäckenbenet. Inga djurben påträffades i anläggningen (Schulze et al. 1984:22, 71).  
 
Anläggning 8, man: A8 bestod av en hällkista orienterad i nord-sydlig riktning. Kistans yttre 
mätte 2,05 m i längd och 0,45-0,6 m i bredd, medan de inre måtten var 1,75 x 0,3-0,35 m. 
Djupet var 0,55 m. Kistan var uppbyggd av kantställda kalkstenshällar. Konstruktionen 
bestod av hällar på lång- och kortsidorna samt av täckhällar, men inga bottenhällar ingick. 
Anläggningen gav intrycket av att vara oplundrad och orörd. Inget gravgods påträffades i 
anläggningen. Det humana skelettmaterialet utgjordes av ett helt skelett. Skelettets huvud låg 
i norr. Kraniet hade varit placerat på sida med ansiktet mot väster. Resten av skelettet hade 
placerats utsträckt på rygg. Individen i A8 kunde könsbedömas som man, med stöd av en 
trång vinkel bakom lårbenets ledyta på bäckenbenet. Inga djurben påträffades i anläggningen 
(Schulze et al. 1984:25-26, 71-72). 
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Anläggning 10, icke könsbedömd: A10 bestod av en hällkista orienterad i nordnordväst- 
sydsydostlig riktning. Kistans yttre mätte 2,15 m i längd och 0,8 m i bredd, medan de inre 
måtten var 2,0 x 0,6 m. Djupet var 0,5 m. Kistan var uppbyggd av gråa kantställda 
kalkstenshällar vilka var lätt utåtsvängda. Konstruktionen bestod av hällar på lång- och 
kortsidorna samt av täckhällar, vilka i den norra delen av kistan låg i tre lager. Bottenhällarna 
hade troligen täckt kistans hela botten, trots att hällarna i den södra delen var uppbrutna. 
Anläggningen var plundrad och kraftigt omrörd. Fynden utgjordes av 1 st järnnagel, 7 st 
hartstätningsfragment, 4 st järnfragment varav ett bar spår av brons, 1 st järnten samt 1 st 
fragment av en järnkniv. Det humana skelettmaterialet utgjordes enbart av lårben, och 
individen i hällkistan kunde inte könsbedömas genom osteologisk analys. Skelettets huvud 
har troligtvis legat i norr. Inga djurben påträffades i anläggningen (Schulze et al. 1984:28, 
72). 
 

Anläggning 25, kvinna: A25 bestod av en hällkista 
(figur 5) orienterad i nordnordväst-sydsydostlig 
riktning. Hällkistan låg i ett något isolerat läge på 
den västra sidan av gravfältet, tillsammans med 
A91. Kistans yttre mätte 2,3 m i längd och 1,3 m i 
bredd, medan de inre måtten var 2,0 x 0,7 m. 
Kistan var 0,3 m bredare i den norra ändan än i 
den södra. Djupet var 0,45 m. Kistan var 
uppbyggd av grågula kantställda kalkstenar. 
Konstruktionen bestod av hällar på lång- och 
kortsidorna samt av bottenhällar. Kistan hade även 
ursprungligen varit täckt av hällar, men efter 
plundring har dessa brutits i mindre bitar och 
blandats upp med grus. Anläggningen var 
plundrad och skelettet hade blivit något omrört. 
Fynden utgjordes av 1 st mynningsbit till en kruka 
av oornerat gult gods, 1 st välbevarad 
hartstätningsring samt 1 st eneggad kniv av järn. 
Knivens egg pekade mot skelettets vrister. Det 

humana skelettmaterialet utgjordes av ett välbevarat skelett med huvudet i söder, något som 
är ovanligt på detta gravfält. Skelettet låg på rygg med huvudet nedböjt mot vänster axel. Den 
vänstra sidan av skelettet var omrört. Individen i A25 kunde könsbedömas som kvinna, med 
stöd av kraniet. Bedömningen är dock något osäker. Inga djurben påträffades i anläggningen 
(Schulze et al. 1984:31-32, 76). 
 
Anläggning 27, man: A27 bestod av en hällkista orienterad i nordnordväst-sydsydostlig 
riktning. Kistans yttre mätte 1,92 m i längd och 0,6 m i bredd, medan de inre måtten var 1,77 
x 0,42 m. Djupet var 0,45 m. Kistan var uppbyggd av kantställda kalkstenshällar. 
Konstruktionen bestod av hällar på lång- och kortsidorna, samt av täckhällar. Kistan var 
skadad och dess södra gavelhäll saknades. Inget gravgods påträffades och anläggningen 
visade inga spår av plundring. Det humana skelettmaterialet bestod av ett välbevarat skelett 
med huvudet i norr och ansiktet vänt mot väster. Skelettet låg på sidan med benen uppdragna. 
Huvudet hade ursprungligen lagts på en tillhuggen rund och flat vit kalksten. Skelettet var 
täckt av ett 0,05 m tjockt lager av fet mylla, möjligen ett organiskt material. Individen i A27 
kunde könsbedömas som man, med stöd av delar av kraniet. Inga djurben påträffades i 
anläggningen (Schulze et al. 1984:33-34, 72). 
 

Figur 5. Foto av anläggning 25 (Schulze et al. 
1984: 10). 
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Anläggning 35, icke könsbedömd: A35 bestod av en hällkista orienterad i nordnordväst-
sydsydostlig riktning. Kistans yttre mätte 2,10 m i längd och 0,45 m i bredd. De inre måtten 
angavs ej i grävrapporten. Djupet var 0,45 m. Kistan var uppbyggd av kantställda grå 
kalkstenshällar. Konstruktionen bestod av hällar på långsidorna samt en mindre täckhäll över 
den norra delen av kistan. Gavelhällar saknades på kortsidorna. Graven var plundrad. Fynden 
utgjordes av 14 st krukskärvor av grovt ljusbrunt gods samt av 86 st hartstätningsfragment, 
troligen tillhörande ett ovalt svepkärl, ca 0,19 x 0,11 m stort. Det humana skelettmaterialet 
bestod av ett skelett som var delvis omrört. Skelettdelarna på den högra sidan var borttagna, 
och även kranium och revben saknades. Skelettets kranium bör ha legat i norr, och på dess 
plats låg tänder utspridda. Ett defekt kranium påträffades under utgrävningen ca 8 m nordöst 
om graven och detta kranium kan eventuellt höra samman med gravläggningen i A35. 
Individen i A35 kunde inte könsbedömas. Inga djurben påträffades i anläggningen (Schulze 
et al. 1984:37, 73). 
 
Anläggning 36, icke könsbedömd: A36 bestod av en hällkista orienterad i nordnordväst-
sydsydostlig riktning. Kistans yttre mätte 1,90 m i längd och 0,6-0,8 m i bredd, medan de inre 
måtten var 1,80 x 0,35-0,6 m. Djupet var 0,3-0,4 m. Kistan var uppbyggd av grå kantställda 
kalkstenshällar. Konstruktionen bestod av hällar på lång- och kortsidorna samt av täckhällar i 
kistans norra del. Anläggningen skadades svårt under utgrävningens gång i samband med 
schaktning varvid den södra gavelhällen slets bort. Den södra delen av hällkistan var fylld 
med en tät packning av rundade stenar samt enstaka kalkstenshällar. Graven var plundrad och 
mycket omrörd. Fynden bestod av 1 st järnkniv samt av 1 st bottenskärva till ett lerkärl. Det 
humana skelettmaterialet bestod av enstaka skelettdelar omkringspridda i anläggningen. 
Skelettets huvud bör ha legat i norr. Individen i A36 kunde inte könsbedömas. Inga djurben 
påträffades i anläggningen (Schulze et al. 1984:37, 73). 
 
Anläggning 37, icke könsbedömd: A37 bestod av en skelettbegravning under flat mark 
orienterad i nordnordost-sydsydvästlig riktning. Anläggningen mätte 1,65 m i längd och 0,4-
0,5 m i bredd, och syntes ovan jord som en rektangulär mörkfärgning. Skelettet täcktes av ett 
lager mörk grusblandad mylla, ca 0,02-0,1 m tjockt. Myllan i den södra delen av graven var 
mindre grusblandad och mörkare i färgen, och den sträckte sig ned genom den sterila 
moränen till ett djup av ca 0,35 m. Inget gravgods påträffades i anläggningen. Det humana 
skelettmaterialet bestod av ett skelett som låg utsträckt på rygg med huvudet i norr. Kraniet 
var fragmenterat och endast delar av bakhuvudet återstod. Individen i A37 kunde inte 
könsbedömas genom den osteologiska analysen, men det kunde däremot konstateras att 
han/hon troligtvis var äldre än 20 år. I fält hade A37 tolkats som en barngrav. Skelettet vilade 
direkt på sterilt morängrus. Inga djurben påträffades i anläggningen (Schulze et al. 1984:39, 
73-74). 
 
