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Abstract 
 
This paper deals with three mediaeval churches in the town Visby, Gotland. These churches 
were located in different areas in Visby. Allegedly the areas where St Hans and Ste Gertrud 
were located were inhabited by wealthier people, and the more peripheral area where St 
Mikael was located was where the poor lived. Therefore, the people that were buried at St 
Mikael should be of lower social status than the people buried at St Hans and Ste Gertrud. 
Based on the fact that an individuals diet was dependant on his or hers social status, dietary 
studies on skeletal remains from the three different churches have been conducted to find out 
dietary patterns among the individuals buried at each church respectively. The studies have 
included stable isotope ratio analyses, δ13C and δ15N, in human bone collagen. The results 
support the hypothesis that there were differences between individuals buried at different 
churches as stated above.  
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1. Inledning 

 
Dagens allmänna forskningsläge gör gällande, bland annat baserat på historiska källor, att de 
mer perifera kyrkorna i Visby skall ha haft ett fattigare klientel, tillhörande de lägre stånden. 
Osteologiska analyser som tidigare har genomförts har visat att det är svårt att urskilja 
socioekonomiska skillnader i skelettmaterialen från olika medeltida gravplatser i Visby 
eftersom skelettmaterialen från gravplatserna inte skiljer sig signifikant åt vad gäller 
exempelvis ålder, könsfördelning, skador, slitage och sjukdomar. En faktor som också kan 
säga något om individers socioekonomiska tillhörighet i ett samhälle är deras kost eftersom 
den kan variera beroende på var individen befinner sig i samhällsstegen. Det är därför av 
intresse att genomföra isotopanalyser för att ge en bild av vad människorna åt och hur deras 
kosthållning kan ha förändrats under deras liv. På så sätt kan eventuella socioekonomiska 
skillnader hos individerna som begravts vid respektive kyrka spåras. Det skelettmaterial som 
analyseras i denna uppsats kommer från tre olika medeltida kyrkogårdar i Visby. Dessa är S:ta 
Gertrud och S:t Hans som haft en central lokalisering, samt S:t Mikael som haft en mer perifer 
lokalisering. Med utgångspunkt från att kosten skiljt sig åt mellan de sociala stånden kan 
analyserna ge en bild över vilka slags personer som tillhört vilken kyrka, det vill säga 
skillnader och likheter mellan människor som begravdes på de olika kyrkogårdarna. 
Ambitionen var från början att även på somliga individer genomföra benkemiska analyser 
med avseende på avvikande geografiskt ursprung. Emellertid gick IRMS-utrustningen sönder, 
så dessa analyser har ej genomförts. Sådana analyser skulle ha kunnat ge en bild av om 
människor varit infödda gotlänningar eller om de härstammat från andra platser. Detta är av 
intresse eftersom medeltida Visby var ett handelscentrum där människor av olika 
nationaliteter träffades och i många fall bosatte sig. Dessa människor tillhörde antingen 
särskilda församlingar, till exempel hade det tyska köpmansgillet en egen kyrka, eller också 
tillhörde de allmänna församlingar. Utländska köpmän som valde att bosätta sig i Visby 
tillhörde troligen de socioekonomiska övre skikten och bosatte sig mer centralt och bör inte i 
någon större omfattning ha tillhört församlingarna för de fattigare i Visbys utkanter. 
Isotopanalyserna kan därmed ge en klarare bild av eventuella skillnader mellan olika 
individers kost och hälsa och i förlängningen även eventuellt ståndstillhörighet. Som 
referensmaterial analyseras ett antal olika arter medeltida djurben från Visby.  
 
Som huvudhypotes ställs att individer från de lägre stånden har ätit mer vegetabilier och fisk, 
medan individer från de högre stånden även haft kött i större omfattning inblandad i födan. 
Vidare bör antalet infödda gotlänningar vara högre i de socialt lägre stånden än i de socialt 
högre stånden.   
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att genomföra isotopanalyser på skelettmaterial från medeltida Visby 
för att tillföra kunskap om social tillhörighet hos individer tillhörande olika församlingar.  
 
- Kan socioekonomiska olikheter utifrån dieten hos individerna från de olika gravplatserna 
fastställas?  
 
- Finns skillnader med avseende på geografiskt ursprung vid jämförelser mellan olika 
individer dels på varje gravplats och dels mellan de olika gravplatserna?  
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- Med utgångspunkt från ovan formulerade frågor, finns skillnader mellan kvinnor och män 
och om så är fallet; vilka är dessa. Har dieten förändrats under levnaden och om så är fallet; 
på vilket sätt? 
 
 
1.2 Metod och material 
 
För att uppnå uppställt syfte genomförs isotopanalyser på skelettmaterial från ett antal 
individer begravda vid tre olika medeltida kyrkor i Visby. Dessa kyrkor är S:t Mikael, S:t 
Hans och S:ta Gertrud. Ben från samtliga, i undersökningen ingående, individer analyseras. 
Tänder från dessa individer analyseras i de fall då tänder finns tillgängliga. Som 
referensmaterial analyseras ett antal olika medeltida djurben från olika arter. Analyserna kan 
tillsammans ge en bild av om människor levt på främst marin eller terrestrisk föda samt på 
vilken trofinivå i näringskedjan individer befunnit sig. Utöver dessa resultat kan analyserna 
även visa på eventuella skillnader i geografiskt ursprung mellan olika individer. Efter att 
kollagenet extraherats fram analyseras dess isotopsammansättning med avseende på kol, 
kväve och svavel med hjälp av masspektrometri (IRMS). Eftersom kollagen omsätts i ben 
med en hastighet av omkring 5-20 år kan analyser av dieten under de sista levnadsåren hos 
varje individ göras. Kollagen omsätts emellertid inte i tänder och därför kan även analyser av 
dieten under uppväxten, då tänderna utvecklas, göras hos varje individ (Lidén 1995:16, Sealy 
1995). De individer vars tänder fattas i materialet kan därför ej analyseras med avseende på 
diet under uppväxten.  
 
Utöver laborativa analyser upptar även litteraturstudier en stor del av arbetet, där bland annat 
en genomgång av Visbys tidiga medeltida historia och kyrkoliv, samt de i uppsatsen ingående 
kyrkorna presenteras. 
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Individerna som analyseras i denna uppsats har grävts fram vid totalt fyra olika arkeologiska 
utgrävningar. Dessa är två olika utgrävningar vid S:t Mikael, en utgrävning vid S:t Hans och 
en utgrävning vid S:ta Gertrud. Samtliga individer som för mig funnits tillgängliga från dessa 
utgrävningar har analyserats. Analyser har skett på benmaterial, företrädesvis höger lårben (dx 
femur), och i de fall då tänder funnits med i materialet har även dessa analyserats och då i 
samtliga fall tand M2 från underkäken (mandibula). Analyser med avseende på skillnader i 
geografiskt ursprung har ej kunnat genomföras eftersom IRMS-utrustningen gått sönder. 
Emellertid skulle dessa analyser ej heller ha varit möjliga att genomföras på samtliga 
individer eftersom det åtgår förhållandevis stora mängder kollagen för denna typ av analys.  
 
 
2. Medeltidens Visby 
 
Det är för tydlighetens skull önskvärt att presentera det samhälle i vilket kyrkorna som 
behandlas i denna uppsats låg. Det är av värde inte minst för att läsaren skall få en tydligare 
bild av historien bakom och samhället runtomkring kyrkorna då de fortfarande var i bruk. 
Därför följer nedan en presentation av Visbys historia fram tills att staden efter att ha varit 
dansk i cirka 300 år, åter blev svensk år 1645.   
 
I början av 1630-talet sammanställde prosten Hans Nielssøn Strelow sitt verk ”Guthilandiske 
Cronica”. Här beskriver han hur staden Visby fått sitt namn efter en jungfru Wisna som var 
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den första som ”der begynt att boe oc bygge”. Platsen för Visbys födelse låg emellertid enligt 
Strelow vid Korpklint, 4 km norr om nuvarande Visby och det var först under 800-talet som 
Visby ska ha flyttats till den plats där den nu är belägen (Svahnström 1990:19). Var namnet 
Visby egentligen härstammar från är okänt. Den tidigaste omnämningen i text vi idag känner 
är i Henrik av Lettlands livländska krönika ”Wysby”. I krönikan berättas hur pilgrimer på väg 
till Livland anlände till Visby (Engeström 1988:7 & 347). Krönikan beskriver året 1203 men 
är skriven omkring 20 år efter att besöket ägde rum (Svahnström 1990:43). 
 
Idag vet vi från arkeologiska vittnesmål att platsen där Visby är beläget varit bebodd redan 
mycket tidigt. Vid flera tillfällen har till exempel boplatslager och gravar från stenålder 
undersökts i Visby. Detta fyndmaterial visar tillhörighet med den gropkeramiska kulturen 
(Engeström 1988:7), vilken varit aktiv omkring 3300-2300 f.Kr (Papmehl-Dufay 2006:13). 
Efter stenålder tycks inte någon kontinuerlig bebyggelse ha funnits i Visbyområdet förrän 
under vikingatid (Svahnström 1990:19). Under vikingatiden fanns flera hamn- och 
handelsplatser längs Gotlands kuster (Engeström 1988:8ff). Troligen var det framför allt de 
naturgeografiska förutsättningarna för en skyddad naturlig hamnplats i Visbyområdet som 
lockade människor hit (Svahnström 1990:19ff). Arkeologiska lämningar visar spår efter en 
kontinuerlig bebyggelse från 1000-talet och framåt. Framför allt rör sig de tidigaste 
lämningarna om rester efter en tidig trähusbebyggelse belägen på tjocka lager av träflis för att 
marken skulle dräneras (Yrwing 1986:13f). Viktiga ekonomiska, politiska och sociala faktorer 
medförde att Visby efter vikingatidens slutskede levde kvar och alltmer utvecklades till en 
stad (Engeström 1988:8ff). Samhället bredde ut sig ovanför hamnplatsen i en solfjäderform 
(Engeström 1988:8ff). Den centrala bebyggelsen i hamnens närhet utgjordes av förvaringshus 
som tjänade fjärrhandelns intressen (Svahnström 1990:38). Husen var uppförda i 
flätverkskonstruktion eller i skiftesverk (Westholm 2000) och byggdes i rader från hamnen 
och uppåt. Två husrader bildade ett kvarter som avgränsades av smala gator eller gränder. 
Ingen av Visbys äldsta kyrkor ligger i hamnens närhet, vilket enligt G. Svahnström tyder på 
att den tidiga stadskärnan tillkommit innan kristendomens införande. Detta styrker den tidiga 
dateringen av Visbys äldsta stadskärna. Eftersom den centrala bebyggelsen dominerades av 
förvaringshus var det allt större antalet människor som sökte bosätta sig vid handelsplatsen 
hänvisade till de oreglerade områdena utanför stadskärnan (Svahnström 1990:38). Omkring år 
1200 eller möjligtvis något tidigare började trähusen i stadskärnan att ersättas med stenbyggda 
packhus. Stadsplanen ändrades emellertid inte på grund av detta, vilket medförde att 
stenhusens tjockare och mer utrymmeskrävande väggar krävde att tomtmarkerna utnyttjades 
till bristningsgränsen. Man slog till och med i vissa fall valv över gator för att kunna bygga 
över dessa. Den stora expansionen av staden under 1200-talets första hälft nödvändiggjorde 
omfattande sanitära åtgärder. Exempelvis byggdes underjordiska rännor och rör för att leda 
ner vatten till hamnen från källflödena i stadens högre belägna delar och gatorna belades med 
kalkstenshällar. Likaså var latrinet från avträdena tvunget att samlas i murade underjordiska 
behållare (Svahnström 1990:46).  
 
Det var vid tidpunkten för trästadens omvandling till stenstad som Visby gradvis började 
övergå i ett internationellt handelscentrum (Svahnström 1990:38). I slutet av 1100-talet och 
första hälften av 1200-talet skedde en stark invandring till Visby av utländska köpmän, 
framför allt från Tyskland. De tyska köpmännen lockades av Visbyhamnens fördelaktiga läge 
längs flera olika handelsleder (Engeström 1988:9). Även Danmark intresserade sig tidigt för 
Gotlandshandeln och på 1170-talet utfärdade den danske konungen Valdemar den store ett 
stadsfästelsebrev för en nygrundad sammanslutning av danska Gotlandsfarare med S:t Knut 
som skyddspatron. De allra tidigaste uppgifterna gällande utländska köpmän i Visby rör 
emellertid ryssar. Exempelvis nämns i Novgorodkrönikan hur sju ryska skepp på hemfärd från 
”goterna på andra sidan havet” förliste år 1130 (Svahnström 1990:39). Bland de utländska 
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köpmännen kom snart de från Tyskland att dominera. Flera av dem bosatte sig i Visby och 
skapade en byggnadsfond till vilken allmosor, i sak troligen avgifter, betalades av tyska 
handelsresanden för att bekosta ett tyskt gästkapell. På grund av stadens snabba tillväxt under 
1100-talet kom kapellet att byggas ovanför stadskärnan, nedanför klinten. Det stod klart år 
1190 men eftersom invandringen av tyska köpmän alltjämt fortgick och deras ekonomi 
alltmer stärktes växte ett självständighetsbehov fram. Detta tog sig i uttryck att kapellet 
byggdes ut till vad vi idag känner som Mariakyrkan, den idag enda av Visbys medeltida 
kyrkor som fortfarande är i bruk. Kyrkan invigdes år 1225 av biskop Bengt i Linköping och 
fick därmed status som församlingskyrka av andra ordningen. På grundval av 
församlingsbildandet bildade Visbytyskarna ett eget köpmansgille i Visby (Engeström 
1988:9).  
 
Från och med 1260-talet framträder två stadssamhällen vid sidan av varandra i Visby; ett 
gotländskt och ett tyskt. Båda dessa samhällen representerade dels egna och dels 
gemensamma intressen genom rådmän valda av borgerskapet (Engeström 1988:9). Det finns 
inga spår efter motsättningar mellan de olika samhällena, utan troligen samarbetade man i stor 
utsträckning eftersom detta gagnade bådas intressen (Svahnström 1990:47). I Visbyrådet 
fanns fram till 1288 även representanter från övriga Gotland men framför allt Visbytyskarna 
önskade göra Visby till en från landsbygden självständig enhet och drev därför igenom 
byggandet av en skyddande stadsmur efter mönster från kontinentens blomstrande 
handelsstäder (Engeström 1988:9, Svahnström 1990:47). En frigörelse från det övriga 
Gotland skulle ge friare händer i samarbetet med andra handelsstäder i Östersjöområdet 
eftersom stadssamhällena runt Östersjön under 1200-talet hade monopoliserat handeln och ett 
förbund mellan Lübeck och det tyska Visbysamhället hade slutits år 1280 (Yrwing 1978:27). 
Byggandet av muren torde ha satts igång omkring år 1280 (Engeström 1988:9). Den 
markerade stadens självständighet i politiskt och administrativt hänseende och framför allt att 
den gamla samhörigheten med övriga Gotland var bruten. Enligt Strelow började också 
landsortsbefolkningen avkrävas tullavgifter vid stadsportarna när de kom med sina varor 
(Svahnström 1990:47). Sammantaget ledde dessa nyheter till att stämningen mellan stad och 
landsbygd blev alltmer ansträngd, för att slutligen år 1288 utmynna i inbördeskrig. 
(Engeström 1988:9). Visby understöddes av städer med liknande handelsintressen, medan 
landsbygdsbefolkningen understöddes av herremän i Estland och Kurland. Slag utkämpades 
vid Högbro i Halla och i Roma med stora förluster på båda sidor. Slutligen skall, enligt 
nedteckningar gjorda av Visbys franciskaner, stadsbefolkningen ha stått som segrare. Oron 
och motsättningarna mellan stad och landsbygd fortsatte dock och slutligen ingrep den 
svenske kungen Magnus Ladulås för att frammedla fred (Svahnström 1990:47f). 
Fientligheterna upphörde men för att Visby skulle vinna ställningen som fri, från landsbygden 
oberoende stad utställdes ett underkastelsebrev av ”aduocati et consules tam Gotensium quam 
Theutonicorum et communitas civium de Wisby”, det vill säga av fogdar och rådmän, både 
gotländska och tyska, samt Visbys borgerskap. Härmed tvangs Visbys invånare att under 
starkt förpliktande former underkasta sig kung Magnus och att erkänna att de utan kungens 
tillstånd byggt murar kring sin stad samt att de begått övergrepp mot landsbygdens folk. 
Visbyborna krävdes också på böter av kungen och vid eventuella framtida tvister med 
landsbygdsborna förband de sig att först vända sig till kungen, förutsatt att de inte blev 
angripna och därmed snabbt nödgades möta våld med våld. I brevet fick också 
landsbygdsborna rätt att skicka sändebud till kung Magnus (Yrwing 1978:32f).  
 