Anläggning 38, man: A38 bestod av en kallmurad hällkista (figur 6) orienterad nordväst-
sydostlig riktning. Anläggningen låg i ett avskilt läge. Kistans yttre mätte 2,55 m i längd och 
1,5 m i bredd, medan de inre måtten var 2,1 x 0,5 m. Kistan var uppbyggd av grå kalksten. 
Gavlarna bestod av en kantställd kalkstenshäll med tre skikt hällar kallmurade ovanpå. 
Långsidorna var kallmurade av kalkstenar i varierande storlekar. Endast en trasig täckhäll 
upphittades, men troligtvis har kistan varit helt täckt av sådana. Hällkistan var mycket 
välbyggd och lätt båtformad. Anläggningen var omrörd och plundrad och det enda fyndet var 
ett flintstycke, ljust gulgrått till färgen. Det humana skelettmaterialet bestod av ett starkt 
omrört skelett. Det gick ej att avgöra i vilken ända av kistan huvudet hade legat. Individen i 
A38 kunde könsbedömas som man, med stöd av bäckenet. I den södra delen av anläggningen 
låg en stor mängd (omkring 100 fragment) av rörben från padda/groda. Utöver benen från 
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padda/groda låg också ben ifrån ett lamm och en spädgris i graven (Schulze et al. 1984:40, 
74).  
 
Anläggning 39, man: A39 bestod av en 
hällkista vars orientering ej kunde avgöras 
eftersom kistan hittades upp- och nedvänd i en 
stor löst liggande klump av jord. 
Anläggningen hade grävts lös av maskin under 
utgrävningens gång. Kistans yttre mätte 1,7 m 
i längd och 0,9 m i bredd, medan de inre 
måtten var 1,6 x 0,4 m. Djupet var 0,5 m. 
Kistan hade inte skadats så mycket när den 
grävdes lös, tack vare tjälen i marken. 
Konstruktionen bestod av röda kalkstenshällar 
på lång- och kortsidor. Kistans täckhällar hade 
skadats vid tidigare plundring. Bottenhällar 
saknades. Anläggningen var plundrad och 
inget gravgods påträffades. Det humana 
skelettmaterialet bestod av ett skelett som från 
knäet och nedåt var orört, medan de resterande 
delarna låg spridda i hällkistans fyllning. 
Individen i A39 kunde könsbedömas som 
man, med stöd av bäckenet. Över skelettets 
skenben låg en koncentration av padd-
/grodben. Inga andra ben från djur påträffades 
i anläggningen (Schulze et al. 1984:42, 76-
77). 
 
Anläggning 40, kvinna: A40 bestod av en 
kallmurad hällkista orienterad i nord-sydlig 
riktning. Hällkistans yttre mätte 3,05 m i längd 
och 1,1 m i bredd, medan de inre måtten var 
2,3 x 0,6 m. Djupet var 0,65 m. A40 framkom 
genom tjällossning då kanter av en grusgrop 
rasade samman. Hällkistan var kallmurad av 
gulgrå kalkstenar och mycket välbyggd, med 

ett dubbelt lager av täckhällar. Graven var plundrad och omrörd. Fynden utgjordes av 35 st 
fragment av en hartstätningsring, 1 st eneggad kniv av järn, 1 st bronsnål med öga samt 1 st 
remsölja av brons. Det humana skelettmaterialet bestod av ett helt omrört skelett. Huvudet 
bör ha legat i den norra delen av hällkistan. Kraniet låg upp och ned med käken vriden ur led. 
Individen i A40 kunde könsbedömas som kvinna, med stöd av sekundära könskaraktärer. 
Inga djurben påträffades i anläggningen (Schulze et al. 1984:42, 77). 
 
Anläggning 41, icke könsbedömd: A41 bestod av en hällkista orienterad i nordnordost-
sydsydvästlig riktning. Kistans yttre mätte 1,4 m i längd och 0,55 m i bredd. Några inre mått 
anges ej i grävrapporten. Djupet var 0,43 m. A41 var belägen i schaktkanten strax norr om 
inkörsvägen till grusgropen och var vid påträffandet, under grustäkt och tjällossning, mycket 
förstörd. Hälften av hällkistan samt dess innehåll hade rasat samman, men konstruktionen 
verkar ha utgjorts av kantställda kalkstenshällar på lång- och kortsidorna. Botten- eller 
täckhällar verkar ej ha ingått i konstruktionen. Inget gravgods påträffades i anläggningen, 

Figur 6. Foton av anläggning 38 (Schulze et al. 
1984:12). 
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men huruvida denna hade blivit plundrad eller ej gick inte att avgöra under utgrävningen. Det 
humana skelettmaterialet bestod av skelettrester både i kistans botten samt utanför kistan. 
Eftersom skenbenen låg in situ i den södra delen av kistan kan man anta att skelettet har lagts 
med huvudet i norr. Den osteologiska analysen visar att två personer gravlagts i A41, men 
ingen av dessa kunde könsbedömas. Inga djurben påträffades i anläggningen (Schulze et al. 
1984:44, 77). 
 
Anläggning 72, kvinna: A72 bestod av en skelettgrav under hällar orienterad i nord-sydlig 
riktning. Anläggningen mätte 1,7 m i längd och 0,65 m i bredd och bestod av ett skelett täckt 
av fyra liggande kalkstenshällar. Skelettet låg ytligt, på ett djup av 0,2 m, och var mycket 
välbevarat. Kraniet, som skadades då graven påträffades, var placerat i norr. Individen i A72 
kunde könsbedömas som kvinna, med stöd av bäckenet. Inget gravgods och inga djurben 
påträffades i anläggningen (Schulze et al. 1984:49, 52, 79-80). 
 
Anläggning 77, kvinna: A77 bestod av en hällkista orienterad i nord-sydlig riktning. Kistans 
yttre mätte 1,75 m i längd och 0,75 m i bredd, medan de inre måtten var 1,65 x 0,45 m. 
Djupet var 0,4 m. Kistan var uppbyggd av kantställda kalkstenar. Konstruktionen bestod av 
hällar på långsidorna samt av en gavelhäll i den norra ändan. Gavelhällen i söder saknades. I 
mitten av anläggningen fanns en täckhäll. Utmed kistans västra långsida fanns en sotrand, 0,1 
m bred. Tjockleken varierade men som djupast mätte den 0,2 m. En mindre sotrand fanns på 
den östra sidan. Sot fanns även fläckvis i kistans ytskikt och sotet överlagrade delvis 
täckhällen. Sotlagret innehöll brända ben till en vikt av ca 0,025 kg. Inget gravgods 
påträffades och anläggningen uppvisade inga spår av plundring. Det humana skelettmaterialet 
bestod av ett skelett som låg på rygg med huvudet i norr. På skelettets magparti låg en 
triangulär kalksten, 0,25 x 0,2 x 0,3 m i storlek. Individen i A77 kunde könsbedömas som 
kvinna, med stöd av delar av kraniet. Inga djurben påträffades i anläggningen (Schulze et al. 
1984:53, 80). 
 
Anläggning 85, man: A85 bestod av en skelettgrav under hällar orienterad i nordväst-
sydostlig riktning. Anläggningen mätte 1,8 m i längd och 0,6 m i bredd och djupet var 0,35 
m. Graven bestod av fyra ytliga täckhällar och två hällar som låg djupare ned. Under dessa 
hällar låg ett välbevarat skelett på rygg. Skelettets huvud låg i norr. Individen i A85 kunde 
könsbedömas som man, med stöd av bäckenbenet. Inget gravgods och inga djurben 
påträffades i anläggningen (Schulze et al. 1984:55, 81). 
 
Anläggning 86, kvinna: A86 bestod av en hällkista orienterad i nordnordväst-sydsydostlig 
riktning. Kistans yttre mätte 1,4 m i längd och 0,6 m i bredd medan de inre måtten var 1,35 x 
0,35 m. Djupet var 0,4 m. Kistan var uppbyggd av kantställda kalkhällar på långsidorna samt 
på den norra kortsidan. Gavelhäll saknades på den södra kortsidan. Den södra delen av kistan 
var täckt av en häll och i norr fanns rester av mindre hällar. Bottenhällar saknades. Inget 
gravgods påträffades och anläggningen uppvisade inga spår av plundring. Det humana 
skelettmaterialet bestod av ett mindre välbevarat skelett som låg på rygg med huvudet i norr. 
Individen i A86 kunde könsbedömas som kvinna, med stöd av delar av kraniet. I fält hade 
graven tolkats som en barngrav, men genom osteologisk analys bedömdes kvinnan tillhöra 
gruppen åldersgruppen juvenilis (10-24 år). Inga djurben påträffades i anläggningen (Schulze 
et al. 1984:55-56, 81). 
 
Anläggning 89, kvinna: A89 bestod av en hällkista orienterad i nord-sydlig riktning. Kistans 
yttre mätte 2,05 i längd och 0,85 m i bredd, medan de inre måtten var 1,9 x 0,6 m. Djupet var 
0,4 m. Kistan var uppbyggd av röda kalkstenar. Anläggningen var mycket välbyggd och 
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konstruktionen utgjordes av hällar på kort- och långsidorna. Botten bestod av tre röda 
kalkstenar och kistan var täckt av fragmenterade täckhällar. Anläggningen var plundrad. 
Fynden utgjordes av en halv hartstätningsring (7 st fragment) samt 1 st eneggad järnkniv. 
Fyllningen i kistan var omrörd, men skelettet låg orört på rygg med huvudet i norr. En röd 
kalksten, 0,65 x 0,45, täckte lårpartiet. Individen i A89 kunde könsbedömas som kvinna, med 
stöd av bäckenbenet. Inga djurben påträffades i anläggningen (Schulze et al. 1984:56-57, 82). 
 