Det är märkligt att byggandet av muren, vilket måste ha varit ett enormt projekt att 
genomföra, inte avsatt några spår i samtida källor. Första beskrivningen av muren finns i 
underkastelsebrevet och då stod den i sin första version redan färdigbyggd. Den första 
versionen av muren var lägre och tornlös. Vid vilka tidpunkter muren försågs med port- och 
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marktorn, sedan höjdes och slutligen försågs med sadeltorn finns det inte heller några 
uppgifter om. Allting tyder dock på att muren med alla förstärkningar var fullt utbyggd när 
Visby 1361 kapitulerade för Valdemar Atterdag. Trots underkastelsebrevet kan Visbyborna 
sägas ha åstadkommit det de från början avsett. Genom att frigöra sig från landsbygden ökade 
möjligheten till samarbete med andra stadssamhällen runt Östersjön. Det ökade samarbetet 
skapade i sin tur förutsättningar för Visbys inträde i den framväxande stadshansan 
(Svahnström 1990:49ff).  
 
Efter mitten av 1200-talet började Lübeck allt mer att ta kommandot över Östersjöhandeln. 
För att motverka denna utveckling delades år 1340 de olika handelsstäderna runt Östersjön 
upp i tre olika grupper; en Lübsk-Sachsisk, en Westfalisk-Preussisk och en Gotländsk-
Livländsk, den sistnämnda med Visby som ledare. Trots denna uppdelning gick inte Lübecks 
ledarställning att rubba och slutligen samlades alla städerna i ett enda förbund med Lübeck 
som ledare. År 1356 kallade Lübeck samtliga i förbundet ingående städer till ett möte. Mötet 
var den första allmänna Hansadagen och kan sägas vara Hansaförbundets egentliga 
födelsedag (Svahnström 1990:60f). 
 
Den 22 juli 1361 landsatte den danske kungen Valdemar Atterdag trupper på Gotlands 
västkust. Den svenske kungen Magnus Eriksson hade förvarnats om Atterdags planer att 
erövra Gotland och förvarnade därför Visbyborna. De landsatta danska trupperna nedkämpade 
med lätthet de hastigt mobiliserade bondeskaror som de mötte på sin väg mot Visby. De 
besegrade bönderna sökte sig mot Visby för att få skydd bakom murarna, men de släpptes inte 
in i staden. På hedarna utanför ringmuren tvingades bönderna till en sista desperat strid. De 
hade inte mycket av en chans och när slaget var till ända hade omkring 2000 man mist livet, 
de flesta var gotlänningar. De döda gotlänningarna begravdes i massgravar på 
solberganunnornas kyrkogård vid klostret ett par hundra meter öster om Visby, idag kallat 
Korsbetningen. På ett minneskors rest några årtionden efter slaget står att läsa i översättning: 
”I Herrens år 1361 på tredje dagen efter Jacobi föll gutarna framför Visbys portar i danskarnas 
händer. Här är de begravda. Bed för dem.” Förhandlingar inleddes efter slaget mellan kung 
Valdemar och Visbyborna. Dessa resulterade i att stadsborna frivilligt öppnade stadsportarna 
mot löfte att de skulle få behålla sina tidigare privilegier. Eftersom Visby vid denna tid var 
medlem i det nybildade Hansaförbundet uppfattades av vissa medlemsstäder Valdemar 
Atterdags angrepp mot Gotland och Visby som inte bara ett angrepp mot det svenska riket, 
utan också mot Hansaförbundet. Hansan förklarade därför krig mot Danmark. Bristande 
krigserfarenhet och oenighet mellan medlemsstäderna resulterade dock i ett i det närmaste 
nederlag för Hansan (Svahnström 1990:57ff).  
 
Förhållandena efter danskarnas intåg i Visby och under resten av 1300-talet är relativt okända. 
Gotland och Visby hade förlorat sin ställning i det politiska spelet mellan Östersjömakterna 
och det danska herraväldet på ön var instabilt (Svahnström 1990:62f). I slutet av 1300-talet 
övertogs Visby av de så kallade vitalianerna, vilka var anhängare till den svenske kungen 
Albrekt av Mecklenburg. Enligt Svahnström skall detta ha skett 1394, medan Yrwing menar 
att det bör ha skett 1391 (Svahnström 1990:63, Yrwing 1986:172). Albrekt av Mecklenburg 
hade 1389 tillfångatagits i samband med att han och hans armé lidit nederlag mot drottning 
Margaretas trupper i ett slag vid Falköping. Vitalianerna i Visby bedrev framför allt 
sjörövarverksamhet på Östersjön och blev illa beryktade (Yrwing 1986:172). Efter att Albrekt 
av Mecklenburg frigavs 1395 skickade han sin son hertig Erik att styra över ön. Hertig Erik 
dog emellertid redan 1397 och till efterträdare utsågs hertig Johan av Mecklenburg. År 1398 
ingick de tre nordiska rikena Sverige, Norge och Danmark en union, den så kallade 
Kalmarunionen, under ledning av drottning Margareta. Kalmarunionen påverkade emellertid 
inte vitalianernas inflytande över Gotland, men senare samma år (1398) intogs Visby istället 
av Tyska orden, vilken var en av medeltidens alla riddarordnar som instiftats för att försvara 
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och sprida den kristna läran. Efter tio år av styre och krigshandlingar mellan Tyska orden och 
drottning Margareta gick Tyska orden med på att låta drottning Margaretas medregent Erik av 
Pommern köpa Gotland för 9000 rosennobler (Svahnström 1990:63f). Gotland överlämnades 
till Erik av Pommern 1/11 1408 (Yrwing 1986:189). 
 
Under Tyska ordens styre började en borganläggning att byggas i Visby. Anläggningen var 
långt ifrån färdig vid Erik av Pommerns övertagande av ön, men byggandet kom att fortskrida 
under öns nya styre. Bygget, som kom att bli Visborgs slott, låg på kalkklippan ovanför 
hamnen, i sydöstra delen av Visby och i slottet ingick delar av ringmuren och två av dess torn; 
Segeltornet och Smal-Henrik. Läget var fördelaktigt eftersom trafiken i hamnen och stadens 
handelsförbindelser kunde kontrolleras från slottet (Svahnström 1990:64ff, Yrwing 
1986:189).  
 
Efter drottning Margaretas död, då Erik av Pommern var kung, började Kalmarunionen att 
svikta och vid ett möte i Kalmar 1436 genomdrev en opposition mot kungen att denne i 
praktiken inkompetensförklarades. Erik av Pommern begav sig efter mötet till Gotland, där 
han blev kvar i tretton år. Åren på Gotland blev förnedrande för Erik som var van vid kunglig 
lyx och för att dryga ut kassan började han bedriva sjöröveri. Likaså inledde han 
handelsblockader mot sina forna riken och skickade dessutom folk för att plundra i de svenska 
kustlandskapen. Han upprätthöll däremot goda förbindelser med Hansestäderna. Erik av 
Pommerns styre över Gotland blev i längden ohållbar och både Sverige och Danmark önskade 
överta ön. År 1448 var det nära att den svenske kungen Karl Knutsson Bonde lyckades överta 
Gotland. Hela ön, inklusive Visby intogs. Endast Visborg höll stånd, vilket belägrades. 
Förhandlingar inleddes mellan Karl Knutsson och Erik av Pommern och Erik fick en frist om 
fem månader innan han skulle utrymma borgen. Under fristen lyckades Erik sända bud till den 
danske kungen Kristian I med löfte om att denne skulle få överta Visborg om han kom och 
undsatte Erik. När den fem månader långa fristen gått ut vägrade därför Erik av Pommern att 
ge upp inför den svenske kungen och nya strider uppstod, varvid näraliggande bebyggelse, 
däribland S:t Mikaels kyrka brändes. Den danske kungen anlände till Visby och efter en rad 
förvecklingar drogs de svenska trupperna bort från ön och Gotland var åter danskt 
(Svahnström 1990:67, Yrwing 1986:199ff). 
 
De efterföljande åren styrdes Gotland av en rad olika män under den danska kronan. Bland 
dessa är ätten Axelsson värd att nämnas. Kung Kristian I av Danmark hade efter återtagandet 
av Gotland ont om pengar men fick låna en större summa pengar av Olof Axelsson mot att 
denne fick Gotland som pantlän. Olof Axelsson blev därmed kungens länsman på Gotland. 
Olof Axelsson förde sin egen utrikespolitik på ön och även han lockades av att bedriva 
sjöröveri i vattnen runt Gotland. Han avled 1464 men eftersom kungens skuld ännu ej var 
betald, tillföll Gotland Olof Axelssons arvingar. Olofs halvbror Filip tog över styret, men dog 
endast en månad senare. Olof och Filip begravdes i en gemensam grav i S:t Hans kyrka. 
Gotland övertogs därefter av ännu en bror; Ivar Axelsson. Denne Ivar var en märklig man. 
Han gifte sig med en dotter till svenske kungen Karl Knutsson och förklarade Danmark krig 
och fick till och med ställning som svensk vice regent. Under hans tid på Gotland utvidgades 
Visborgs slott och han skänkte pengar till välgörenhet. Bland annat lät han bygga S:ta 
Gertruds Kapell. År 1487 tvangs han frånträda sitt ämbete och återlämna Gotland till 
Danmark (Svahnström 1990:68ff). 
 
Efter år av motsättningar mellan Danmark och Sverige, bland annat under Gustav Vasas tid, 
då Gotland åter var nära att tillfalla det svenska riket, återförenades slutligen Gotland med 
Sverige i och med Brömsebrofreden som undertecknades 1645 mellan Sverige och Danmark 
(Svahnström 1990:159). Sverige regerades då av Drottning Kristina, men vid 
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fredsförhandlingarna företräddes Sverige av Axel Oxenstierna (Ohlmarks & Bærendtz 
1993:242). År 1676 återerövrade emellertid Danmark Gotland och höll ön under tre år fram 
till 1679, då Danmark åter tvangs avstå Gotland till Sverige. Eftersom danskarna inte ville ge 
ifrån sig Gotland med ett intakt befästningsverk i Visby, sprängdes Visborgs slott och 
byggdes aldrig upp igen (Svahnström 1990:164). 
 
 
2.1 Kyrkolivet i Visby under medeltiden 
 
Enligt Gutasagan skall en kyrka tillägnad alla helgon ha uppförts på en gammal kultplats 
kallad ”Vi” (Yrwing 1986:22). Kyrkan kallas ofta för Allhelgonakyrkan och skall enligt sagan 
ha uppförts på den plats där senare S:t Per byggdes. Allhelgonakyrkan uppfördes enligt sagan 
av en bonde vid namn Botair, hemmahörande i Akebäck en dryg mil sydost om Visby. Botair 
kom under sina handelsresor i kontakt med kristendomen och lät därför döpa sig. Huruvida 
Gutasagan som historisk källa är tillförlitlig är tveksamt i många hänseenden men stycket om 
allhelgonakyrkan kan enligt G. Svahnström bedömas som ett av de mer trovärdiga 
(Svahnström 1990:32ff). Vid grävningar år 1932 i S:t Pers ruin fann E. Floderus lämningar 
efter en tidigare kyrka av romansk modell. Vid utgrävningar påbörjade 1980 i S:t Hans ruin, 
belägen bredvid S:t Per, påträffades fler lämningar, denna gång efter ett förvånansvärt stort 
romanskt absidkor (Yrwing 1986:19). Fynden visar att åtminstone en äldre föregångare legat 
på platsen och styrker Gutasagans påståenden om en tidigare kyrka. I sagan nämns däremot 
inget som kan datera byggnationen av denna kyrka och osäkerhet råder om dess datering. 
Enligt Svahnström är det troligt att det skett några decennier in på 1000-talet (Svahnström 
1990:34), medan G. Westholm (2000) väljer en något senare datering till 1100-talets första 
hälft eller eventuellt så tidigt som ca år 1100 (Westholm 2000).  
 
Visby hade under medeltiden fler kyrkor än någon annan svensk stad. Det fanns åtminstone 
ett dussin kyrkor innanför murarna (Svahnström 1990:118). Kyrkorna är de äldsta 
byggnaderna byggda av sten i Visby. Kyrkoarkitekturen påverkades främst av såväl västtysk 
som dansk-skånsk och anglosachsisk byggnadsstil (Westholm 2000). Ursprungligen var det 
endast ett fåtal av kyrkorna som var egentliga församlingskyrkor, det vill säga att de hade 
medlemmar boende inom ett bestämt område runt kyrkan. Församlingsmedlemmarna sörjde 
för prästens uppehälle och kyrkans underhåll och förbättringar, likaså döptes de och 
begravdes vid eller inuti kyrkan. De utländska större köpmanssällskapen uppförde i flera fall 
egna kyrkor i Visby. Dessa kyrkor fyllde ett stort behov under äldre medeltiden, men 
allteftersom Visby förlorade sin centrala roll i Östersjöhandeln minskade också behovet av 
sådana kyrkor. Redan under 1200-talets senare del började somliga av dem att omvandlas till 
vanliga församlingskyrkor eller togs över av klosterordnar eller vårdinrättningar (Svahnström 
1990:118). 
 
Trots välståndet och det stora antalet kyrkor, bildade Gotland aldrig ett eget stift under 
medeltiden. Det anses att Gotland under första hälften av 1100-talet införlivades i Linköpings 
stift och hit fortsatte Gotland att höra även när det var danskt (Svahnström 1990:118). 
Linköpings stift hade under medeltiden en visitationsordning där tre olika områden skulle 
visiteras. Gotland, Öland och Handbörd bildade tillsammans ett sådant visitationsområde. 
Eftersom biskopen i Linköping visiterade ett av områdena varje år, kom han på besök till 
Gotland vart tredje år (Yrwing 1978:161). Det spända politiska läget i Östersjöområdet under 
medeltiden medförde dock att dessa besök ibland skedde med längre intervaller (Svahnström 
1990:118). Vid varje sådant besök visiterades hälften av Gotlands kyrkor, det vill säga varje 
enskild kyrka besöktes varannan gång biskopen kom till Gotland. De kyrkor som inte 
visiterades fick erlägga en lösen enligt taxa som fastställdes med hänsyn till församlingens 
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tillgångar. Två sådana taxuslistor finns bevarade; Visbylistan och Linköpinglistan 
(Svahnström 1990:126). Dateringen av dessa listor är osäker och flera olika förslag har 
framförts; alltifrån 1200-talets första hälft till 1500-talets början. Enligt D. Wase upprättades 
troligen Visbylistan någon gång mellan 1225 och 1240. Linköpingslistan är troligen något 
yngre, dock som yngst daterad till 1324 (Wase 1990:29f). Listorna utgör ett gott vittnesbörd 
om församlingskyrkorna och deras ekonomi. Enligt Linköpingslistan var S:ta Maria rikast och 
skulle erlägga en lösen på 6 mark. Därefter följde S:t Hans och S:t Clemens med en lösen på 
vardera 4 mark, S:t Per med 3 mark, S:t Olof och S:t Mikael med 2 ½ mark och slutligen S:t 
Lars och Drotten med en lösen på vardera 1 ½ mark (Svahnström 1990:126). 
 
I kyrkligt hänseende delades Gotland in i tre tredingar. Var och en av dessa tredingar leddes 
av en prost och tillsammans bildade prostarna ett kollegium. I varje treding fanns 
tredingskapitel till vilka samtliga präster inom tredingen hörde. Visby tillhörde 
Nordertredingen och till prost i denna utsågs vanligtvis någon av stadens kyrkoherdar. Den 
väletablerade kyrkliga organisationen var viktig på Gotland eftersom det långa avståndet till 
Linköping tillsammans med biskopens sparsamma besök medförde att Gotlandskyrkan själv 
fick lösa många av sina problem (Svahnström 1990:121). 
 
Begravningar skedde i regel i den kyrka som den avlidne tillhört. Begravningen skedde 
normalt på andra eller tredje dagen efter dödsfallet. Jordfästningen skedde vanligtvis ute på 
kyrkogården, mera sällan inne i kyrkan. Den enklaste gravformen var en grund grop där den 
döde lades ned iförd svepning och utan kista. De mer välbärgade lades i kistor eller stenkistor 
och över deras gravar uppfördes en gravsten. Senare under medeltiden blev träkistor allt mer 
allmänna även för de fattigare (Svahnström 1990:148). Det finns också exempel från 
medeltiden att kyrkogårdar delats in i olika sektioner, där varje sektion varit till för en viss 
kategori människor. Det kan exempelvis röra sig om uppdelningar för män, kvinnor, barn, 
rika, fattiga och så vidare (Bennike 1999:12). Detta kan ha stor betydelse vid analyser av 
kyrkogårdar, då ett skelettmaterial kan vara missvisande om det grävts upp enbart från en 
sådan sektion.  
 
 
2.1.1 S:t Mikael 

 
S:t Mikael har varit den enda kyrkan belägen uppe på klinten (Engeström 1988:13). Den låg 
nära östra stadsmuren, söder om Österport (Yrwing 1986:310) (se fig. 1). I jämförelse med de 
övriga stora kyrkorna i Visby är S:t Mikael den som det finns minst kunskap om. Ingenting 
återstår idag ovan mark efter kyrkan och platsen där den legat är täckt av annan bebyggelse. 
Vid arkeologiska utgrävningar har murrester från S:t Mikael påträffas, likaså flera gravar 
(Svahnström 1990:132). Från murresterna kan kyrkans plan uppskattas till cirka 42 meters 
längd och 15 meters bredd och långhuset var cirka 22 meter långt (Engeström 1988:13f). 
Tidpunkten för uppförandet av S:t Mikael är osäker. Strelow skriver att byggnadsåret skulle 
ha varit så tidigt som 1090 (Falck 1979:231) Enligt D. Wase bör dock S:t Mikael ha byggts 
efter 1235-1240 eftersom den inte finns omnämnd i Visbylistan. Därmed skulle S:t Mikael ha 
varit en av de yngsta församlingskyrkorna i Visby. Detta förutsätter dock att Wases egen 
datering av Visbylistans tillkomst är korrekt, samt att inte S:t Mikael undantagits från listan av 
andra skäl. I skrift omtalas S:t Mikael första gången 1371, då ett hus norr om kyrkan figurerar 
i ett gåvobrev. Avsaknaden av omnämnanden i tyska testamenten, den i Linköpingslistan 
redovisade låga taxusavgiften samt kyrkans läge i staden indikerar att S:t Mikael varit en 
utkantsförsamling med stort inslag av individer från de lägre sociala skikten (Wase 
1990:29ff). I sin ”Gothländska Samlingar” från 1747 skrev biskopen Jöran Wallin att han 
tagit del av ett manuskript skrivet i slutet av 1500-talet av Nicolaus Petrejus. I manuskriftet 
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ska Petrejus ha beskrivit S:t Mikael som till för ”skökor allena” (Falck 1979:229). Huruvida 
S:t Mikael varit skökornas kyrka synes dock vara mycket osäkert och Wallin skriver själv 
vidare i sin text att han tar Petrejus beskrivning som föga trolig. Denna syn delas av dagens 
forskare, däribland Svahnström, som menar att S:t Mikaels placering i staden med bland annat 
närheten till slottet och dess garnison kan ha medfört en viss koncentrering av prostituerade i 
området. S:t Mikael ska enligt Strelow ha förstörts i samband med belägringen av Visborgs 
slott år 1448. Omständigheter som stöder detta påstående är att kyrkoherden i S:t Mikael, 
Henrik Degener, dog fyra dagar innan belägringen av slottet men begravdes i S:t Per och inte i 
sin egen kyrka. Detta tyder på att S:t Mikael förstördes innan Degener hann begravas där. S:t 
Mikael tycks emellertid ha återuppbyggts efter händelsen för att senare permanent överges i 
samband med reformationen. Redan på 1740-talet ska spåren efter kyrkan ha varit helt 
utplånade (Svahnström 1990:132f).  
 
 
2.1.2 S:t Hans 

 
Vid en beskrivning av S:t Hans är det oundvikligt att även nämna S:t Per som byggdes något 
tidigare än S:t Hans (Svahnström 1990:126) och som är hopbyggd med densamma. De båda 
kyrkorna har en gemensam vägg genom att S:t Pers nordmur ingår som en del i S:t Hans 
sydmur. En bred passage genom muren skapade en direkt förbindelse mellan kyrkorna 
(Yrwing 1986:310). Trots att kyrkorna har varit sammanbyggda, tycks de ha haft 
självständiga församlingsfunktioner (Yrwing 1986:310). Kyrkan byggdes på samma plats som 
en tidigare kyrka legat (Svahnström 1990:32ff). Eventuellt kan den tidigare kyrkan ha varit 
den i Gutasagan omnämnda allhelgonakyrkan.  
 
Den allmänt vedertagna dateringen av S:t Hans är mitten av 1200-talet, men H. Yrwing menar 
att kyrkan kan vara något äldre, troligen uppförd under 1200-talets första decennier (Yrwing 
1986:19 & 310). Ännu längre går D. Wase i sin datering av S:t Hans och menar att de 
lämningar efter en äldre kyrka som grävts fram under S:t Hans i själva verket är en tidigare 
mindre version av S:t Hans. Därför vill han datera S:t Hans tidigaste delar till någon gång från 
under 1000-talets mitt till 1100-talets början och därmed skulle S:t Hans vara den äldsta 
församlingskyrkan i Visby. Han menar vidare att detta inte utesluter att spåren efter en äldre 
kyrka under S:t Per är lämningarna efter den omtalade Allhelgonakyrkan (Wase 1990:32). 
Huruvida detta resonemang kan sägas troligt beror främst på hur man väljer att tolka den 
tidigare kyrkan under S:t Hans. Om den tidigare kyrkan också benämnts S:t Hans uppstår 
frågan om den kan sägas vara samma kyrka som den senare eller om den bör ses som en 
tidigare enskild kyrka. Oberoende detta resonemang kan det ändå fastslås att den yngre 
kyrkan som idag står ruin på platsen bör ha byggts, vilket ovan nämnts, någon gång under 
1200-talet.  
 
S:t Hans ligger omedelbart utanför den äldsta halvkretsformiga stadskärnan (Lagerlöw & 
Svahnström 1973:60) och var en församlingskyrka byggd i gotisk stil (Yrwing 1986:19ff). 
Den var ursprungligen en treskeppig hallkyrka med tvärskepp och i öster rakslutet kor 
(Svahnström 1990:131) men har senare genomgått flera modifkationer och utvidgningar, 
bland annat genom att långhusmuren flyttades ut så att kyrkan blev fyrskeppig (Lagerlöw & 
Svahnström 1973:60). S:t Hans församling framställs ofta som bestående främst av tyskar 
eftersom de flesta gravstenar som återfunnits utanför kyrkan har rests över tyskar. Emellertid 
vittnar enligt D. Wase den jämna fördelningen av återfunna gravar inne i S:t Hans om att 
församlingen troligen snarare utgjorts av en jämn fördelning mellan tyskar och gotlänningar. 
S:t Hans omnämns förhållandevis ofta i olika testamenten, vilket indikerar att den varit en 
högreståndsförsamling. Detta faktum stöds också av den höga taxusavgiften och byggnadens 
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storlek (Wase 1990:32f). Troligen övergavs kyrkan 1534 eller 1535 i samband med att 
länsherren Henrik Rosenkrants lät riva tornen i både S:t Hans och S:t Per. Tornen revs 
eftersom eventuella fiender annars skulle kunna utnyttja dem som kanontorn och rikta 
kanoner mot Visborgs slott (Wase 2005: 245). 
 

 

2.1.3 S:ta Gertrud 

 
S:ta Gertrud har varit den näst minsta av Visbys kyrkobyggnader. Vid arkeologiska 
undersökningar 1935 framgick att platsen tidigare haft annan bebyggelse (Lagerlöf & 
Svahnström 1973:55). Två vapensköldar, den Thottska och den Bondeska finns inhuggna i 
västportalens tympanon (Wase 1990:43). Dessa vapensköldar syftar på länsherre Ivar 
Axelsson Thott och hans maka Magdalena Bonde, dotter till Karl Knutsson (Lagerlöf & 
Svahnström 1973:55). Ivar Axelsson var S:ta Gertruds byggherre och därmed kan kyrkan 
dateras till mellan 1466 och 1485 (Wase 1990:43). Kyrkan har haft ett rektangulärt långhus 
och ett mindre, något smalare kor (Lagerlöf & Svahnström 1973:55). 
S:ta Gertruds funktion är en omtvistad fråga. Enligt H. Yrwing kan S:ta Gertrud ha utgjort ett 
annex till S:t Jakobsklostret. Tillsammans med ett närbeläget hus inköpt år 1469 av klostret 
kan S:ta Gertrud ha fungerat som klostrets gästhem. S:ta Gertrud skulle därmed troligen ha 
utgjort en gåva till klostret av Ivar Axelsson (Yrwing 1986:314). En annan förklaring har 
framförts av D. Wase, vilken menar att det kan ha funnits ett S:ta Gertrudsgille i staden som 
bedrivit någon form av hjälpverksamhet. Eventuellt kan också ett resandehärbärge ha varit 
knutet till gillet (Wase 1990:43). S:ta Gertrud förstördes troligen i samband med Lübeckarnas 
härjningar 1525 då bland annat det intilliggande S:t Jacobsklostret förstördes. Tecken som 
tyder på detta är att klostret finns omnämnt 1523 då Severin Norrby skänkte 1 fjerding smör 
till S:ta Gertrud (Wase 2005:256), men inte i kyrkoklenodlistorna från 1531 (Wase 1990:43).  
 

 
Figur 1 Karta över Visby. S:t Mikael, S:t Hans och S:ta Gertrud finns markerade. Karta producerad med 

underlag av lantmäteriets tätortskarta över Visby. Tillägg genomförda av Andreas Viberg 
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3. Mat och dess betydelse 
 
Alla levande organismer behöver få i sig näring för att leva/överleva och utvecklas. För 
människan finns förutom näringsaspekten även andra aspekter vad gäller födan. Maten och 
matkulturen har också intrikata kulturella och sociala värden, fyllda med mening. Exempelvis 
kan maten ge uttryck åt skillnader dels mellan olika samhällen och kulturer och dels mellan 
olika sociala grupper inom samhällen. Tillgång till mat, dess produktion och distribution kan 
också ge betydande fördelar ur maktsynpunkt och ekonomisk synpunkt (Isaksson 2000:7). 
Under medeltiden sker stora förändringar i Norden som till exempel kristendomens intågande 
och framväxten av städer (Lagerqvist & Åberg 2004:14). Det nya sättet att leva i städer kom 
att skilja sig markant från livet på landet, vilket var betydligt mer likt det äldre sättet att leva. 
Isaksson (2000) beskriver hur livet under järnåldern präglades av en syn på det vilda och de 
vilda djuren som sammanknippade med makt och maktyttring. Djurornamentik blev högsta 
mode och fick pryda bland annat kläder, vapen och smycken. Att äta stekt kött blev en 
statussymbol, men det var samtidigt viktigt att vara generös och dela med sig av maten för att 
på så sätt också vinna status och i slutänden ett gott eftermäle. ”Den gode bonden/husbonden” 
kunde hålla fester och gästfrihet ansågs vara en dygd (Isaksson 2000:21ff). I poemet Rigstula 
från Eddan – De Nordiska guda- och hjältesångerna beskrivs hur den raske starke asaguden 
Rig kommer stigande på gröna vägar. Han besöker på sin färd olika hushåll, både fattiga och 
rika, i vilka han blir bjuden på mat. Det berättas bland annat om att han i ett trälhushåll blir 
bjuden på en tung, tjock bulle och kokt kalv, medan han i ett välbeställt högstatushushåll blir 
bjuden på tunna vita vetekakor, fett fläsk, stekta fåglar och vin (Sturluson 1999).  
 
Under medeltiden utvecklades dieten från att, som tidigare under järnåldern, ha varit blandad 
till att bli mer ensidig, särskilt för de fattiga. Detta berodde till stor del på att folkmängden 
ökade och att därmed också en ökad matproduktion krävdes. Den ökade matproduktionen 
räckte emellertid inte för att balansera den ökade folkmängden och därmed uppstod en större 
konkurrens om maten. Därför segregerades dieten mellan fattig och rik. De fattigas diet kom 
att baseras till större del än tidigare på vegetabilier och fisk medan de rika kunde fortsätta att 
konsumera kött (Lagerqvist & Åberg 2004:21, Montanari 1999:247ff, Riera-Melis 1999:258). 
Undersökningar från det medeltida Sigtuna indikerar exempelvis att människor i de högre 
sociala klasserna konsumerade mer kött än de fattigare människorna (Kjellström et al. 2005). I 
och med tillkomsten av städer under medeltiden uppkom också folkgrupper som inte längre 
producerade huvuddelen av sin föda själva. Därför började en livsmedelsindustri att ta form i 
städerna. Nya yrken som slaktare, korvmakare, syltekonor, bagare och bryggare uppstod. 
Importen av varor skedde inte enbart från lokala producenter, utan även lyxartiklar som vin, 
sötsaker, torkade frukter och kryddor skedde för att tillgodose de rika (Lagerqvist & Åberg 
2004:14). Eftersom dieten segregerades mellan fattig och rik kan dietstudier ge indikationer 
på sociala hierarkier i ett samhälle. 
 