Anläggning 91, man: A91 bestod av en hällkista orienterad i nordnordväst-sydsydostlig 
riktning. Hällkistan låg i ett något isolerat läge på den västra sidan av gravfältet, tillsammans 
med A25. Kistans yttre mätte 2,4 m i längd och 1,1 m i bredd, medan de inre måtten var 2,05 
x 0,55 m. Djupet var 0,6 m. Kistan var uppbyggd av kraftiga kalkstenshällar, av vilka de 
flesta var röda. Konstruktionen bestod av hällar på kort- och långsidorna. Bottenhällar 
saknades. Södra delen av kistan var täckt av en täckhäll och den norra delen täcktes av 
fragmenterade kalkstenar. Kistan var omrörd och plundrad. Fynden utgjordes av 3 st 
fragment av en hartstätningsring, 1 st vit förmodad flintskrapa samt 2 st fragment av en 
djurtand. Det humana skelettmaterialet utgjordes av ett skelett som var helt omrört efter 
plundringen. Delar av skelettet saknades och det gick inte att avgöra ifall skelettets huvud 
legat i norr eller syd. Individen i A91 könsbedömdes som man, med stöd av halskotan. 
Förutom djurtanden fanns inget spår av djurben i anläggningen (Schulze et al. 1984:57, 82). 
 
Anläggning 99, man: A99 bestod av en hällkista orienterad i nord-sydlig riktning. A99 utgör 
tillsammans med A100 och A101 en gruppering av hällkistor som ligger parallellt på rad med 
endast en halvmeters avstånd mellan varandra. Hällkistans yttre mätte 1,95 m i längd och 
0,75 m i bredd, medan de inre måtten var 1,65 x 0,5 m. Djupet var 0,35 m. Kistan var 
uppbyggd av kantställda grå kalkstenar. Konstruktionen bestod av hällar på kort- och 
långsidorna samt av ett dubbelt lager täckhällar. Bottenhällar saknades. Kistan har troligtvis 
inte blivit plundrad. Fynden utgjordes av 23 st fragment av en hartstätningsring, 6 st små 
järnfragment samt 1 st krumkniv av järn. Det humana skelettmaterialet bestod av ett illa 
bevarat skelett som låg på rygg med huvudet i norr. Individen i A99 könsbedömdes som man, 
med stöd av bäckenbenet. I detta fall är dock den osteologiska analysen aningen osäker, 
vilket är intressant eftersom krumknivar brukar ligga i kvinnogravar under romersk järnålder 
på Öland (Hagberg 1967b:115ff, Räf 2001:30ff). Inga djurben påträffades i anläggningen 
(Schulze et al. 1984:58-59, 82). 
 
Anläggning 100, icke könsbedömd: A100 bestod av en hällkista orienterad i nordnordväst-
sydsydostlig riktning. A100 ingår i gruppen av parallella kistor tillsammans med A99 och 
A101. Hällkistans yttre mätte 1,75 m i längd och 0,8 m i bredd, medan de inre måtten var 
1,52 x 0,5 m. Djupet anges ej i grävrapporten. Kistan var uppbyggd av kalkstenshällar på 
kort- och långsidorna samt av bottenhällar. Den västra långsidan var skadad och där kvarstod 
endast en häll i norr. Kistan var i den norra delen täckt av sönderslagna kalkstenshällar i flera 
lager medan täckhällar saknades i den södra delen. Kistan var plundrad och omrörd. Fynden 
bestod av 40 st fragment av en hartstätningsring samt av 1 st fragment av en eneggad 
järnkniv. Det humana skelettmaterialet bestod av skelettdelar spridda i hela kistan. Individen 
i A100 kunde inte könsbedömas. Skelettdelar från ett får låg i graven (Schulze et al. 1984:59, 
82-83). 
 
Anläggning 101, icke könsbedömd: A101 bestod av en hällkista orienterad i nordnordväst-
sydsydostlig riktning. A101 ingår i gruppen av parallella kistor tillsammans med A99 och 
A100. Hällkistans yttre mätte 1,8 m i längd och 0,7 m i bredd, medan de inre måtten var 1,65 
x 0,5 m. Djupet var 0,4 m. Kistan var uppbyggd av kalkstenshällar på kort- och långsidorna 
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samt av täckhällar. Täckhällarna var spruckna och insjunkna mot kistans mitt. Bottenhällar 
saknades. Inget gravgods påträffades i anläggningen, som inte uppvisade några spår av att ha 
blivit plundrad. Det humana skelettmaterialet bestod av ett skelett som låg på rygg med 
huvudet i norr. Individen i A101 kunde inte könsbedömas. En mängd grodben påträffades 
omedelbart under kistans täckhällar, men dessa tillvaratogs ej. Förutom dessa ben fanns inget 
annat benmaterial från djur i anläggningen (Schulze et al. 1984:59, 61, 83). 
 
5.4 Det analyserade humanmaterialet 
Analyser av ett exemplar av den första, av den andra och av den tredje permanenta molaren 
samt av ett benelement har utförts på 12 individer. Fem av dessa individer är osteologiskt 
könsbedömda som män, fyra som kvinnor och de resterande tre är av okänd könstillhörighet. 
I ett fall, en osteologiskt könsbedömd man, var endast den andra och den tredje molaren 
tillgängliga för analys, och i ett annat fall, en osteologiskt könsbedömd kvinna, var endast 
den första och den andra molaren tillgängliga. Hos dessa två individer har alltså endast två 
tänder samt ett benelement analyserats. I resterande fall fanns inte både tänder och 
benelement tillgängliga. I dessa fall har endast benelementen analyserats, förutom när det 
gäller A91, där två tänder har använts. Petra Molnar, universitetsadjunkt och doktorand vid 
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL) vid Stockholms universitet, hjälpte till vid 
urval och identifikation av olika ben- och tandtyper inför skrivandet av denna uppsats. De 
olika tand- och bentyper som har analyserats presenteras i tabellerna 3-5.  
 
Tabell 3: De analyserade skelettelementen hos 
männen. 
Anl. # Lab. # Bentyp/tandtyp 
A2 BJÄ 40 Underkäke 
A2 BJÄ 41 M2 dxt 
A2 BJÄ 42 M3 (ej sidobedömd) 
A8 BJÄ 05 Underkäke 
A8 BJÄ 06 M1 dxt 
A8 BJÄ 07 M2 dxt 
A8 BJÄ 08 M3 dxt 
A8 BJÄ 44 Underkäke (omprov) 
A8 BJÄ 64 Hjässben 
A27 BJÄ 29 Underkäke 
A27 BJÄ 30 M1 sin 
A27 BJÄ 31 M2 ? sin 
A27 BJÄ 32 M3 ? dxt 
A38 BJÄ 13 Underkäke 
A38 BJÄ 14 M1 dxt 
A38 BJÄ 15 M2 dxt 
A38 BJÄ 16 M3 dxt 
A39 BJÄ 20 Underkäke 
A39 BJÄ 21 M1 dxt 
A39 BJÄ 22 M2 dxt 
A39 BJÄ 23 M3 sin 
A85 BJÄ 28 Underkäke 
A85 BJÄ 37 M1 sin 
A85 BJÄ 38 M2 sin 
A85 BJÄ 39 M3 sin 
A91 BJÄ 62 Tand 
A91 BJÄ 63 Tand 
A99 BJÄ 46 Vadben  

Förklaring av förkortningar: M1 = första molaren  
i överkäken, M1 = första molaren i underkäken osv.  
Dxt = höger, sin = vänster. 

Tabell 4: De analyserade skelettelementen hos  
kvinnorna. 
Anl. # Lab. # Bentyp/tandtyp 
A25 BJÄ 45 Strålben 
A40 BJÄ 09 Underkäke 
A40 BJÄ 10 M1 sin 
A40 BJÄ 11 M2 sin 
A40 BJÄ 12 M3 sin 
A72 BJÄ 01 Underkäke 
A72 BJÄ 02 M2 dxt 
A72 BJÄ 03 M1 sin 
A72 BJÄ 04 M3 dxt 
A77 BJÄ 17 Underkäke 
A77 BJÄ 18 M1 sin 
A77 BJÄ 19 M2 sin 
A86 BJÄ 24 Underkäke 
A86 BJÄ 25 M1 sin 
A86 BJÄ 26 M2 sin 
A86 BJÄ 27 M3 sin 
A89 BJÄ 33 Lårben dxt 
A89 BJÄ 34 M1 dxt 
A89 BJÄ 35 M2 dxt 
A89 BJÄ 36 M3 sin 

Förklaring av förkortningar: M1 = första molaren i  
överkäken, M1 = första molaren i underkäken osv.  
Dxt = höger, sin = vänster. 
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5.4 Det analyserade djurmaterialet  
Som referensmaterial har delar av det 
djurbensmaterial som hittades i hällkistorna 
analyserats, med avseende på kol- och 
kväveisotoper. Material från djurben bör analyseras 
för att bilda en bakgrund mot vilken resultatet från 
analyserna av humanmaterialet kan jämföras. 
Djurbensmaterialet inkluderar en hästtand, en tand 
från ett växtätande däggdjur samt ben ifrån 
groda/padda. Fler djur än dessa har medföljt 
människorna i gravarna på gravfältet i Bjärby, t ex 
gris och katt, men tyvärr var dessa ben inte 
tillgängliga för analys. Djurmaterialet har analyserats 
av Hanna Olofsson, student vid AFL 2005-06. Ett 
litet fiskbensmaterial, tre torskar från det vikingatida 
Fröjel på Gotland, har analyserats av Malte Fridén, 
student vid AFL 2005-06. Eftersom 
djurbenstmaterialet från Öland är mycket litet har 
dessa torskar inkluderats i analysen för att öka 
förståelsen för de marina näringskedjorna 

 
6 Resultat 
 
Totalt togs 64 prov från olika tand- och bentyper, alla ifrån humanmaterial. Av dessa 
misslyckades två prov redan under extraktionsstadiet eftersom den erhållna mängden 
kollagen, 0,43 mg för BJÄ 05 samt 0,0 mg för BJÄ 48, underskred den mängd (0,5 mg) som 
behövs för att provet ska kunna analyseras med hjälp av en masspektrometer. Efter 
masspektrometeranalysen uteslöts ytterligare tre prov ur denna studie, BJÄ 12, BJÄ 44 samt 
BJÄ 60, eftersom de uppvisade en C/N kvot som låg utanför det intervall, 2,9-3,6, som tyder 
på välbevarat kollagen (DeNiro 1985). Två av de uteslutna proven, BJÄ 05 och BJÄ 44, 
härstammar från underkäken på samma individ, A8. Ett av de uteslutna proven, BJÄ 60, 
härstammar från en av de individer som representerades av ett enda benelement. Denna 
individ, A37, har därför helt uteslutits ur undersökningen. De resterande 59 proven 
representerar således 20 individer, av vilka 6 st är kvinnor, 8 st är män och de resterande inte 
är könsbedömda. Isotopdata för alla prov presenteras i tabell 6. 
 