 
4. Metod – Isotopanalys 
 
Det finns flera olika metoder för att ta reda på vad människor ätit förr. Dessa metoder kan 
delas in i två huvudkategorier; indirekta och direkta metoder. De indirekta metoderna ger 
information om vad som fanns tillgängligt för människorna i en viss miljö vid en viss 
tidpunkt, medan de direkta metoderna även ger information om vad som verkligen åts. 
Analyser av stabila isotoper i ben är en direkt metod som ger information om en individs diet 
under en längre tid (Lidén 1995:14ff). Att genomföra isotopanalyser på ben från medeltiden 
kan komplettera kunskap från till exempel historiska källor, vilka mestadels beskriver dieten 
hos individerna i det övre samhällsskiktet (Müldner & Richards 2005).  
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4.1 Forskningshistorik 
 
För att inom arkeologin få fram så mycket och så korrekt information som möjligt som svar 
på de frågeställningar som ställs används en rad olika tekniker och metoder. Flera av dessa 
tekniker och metoder härstammar från andra discipliner än arkeologin, såsom exempelvis 
naturvetenskapen. Användandet av naturvetenskapliga metoder för att öka kunskapen och 
förståelsen inom arkeologiska frågeställningar är på intet sätt en ny företeelse. Som exempel 
kan nämnas att redan 1795 presenterade kemisten Martin Heinrich Klaproth sin artikel 
”Mémoire de numismatique docimastique”. I artikeln beskrivs hur han analyserat ett antal 
romerska mynt, metallföremål och glasbitar, med avseende på att finna ut vad dessa föremål 
bestod av (Pollard & Heron 1996:3). På 1950-talet introducerades ett nytt begrepp, 
archaeometry, av Christopher Hawkes i Oxford som ett resultat av den ökade mängden 
naturvetenskapliga metoder som utvecklades inom arkeologin. Det är emellertid först under 
de senaste decennierna som uppmärksamheten riktats även mot organiska arkeologiska 
material som till exempel vaxer, hartser, matlämningar och framför allt mänskliga kvarlevor i 
form av exempelvis ben, proteiner, lipider och DNA (Pollard & Heron 1996:9ff). Dietstudier 
genom isotopanalyser fick sitt genombrott i början av 1980-talet och har sedan dess fått en allt 
större betydelse för förståelsen om människors och djurs mathållning (Sealy 2001: 269). Mays 
(1996) har till exempel visat att dieten allmänt hos människorna i norra England under 
medeltiden i stor omfattning baserades på terrestrisk föda, men att folk som levde nära kusten 
hade ett större inslag av marin föda i dieten. Han visade också att dieten i kloster hade ett 
högre inslag av marin föda (Mays, S. A. 1996).  
 
Den första undersökningen av stabila isotoper i medeltida människoben som genomförts i 
Östersjöområdet publicerades av Lidén & Nelson 1994. Här undersöktes ben från flera olika 
individer från olika tidsåldrar och platser i Sverige, både havsnära och inland. Syftet med 
undersökningen var att finna ut om δ13C-värdena för individer i Östersjöområdet, både från 
kust och inland, överrensstämmer med δ13C-värden från andra platser. Resultatet visar att 
värdena stämmer och att därför isotopanalys som metod fungerar väl även i Östersjöområdet 
(Lidén & Nelson 1994). Sedan dess har ett antal isotopstudier genomförts på material från 
olika tider vid Östersjöområdet (se till exempel Eriksson 2003). Kjellström et al. (2005) har 
genomfört en dietstudie på individer från det medeltida Sigtuna. Individerna var begravda på 
tre olika kyrkogårdar; kvarteret Nunnan, S:t Lars och en kyrka som haft flera namn och därför 
av Kjellström benämndes som Kyrka 1. Av dessa har Kyrka 1 och S:t Lars haft en mer central 
placering, medan kvarteret Nunnan legat något mer perifert. Arkeologiska fynd från Kyrka 1 
indikerar också att dess klientel varit av mycket hög social klass. Resultatet av 
undersökningen visar att majoriteten av födan som ätits av samtliga individer från alla 
kyrkogårdar varit terrestrisk, men att även fisk ingått. Arkeologiska lämningar efter stora 
mängder fiskben indikerar också att fisk utgjort en relativt viktig proteinkälla. Individerna 
begravda vid Kyrka 1 har haft ett större inslag av kött i dieten än individerna från övriga 
kyrkor. Det stärker hypotesen om att Kyrka 1 varit en högstatuskyrka. Individerna begravda 
vid Kyrka 1 uppvisar också en skillnad i dieten mellan män och kvinnor, där männen tycks ha 
haft en mer varierad diet än kvinnorna (Kjellström et al. 2005).   
 
 
4.2 Ben och tänder 
 
Ben måste vara hållfasta men samtidigt inte vara för tunga. Därför byggs de upp av två olika 
slags benstrukturer; kompakt ben och spongiöst ben. Hur dessa båda strukturer fördelas i varje 
ben i skelettet beror på vilken funktion benet har (Millard 2001:637ff, Pollard & Heron 
1996:274). Materialet i ben utgörs till cirka 70 % av oorganiskt material, mestadels 
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hydroxyapatit (Ca10(PO4)6(OH)2). Resterande cirka 30 % utgörs av organiskt material, varav 
ungefär 90 % utgörs av kollagen (Pollard & Heron 1996:274f) . Kollagenets funktion i benen 
är att det står emot dragande och ryckande krafter medan oorganiskt kalciumfosfat (i form av 
hydroxyapatitkristaller) står emot sammanpressande krafter. I ben finns även kanaler och 
hålrum innehållande levande celler och blodkärl. Dessa cellers huvudfunktion är att ersätta 
gammalt benmaterial med nytt. På så sätt sker en kontinuerlig omsättning i benen (Alberts et 
al. 2002:1304ff). Kollagenet i ben beräknas ha en omsättning på omkring 5 till 20 år, 
beroende på exempelvis typ av ben och individens ålder. Ju äldre individ, desto långsammare 
omsättning av kollagen (Lidén 1995:16, Sealy 1995). Därför kan isotopanalyser av kollagen i 
ben ge en bild av en individs diet under de sista levnadsåren. 
 
Människan har fyra typer av tänder. Dessa är incisiver, caniner, premolarer och molarer. 
Morfologin hos de olika typerna av tänder är resultatet av behovet av olika funktion hos de 
olika tänderna. Incisiver är främst till för att skära av matstycken medan caniner med sin 
spetsiga form även kan slita sönder och isär matstycken. Premolarer och molarer med sina 
breda gropiga ytor är främst till för att mala sönder och finfördela födan så att matsmältningen 
i magen underlättas. Människan utvecklar under sin levnad två uppsättningar av tänder; först 
mjölktänder, vilka sedan ersätts av de permanenta tänderna. Varje tands krona har en yta av 
emalj, vilket är ett vitt, mycket hårt material som skyddar innandömet i tandens krona. 
Nedanför kronan skyddas tandens innandöme av ett benliknande material kallat cement. 
Innandömet i tänderna består främst av dentin, vilket omger pulpan (Bass 1995:273ff). 
Dentinet består av samma ämnen som ben, det vill säga både organiskt och oorganiskt 
material (Lawrence 2000:156). Till skillnad från ben omsätts inte dentin (Cox & Sealy 1997). 
Antalet tänder hos olika individer kan variera till exempel på grund av individens ålder och 
tandhälsa. Det normala antalet tänder hos en vuxen individ är 32 stycken; åtta incisiver, fyra 
caniner, åtta premolarer och 12 molarer. Inom benkemin är molarerna fördelaktiga 
studieobjekt av flera anledningar. För det första är de stora och därför kan mycket material tas 
från varje tand. De har också flera rötter vilket medför att tänderna i större omfattning sitter 
kvar på sin ursprungliga plats. För det andra är molarerna intressanta eftersom de utvecklas 
vid olika ålder under individens uppväxt. De första molarerna, M1, utvecklas tidigt och bryter 
fram i sexårsåldern. Innanför dessa bryter i tolvårsåldern molarerna M2 fram. Den tredje och 
sista typen av molarer som utvecklas är M3, också kallade visdomständer och bryter vanligen 
ut i artonårsåldern men är genetiskt variabla och kan hos många individer utvecklas senare 
eller till och med aldrig (Bass 1995:278ff). Eftersom det inte sker någon omsättning av dentin 
efter att tänderna bildats och de olika typerna av molarer utvecklas vid olika ålder kan 
analyser av dessa ge en bild över dieten och hur den förändrats under en individs uppväxt 
(Lidén et al. 2003).  
 
Isotopanalyser av både tänder och ben från en och samma individ är ett viktigt verktyg då det 
ger en bild av hur isotopsammansättningen kan variera mellan individens uppväxt och dennes 
sista 5 till 20 levnadsår. På så sätt kan förändringar av individens diet och förändringar i 
geografisk levnadsplats mellan uppväxt och de sista 5 till 20 levnadsåren spåras. 
 
 
4.3 Kollagen 
 
Kollagen är ett fibröst protein förekommande i alla multicellulära djur (Alberts et al. 
2002:1096). Hos de flesta vertebrater är kollagen det vanligast förekommande proteinet och 
bland större djur kan det utgöra upp till en tredjedel av den totala massan protein (Mathews et 
al. 2000:174). Kollagen är uppbyggt, liksom alla proteiner, av peptider. En peptid är en 
molekyl bestående av en kedja aminosyror som sitter ihop med peptidbindningar (Lawrence 
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2000:459). Människans proteiner byggs upp av 20 olika aminosyror som kan kombineras på 
en mängd olika sätt för att bygga upp olika slags proteiner (Mathews et al. 2000:129). 
Peptiderna i kollagen är ordnade i långa kedjor, så kallad polypeptidkedjor. Tre sådana 
polypeptidkedjor binds samman av vätebindningar i en trippelhelixstruktur och bildar 
tillsammans tropokollagen, vilket är basstrukturen i kollagen. Tropokollagenmolekylerna 
packas ihop på ett specifikt sätt. Varje tropokollagenmolekyl är cirka 300 nm lång och 
överlappar sin granne med cirka 64 nm. Tillsammans bildar en stor mängd 
tropokollagenmolekyler en kollagenfiber som på grund av överlappningen av tropokollagenet 
får en anmärkningsvärd styrka (Mathews et al. 2000:174). Hittills har forskare identifierat 25 
olika slags tropokollagenmolekyler, var och en kodad av en separat gen. Olika kombinationer 
av dessa gener uttrycks i olika vävnader för att bilda olika slags kollagen. Hittills har 20 olika 
slags kollagen identifierats i olika vävnader. Skinn och ben byggs huvudsakligen upp av 
kollagen typ I, vilken också är den vanligaste typen av kollagen (Alberts et al. 2002:1096f). I 
ben ligger kollagenfibrerna i ett plywoodliknande mönster där fibrerna i samma lager ligger 
parallellt med varandra men vinkelrätt mot fibrer i närmast intilliggande lager (Alberts et al. 
2002:1100). Kollagenfibrer är inte vattenlösliga så länge de är hela, men lösligheten ökar när 
de denaturerar (Pollard & Heron 1996:276).  
 
 
4.4 Bevaring och nedbrytning av ben, tänder och kollagen 
 
De processer som påverkar lämningar av ben och tänder och bidrar till deras nedbrytning 
brukar sammanfattas under begreppet tafonomi, vilket kommer från grekiskans taphos 
(begravning) och nomos (historia). Hur väl bevarat ett benmaterial är beror på en mängd olika 
faktorer. Bevaringsgraden kan bero på benen själva, till exempel vilken art benen kommer 
från, vilken typ av ben, individens ålder och så vidare. Generellt är ben från barn porösare än 
ben från vuxna och bevaras därför sämre. Likaså bevaras små, tunna benbitar sämre än stora, 
grova ben (During 1996:24ff). Tänder är uppbyggda av kompakt och hårt material och 
bevaras därför bra, ofta bättre än ben (Bass 1995:273). Bevaringsgraden kan också bero på 
yttre omständigheter som påverkat benen, till exempel om och hur benen blivit begravda. 
Benen kan till exempel ha passerat matsmältningssystemet hos djur eller människa, de kan ha 
blivit utsatta för mekanisk skada eller blivit exponerade för fukt, ljus och/eller 
temperaturvariationer (Millard 2001:639). Vad gäller klimat är fuktiga, varma klimat sämre ur 
bevaringssynpunkt än torra klimat, både heta och kalla (During 1996:27). Ben utsätts också 
för nedbrytning av mikroorganismer som bakterier och svampar. Detta är en process som sker 
kontinuerligt. Bell et al. (1996) har till exempel påvisat att så tidigt som tre månader efter 
döden kan förändringar på grund av mikroorganismer i ben konstateras (Bell et al. 1996). 
Intressant i detta sammanhang är också en undersökning genomförd av Jans et al. (2004) som 
konstaterade att människoben var mer utsatta för mikrobiologisk nedbrytning än djurben. De 
menar emellertid att detta eventuellt till viss del kan förklaras av att människor i regel utsatts 
för annorlunda förhållanden än djur efter att döden inträtt (Jans Et al. 2004). Jordens 
sammansättning spelar också stor roll för bevaringen av ben. Ben bevaras exempelvis bättre i 
täta lerskikt än i luckra sandjordar. Likaså bevaras ben bättre i jordar med högt pH-värde, 
exempelvis i kalkrika jordar, än jordar med lågt pH-värde. En annan viktig faktor vad gäller 
bens bevarandegrad är vad benen kan ha utsatts för innan de deponerats eller begravts. Benen 
kan till exempel ha utsatts för slakt, tillagning som kokning och grillning och de kan ha 
kremerats (Millard 2001:639). Generellt bevaras obrända ben sämre än brända ben. 
Anledningen till detta är framför allt att merparten av det organiska materialet i och omkring 
brända ben har bränts bort och därmed påverkas benet inte lika mycket av till exempel 
gnagande djur och nedbrytande mikroorganismer (During 1996:27).  
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Hur väl kollagenet i ben bevaras beror naturligtvis på vad benet varit utsatt för, det vill säga 
faktorer som de ovan nämnda. Av dessa är temperatur den faktor som potentiellt främst kan 
påverka kollagenets bevaringsgrad. Kollagen är mycket temperaturkänsligt och känsligheten 
ökar exponentiellt med ökande temperatur (Holmes et al. 2005). Kollagen i ben som befunnit 
sig i kallare områden har därför bättre förutsättning för bevaring (Gernaey et al. 2001:321). 
Koon et al. (2003) har också visat att kollagenet i ben som endast under en kortare period 
uppvärmts till inte alltför höga temperaturer, snabbt bryts ner. Deras försök visade att redan 
när temperaturen nått 60°C kunde nedbrytning av kollagen konstateras ha skett (Koon et al. 
2003). Deras resultat stöder också de resultat som De Niro (1985) redovisat att kollagen bryts 
ned redan vid 60°C (De Niro 1985). Eftersom det i många fall kan vara svårt att fastställa om 
ett ben uppvärmts till en inte alltför extrem temperatur, som till exempel kokning, kan det 
också vara svårt att veta kollagenets bevaringsgrad även i ett annars till synes välbevarat 
exemplar (Koon et al. 2003).  
 
Ju längre ett arkeologiskt material legat i jorden, desto närmare en jämvikt med dess 
omgivning kommer det att befinna sig i. När omgivningen förändras, rubbas även jämvikten. 
Sådana förändringar kan vara naturliga som till exempel temperatur, fukt och marklevande 
organismer. Det är emellertid ett faktum att en av de största förändringar, troligen den allra 
största, som ett arkeologiskt material kan utsättas för är att det grävs upp. Därmed rubbas 
jämvikten och en rad olika, oftast destruktiva, krafter kan ta sin början. Detta gäller 
naturligtvis även ben. Pollard och Heron (1996) konstaterar till exempel att organiskt material 
lätt kan bli kontaminerat, inte bara under tiden det legat i jorden, utan även, och påtagligt, när 
det grävs fram och blir omhändertaget. Det kan exempelvis ske vid handhavande av 
föremålen eller vid förvaring av dem, då de kommer i kontakt med exempelvis fyndlådor och 
andra förvaringsmedia samt omgivande luft (Pollard & Heron 1996:12). 
 
 
4.5 Analyser av stabila isotoper i ben 
 
Atomer som har samma atomnummer, men skilda masstal sägs vara olika isotoper av ett och 
samma ämne. Det innebär att ämnets atomkärnor innehåller lika antal protoner men olika 
antal neutroner (Petrucci et al. 2002: 43f). Användandet av olika slags isotopstudier, både på 
stabila och sönderfallande isotoper av olika ämnen, är ett värdefullt verktyg inom arkeologin. 
En rad olika metoder finns för till exempel datering, klimathistoriska undersökningar, 
dietstudier och så vidare (Parkes 1986:128). Vid dietstudier kan analyser med avseende på 
stabila isotoper i ben med fördel användas. Det gamla talesättet ”människan är vad den äter” 
illustrerar detta förhållande väl. De mest frekvent använda isotoperna för dietstudier är 
13C/12C och 15N/14N (Sealy 2001: 269).  
 
 
4.5.1 Kol och kväve 

 
Det finns tre olika kolisotoper. 12C och 13C är stabila, medan 14C sönderfaller. Av atmosfärens 
kolinnehåll är cirka 99% 12C, cirka 1% 13C och cirka 10-12 % 14C. Det finns två stabila 
kväveisotoper; 14N och 15N. Av atmosfärens kväveinnehåll är cirka 99,6% 14N och cirka 0,4% 
15N (Pollard & Heron 1996:357). Skillnaden i vikt mellan de båda, för isotopstudierna 
intressanta, isotoperna av kol respektive kväve är tillräckligt stor för att fysiska och kemiska 
reaktioner de utsätts för ska kunna ändra kvoten 13C/12C och 15N/14N i förhållande till 
kvoterna i utgångsämnena. Det kan ske vid exempelvis fysikaliska effekter som avdunstning 
och diffusion. Det kan även ske vid exempelvis jämviktseffekter eller effekter vid kemiska 
reaktioner som fotosyntes (Pollard & Heron 1996:357, Sealy 2001:269). För att 
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isotopanalyser skall ge en så korrekt bild som möjligt över de förhållanden som skall studeras 
krävs att två kriterier uppfylls. Dels måste respektive ämnes isotopfördelning i näringskedjan 
vara känd och dels får inte det för analysen ämnade kollagenet vara förstört eller kontaminerat 
(Sealy 2001:269).  
 
Stabila isotopvärden uttrycks ofta i δ-värden, enligt formeln (kväve som exempel): 
 
δ15N = ( ((15N/14N)prov / (

15N/14N)standard)-1 ) × 1000 ‰  
 
δ-värdena för respektive ämne sätts i relation till ett standardvärde för ämnet. Standardvärdet 
för δ15N kommer från atmosfäriskt N2 och ger δ15N = 0 ‰. Standardvärdet för δ13C kommer 
från en marin kalksten, PBD (Peedee Belemnite) och ger δ13C = 0 ‰. Eftersom de flesta 
organiska ämnen innehåller lägre halter 13C än PBD, är ofta δ13C-värden för analyserade 
organiska ämnen negativa (Sealy 2001:270).  
 
Kol tas upp i biomassan genom fotosyntes och kemosyntes (Raven et al. 2005:136, 243). Den 
främsta kolkällan är koldioxid (CO2) som tas upp i biomassan via fotosyntes och därmed 
utgör en del av kolets kretslopp. Kolets kretslopp går mycket förenklat ut på att 
fotosyntetiserande organismer binder kol till sig genom att bilda olika organiska föreningar 
där bland annat kol ingår. Dessa föreningar befinner sig sedan i biomassan och kan ”vandra” i 
näringskedjan genom att producenter äts av konsumenter och att konsumenter prederar på 
varandra samt att nedbrytare bryter ned död biomassa. I samtliga steg i näringskedjan frisätts 
kol i form av koldioxid genom respiration. Kol kan också tillfälligt eller under längre 
geologiska perioder ”försvinna” ur kretsloppet genom att det binds i exempelvis kol- och 
oljereserver eller kalksten. På kortare sikt balanserar däremot fotosyntesen och respirationen 
varandra så att atmosfärens koldioxidinnehåll är relativt konstant; cirka 0,036% (Raven et al. 
2005:136). Atmosfärisk koldioxid har ett ungefärligt δ13C-värde på -8 ‰. När koldioxiden tas 
upp av fotosyntetiserande organismer ändras kvoten 13C/12C hos det upptagna kolet eftersom 
olika processer för med sig att 12C anrikas något i förhållande till 13C. På så sätt sjunker δ13C-
värdet i organismen. Olika processer för med sig olika δ13C-värden och därför har växter med 
olika slags fotosynes, det vill säga C3-, C4- och CAM-växter, olika δ13C-värden (Sealy 
2001:270). C3-växter har mer negativa δ13C-värden än C4-växter, medan CAM-växters δ13C-
värden kan variera kraftigt (O´Leary 1981). I Skandinavien växer emellertid endast C3-växter 
naturligt. Det finns även en rad andra faktorer som påverkar δ13C-värdena i växter, framför 
allt om de är terrestriska eller marina. Växter kommer i vatten i kontakt med exempelvis löst 
koldioxid och karbonatjoner, vilka har andra 13C/12C-kvoter än atmosfärisk koldioxid. Likaså 
påverkar salthalten δ13C-värdena hos organismer i vatten. Därmed får organismer i marina 
system annorlunda δ13C-värden än organismer i terrestriska system (Lidén 1995:16, Sealy 
2001:270f). δ13C-värdet för en människa som endast lever av marin föda hamnar normalt på 
cirka -11 till -12 ‰. På grund av brackvattnet i Östersjön hamnar dock en individ som ätit 
endast marin föda härifrån på ett δ13C-värde på cirka -14 till -15 ‰. En individ som däremot i 
Skandinavien endast levt på terrestrisk föda får ett δ13C-värde på cirka -21 ‰ på kollagen 
(Lidén 1995:16f).  
 
Isotopanalyser av kväve bygger på det faktum att δ15N-värdena ändras beroende på var i 
näringskedjan en organism befinner sig (Sealy 2001:272). Ungefär 78% av atmosfären utgörs 
av  kväve (i form av kvävgas, N2), medan mängden kväve i jordskorpan endast utgörs av 
0,002% (Petrucci et al. 2002:270, Raven et al. 2005:653). Kväve är ett mycket viktigt ämne 
för levande organismer och ingår till exempel i proteiner. Emellertid är N2 inte en tillgänglig 
kvävekälla för de flesta organismer eftersom dess trippelbindning gör den till en mycket stabil 
molekyl. För att kväve skall bli tillgängligt för växter krävs att det befinner sig i form av 
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ammoniumjoner (NH4
+) eller nitratjoner (NO3

-). Växterna tar upp dessa och bildar med dem 
och andra ämnen livsviktiga föreningar. Kvävet kan sedan vandra vidare i näringskedjan i 
form av olika föreningar och slutligen hamnar det åter i jorden där det bryts ner och åter kan 
tas upp av växter. Nytt kväve tillkommer kontinuerligt kretsloppet genom kvävefixerande 
bakterier, vilka kan tillgodose sig N2. Kväveföreningar lämnar även kontinuerligt kretsloppet 
genom denitrifikation och på så sätt upprätthålls balans i kretsloppet (Raven et al. 
2005:653ff). Kvävet i jorden har generellt ett δ15N-värde något över 0 ‰ (Sealy 2001:272). 
För varje steg i näringskedjan (trofinivå) sker en svag anrikning av 15N i förhållande till 14N, 
vilket innebär att δ15N-värdet ökar. Ökningen anses allmänt vara cirka 3 ‰ per trofinivå, men 
resultat från senare års forskning gör gällande att ökningen eventuellt kan vara uppemot 5 ‰ 
per nivå (Hedges & Reinard 2006). Producenter (fotosyntetiserande växter) får alltså ett δ15N-
värde på cirka 3 ‰, medan herbivorer (växtätare) får ett δ15N-värde på cirka 6 ‰. Genom att 
mäta δ15N-värdet hos en organism kan en uppfattning skapas om vilken trofinivå densamma 
befinner sig på, det vill säga hur många steg upp i näringskedjan organismen befinner sig. I 
marina miljöer är näringskedjorna längre och därför får en toppredator här ett högre δ15N-
värde än en toppredator levandes på land (Lidén 1995:17f).  
 
DeNiro (1985) har genom försök visat att förhållandet mellan kol och kväve (C/N) i kollagen 
ger en bild av om framextraherat kollagen är tillräckligt likt ursprunget eller ej, det vill säga 
till vilken grad det exempelvis kontaminerats eller brutits ned (se även kap. 4.4). Om 
resultatet av kvoten C/N ligger inom spannet 2,9-3,6 anses kollagenet vara tillräckligt likt 
ursprunget för att analyser av detsamma ska ge resultat med tillräckligt god precision (DeNiro 
1985). Studier genomförda av Richards och Hedges (2003) på ben från herbivorer från olika 
tidpunkter i Europa har visat att de naturligt förekommande nivåerna δ13C och δ15N i 
omgivningen har fluktuerat under de senaste 40 000 åren. Förändringarna tros framför allt 
bero på klimatförändringar (Richards & Hedges 2003). Deras resultat visar dock att 
fluktuationerna ej påverkar analyser inom ett så kort tidsfönster som ett så relativt recent 
material utgör som är från medeltiden. 
 
 
4.5.2 Svavel 

 
Det finns fyra olika stabila svavelisotoper; 32S, 33S, 34S och 36S. Av dem är 32S och 34S 
vanligast (95,02% respektive 4,21%) och det är också kvoten av dessa som ger värdet δ34S. 
δ34S-värdet mäts i sin tur i förhållande till Vienna CDT (meteorit standard Canion Diablo 
Troilite). Svavel är ett vanligt förekommande grundämne och förekommer i stora mängder i 
jordens inre (δ34S-värde cirka 0 ‰), i haven som sulfatjoner (SO4

-, δ34S-värde cirka +20 ‰) 
samt i bergarter i jordskorpan där δ34S-värdet varierar kraftigt beroende på bergart och dess 
ålder (Richards et al. 2003). Det svavel som finns i marken är till största delen bundet i olika 
organiska föreningar och är inte tillgängligt för växter. Endast cirka 5 % av markens 
svavelinnehåll utgörs av oorganiskt svavel i form sulfatjoner, vilka växter kan tillgodose sig 
(Kertesz & Mirleau 2004). Svavlet i växter härstammar till största delen från den lokala 
berggrunden, men en inte obetydlig del kan även härstamma från atmosfären i form av gas 
och vattendroppar burna via atmosfären, till exempel som surt regn eller som fuktiga 
havsvindar om hav finns i närheten (eng. seaspray effect). Mängden svavel som härstammar 
från atmosfären kan variera kraftigt i växter beroende på framför allt växtplats och växtart. 
Värden på uppemot 25% - 30% av växtens totala svavelinnehåll kan i vissa fall härstamma 
från atmosfären. Beroende på växtplats och geologi kan därför växter ha mycket varierande 
δ34S-värden, liggandes någonstans mellan extremerna -22 ‰ och + 22 ‰ (Richards et al. 
2003). Svavelinnehållet i marken kan också variera mycket över tiden och organiska 
svavelföreningar kan omvandlas till oorganiska och vice versa genom marklevande bakterier 
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(Kertesz & Mirleau 2004). En betydande skillnad i δ34S-värden märks också mellan växter 
och djur som lever i sött respektive salt vatten, där växternas och djurens δ34S-värden ligger 
på en nivå i stort sätt i enlighet med omgivande vatten, det vill säga omkring +20 ‰ för 
havslevande organismer och mellan -22 ‰ och +22 ‰ för sötvattenslevande organismer. De 
stora skillnaderna på δ34S-värden i olika sötvattenmiljöer beror på olika förekomst av 
anaeroba bakterier i dessas sediment (Richards et al. 2003). Skillnaden på δ34S-värden hos 
organismer befinnandes på olika nivå i näringskedjan är så pass liten att den kan anses vara 
försumbar i jämförelse med de stora skillnader på δ34S-värden som omgivningen medför 
(Richards et al. 2001). Därför lämpar sig svavelisotopanalyser främst för studier av 
geografiskt ursprung och migrationsmönster eftersom δ34S-värdet hos en organism starkt 
påverkas av dess omgivning (Richards et al. 2003). Genom att genomföra 
svavelisotopanalyser på olika individer funna på en plats kan eventuella skillnader i 
geografiskt ursprung urskiljas. Emellertid kan inga slutsatser dragas om varifrån avvikande 
individer härstammar eftersom olika platser kan ha liknande δ34S-värden.  
 
 
4.6 Kollagenextraktion 
 
Kollagenextraktionen vid analyserna i detta arbete har skett enligt metod beskriven av Brown 
et al. (1988). Enligt denna metod har följande i korthet gjorts vid extraktionen (för utförligare 
beskrivning se Brown et al. 1988):  
- Benen/tänderna tvättas om nödvändigt i destillerat vatten och körs om nödvändigt i 
ultraljudsbad. Därefter får benen torka och benpulver borras fram med tandläkarborr. I de fall 
då små ben undersökts, har dessa av praktiska skäl malts ner istället för att borras. Omkring 
100 mg benpulver har ingått i varje prov 
- Varje prov demineraliseras under 48 timmar genom att 0,25 M HCl tillsätts benpulvret. 
Därefter filtreras provet genom ett glasfilter för att avlägsna lösta ämnen.  
- Till återstående filtrat i varje prov tillsätts 0,01 M HCl och därefter placeras proven i 
inkubator, 58°C under cirka 16 timmar för att lösa organiska ämnen såsom kollagen.  
- Proven filtreras genom ultrafilter så att partiklar < 30 kDa avlägsnas. Den återstående 
lösningen i ultrafiltret innehåller kollagen och förs över till eppendorfrör för att sedan frysas 
till -80°C. Därefter kan provet frystorkas så att endast kollagen återstår.  
 