Medelvärdet och standardavvikelsen för hela populationen med alla ben och tänder 
inräknade, förutom A91 vars två tänder jag inte har kunnat gruppera, ligger för δ13C på -19,9 
± 0,4 ‰ och för δ15N på 12,9 ± 1,2 ‰. δ13C-värdena ligger mycket samlade för hela 
populationen medan δ15N-värdena varierar något, vilket märks genom den högre 
standardavvikelsen för kvävet. Inom populationen finns en så kallad outlier, det vill säga en 
individ vars isotopvärden skiljer sig markant från resterande individer. A38, en man, uppvisar 
δ15N-värden för ben och tänder som alla ligger över δ15N=15 ‰. De övriga individernas 
δ15N-värden ligger alla under δ15N=15 ‰. Ifall A38 utesluts ligger medelvärdena för δ13C på 
-19,9 ± 0,4 ‰ och för δ15N på 12,6 ± 1,0 ‰. Medelvärde och standardavvikelse har även 
räknats ut för män, kvinnor och icke könsbedömda individer, samt för de olika tandtyperna 
och benen. Tänderna och benen har vidare delats in efter kön, så att ett medelvärde har 
erhållits för exempelvis M1 hos kvinnor eller M3 hos män. Olika medelvärden och 
standardavvikelser presenteras i tabellerna 7-12. 
 

Tabell 5: De analyserade skelettelementen hos de  
icke könsbedömda individerna. 
Anl. # Lab. # Bentyp/tandtyp 
A10 BJÄ 58 Lårben 
A35 BJÄ 54 Lårben sin 
A35 BJÄ 55 M1 dxt 
A35 BJÄ 56 M2 dxt 
A35 BJÄ 57 M3 (ej sidobedömd) 
A36 BJÄ 59 Överarm 
A37 BJÄ 60 Överarm 
A41 BJÄ 61 Lårben sin 
A100 BJÄ 43 Överarm 
A100 BJÄ 47 M1 dxt 
A100 BJÄ 48 M3 (ej sidobedömd) 
A100 BJÄ 49 M2 dxt 
A101 BJÄ 50 Hjässben 
A101 BJÄ 51 M1 dxt 
A101 BJÄ 52 M2 dxt 
A101 BJÄ 53 M3 dxt 

Förklaring av förkortningar: M1 = första molaren i 
överkäken, M1 = första molaren i underkäken osv.  
Dxt = höger, sin = vänster. 
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Tabell 6: Resultat av kollagenextraktion och isotopanalys. 
gravnr / 
individ 

lab# element benpulver 
(mg) 

kollagen 
(mg) 

kollagen  
(%) 

δ13C (‰) δ15N (‰) % C % N C/N 

A2 BJÄ 40 Underkäke 149,4 5,2 3,5 -20,4 11,5 42,4 15,3 3,2 
A2 BJÄ 41 M2 dxt (över) 51,9 2,2 4,2 -19,8 11,4 39,6 14,0 3,3 
A2 BJÄ 42 M3 (över) 60,8 1,7 2,8 -19,8 11,6 40,5 14,4 3,3 
A8 *1 BJÄ 05 Underkäke 80,5 0,4 0,5      
A8 BJÄ 06 M1 dxt (över) 54,2 0,7 1,4 -19,4 12,0 34,4 11,5 3,5 
A8 BJÄ 08 M3 dxt (över) 54,5 2,3 4,1 -19,3 12,8 42,8 14,8 3,4 
A8 *2 BJÄ 44 Underkäke (omprov) 124,7 0,6 0,4 -19,9 12,0 30,7 9,7 3,7 
A8 BJÄ 64 Hjässben 138,6 2,3 1,6 -19,5 12,4 41,9 14,8 3,3 
A8 BJÄ 07 M2 dxt (över) 54,4 1,9 3,5 -19,3 12,5 41,8 14,5 3,4 
A10 BJÄ 58 Lårben 128,4 7,8 6,1 -19,9 11,2 42,4 14,9 3,3 
A25 BJÄ 45 Strålben 70 1,7 2,4 -19,4 13,0 41,0 14,3 3,3 
A27 BJÄ 29 Underkäke 106,0 3,4 3,2 -19,8 13,1 41,8 15,1 3,2 
A27 BJÄ 30 M1 sin (under) 51,1 1,7 3,3 -19,8 12,1 41,3 14,1 3,4 
A27 BJÄ 31 M2? sin (under) 60,2 2,3 3,8 -19,6 12,6 41,5 14,7 3,3 
A27 BJÄ 32 M3? dxt (under) 54,9 1,9 3,4 -19,7 13,4 39,2 13,8 3,3 
A35 BJÄ 54 Lårben sin 79,3 4,6 5,8 -19,5 13,6 41,1 14,4 3,3 
A35 BJÄ 55 M1 dxt (under) 61,2 1,9 3,0 -19,8 12,2 42,2 14,4 3,4 
A35 BJÄ 56 M2 dxt (under) 66,4 3,4 5,1 -19,9 13,1 42,2 14,7 3,4 
A35 BJÄ 57 M3 dxt?/sin?(över) 72,1 3,6 5,0 -19,9 13,6 40,6 14,0 3,4 
A36 BJÄ 59 Överarm 58,7 3,7 6,2 -20,0 13,2 41,5 14,5 3,4 
A37 *2 BJÄ 60 Överarm 90,2 0,5 0,6 -20,1 13,5 31,7 9,8 3,8 
A38 BJÄ 13 Underkäke 110,1 5,9 5,3 -20,9 15,3 44,3 15,5 3,3 
A38 BJÄ 14 M1 dxt (under) 59,7 1,8 3,1 -19,8 15,9 42,9 14,7 3,4 
A38 BJÄ 15 M2 dxt (under) 52,7 2,0 3,8 -19,9 16,1 41,7 14,1 3,5 
A38 BJÄ 16 M3 dxt (under) 49,3 1,9 3,9 -19,8 15,4 43,0 14,8 3,4 
A39 BJÄ 20 Underkäke 91,5 5,1 5,6 -19,8 11,5 42,7 14,9 3,3 
A39 BJÄ 21 M1 dxt (under) 49,4 2,3 4,7 -20,2 11,4 41,9 14,6 3,4 
A39 BJÄ 22 M2 dxt (under) 49,9 2,1 4,2 -20,0 12,3 40,6 14,5 3,3 
A39 BJÄ 23 M3 sin (under) 56,2 1,9 3,4 -19,6 11,7 40,3 14,4 3,3 
A40 BJÄ 09 Underkäke 97,4 2,9 3,0 -20,2 13,7 40,5 14,2 3,3 
A40 BJÄ 10 M1 sin (över) 74,4 2,2 2,9 -19,7 14,8 43,1 15,3 3,3 
A40 BJÄ 11 M2 sin (över) 79,3 2,8 3,6 -19,6 14,1 42,5 14,7 3,4 
A40 *2 BJÄ 12 M3 sin (över) 51,5 0,6 1,2 -20,3 14,0 28,5 8,7 3,9 
A41 BJÄ 61 Lårben sin 88,9 2,3 2,6 -21,5 13,4 42,1 14,7 3,4 
A72 BJÄ 01 Underkäke 78,8 2,6 3,2 -20,3 13,4 33,2 11,2 3,5 
A72 BJÄ 02 M2 dxt (över) 70,3 2,8 4,0 -20,3 13,9 43,7 15,3 3,4 
A72 BJÄ 03 M1sin (över) 71,5 3,0 4,1 -20,4 13,1 44,3 15,6 3,3 
A72 BJÄ 04 M3 dxt (över) 70,4 3,5 4,9 -20,6 13,6 42,7 14,6 3,4 
A77 BJÄ 17 Underkäke 79,9 5,1 6,3 -19,5 12,5 41,6 15,3 3,2 
A77 BJÄ 18 M1 sin (över) 70,5 3,8 5,3 -19,5 12,8 42,1 14,7 3,3 
A77 BJÄ 19 M2 sin (över) 61,0 2,8 4,6 -19,3 12,5 42,0 14,6 3,7 
A85 BJÄ 28 Underkäke 100,5 1,1 1,1 -19,9 13,4 39,5 13,4 3,5 
A85 BJÄ 37 M1 sin (över) 63,6 0,8 1,3 -19,8 12,0 34,7 12,1 3,3 
A85 BJÄ 38 M2 sin (över) 67,7 1,7 2,5 -20,2 11,5 37,4 13,0 3,4 
A85 BJÄ 39 M3 sin (över) 54,9 4,1 7,5 -19,7 11,6 41,2 14,9 3,2 
A86 BJÄ 24 Underkäke 152,3 9,4 6,2 -20,1 13,3 41,9 15,1 3,2 
A86 BJÄ 25 M1 sin (under) 54,3 1,7 3,1 -20,2 13,8 38,7 13,4 3,4 
A86 BJÄ 26 M2 sin (under) 57,1 3,2 5,6 -20,1 13,4 40,9 14,6 3,3 
A86 BJÄ 27 M3 sin (under) 50,6 2,1 4,0 -20,2 13,5 38,1 13,6 3,3 
A89 BJÄ 33 Lårben dxt 104,9 3,6 3,4 -19,6 13,6 42,9 15,5 3,2 
A89 BJÄ 34 M1 dxt (under) 54,8 1,1 2,0 -19,9 12,4 40,2 14,2 3,3 
A89 BJÄ 35 M2 dxt (över) 60,6 1,5 2,5 -19,8 13,3 41,5 14,3 3,4 
A89 BJÄ 36 M3 sin (under) 57,6 3,0 5,1 -19,6 13,5 41,5 14,7 3,3 
A91 BJÄ 62 Tand 48,3 1,2 2,6 -20,1 12,4 42,1 13,8 3,6 
A91 BJÄ 63 Tand 34,5 1,1 3,1 -19,9 12,7 40,1 13,4 3,5 
A99 BJÄ 46 Vadben 118,7 4,9 4,1 -19,6 11,5 44,3 15,6 3,3 
A100 BJÄ 43 Överarm 154,7 1,1 0,7 -19,7 11,6 36,0 11,8 3,6 
A100 BJÄ 47 M1 dxt (över) 61,0 2,9 4,7 -19,6 10,3 42,6 14,8 3,4 
A100 *1 BJÄ 48* M3 dxt?/sin? (under) 58,3 0 0,0      
A100 BJÄ 49 M2 dxt (under) 65,3 3,9 5,9 -19,5 10,6 41,9 14,7 3,3 
A101 BJÄ 50 Hjässben 133,5 3,2 2,4 -19,8 13,3 42,0 14,5 3,4 
A101 BJÄ 51 M1 dxt (över) 73,5 2,9 4,0 -19,8 12,4 42,9 15,0 3,3 
A101 BJÄ 52 M2 dxt (under) 60,5 2,1 3,5 -19,7 12,4 41,9 14,7 3,3 
A101 BJÄ 53 M3 dxt (under) 55,2 1,6 3,0 -19,9 13,4 39,3 13,4 3,4 
Förklaring av förkortningar och tecken: *1 Utesluten pga låg kollagenhalt, *2 utesluten pga C/N kvot, dxt = höger, sin = 
vänster, (över) = från överkäken, (under) = från underkäken. 
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Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser för ben och tänder oavsett könstillhörighet. A91 har uteslutits. 
 δ13C δ15N 
Tandtyp/ben, 
antal 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