 
4.7 IRMS – Isotope Ratio Mass Spectrometry 
 
Grundprincipen bakom masspektrometri är att atomer och molekyler kan separeras beroende 
på deras massa och elektriska laddning genom att de får passera genom elektriska och/eller 
magnetiska fält (Pollard & Heron 1996:61). Förenklat fungerar masspektrometern på så sätt 
att provet som analyseras först bränns så att det förgasas. Sedan bombarderas gasen med 
elektroner så att ingående ämnen joniseras genom att elektroner slås bort. Vissa molekyler 
splittras också, vilket betyder att även liknande ämnen med samma molekylvikt kan separeras 
i en masspektrometer (Parkes 1986:198). De joniserade partiklarna ges sedan en fix energi 
genom accelerering. Eftersom olika partiklar i provet har olika massa men samtliga partiklar 
ges samma energi, kommer deras utgångshastighet att variera beroende på deras massa. 
Partiklarna får sedan passera elektriska och/eller magnetiska fält (beroende på typ av 
masspektrometer), vilket medför att deras banor kröks olika mycket beroende på deras massa 
(utgångshastighet) och laddning. Partiklarna träffar slutligen en detektor varefter ett 
masspektrum kan erhållas (Pollard & Heron 1996:61ff).   
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5. Resultat 
 
Det mänskliga benmaterialet består av 49 individer som begravts vid tre olika medeltida 
kyrkogårdar i Visby. Av dessa kommer 22 individer från två olika utgrävningar vid S:t 
Mikael, 19 individer från en utgrävning vid S:t Hans och 8 individer från en utgrävning vid 
S:ta Gertrud. Tillsammans kan de sägas utgöra det urval individer som analyserats, då dessa 
varit de som funnits tillgängliga för analys. Kollagenextraktioner har genomförts på samtliga 
individers ben. De flesta benanalyserna har gjorts på femur (lårben) och för att utesluta att 
samma individ analyserats två gånger (samma individs höger och vänster femur), har endast 
höger femur använts hos samtliga individer. I de fall då tänder funnits tillgängliga har även 
kollagenextraktioner gjorts på tand M2 (molar nummer två) från dessa (se figur 2). Samtliga 
analyserade M2 har suttit i individernas underkäke, men ingen hänsyn har tagits till om de 
suttit på vänster eller höger sida av underkäken. Djurbenen består av 35 individer av ett urval 
olika arter från medeltida Visby. Kollagenextraktioner har genomförts på samtliga dessa. 
 

 
 

Figur 2 Underkäke från grav 4, S:t Mikael 9. Pilen indikerar tand M2. Foto Jonas Lindkvist. 

 
 
5.1 Kol- och kväveanalyser  
 
Resultaten av isotopanalyserna för kol och kväve redovisas i tabeller och figurer nedan. 
Bevaringsgraden hos kollagenet har överlag varit god i ben och tänder från samtliga tre 
kyrkogårdar. Detta visas dels av att relativt mycket kollagen har kunnat extraheras ut från de 
flesta prover (data ej redovisade) och dels av att kvoten C/N för de flesta prover ligger inom 
spannet 2,9-3,6 vilket enligt De Niro (1985) visar på att provresultaten ger tillräckligt god 
precision. De statistiska beräkningarna har gjorts med 95 % konfidensgrad.  
 
δ13C-värdet för en människa som endast lever av marin föda hamnar normalt på cirka -11 ‰ 
till -12 ‰. På grund av brackvattnet i Östersjön hamnar dock en individ som ätit endast marin 
föda härifrån på ett δ13C-värde på cirka -14 ‰ till -15 ‰. En individ som däremot i 
Skandinavien endast levt på terrestrisk föda får ett δ13C-värde på cirka -21 ‰. Ju mer marin 
dieten är, desto högre blir alltså organismens δ13C-värde (Lidén 1995:16f). δ13C-värdena och 



 21 

δ15N-värdena skiljer sig något åt mellan olika individer och mellan individer från de olika 
kyrkogårdarna, men visar att dieten i medeltida Visby allmänt troligen varit blandad men med 
någon dominans åt terrestrisk diet (se tabell 1). Isotopvärdena från individer från samtliga 
kyrkor hamnar också i storleksordningen för isotopvärdena från de analyserade terrestra 
allätande (omnivora) djuren (svin, råtta, katt, hund), vilka troligen levt på liknande föda som 
människorna. De terrestra herbivora djuren har däremot lägre δ13C-värden, vilka stämmer väl 
överrens med förväntade värden för individer som endast äter terrestrisk föda (se figur 3).   
 
 

Tabell 1 Medelvärden för samtliga analyserade individer i Visbymaterialet 

 δ13C 
(medelvärde) 

Standard-
avvikelse 

δ15N 
(medelvärde) 

Standard-
avvikelse 

Ben -19,6 0,6 12,7 1,0 
Tänder -19,6 0,8 12,8 0,8 

 

Samtliga medelvärden från Visby

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

-24,0 -22,0 -20,0 -18,0 -16,0 -14,0 -12,0 -10,0

δ
13

C (‰)

δ
1
5
N

 (
‰

)

S:t Mikael, ben

S:t Mikael, tänder (M2)

S:t Hans, Ben

S:t Hans, tänder (M2)

S:ta Gertrud, ben

S:ta Gertrud, tänder (M2)

Småbovid

Nöt

Råtta

Katt

Hund

Sädgås

Höna

Mört

Strömming

Gädda

Torsk

 
Figur 3 Kol- och kvävediagram över ben och tänder från samtliga individer från samtliga kyrkogårdar från 
denna undersökning samt samtliga djurben. Alla värden är medelvärden (förutom i de fall då endast en individ 
ingått i kategorin). 

 
En intressant jämförelse kan göras mellan denna studie och en dietstudie som Kjellström et al. 
(2005) gjort på ett medeltida benmaterial från tre olika kyrkor i Sigtuna (se även kap. 4.1). De 
utgick från att individerna som begravts vid en av kyrkorna, benämnd ”Kyrka 1” haft hög 
status i samhället (Kjellström et al. 2005). För jämförelsen (se figur 4 och tabell 2) har 
värdena för de analyserade Visbyindividernas kvinnor och män slagits samman tillsammans 
med de icke könsbedömda individerna så att medelvärdet skall representeras av så många 
värden som möjligt. I jämförelse med Sigtunaundersökningen visar δ13C-värdena att dieten i 
Visby haft ett mer marint inslag än dieten i Sigtuna och de höga δ15N-värdena från båda 
platserna visar att fisk ätits även i Sigtuna, men till stor del bestått av insjöfisk.  
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Medeltida Visby och medeltida Sigtuna
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Figur 4 Isotopvärden (medelvärden) över individer begravda vid de tre Visbykyrkorna som undersöks i detta 
arbete, samt isotopvärden (medelvärden) från individer begravda vid tre olika medeltida kyrkor i Sigtuna. 
Sigtunavärdena från Kjellström et al. 2005. Visbyvärdena är både män och kvinnor sammanslagna  

 

 
Tabell 2 Isotopvärden (medelvärden) från individer begravda vid de tre Visbykyrkorna som undersöks i detta 
arbete, samt isotopvärden (medelvärden) från individer begravda vid tre olika medeltida kyrkor i Sigtuna. 
Sigtunavärdena från Kjellström et al. 2005. Visbyvärdena är både män och kvinnor sammanslagna 

  δ13C δ15N 
 Antal analyserade 

individer 
medelvärde Standard-

avvikelse 
medelvärde Standard-

avvikelse 
S:t Mikael  22 st -19,6 0,6 12,8 1,1 
S:t Hans 19 st -19,7 0,7 13,1 0,2 
S:ta Gertrud 8 st -19,6 0,6 12,3 0,8 
Nunnan, fas 1, kvinnor 10 st -21,8 0,7 10,7 1,5 
Nunnan, fas 1, män 10 st -21,2 0,6 11,2 1,5 
Kyrka 1, fas 2, kvinnor 9 st -21,0 0,4 13,9 0,8 
Kyrka 1, fas 2, män 11 st -21,5 0,4 12,5 1,1 
S:t Lars, fas 3, kvinnor 4 st .21,1 0,9 12,1 1,4 
S:t Lars, fas 3, män 12 st -20,8 0,7 12,6 1,2 

 
 
En utförlig resultatredovisning för Visby följer nedan. Flera av de analyserade individerna har 
tidigare könsbedömts utifrån osteologiska analyser. I tabellerna Sammanslaget resultat har 
individer med osäker könsbedömning sammanslagits med individer som ej könsbedömts 
under rubriken Ej könsb. (ej könsbedömda). Om värden saknas markeras detta med ett streck. 
I tabellerna Enskilda värden har individer med osäker könsbedömning markerats med “?” 
efter könsbedömningen i kolumnen Kön. De individer som inte har könsbedömts indikeras 
med ett streck i kolumnen Kön. Värden som av olika anledning inte har fallit inom ramen för 
att ge tillräckligt god precision i analyserna enligt De Niro (1985), har strukits och redovisas i 
tabellerna med genomstruken text. För att ett värde skall anses ha tillräckligt god precision 
skall dess C/N-kvot falla inom spannet 2,9-3,6 (De Niro 1985). Samtliga standardavvikelser 
har avrundats uppåt till närmaste tiondel av heltal. De statistiska bräkningarna bör tolkas med 
försiktighet, då urvalen är små. 
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5.1.1 S:t Mikael 

 

Materialet från S:t Mikael kommer från två olika utgrävningar; S:t Mikael 9 som ägde rum 
1972 och S:t Mikael 14 som ägde rum 1968. Resultaten från dessa båda utgrävningar har 
slagits samman eftersom de härrör från samma kyrkogård och beräkningar på isotopvärdena 
från de funna individerna från de båda grävningarna visar att de ej skiljer sig signifikant åt (t-
test: δ13C p = 0,378 df = 19 ; δ15N p = 0,187 df = 10). Värdena är relativt jämt fördelade från 
båda utgrävningarna med undantag för tre δ15N-värden från S:t Mikael 9 som är lägre än 
övriga värden (se figur 5). Två av dessa tre δ15N-värden är från en och samma individ, en man 
i grav 4 (individens δ15N-värden 10,6 ‰ för både ben och tand M2), vilket visar att han har 
haft en något annan diet under sin levnad än övriga analyserade individer vid S:t Mikael. Det 
tredje låga δ15N-värdet (9,8 ‰) kommer från grav 7 individ 2, vilket också är en man. Värdet 
kommer från benmaterial och värde för hans tänder finns ej. Det låga δ15N-värdet visar att han 
haft en något annan diet åtminstone under sina sista levnadsår i jämförelse med övriga 
analyserade individer vid S:t Mikael (undantaget mannen i grav 4).  
 
Två utstickande δ13C-värden märks också i materialet. Det ena δ13C-värdet (-18 ‰ från ben) 
är från en icke könsbedömd individ (grav 7) begravd vid S:t Mikael 14. Värden från tand M2 
Saknas från denna individ. Värdet indikerar en diet med något högre marint inslag under de 
sista levnadsåren än övriga analyserade individer vid S:t Mikael. Det andra δ13C-värdet (-17,9 
‰ från tand, M2) är från en man (grav 8) begravd vid S:t Mikael 9. I denna grav finns två 
individer begravda. Analyser har gjorts på både ben och tänder från dessa individer. Tyvärr 
saknas beteckning för tandvärdena vilken individ (ind. 1 eller ind. 2) som är vilken, varvid 
direkta jämförelser med benvärden ej är möjlig. Emellertid är δ13C-värdena på benen från 
båda individerna i grav 8 (ind. 1 och ind. 2) relativt lika (δ13C -19,0 ‰ respektive δ13C -19,4 
‰) vilket är skiljt från tandvärdet (δ13C -17,9 ‰). Dessa värden representerar tillsammans att 
individens diet i tidig ålder haft ett mer marint inslag, medan dieten under de sista levnadsåren 
varit något mer terrestrisk.  
 
Förutom de utstickande värdena är övriga värden, både för δ13C och för δ15N något spridda. 
Någon skillnad i urvalsmedelvärdena mellan män och kvinnor kan inte statistiskt säkerställas i 
det sparsamma materialet (t-test: δ13C p = 0,753 df = 4 ; δ15N p = 0,544 df = 6) (se figur 6). 
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Figur 5 Isotopvärden över samtliga analyserade individer begravda vid S:t Mikael. 
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Figur 6 Isotopvärden över samtliga analyserade individer begravda vid S:t Mikael uppdelade efter kön 

 
Resultatvärden från S:t Mikael redovisas nedan i tabellerna 3, 4, 5 och 6. Varje enskilt värde i 
tabell 5 och 6, där laborationsnumret börjar på STM motsvarar S:t Mikael 9 och 
laborationsnummer som börjar på SMI motsvarar S:t Mikael 14.  
 
Materialet från S:t Mikael 9 består av 9 individer. Kollagenextraktioner har genomförts på 
ben från samtliga dessa individer (lab.nr STM 01 – STM 09). Därutöver har fem 
kollagenextraktioner genomförts på tänder (M2) från dessa individer (lab.nr. STM 10 – STM 
14). Materialet från S:t Mikael 14 består av 13 individer. Kollagenextraktioner har genomförts 
på ben från samtliga av dessa individer (lab.nr. SMI 01 – SMI 13). Därutöver har en 
kollagenextraktion gjorts på tänder (M2) från dessa individer (lab.nr. SMI 14). Totalt är 
benmaterialet som analyseras från S:t Mikael relativt omfattande (totalt 22 individer). Av 
dessa är fyra kvinnor och sex män relativt säkert könsbedömda. Återstående individer (12 st) 
är inte könsbedömda. Tandmaterialet omfattar totalt endast sex individer; tre män, en kvinna 
och två ej könsbedömda. 
 
 

Tabell 3 Sammanslaget resultat, ben från S:t Mikael 

 δ13C  δ15N 
 Medel-

värde 
Standard- 
avvikelse 

Max Min Medel-
värde 

Standard- 
avvikelse 

Max Min 

Män (6 st) -19,7 0,4 -19,2 -20,2 12,1 1,6 13,5 9,8 
Kvinnor (4 st) -19,6 0,6 -19,1 -20,3 12,5 0,6 13,1 12,1 
Ej könsb. (12 st) -19,5 0,6 -18,0 -20,3 13,2 0,6 14,1 11,9 
Samtliga (22 st) -19,6 0,6 -18,0 -20,3 12,8 1,1 14,1 9,8 

 

 
Tabell 4 Sammanslaget resultat, tänder från S:t Mikael 

 δ13C δ15N 
 Medel-

värde 
Standard- 
avvikelse 

Max Min Medel-
värde 

Standard- 
avvikelse 

Max Min 

Män (3 st) -19,1 1,1 -17,9 -19,9 12,3 1,7 13,8 10,6 
Kvinnor (1 st) -20,3 - - - 12,8 - - - 
Ej könsb. (2 st) -19,4 0,3 -19,2 -19,5 13,0 0,1 13,0 12,9 
Samtliga (6 st) -19,4 0,9 -17,9 -20,3 12,6 1,1 13,8 10,6 
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Tabell 5 Enskilda värden, ben från S:t Mikael 

Grav/individ Kön Element Lab.nr. δ13C δ15N % C % N C/N 
Grav 1 K Femur STM 01 -19,1 12,1 43,9 15,9 3,2 
Grav 4 M Mandibula STM 02 -19,8 10,6 42,8 15,2 3,3 
Grav 6, individ 2 K Mandibula STM 03 -19,9 12,1 45,4 16,3 3,3 
Grav 7, individ 2, bnr 23 M Femur STM 04 -20,2 9,8 42,7 15,1 3,3 
Grav 8, Individ 1, ben 18+19  M? Femur STM 05 -19,0 13,4 45,1 15,8 3,3 
Grav 8 individ 2 - Mandibula STM 06 -19,4 13,3 45,7 16,0 3,3 
Grav 7, invid 1, bnr 3 M Femur STM 07 -19,8 13,5 43,6 15,5 3,3 
Grav 6, individ 1, bnr 11 K Femur STM 08 -20,3 12,8 44,8 16,0 3,3 
Ben 29-30 K? Femur STM 09 -19,9 13,6 44,1 15,5 3,3 
Grav 1, bnr 32 M Femur SMI 01 -19,2 13,3 41,7 15,0 3,2 
Grav 3, individ 1, bnr 15+16 M Femur SMI 02 -20,0 13,3 41,1 14,5 3,3 
Grav 3+5, individ 1, bnr 17-23 - Femur SMI 03 -20,0 11,9 42,4 15,1 3,3 
Grav 3+5, individ 2, bnr 22-23 M Femur SMI 04 -19,4 12,0 44,5 15,7 3,3 
Grav 3+5, individ 3, bnr 7+8 K Femur SMI 05 -19,2 13,1 44,0 15,4 3,3 
Grav 4, individ 2, bnr 41,43 - Femur SMI 06 -19,1 13,1 44,7 15,6 3,3 
Bnr 10-11 - Femur SMI 07 -20,1 12,7 41,3 14,7 3,3 
Bnr 26-29 - Femur SMI 08 -19,4 13,2 42,1 14,9 3,3 
Grav 4 individ 2 - Mandibula SMI 09 -19,4 13,2 44,3 15,7 3,3 
Grav 7, bnr 4+5 - Femur SMI 10 -18,0 14,0 45,1 16,0 3,3 
Bnr 13+14 - Femur SMI 11 -19,7 12,9 42,9 15,5 3,2 
Bnr 34 - Femur SMI 12 -19,7 12,9 41,6 15,0 3,3 
Bnr 37 - Femur SMI 13 -20,3 14,1 43,3 15,7 3,2 

 

 
Tabell 6 Enskilda värden, tänder från S:t Mikael 

Grav/individ Kön Element Lab.nr. δ13C δ15N % C % N C/N 
Grav 4 M M2 STM 10 -19,6 10,6 38,4 14,2 3,2 
Grav 6, individ 1 K M2 STM 11 -20,3 12,8 38,3 14,6 3,1 
Grav 6, individ 2 M M2 STM 12 -19,9 12,5 39,6 14,9 3,1 
Grav 8 M M2 STM 13 -17,9 13,8 40,9 15,3 3,1 
Grav 8 - M2 STM 14 -19,5 13,0 39,4 14,4 3,2 
Grav 4, individ 2 - M2 SMI 14 -19,2 13,0 38,9 14,5 3,1 

 

 
5.1.2 S:t Hans 

 
Materialet från S:t Hans kommer från utgrävning S:t Hans 3. Materialet består av 19 
individer. Kollagenextraktioner har genomförts på ben från samtliga dessa individer (lab.nr 
STH 01 – STH 19). Därutöver har 14 kollagenextraktioner genomförts på tänder (M2) från 
dessa individer (lab.nr. STH 20 – STH 33). Värdena på kvoten C/N för proverna STH 01 - 
STH 16 ligger utanför spannet 2,9-3,6, vilket innebär att de har uteslutits. Antalet värden på 
ben från S:t Hans är därför endast tre stycken (prov STH 17 – STH 19). δ13C-värdena för de 
tre benen är något spridda (-20,3 ‰ till -19,1 ‰), vilket visar att individerna haft olika diet i 
förhållande till varandra de sista levnadsåren (se figur 7). δ15N-värdena för benen har däremot 
liten spridning (13,0 ‰ – 13,2 ‰). δ13C-värdena för de olika individernas tänder visar på en 
stor spridning (-20,9 ‰ till -18,5 ‰), det vill säga från en terrestrisk till en mer blandad diet. 
Värdena visar därmed att individerna som unga haft olika diet. δ15N-värden för tänderna är 
något spridda (11,9 ‰ – 13,7 ‰), vilket också indikerar en skiljd diet. För utförliga värden se 
tabell 7, 8, 9 och 10.  
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Figur 7 Isotopvärden över samtliga analyserade individer begravda vid S:t Hans uppdelade efter kön 

 
 

Tabell 7 Sammanslaget resultat, ben från S:t Hans 

 δ13C δ15N 
 Medel-

värde 
Standard- 
avvikelse 

Max Min Medel-
värde 

Standard- 
avvikelse 

Max Min 

Män (0 st) - - - - - - - - 
Kvinnor (2 st) -19,7 0,9 -19,1 -20,3 13,2 0,1 13,2 13,1 
Ej könsb. (1 st) -19,6 - - - 13,0 - - - 
Samtliga (3 st) -19,7 0,7 -19,1 -20,3 13,1 0,2 13,2 13,0 

 
 

 
Tabell 8 Sammanslaget resultat, tänder från S:t Hans 

 δ13C δ15N 
 Medel-

värde 
Standard- 
avvikelse 

Max Min Medel-
värde 

Standard- 
avvikelse 

Max Min 

Män (10 st) -19,6 0,9 -18,5 -20,9 12,8 0,6 13,7 11,9 
Kvinnor (2 st) -19,7 1,0 -19,1 -20,4 13,0 0,4 13,3 12,7 
Ej könsb. (2 st) -20,0 0,1 -19,9 -20,0 13,2 0,5 12,5 12,9 
Samtliga (14 st) -19,7 0,8 -18,5 -20,9 12,9 0,6 13,7 11,9 
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Tabell 9 Enskilda värden, ben från S:t Hans 

Grav/individ Kön Element Lab.nr. δ13C δ15N % C % N C/N 
Grav 2 M Mandibula STH 01 -22,3 13,7 40,9 9,2 5,2 
Grav 85 M Mandibula STH 02 -21,6 12,7 39,9 9,8 4,7 
Grav 94 K Femur STH 03 -21,4 12,4 40,4 9,6 4,9 
Grav 95 K Femur STH 04 -20,9 12,9 40,1 9,71 4,8 
Grav 112 K Mandibula STH 05 -20,4 13,1 41,8 12,0 4,1 
Grav 118 M Mandibula STH 06 -19,9 13,4 42,0 12,4 3,9 
Grav 121 M Mandibula STH 07 -20,2 13,9 42,6 12,3 4,1 
Grav 122 M Mandibula STH 08 -21,8 13,0 39,0 7,7 5,9 
Grav 126 M Mandibula STH 09 -21,5 13,6 39,2 8,3 5,5 
Grav 127 M Mandibula STH 10 -20,7 12,1 41,8 11,9 4,1 
Grav 129 M Mandibula STH 11 -21,9 12,4 41,3 10,9 4,4 
Grav 130 M Mandibula STH 12 -21,5 12,6 41,7 11,1 4,4 
Grav 139 M? Mandibula STH 13 -21,6 13,3 40,5 10,1 4,7 
Grav 141 M Mandibula STH 14 -20,5 10,5 42,5 11,6 4,3 
Fnr 353 K Radie STH 15 -21,4 11,9 39,3 8,0 5,7 
Fnr 974 K? Mandibula STH 16 -21,5 13,1 38,9 9,3 4,9 
Fnr 1017 K? Femur STH 17 -19,6 13,0 42,1 15,7 3,1 
Fnr 1150 K Humerus STH 18 -19,1 13,2 42,9 15,8 3,2 
Bendump A K Mandibula STH 19 -20,3 13,1 40,2 14,6 3,2 

 

 
Tabell 10 Enskilda värden, tänder från S:t Hans 

Grav/individ Kön Element Lab.nr. δ13C δ15N % C % N C/N 
Grav 2 M M2 STH 20 -20,9 13,0 43,0 15,5 3,2 
Grav 85 M M2 STH 21 -19,9 12,5 43,5 15,7 3,2 
Grav 112 K M2 STH 22 -19,1 13,3 43,3 15,6 3,2 
Grav 118 M M2 STH 23 -18,5 13,1 43,2 15,7 3,2 
Grav 121 M M2 STH 24 -18,5 13,7 41,9 15,4 3,2 
Grav 122 M M2 STH 25 -18,9 13,3 44,0 15,8 3,2 
Grav 126 M M2 STH 26 -18,8 12,7 42,4 15,6 3,2 
Grav 127 M M2 STH 27 -19,7 12,6 43,3 15,8 3,2 
Grav 129 M M2 STH 28 -20,7 11,9 42,1 15,5 3,2 
Grav 130 M M2 STH 29 -20,3 12,2 43,7 16,0 3,2 
Grav 139 M? M2 STH 30 -20,0 12,9 41,0 14,9 3,2 
Grav 141 M M2 STH 31 -20,0 12,8 43,2 15,8 3,2 
Fnr 974 K? M2 STH 32 -19,9 13,5 43,5 15,8 3,2 
Bendump A K M2 STH 33 -20,4 12,7 43,6 15,9 3,2 

 

 
5.1.3 S:ta Gertrud 

 
Skelettmaterialet från S:ta Gertrud kommer från utgrävning S:ta Gertrud 6 som ägde rum 
1977. Emma Durehed har i sin CD-uppsats i osteologi vid Högskolan på Gotland tidigare 
analyserat materialet osteologiskt. Hon menar att materialet är välbevarat men att det är svårt 
att avgöra vilka samhällsstånd de gravlagda individerna har tillhört (Durehed 2001:28).  
 
Materialet från S:ta Gertrud 6 omfattar 8 individer. Kollagenextraktioner har genomförts på 
ben från samtliga dessa (lab.nr STG 01 – STG 08). Därutöver har tre kollagenextraktioner 
genomförts på tänder (M2) från individerna (lab.nr. STG 09 – STG 11).  
 
Resultatet visar att värdena för δ13C och δ15N ligger någorlunda samlade förutom tre värden 
som sticker ut något både vad gäller δ13C och δ15N (se figur 8). Av dessa tre värden är två från 
en och samma individ (grav 1), troligen en man. Individens δ13C-värde (ben -20,3 ‰ och tand 
M2 -20,3 ‰) är något lägre än övriga individers δ13C-värden, vilket visar på en diet med mer 



 28 

terrestriskt inslag. Även δ15N-värdena (ben 11,4 ‰ och tand M2 11,2 ‰) visar en skiljd diet 
från övriga individer med något mer terrestriskt inslag. Eftersom värdena visar samma resultat 
både från mannens ben och tänder tycks hans diet som barn ha varit densamma som dieten 
åren innan han avlider. Den andra individen (grav 2, troligen en man) med ett utstickande 
värde (ben δ13C -20,2 ‰ och δ15N 11,2 ‰) har också värden som tyder på en diet åren innan 
han avlider med mer terrestriskt inslag. För denna individ finns inga tandvärden. 
 
Övriga individers δ13C- och δ15N-värden ligger relativt samlade och tyder på blandad diet med 
något övervägande terrestriskt inslag. För utförliga värden se tabell 11, 12, 13 och 14.  
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Figur 8 Isotopvärden över samtliga analyserade individer begravda vid S:ta Gertrud uppdelade efter kön 

 
Tabell 11 Sammanslaget resultat, ben från S:ta Gertrud 

 δ13C δ15N 
 Medel-

värde 
Standard- 
avvikelse 

Max Min Medel-
värde 

Standard- 
avvikelse 

Max Min 

Män (2 st) -19,3 0,2 -19,3 -19,4 12,4 0,6 12,7 12,0 
Kvinnor (2 st) -19,1 0,5 -18,9 -19,4 12,8 0,7 13,3 12,3 
Ej könsb. (4 st) -19,9 0,6 -19,4 -20,4 12,1 1,0 13,0 11,2 
Samtliga (8 st) -19,6 0,6 -18,9 -20,4 12,3 0,8 13,3 11.2 

 
Tabell 12 Sammanslaget resultat, tänder från S:ta Gertrud 

 δ13C δ15N 
 Medel-

värde 
Standard- 
avvikelse 

Max Min Medel-
värde 

Standard- 
avvikelse 

Max Min 

Män (0 st) - - - - - - - - 
Kvinnor (1 st) -19,5 - - - 13,1 - - - 
Ej könsb. (2 st) -20,1 0,3 -19,9 -20,2 12,3 1,6 13,4 11,2 
Samtliga (3 st) -19,9 0,4 -19,5 -20,2 12,6 1,3 13,4 11,2 

 
Tabell 13 Enskilda värden, ben från S:ta Gertrud 

Grav/individ Kön Ålder  Element Lab.nr. δ13C δ15N % C % N C/N 
Grav 1 M? Ca 35 år Femur STG 01 -20,3 11,4 42,8 14,9 3,4 
Grav 2 M? Ca 18 år Femur STG 02 -20,4 11,2 42,6 15,4 3,2 
Grav 3 M Ca 60 år Femur STG 03 -19,3 12,7 44,8 15,9 3,3 
Grav 4 K? Ca 40 år Femur STG 04 -19,4 13,0 41,7 14,8 3,3 
Grav 5 K Ca 40 år Femur STG 05 -19,4 12,3 44,2 16,0 3,2 
Grav 7 - Ca 50 år Mandibula STG 06 -19,4 12,8 40,6 14,4 3,3 
Grav 9 M Ca 30 år Femur STG 07 -19,4 12,0 44,8 15,8 3,3 
Grav 10 K Ca 50 år Femur STG 08 -18,9 13,3 42,7 15,2 3,3 
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Tabell 14 Enskilda värden, tänder från S:ta Gertrud 

Grav/individ Kön Ålder Element Lab.nr. δ13C δ15N % C % N C/N 
Grav 1 M? Ca 35 år M2 STG 09 -20,3 11,2 34,1 12,6 3,2 
Grav 4 K? Ca 40 år M2 STG 10 -19,9 13,4 43,4 16,0 3,2 
Grav 5 K Ca 40 år M2 STG 11 -19,5 13,1 38,8 14,2 3,2 

 
 

5.1.4 Djurben 

 
En organisms δ13C-värde beror på, som ovan fastslagits, hur stort inslag marin respektive 
terrestrisk föda den lever av. Resultaten från djurbensanalysen visar att värdena stämmer att 
de marina djuren har ett högre δ13C-värde än de terrestra (se figur 9). Enda undantaget är 
gäddan som har ett lågt värde. De terrestra djur som kan anses vara allätare (svin, råtta, katt 
och hund) har troligen i stor omfattning levt av rester och avfall efter människorna i Visby. 
Deras δ13C- och δ15N-värden indikerar också en blandad diet. De terrestra herbivorerna har 
däremot δ13C-värden som visar på en ensidig terrester diet. För utförliga värden se tabell 15.  
 