M1, 13 st -19,8 0,3 12,7 1,4 
M2, 14 st -19,8 0,3 12,8 1,3 
M3, 12 st -19,9 0,3 13,2 1,1 
Ben, 19 st -19,9 0,4 12,9 1,0 
 
Tabell 8. Medelvärden och standardavvikelser för ben och tänder oavsett könstillhörighet. A91 samt outliern A38 har 
uteslutits. 
 δ13C δ15N 
Tandtyp/ben, 
antal 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

M1, 12 st -19,9 0,3 12,4 1,1 
M2, 13 st -19,8 0,3 12,6 1,0 
M3, 11 st -19,9 0,4 13,0 0,9 
Ben, 18 st -19,9 0,3 12,7 0,9 
 
Tabell 9. Medelvärden och standardavvikelser för ben och tänder hos kvinnor. 
 δ13C δ15N 
Tandtyp/ben, 
antal 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

M1, 5 st -20,0 0,4 13,4 1,0 
M2, 5 st -19,8 0,4 13,5 0,6 
M3, 4 st -20,2 0,4 13,7 0,2 
Ben, 6 st -19,9 0,4 13,2 0,4 
 
Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelser för ben och tänder hos män. A91 har uteslutits. 
 δ13C δ15N 
Tandtyp/ben, 
antal 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

M1, 5 st -19,8 0,3 12,7 1,8 
M2, 6 st -19,8 0,3 12,7 1,7 
M3, 6 st -19,7 0,2 12,7 1,5 
Ben, 7 st -20,0 0,5 12,7 1,4 
 
Tabell 11. Medelvärden och standardavvikelser för ben och tänder hos män. A91 samt outliern A38 har uteslutits. 
 δ13C δ15N 
Tandtyp/ben, 
antal 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

M1, 4 st -19,8 0,3 11,9 0,3 
M2, 5 st -19,8 0,3 12,1 0,6 
M3, 5 st -19,6 0,2 12,2 0,8 
Ben, 6 st -19,8 0,3 12,2 0,8 
 
Tabell 12. Medelvärden och standardavvikelser för ben och tänder hos icke könsbedömda individer.  
 δ13C δ15N 
Tandtyp/ben, 
antal 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

M1, 3 st -19,7 0,1 11,6 1,2 
M2, 3 st -19,7 0,2 12,0 1,3 
M3, 2 st -19,9 0,0 13,5 0,2 
Ben, 6 st -20,1 0,7 12,7 1,1 
 
7 Diskussion och slutsatser 
 
7.1 Kostens ursprung  
De låga δ13C-värdena, medelvärdet för alla analyserade tänder och ben (förutom A91 som har 
uteslutits) är -19,9 ± 0,4 ‰, tyder på att det marina inslaget i kosten hos de individer som har 
gravlagts i Bjärby har varit mycket begränsat. De två djurtänder som har analyserats, en 
hästtand och en tand som härstammar från en herbivor av obestämd art, uppvisar δ13C-värden 
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på -22,1 respektive -20,6. Dessa två djur bör uteslutande ha livnärt sig på landbaserad föda. 
Eftersom medelvärdet för δ13C inom den humana populationen ligger på en högre nivå än 
värdena för de två växtätarna, så kan man dra slutsatsen att människorna har fått en viss del 
av sitt protein från havet. δ13C-värdena ligger mycket samlade inom populationen, med en 
standardavvikelse på endast 0,4 ‰. Denna låga standardavvikelse tyder på att individerna har 
ätit en kost som till största del har samma ursprung. 
 
δ15N-värdena inom populationen är mycket höga, med ett medelvärde som för alla ben och 
tänder (förutom A91 som har uteslutits) ligger på 12,9 ± 1,2 ‰. Höga δ15N-värden tyder 
generellt sett på att dieten har haft ett marint ursprung, eftersom näringskedjorna är längre i 
havet än på land. I detta fall motsäger dock de låga δ13C-värdena en sådan tolkning, eftersom 
dessa värden tyder på ett högt intag av terrestriskt protein. En tänkbar förklaring till det något 
motsägelsefulla resultatet från analysen av kol- och kväveisotoperna skulle kunna vara att en 
betydande del av kosten har utgjorts av insjöfisk. Insjöfisk som t ex abborre och gädda kan ha 
mycket varierande δ13C-värden då de lever i både söt- och bräckvatten (Nilsson & Smedman 
1994:44f, 68f). Gäddor kan t ex uppvisa så pass olika δ13C-värden som -23,6 och -10,9 ‰, 
medan δ15N-värdena ligger runt 11,0 ‰ (Eriksson 2003:11f, Eriksson & Zagorska 2003:164). 
Abborre och gädda har både under förhistorisk och under historisk tid funnits tillgängliga i 
vattnet utanför Öland, varför en konsumtion av dessa kan vara en förklaring till de höga δ15N-
värdena hos populationen i Bjärby.  
 
En annan förklaring till de höga δ15N-värdena kan vara att kött ifrån unga djur som ännu diar 
har ingått i kosten. Unga diande djur ligger på en högre trofinivå än vuxna djurindivider på 
grund av amningseffekten. I material från Bornholm i Danmark, där bebyggelsen från 
romersk järnålder påminner om den öländska, har man kunnat se att de flesta av 
boskapsdjuren slaktades vid 6-10 månaders ålder (Burenhult1999:224, 238). Ifall detta 
slaktmönster även gällde för Öland, skulle detta kunna innebära att en betydande del av 
proteinet i människornas kost härstammade från diande djur, eftersom kalvar generellt sett 
slutar dia vid en ålder av sex månader (http://animaldiversity.ummz.umich. edu/site/accounts/ 
information/Bos_taurus.html). Kalvens amningstid kan dock variera en hel del, beroende på 
praktiska och kulturella preferenser inom lantbruket. Förutom unga diande djur har även svin 
ofta ett högre δ15N-värde än andra boskapsdjur. Detta beror på att svin ofta konsumerar rester 
från människans måltider vilket innebär att svinen inkluderar protein från en hög trofinivå i 
sin kost. Ulf Kalmö har analyserat ett svinben från järnålder i Vendel med avseende på 
stabila kol- och kväveisotoper, och denna analys gav ett högt δ15N-värde för svinet på 12,2 ‰ 
(Kalmö 2002:25). Spädgrisar som ännu diar sin mor har således ofta de högsta δ15N-värdena 
av alla domesticerade djur. En blandad kost bestående av insjöfisk samt av kött från djur som 
ligger på en hög nivå i näringskedjan skulle kunna ge upphov till sådana δ15N-värden som 
syns i det analyserade materialet från Bjärby. 
 
Förutom konsumtion av insjöfisk och/eller av kött från ungdjur eller svin kommer ytterligare 
två förklaringsmodeller för de låga δ13C- och höga δ15N-värden som uppmättes i 
populationen från Bjärby att redogöras för. Dessa två modeller kan ses som långsökta men 
trots detta anser jag att de förtjänar att behandlas i diskussionen. Den första 
förklaringsmodellen är möjligheten att individerna som gravlagts på gravfältet i Bjärby har 
ätit grodor. De ben från grodor som upphittades i ett antal av hällkistorna, och av vilka tre 
stycken analyserades av Hanna Olofsson, gav δ13C-värden mellan -20,1 och -20,5 ‰ och 
δ15N-värden mellan 9,1 och 12,4 ‰. Huruvida benen hamnat i gravarna av en slump eller om 
de var avsiktligt nedlagda har inte gått att svara på inom ramarna för denna uppsats. Man bör 
även hålla i åtanke att ben som har nedlagts i en grav ej med nödvändighet deponerats i form 
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av matoffer. Erika Räf har diskuterat kring deponeringar av djurben i gravar från romersk 
järnålder på Öland, och har tillskrivit djurbenen olika roller, bland annat som släktdjur, 
väktare, matoffer och hjälpare (Räf 2001b:16ff). Enligt Räf kan groddjur och andra amfibier 
räknas in i gruppen hjälpare eftersom de kan röra sig mellan olika element, vilket i sin tur 
fungerar som en metafor för att röra sig mellan olika världar. En hjälpare ledsagar människan 
från de levandes värld till de dödas. Ifall man betänker denna möjliga roll för grodorna om de 
faktiskt deponerades avsiktligt, så framstår tolkningen enligt vilken de har fungerat som mat 
mindre trolig trots att grodornas δ13C- och δ15N-värden inte utesluter en sådan teori. Enligt 
den andra förklaringsmodellen kan rovfågel, kanske i första hand fåglar som livnär sig på fisk 
såsom fiskgjusen, ha ingått i kosten. Ett inslag av rovfågel i människornas diet skulle kunna 
förklara de höga δ15N-värdena eftersom dessa fåglar befinner sig på en hög nivå i 
näringskedjan. Inget material som indikerar att så har varit fallet, såsom ben från fågel, har 
dock upphittats vid gravfältet i Bjärby. 
 
δ13C- och δ15N-värdena hos populationen från gravfältet i Bjärby tyder på att spannmål 
endast har utgjort ett obetydligt inslag i kosten. Detta eftersom δ15N-värdena inom 
populationen är mycket höga. En källkritisk aspekt som här bör nämnas är dock det faktum 
att växters generellt sett låga proteininnehåll kan bidra till att uppskattningen av inslaget av 
växtbaserat protein i kosten underskattas till förmån för animaliskt protein. 
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Figur 7. δ13C- och δ15N-värden från analyserna av vuxna individer från gravfältet i Bjärby. Alla analyserade ben och tänder 
är inkluderade i diagrammet. Djurben analyserade av Hanna Olofsson samt torskben analyserade av Malte Fridén har också 
inkluderats. 
 
7.2 Åkerbruk, djurhållning och fiske 
Resultaten från isotopanalysen av materialet från Bjärby tyder på att åkerbruket, odlingen av 
spannmål, var av underordnad betydelse inom den öländska hushållningen under äldre 
romersk järnålder. Fisket, t ex fisket av gädda och abborre, verkar ha spelat en desto större 
roll i samhället. Gäddor kan t ex fiskas med hjälp av nät, ryssja och långrev. Gäddan är en 
kallvattensfisk och under sommaren söker den sig ofta till djupare vatten för att undgå höga 
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vattentemperaturer. Under svala kvällar vandrar sig dock gäddor ofta in på grundare och 
varmare vatten under bytesjakten. Abborren fiskas främst med hjälp av nät, ryssjor och 
mjärdar. Abborren är till skillnad från gäddan en varmvattensfisk som under sommaren håller 
till i grundare vatten nära strandområden medan den under vintermånaderna söker sig ut till 
djupare vatten där värmen kan bevaras (Nilsson & Smedman 1994:44f, 68f). Man kan på 
goda grunder anta att fisket av dessa två arter har utgjort en bas för hushållningen i området 
kring Bjärby, speciellt då δ13C- och δ15N-värdena hos den mänskliga populationen tas i 
beaktande. 
 
Djurhållningen kan även på goda grunder antas ha spelat en mycket stor roll inom 
hushållningen på Öland under äldre romersk järnålder. Det naturliga landskapet med de stora 
ytorna av potentiell betesmark, stensträngssystemen som är ett så vanligt inslag i den 
öländska landskapsbilden samt fynden av skinnredskap i framförallt kvinnogravar tyder alla 
på att djurhållningen på Öland har varit av största vikt för befolkningen under järnåldern. 
Resultaten från analyserna av stabila kol- och kväveisotoper som utfördes inom ramarna för 
denna uppsats pekar även de mot att så har varit fallet. De mycket höga δ15N-värdena tyder 
på en stor konsumtion av kött, och då speciellt kött från unga diande djur eller svin. 
 
7.3 Skillnader mellan männens och kvinnornas diet 
En tydlig skillnad mellan männens och kvinnornas diet har kunnat utläsas ur analysresultaten 
(figur 8). Den mest markanta skillnaden ligger i δ15N-värdena, där kvinnornas värden 
generellt ligger på en högre nivå än männens. Medelvärdena för alla tandsorter samt för 
benen är högre hos kvinnorna än hos männen (se tabell 9-11 för medelvärden och 
standardavvikelser). Skillnaden i δ15N-värden mellan kvinnor och män kan skönjas med 
blotta ögat i figur 8, men skillnaden har även visats vara statistiskt signifikant. För att 
säkerställa den statistiska signifikansen utfördes ett t-test för oberoende variabler med hjälp 
av statistikprogrammet Statistica. Tabell 13 visar den statistiska signifikansen mellan männen 
och kvinnornas diet under de olika delarna av livet som representeras av M1, M2, M3 och 
benelementet. Den statistiska signifikansen gäller dock endast om A38 inte tas med i 
beräkningarna av medelvärde och standardavvikelse. Jag anser att ett exkluderande av 
mannen som gravlagts i anläggning 38 är befogat, eftersom δ15N-värdena hos denne man 
kraftigt avviker från δ15N-värdena hos den resterande populationen. I figur 8 syns A38 
mycket tydligt. De fyra översta punkterna i diagrammet representerar denne individ. 
 
En skillnad kan också skönjas i δ13C-värdena, då kvinnornas värden är aningen lägre än 
männens. Denna skillnad är mycket liten och som mest markant gällande den tredje molaren 
där skillnaden även har visats vara statistiskt signifikant. 
 
Tabell 13. T-testet visar den statistiska signifikansen i skillnaden mellan männens och kvinnornas diet under olika åldrar. 
Ifall p=<0,05 så föreligger statistisk signifikans. Värden som är statistiskt signifikanta är skrivna i fet stil. 
 Kvinnor Män    
element medelv. st.dev. n medelv. st.dev n df t p 
δ13C M1 -20,0 0,4 5 -19,8 0,3 4 7 0,6 0,541
δ13C M2 -19,8 0,4 5 -19,8 0,4 5 8 0,03 0,973
δ13C M3 -20,2 0,4 4 -19,6 0,4 5 7 2,5 0,042
δ13C Ben -19,9 0,4 6 -19,8 0,4 6 10 0,1 0,917
δ15N M1 13,4 1,0 5 11,6 0,3 4 7 -3,0 0,020
δ15N M2 13,5 0,6 5 12,1 0,6 5 8 -3,8 0,005
δ15N M3 13,7 0,2 4 12,1 0,2 5 7 -3,4 0,011
δ15N Ben 13,2 0,4 6 12,2 0,4 6 10 -2,5 0,031
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Figur 8. Ett utdrag ur tabell 7. δ13C- och δ15N-värden från analyserna av vuxna individer från gravfältet i Bjärby. 
Alla analyserade ben och tänder är inkluderade i diagrammet.  
 
En annan intressant skillnad mellan könen är att standardavvikelsen för δ15N-värdena i 
kollagenet från tänder och ben hos kvinnorna generellt sett kan sägas minska med stigande 
ålder medan standardavvikelsen för de motsvarande värdena hos männen ökar med stigande 
ålder (se tabell 9 och 11). Denna observation gäller dock bara om A38 utesluts, vilket är 
motiverat då denne individs värden är så pass avvikande från den övriga populationen. 
 
7.3.1 Skillnader i trofinivå mellan männens och kvinnornas diet 
De ovan redovisade δ13C- och δ15N-värdena tycks spegla ett genusmönster som är synligt hos 
individerna redan från tidig barndom, och som inte verkar avta med stigande ålder. Den 
största skillnaden mellan könen syns i δ15N-värdena genom hela livet samt i δ13C-värdet 
under tonårstiden. Jag kan i dagsläget se två olika tolkningsmöjligheter som skulle kunna 
förklara de högre δ15N-värdena hos kvinnorna jämfört med värdena hos männen. Enligt den 
första tolkningen skulle kvinnornas högre värden kunna tyda på att de har konsumerat mera 
insjöfisk än männen. Den andra möjligheten är att kvinnorna har ätit en kost där unga djur 
som ännu diar, alternativt svin, har utgjort ett betydande inslag tillsammans med insjöfisken. 
Den senare teorin passar väl in i Hagbergs (1967a/b) och Räfs (2001a) teorier om kvinnornas 
betydelse inom skinnhantverket. Räf menar t ex att skinnhantverket kan ha varit förknippat 
med ett symboliskt och rituellt uttryck, en transformation av det döda djuret till ett föremål av 
värde. Hon menar att det var kvinnorna som vanligtvis fick representera detta religiösa 
uttryck som även har lämnat avtryck i gravseden då kvinnor fick med sig sina skinnredskap 
vid gravläggningen. Till skillnad ifrån δ15N-värdena är δ13C-värdena för kvinnorna och 
männen rätt så lika varandra. Männens värden är aningen högre än kvinnornas, men denna 
skillnad är endast statistiskt signifikant när det gäller δ13C-värdet för den tredje molaren, som 
representerar tonårstiden. De något mera marina värdena hos männen, skulle kunna styrka 
teorin om att kvinnorna spelade en större roll inom skinnhantverket och boskapsskötseln än 
männen. I ett sådant scenario är det männen som sköter det kustnära fisket, medan kvinnorna 
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har hand om djuren. Det dagliga kostvalet kan påverkas av vilka resurser som finns 
tillgängliga i närmiljön. Ett rituellt förfarande gällande de döda djuren kan också ha inneburit 
konsumtion av djurkött ur ett symboliskt perspektiv. Utan ett större referensmaterial av 
djurben från samma plats och tid är det dock svårt att nå längre när det gäller både den 
specifika uppbyggnaden av männens och kvinnornas kost samt vilka tolkningar som kan 
göras om samhället baserat på denna. 
 
I samband med diskussionen om trofinivå bör man också notera att de mycket unga 
flickornas och pojkarnas kost inte direkt kan relateras till de vuxna kvinnornas kost. I tidigare 
undersökningar (se t ex Arvidsson 1999) har man föreslagit att unga pojkars kost bör likna 
moderns för att med stigande ålder mer och mer likna de vuxna männens, eftersom pojken 
vandrar ifrån en kvinnlig sfär till en manlig när han växer upp och ”lämnar” sin mor. Enligt 
samma teori bör flickornas kost likna sin mors redan från tidig barndom, och förbli så gott 
som oförändrad genom livet. I analyserna av materialet från gravfältet i Bjärby kan dock inga 
sådana tendenser skönjas. 
 
7.3.2 Skillnader i standardavvikelse mellan männens och kvinnornas diet 
Trots svårigheterna att rekonstruera den exakta dieten hos populationen ifrån Bjärby har 
analysresultaten klart visat att en könsbaserad skillnad mellan männens och kvinnornas diet 
troligtvis har existerat. Förutom skillnaden i trofinivå mellan kvinnorna och männen så är 
även standardavvikelsen för δ15N-värdet annorlunda mellan de två grupperna. δ15N-värdet i 
kvinnornas barndomsdiet uppvisar en större standardavvikelse än δ15N-värdet i den diet 
kvinnorna höll i vuxen ålder, och det rent motsatta förhållandet gäller för männens kost, 
förutsatt att mannen i A38 exkluderas. Medelvärdet och standardavvikelsen för den första 
molaren hos kvinnorna respektive den första molaren hos männen är δ15N 13,4 ± 1,0 
respektive 11,9 ± 0,3 ‰. Medelvärdet och standardavvikelsen för benelementet hos 
kvinnorna respektive benelementet hos männen är δ15N 13,2 ± 0,4 respektive 12,2 ± 0,8 ‰. 
Då standardavvikelsen hos en population ligger på 0,3 ‰ eller lägre betraktas populationen 
som relativt homogen i sitt kostval (Lovell et al. 1986). Lovell at al har dock endast 
undersökt detta förhållande gällande δ13C, men man kan tänka sig att förhållandet även gäller 
för δ15N. Standardavvikelser på 1,0 eller 0,8 ‰ kan således anta vara relativt höga. Dieten 
hos gruppen småflickor tycks ha varit differentierad medan dieten hos gruppen småpojkar var 
mer homogen. De vuxna kvinnorna åt i sin tur en mera homogen kost än de vuxna männen.  
 
Värdena som har presenterats ovan kan tolkas som att kvinnornas roll i samhället var mera 
statisk och förutbestämd än männens roll, eftersom männens kost har varierat mer från 
individ till individ i vuxen ålder. En annan tänkbar förklaring är att flickorna i högre 
utsträckning än männen har varit inflyttade till trakten kring Bjärby. Ifall flickorna har fötts 
på olika orter är det naturligt att deras kost skiljer sig från varandra i barndomsåren. När 
kvinnor sedan flyttar till Bjärbytrakten vid giftermål och familjebildning är det troligt att 
denna inflyttning har ägt rum i de sena tonåren. Kvinnornas tredje molar, som ju 
representerar denna ålder, är det analyserade element som uppvisar minst variation, med en 
standardavvikelse på endast 0,2 ‰. En tänkbar förklaring till den homogena dieten i denna 
ålder kan vara inflyttningen, eftersom variationen i dieten mellan de olika kvinnorna stiger 
igen vid den mer mogna ålder som benelementet representerar. Med ökande ålder kan man 
tänka sig att kvinnorna har gjort olika livsval och antagit ”yrkesroller” som skiljer sig mera 
ifrån varandra än vad deras roller gjorde när de var unga nyinflyttade kvinnor till detta 
samhälle. Nedan följer ett antal diagram som visar de uppmätta δ13C- och δ15N-värdena 
relaterade till kön, individ och ålder (figur 9-15). 
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Figur 9. δ13C-värden hos kvinnor relaterade till ålder. 
1=M1, 2=M2, 3=M3 och 4=ben.  

Figur 10. δ15N-värden hos kvinnor relaterade till ålder. 1=M1, 
2=M2, 3=M3 och 4=ben. 
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Figur 11. δ13C-värden hos icke könsbedömda individer 
relaterade till ålder. 1=M1, 2=M2, 3=M3 och 4=ben. 

Figur 12. δ15N-värden hos icke könsbedömda relaterade till ålder. 
1=M1, 2=M2, 3=M3 och 4=ben. 
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Figur 13. δ13C-värden hos män individer relaterade till ålder. 
1=M1, 2=M2, 3=M3 och 4=ben. 

Figur 14. δ15N-värden hos män relaterade till ålder. A38 
saknas i diagrammet. 1=M1, 2=M2, 3=M3 och 4=ben. 
 
7.4 Olika åldersgrupper och diet 
Inga märkbara skillnader eller likheter i 
diet mellan de olika åldersgrupperna, 
juvenilis, adultus och maturus, syns i 
resultaten från analyserna. Dock verkar det 
som att tonårstiden, representerad i 
dietanalysen av den tredje molaren, kan ha 
varit en viktig tid i livet för människorna 
som bodde i trakten kring Bjärby under 
romersk järnålder. Möjligheten att kvinnor 
giftes in i samhället vid just den åldern har 
redan diskuterats ovan. Även hos männen 
syns likheter i diet under denna tid, då 
medelvärdet för δ13C inom den manliga 
populationen stiger aningen samtidigt som 
standardavvikelsen för δ13C sjunker till 
endast 0,2 ‰. En längre tid iväg ifrån 
hemmet, kanske en resa till havs som de 
unga männen utförde gemensamt, skulle 
kunna förklara de mer homogena δ13C-
värdena under denna ålder. Samtidigt som 
standardavvikelsen för δ13C sjunker i den  

Figur 15. δ15N-värde hos A38. 1=M1, 2=M2, 3=M3 och 4=ben. 
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tredje molaren hos männen, så ökar standardavvikelsen för δ15N. Detta skulle kunna tyda på 
vissa statusskillnader hos de män som deltog i en sådan resa. 
 
7.5 Avvikande individer 
En del av de individer som har gravlagts på gravfältet i Bjärby tycks avvika från de andra 
bland annat baserat på gravens lokalisering på gravfältet, gravens uppbyggnad, förekomsten 
av djurben i graven samt förekomsten av avvikande gravgods. En del individer avviker även 
enbart dietmässigt. I detta avsnitt diskuteras kring ett antal av de avvikande individerna. 
 
De fem vuxna individer som har gravlagts på, eller i nära anslutning till, området med de 
många barngravarna på Bjärbygravfältet är A72, A77, A86, A89 (alla kvinnor) samt A85 
(man). Dietanalysen pekar inte mot några utmärkande likheter mellan de fyra kvinnornas 
diet, och inte heller mot några kraftiga skillnader mellan deras diet och dieten hos de två 
övriga kvinnorna (A25 och A40). Dieten hos mannen gravlagd i A85 avviker dock tydligt 
ifrån de övriga männen, eftersom hans δ15N-värde stiger kraftigt i vuxen ålder. Under senare 
barndom och under tonåren uppvisar A85 ett av de lägsta δ15N-värdena hos männen, men 
under vuxna år blir hans δ15N-värde det högsta hos männen (förutom outliern A38). Hans 
δ15N-värde stiger till 13,4 ‰, och det ligger således på samma nivå som de flesta kvinnors 
δ15N-värde under vuxen ålder. Ur ett genusperspektiv är detta intressant, eftersom denna man 
genom sin kost och genom lokaliseringen av graven på gravfältet verkar ha tillhört en något 
mer kvinnlig sfär under den senare delen av sitt liv. Materialet är dock för litet för att kunna 
dra några kraftiga slutsatser. 
 
A38 (man) och A40 (kvinna) skiljer sig ifrån de andra gravarna då anläggningarna består av 
kallmurade hällkistor istället för att vara uppbyggda av kantställda hällar. Dessa två 
anläggningar har ingen rumslig koppling till varandra då de ligger i olika ändar av gravfältet. 
I A38 har två personer gravlagts, en man och en kvinna. Endast mannen har analyserats. För 
närmare anläggningsbeskrivningar se tabell 2 och avsnitt 5.2. Som redan har nämnts avviker 
dieten hos mannen i A38 kraftigt från övriga individer på gravfältet. A38 ligger på en 
konstant högre δ15N-nivå än resterande individer, trots att värdet sjunker något i vuxen ålder. 
Samtidigt som δ15N-värdet sjunker hos A38, sjunker även hans δ13C-värde. δ13C-värdet hos 
A38 är i vuxen ålder det mest negativa värdet av alla uppmätta värden hos populationen. 
Detta kan tolkas som att mannen i vuxen ålder har övergått från en diet som till största del 
kan ha utgjorts av insjöfisk till en diet som har bestått av landbaserat protein från en hög 
trofinivå, t ex ungdjur eller svin. Mannens avvikande isotopvärden, tillsammans med de 
avvikande aspekterna i hans gravläggning, antyder att han har besuttit en högstatusposition i 
samhället. Kvinnan i A40 uppvisar isotopvärden vars mönster påminner om isotopvärdena 
hos A38. Hennes δ15N-värde är det högsta δ15N-värdet hos kvinnorna, och på ett liknande sätt 
som värdet sjunker hos A38 i vuxen ålder gör det även hos A40. δ13C-värdet sjunker också 
hos A40 i vuxen ålder, så att kosten tycks förändras från att ha varit något mer marin till att 
bli nästan uteslutande terrestrisk. Likheterna mellan dessa två individer som manifesteras i 
gravkonstruktionen och i dietanalysen antyder att de har tillhört en annan statusgrupp än 
övriga individer på gravfältet. Ytterligare förklaringar till likheterna kan vara att de har flyttat 
till Bjärbytrakten i vuxen ålder och att de således representerar en annan kulturinriktning. I 
framtiden vore det intressant att analysera deras DNA för att märka ett eventuellt släktskap 
mellan dessa individer. Analyser av svavelisotoper skulle i sin tur kunna visa ifall dessa två 
individer var inflyttade till Bjärby. 
 
Mannen i A99 avviker från de flesta män på Öland, då han har begravts tillsammans med en 
krumkniv. Som redan tidigare har diskuterats anses dessa knivar vara en ”kvinnlig” gravgåva, 
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som konstituerar en kvinnlig genuskonstruktion. Tyvärr representerades A99 av endast ett 
benelement vid isotopanalysen. Inga tänder fanns bevarade i materialet från utgrävningen. 
Mannens δ13C-värde var -19,6 ‰ och hans δ15N-värde var 11,5. Dessa värden avviker inte 
från övriga mäns isotopvärden, och de påminner inte om kvinnornas. Kan man då utesluta att 
krumkniven representerar ett kvinnligt genus under romersk järnålder på Öland? Mitt svar är 
nej. På fastlandet, t ex på det östgötska Fiskebygravfältet, har krumknivar även påträffats i 
mansgravar (Räf 2001a:30). Min slutsats blir således att mannen i A99 högst antagligen är 
inflyttad till Bjärby från fastlandet. Då inga tänder fanns tillgängliga för analys kan 
barndomsdieten tyvärr inte studeras. Ifall denna skulle ha sett annorlunda ut än de andra 
männens barndomsdiet skulle teorin om inflyttning ha kunnat styrkas ytterligare. 
 
A100 (icke könsbedömd) avviker från de övriga individerna eftersom hans/hennes δ15N-
värde är det allra lägsta under tidig respektive senare barndom, 10,3 respektive 10,6 ‰. 
Hans/hennes δ13C-värden hör även till de mest marina för hela populationen. δ15N-värdet hos 
A100 stiger till en nivå liknande övriga individers under vuxen ålder, vilket tyder på att 
denna individ kan ha varit inflyttad till Bjärby. Denna teori styrker även till viss del teorin om 
att individen i A99 var inflyttad, eftersom A99, A100 samt A101 ligger i en parallell rad på 
gravfältet (se avsnitt 5.3). Kan dessa tre individer ha representerat en familjeenhet, som har 
begravts tillsammans? 
 
Utöver de ovan diskuterade individerna kan även andra avvikelser i gravmaterialet hittas. 
Dessa avvikelser har dock inte kunnat knytas till avvikelser i dieten, och kommer därför inte 
att behandlas vidare. Grodbenen, som upphittades i A38, i A39 samt i A101, förtjänar dock 
en sista kommentar. Dessa grodben verkar inte, ifall de deponerades avsiktligt under romersk 
järnålder, ha varit en faktor som påverkade individernas kostval. En tidig tanke hos 
författaren var att grodbenen kunde utmärka en speciell klass av människor med religiösa 
åtaganden i samhället, någon form av schamaner. Resultaten från dietanalysen utesluter inte 
per automatik en sådan tolkning, men det finns heller ingenting i resultaten som styrker den. 
 
8 Sammanfattning 
 
Denna uppsats har behandlat de vuxna individerna ifrån gravfältet i Bjärby i Kastlösa socken 
på Öland. Anläggningarna på gravfältet består i huvudsak av hällkistor daterade till äldre 
romersk järnålder. Tänder och ben ifrån 21 individer har analyserats med avseende på stabila 
kol- och kväveisotoper, med det övergripande syftet att studera dieten hos befolkningen i 
Bjärbytrakten under äldre romersk järnålder. Uppsatsens frågeställningar kan delas in i tre 
olika grupper, där den första behandlade dietens ursprung. Var kosten i huvudsak terrestrisk, 
marin eller limnisk? Här ville jag även titta på åkerbrukets kontra djurhållningens och fiskets 
ekonomiska betydelse under romersk järnålder på Öland. Frågeställningarna i den andra 
gruppen rörde genuskonstruktioner på Öland under romersk järnålder. Skulle jag kunna hitta 
skillnader mellan männens och kvinnornas diet, och mellan dieten hos olika åldersgrupper? 
Ifall sådana skillnader existerade ville jag hitta en samhällsmässig förklaring till deras 
uppkomst.  Frågeställningarna i den tredje gruppen rörde individer som avvek från de andra 
när man studerade deras gravläggningar. Skulle man kunna hitta skillnader i dieten mellan 
dessa individer och de individer som inte utmärkte sig speciellt i materialet? 
 
Den laborativa metod som användes var benkemiska analyser av stabila kol- och 
kväveisotoper, där δ13C-värdet anger huruvida kosten har ett terrestriskt, marint eller limniskt 
ursprung och δ15N-värdet anger på vilken plats i näringskedjan en individ har befunnit sig. 
För att kunna rekonstruera dieten över en hel livstid analyseras både tänder (den första 
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molaren, M1, den andra molaren, M2, och den tredje molaren, M3) samt ett benelement från 
varje individ. M1 representerar den tidiga barndomen, M2 representerar den senare 
barndomen och den tidiga tonårstiden, M3 representerar den senare tonårstiden och 
benelementet representerar den vuxna åldern.  
 
Sex av de vuxna individerna i mitt material var osteologiskt könsbedömda som kvinnor, åtta 
som män och de resterande sju har inte kunnat könsbedömas. Hos tolv individer (fem 
kvinnor, sex män och tre icke könsbedömda individer) fanns både tänder och ben tillgängliga 
för analys, medan de resterande nio representerades av enbart ben eller tänder. 
 
Resultaten från analyserna visar att åkerbruket har varit av underordnad betydelse i den 
öländska ekonomin under äldre romersk järnålder. Fisket, speciellt insjöfisk, och 
djurhållningen verkar ha spelat en desto större roll. En tydlig skillnad märks mellan männens 
och kvinnornas diet, då kvinnornas δ15N-värde ligger på en högre nivå än männens. Detta 
innebar att det protein kvinnorna konsumerade härstammar från en högre trofinivå än det 
protein som konsumerades av männen. Två olika tolkningar om orsakerna har framförts. Den 
första är att kvinnornas diet till största del bestod av insjöfisk såsom abborre och gädda. Den 
andra är att kvinnorna konsumerade ungdjur, som ligger på en hög trofinivå på grund av 
amningseffekten, eller svin, som ofta har ett högt δ15N-värde då de konsumerar rester från 
människans måltider. Ifall resultaten grundas i en diet bestående av terrestriskt protein från en 
hög trofinivå har jag föreslagit att detta bottnar i att kvinnorna spelade en speciell roll i den 
öländska djurhållningen. Resultaten från dietanalysen tyder även på att det kan ha varit 
kvinnorna som flyttade till Bjärby vid giftermål och familjebildning. En mycket avvikande 
individ har trätt fram ur materialet, nämligen mannen gravlagd i anläggning 38. δ15N-värdena 
hos denna man avviker kraftigt från övriga individer, då de är de absolut högsta som 
uppmätts i denna undersökning. Mannen kan ha hört till ett högstatusskikt i samhället eller så 
kan han ha varit inflyttad till trakten.  
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