En organisms δ15N-värde beror på var i näringskedjan organismen befinner sig. Ju högre upp i 
näringskedjan, desto högre δ15N-värde. Eftersom näringskedjor i marin miljö i regel har fler 
steg än näringskedjor i terrestrisk miljö, kommer toppredatorer från marin miljö att ha ett 
högre δ15N-värde än en toppredator från en terrestrisk miljö (Lidén 1985:17f). Vid jämförelser 
mellan de marina och terrestra djuren med avseende på δ15N kan dock konstateras att de 
marina djuren ligger på ungefär samma nivå som de terrestra djuren (förutom herbivorerna). 
De terrestra herbivorernas δ15N-värden visar på låg trofinivå, vilket stämmer väl överrens med 
herbivora djur. Enda undantaget är sädgässen som har oväntat höga δ15N-värden.  
 
Djurbensmaterialet kommer från tre olika platser och utgrävningar i Visby. Dessa är Annexet 
2, Gråbrodern 4 och S:t Hans 3. Materialet består av 35 olika individer av ett urval olika arter 
från medeltida Visby. Kollagenextraktioner har gjorts på samtliga dessa (lab.nr. DBV 01 – 
DBV 35). Kvoten C/N för några individer ligger utanför spannet 2,9-3,6, vilket innebär att de 
har uteslutits.  

Djurben Visby

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

-24,0 -22,0 -20,0 -18,0 -16,0 -14,0 -12,0 -10,0

δ13C (‰)

δ
1

5
N

 (
‰

)

Småbovid

Nötkreatur

Råtta

Katt

Hund

Sädgås

Höna

Mört

Strömming

Gädda

Torsk

 
Figur 9 Isotopvärden över samtliga analyserade djurben 
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Tabell 15 Enskilda värden, djurben 

Fyndnummer Art Trivialnamn Lokal Lab.nr. δ13C δ15N % C % N C/N 
Fnr 333 Rutilus rutilus Mört Annexet 2 DBV 01 -11,3 6,3 30,1 10,0 3,5 
Fnr 343:1 Clupea harengus Strömming Annexet 2 DBV 02 -14,6 10,2 35,2 12,4 3,3 
1977-12-09 r.nr 29 Esox lucius Gädda Gråbrodern 4 DBV 03 -18,1 9,5 43,3 15,2 3,3 
1977-12-09 r.nr 29 Gadus morhua Torsk Gråbrodern 4 DBV 04 -15,4 11,9 42,8 15,6 3,2 
Fnr 435:1 Gadus morhua Torsk Annexet 2 DBV 05 -12,4 9,1 29,8 9,8 3,5 
Bnr 429:1 Gadus morhua Torsk Annexet 2 DBV 06 -16,1 11,6 15,1 4,2 4,2 
1977-12-08 r.nr 80 Lepus sp. Hare Gråbrodern 4 DBV 07 -22,8 6,9 57,5 15,3 4,4 
Fnr 53 Ovis sp. Småbovid S:t Hans 3 DBV 08 -20,9 7,0 43,6 14,9 3,4 
Fnr 364 Bos taurus Nötkreatur Annexet 2 DBV 09 -21,7 5,7 43,0 15,7 3,2 
Fnr 30 Bos taurus Nötkreatur S:t Hans 3 DBV 10 -21,2 6,3 37,1 13,0 3,3 
Fnr 481 Bos taurus Nötkreatur S:t Hans 3 DBV 11 -22,1 7,7 43,9 15,3 3,3 
Fnr 552 Bos taurus Nötkreatur S:t Hans 3 DBV 12 -22,3 6,4 41,0 14,4 3,3 
r.nr 138 DBnr 2306 Bos taurus Nötkreatur Gråbrodern 4 DBV 13 -21,9 9,7 44,7 12,4 4,2 
DBnr 2862 Sus scrofa Svin Gråbrodern 4 DBV 14 -22,0 10,4 43,8 12,7 4,0 
DBnr 2862 Sus scrofa Svin Gråbrodern 4 DBV 15 -21,3 9,9 44,3 13,3 3,9 
DBnr 2862 Sus scrofa Svin Gråbrodern 4 DBV 16 -21,5 12,6 44,2 11,5 4,5 
Fnr 330 Rattus sp. Råtta Annexet 2 DBV 17 -19,1 12,8 44,6 15,5 3,4 
Fnr 330 Rattus sp. Råtta Annexet 2 DBV 18 -20,1 13,3 44,6 15,7 3,3 
Fnr 330 Rattus sp. Råtta Annexet 2 DBV 19 -19,2 10,3 44,0 15,3 3,4 
1977-12-09 r.nr 29 Rattus sp. Råtta Gråbrodern 4 DBV 20 -19,4 13,5 44,5 15,7 3,3 
1977-12-09 r.nr 29 Rattus sp. Råtta Gråbrodern 4 DBV 21 -20,1 12,3 44,4 15,7 3,3 
Fnr 439 Felis silvestris Katt Annexet 2 DBV 22 -18,0 11,6 45,0 15,7 3,3 
Fnr 439 Felis silvestris Katt Annexet 2 DBV 23 -17,3 12,0 44,0 15,2 3,4 
1977-12-07 r.nr 13 
DBnr 2635 Felis silvestris 

Katt 
Gråbrodern 4 DBV 24 -18,7 11,2 44,7 15,7 3,3 

1977-12-07 r.nr 13 
DBnr 2636 Felis silvestris 

Katt 
Gråbrodern 4 DBV 25 -18,1 11,3 45,9 15,9 3,4 

r.nr 5 Db. 2762 Canis familiaris Hund Gråbrodern 4 DBV 26 -18,8 13,3 44,2 15,6 3,3 
r.nr 6 Canis familiaris Hund Gråbrodern 4 DBV 27 -18,9 11,5 44,3 15,4 3,4 
Fnr 330 Anser fabalis Sädgås Annexet 2 DBV 28 -22,8 11,5 42,4 14,6 3,4 
1977-11-25 r.nr 8 
DBnr 3003 Anser fabalis 

Sädgås 
Gråbrodern 4 DBV 29 -21,1 11,4 43,3 15,1 3,4 

Fnr 366 DBnr 3004 
Gallus gallus 

domesticus 

Höna 
Annexet 2 DBV 30 -20,5 12,0 46,4 15,3 3,5 

Fnr 439 DBnr 3005 
Gallus gallus 

domesticus 

Höna 
Annexet 2 DBV 31 -20,8 12,5 43,6 14,9 3,4 

1977-12-08 r.nr 29 
Gallus gallus 

domesticus 

Höna 
Gråbrodern 4 DBV 32 -21,7 12,9 43,2 11,1 4,6 

1977-12-08 r.nr 29 
Gallus gallus 

domesticus 

Höna 
Gråbrodern 4 DBV 33 -21,6 14,0 43,7 11,2 4,6 

1977-12-08 r.nr 29 
Gallus gallus 

domesticus 

Höna 
Gråbrodern 4 DBV 34 -21,6 12,1 43,5 11,8 4,3 

1977-12-08 r.nr 29 
Gallus gallus 

domesticus 

Höna 
Gråbrodern 4 DBV 35 -20,7 12,0 43,0 15,0 3,4 

 
 
5.2 Svavelanalyser 
 
Svavelanalyser har ej genomförts på grund av att IRMS-utrustningen gått sönder. Därmed 
finns inte heller några δ34S-resultat. 
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6. Diskussion och tolkning 
 
De tre kyrkorna, vid vilka individerna som undersöks i denna uppsats blivit begravda, 
framstår som relativt olika i funktion utifrån gällande forskningsläge. S:t Mikael låg som enda 
kyrka uppe på klinten där de fattigare skall ha varit bosatta. Eftersom allt tyder på att S:t 
Mikael varit en församlingskyrka, bör också majoriteten av dess besökare ha tillhört de lägre 
sociala skikten. De fattigare människorna utgjordes troligen till största delen av infödda 
Visbybor och därför var troligen inslaget av människor med utländsk härkomst låg bland S:t 
Mikaels kyrkobesökare. Likaså är det troligt att utländska köpmän som avlidit i Visby har 
begravts vid en mer central kyrka. Exempelvis hade de tyska köpmännen en egen kyrka, S:ta 
Maria, men troligen begravdes tyskar även vid andra centrala kyrkor, beroende på vilken 
församling de tillhörde. Så var troligen fallet med S:t Hans, vilken tycks ha haft en blandning 
av begravda, främst bestående av välbeställda infödda Visbybor och tyska handelsmän. S:t 
Hans låg betydligt mer centralt än S:t Mikael. Både S:t Mikael och S:t Hans uppfördes 
troligen under 1200-talet, då Visby var en blomstrande handelsstad med ett stort antal 
utländska köpmän, både tillfälliga invånare och sådana som valde att bosätta sig i Visby. Den 
tredje kyrkan i denna undersökning, S:ta Gertrud, är på flera sätt olik de första två. Den 
uppfördes troligen på 1400-talet, då Visby var danskt. S:ta Gertrud var en liten kyrka och dess 
funktion är idag osäker. Under 1400-talet hade Visbys roll som handelscentrum minskat och 
troligen var inslaget av utländska handelsmän inte längre lika stort.  
 
Huruvida kyrkornas olika ålder spelar roll för resultatet av denna undersökning är svårt att 
spekulera i. Nedan följer en diskussion om resultaten från respektive kyrka (se även figur 10 
och 11 sid. 33) och avslutas med en sammanfattande diskussion. Dessvärre har inga analyser 
med avseende på geografiskt ursprung kunnat genomföras, men indikationer på skiljda 
geografiska ursprung kan ändå fås genom att jämföra hur dieten varierat hos varje individ som 
ung och gammal (de sista levnadsåren). Om skillnader i diet föreligger hos en individ som 
ung respektive gammal och dieten för individen som gammal överrensstämmer någorlunda 
med värden för Visby i övrigt, kan slutsatsen dras att individen i fråga kan ha haft ett annat 
geografiskt ursprung. En brist i materialet kan därför konstateras vara att antalet tänder varit 
betydligt mindre än antalet ben. 
 
Det bör även nämnas att en brist i materialet är att det totalt sett är relativt litet. De statistiska 
beräkningarna bör därför tolkas med försiktighet. Beräkningarna kan emellertid ge en 
indikation på hur resultaten kan tolkas. 
 
 
6.1 Kol- och kväveanalyser 
 
   6.1.1 S:t Mikael 

 
Innan analyserna av materialet från S:t Mikael kunde börja genomföras krävdes en noggrann 
genomgång av materialet eftersom numreringen av flera fyndpåsar ej stämde överrens med 
fyndlistornas numrering. Tyvärr återstår fortfarande några frågetecken om vilken individ som 
är vilken, exempelvis när det gäller de båda individerna i grav 8 från S:t Mikael 9. Emellertid 
har samma benelement, från höger sida av kroppen, analyserats från varje individ. Därmed 
kan inte samma individ ha blivit analyserad två gånger.  
 
Av de stora kyrkorna i Visby är S:t Mikael den kyrka som det finns minst kunskap om. 
Kyrkan har legat utanför stadskärnan, uppe på klinten men är idag helt överbyggd av annan 
bebyggelse. Det har länge diskuterats huruvida S:t Mikael varit ämnad för Visbys fattigare 
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invånare. Dess perifera läge tillsammans med dess låga taxusavgift tyder på detta. Likaså 
finns ett senare historiskt omnämnande att S:t Mikael skulle ha varit till för ”skökor allena”. 
Idag tycks den gängse uppfattningen hos forskare på området vara att S:t Mikael varit en 
församlingskyrka som samlat de uppe på klinten boende människorna och att majoriteten av 
dessa människor bör ha tillhört de socioekonomiska lägre skikten av Visbys invånare. 
Eftersom de fattigare invånarna troligen har haft en något annan diet, med större inslag av 
vegetabilier och fisk, men mindre inslag av kött, än de rikare Visbyborna är det av intresse att 
utföra dietstudier på individer begravda här.  
 
Vid jämförelser med δ13C- och δ15N-värden för individer vilkas både tänder och ben har 
analyserats kan konstateras att endast en individ har skiljda värden på dess ben mot dess tand. 
Varje övrig individs värden för dess ben och dess tand överrensstämmer någorlunda (parat t-
test: δ13C p = 0,176 df = 3 ; δ15N p = 0,899 df = 3). Det innebär att dessa troligen har bott och 
levat på ett liknande sätt, förmodligen i Visby, i hela sina liv. Tanken att de fattiga bör ha ett 
litet inslag av utifrån härstammande individer stämmer väl med detta resultat. Totalt finns två 
utstickande δ13C-värden (grav 7 och grav 8). Av dessa har den ena individen (grav 8) ett klart 
mer marint värde för unga år, medan värdet för de sista levnadsåren stämmer väl överrens 
med övriga individers värden vid S:t Mikael. Detta kan mycket väl förklaras av ett i unga år 
annat geografiskt ursprung. Den andra utstickaren (grav 7) har däremot benvärden som är 
avvikande men tyvärr saknas tandvärden. Individens diet de sista levnadsåren skiljer sig från 
de övriga gravlagda och har haft ett större marint inslag.  
 
Isotopvärdena visar att dieten hos de olika individerna begravda vid S:t Mikael skiljt sig åt. 
S:t Mikael är den kyrka med störst spridning av värden (undantaget tandvärden för S:t Hans) 
vilket indikerar att individerna har haft olika diet i förhållande till varandra. Värdena indikerar 
en rätt blandad diet med troligen ett något högre inslag av terrestrisk föda. δ15N-värdena 
indikerar att relativt mycket kött och fisk har konsumerats. Två utstickande låga δ15N-värden 
visar att dessa individer haft stort inslag vegetabilisk föda i sin diet. De analyserade 
individerna begravda vid S:t Mikael har betydligt högre spridning av δ15N-värden 
(standardavvikelse 1,1 ‰) än individerna vid de båda övriga kyrkorna. De spridda värdena 
antyder att S:t Mikael har haft ett blandat klientel men vid jämförelse med de båda övriga 
kyrkorna i studien tycks S:t Mikael ha haft störst inslag av fattiga. Resultatet motsäger alltså 
inte att S:t Mikael haft ett fattigare klientel, men det indikerar däremot att kyrkan inte enbart 
varit till för de fattiga.  
 
  

  6.1.2 S:t Hans 

 
Materialet från S:t Hans omfattar betydligt fler ben än vad som är med i resultaten. Det beror 
på att en laborationsomgång tyvärr misslyckades och samtliga prover härur måste strykas. De 
strukna värdena är redovisade överstrukna i tabell 9. Tre benvärden återstår för S:t Hans och 
dessa räcker naturligtvis inte för att ge en särskilt säker uppfattning om hur benvärdena skulle 
ha fördelat sig. δ13C-värdena för de tre benen visar att dieten skiljt sig något åt mellan de olika 
individerna. För en av individerna (bendump A) finns värden på både ben och tand och visar 
att dessa är relativt lika, vilket betyder att dieten inte ändrats under levnaden. δ13C-värdena för 
tänderna har en stor spridning, vilket innebär att dieten har skiljt mellan individerna då dessa 
var unga. Tyvärr innebär det låga antalet värden på ben att ben och tänder ej kan jämföras 
med varandra, men de spridda tandvärdena kan indikera att individerna haft olika diet som 
unga, vilket exempelvis kan bero på att de vuxit upp i familjer med olika social status eller att 
åtminstone några av individerna som unga haft olika geografiska ursprung. Detta stämmer väl 
med antagandet att S:t Hans skulle ha ett blandat klientel, bestående av både infödda Visbybor 
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och utländska köpmän, till exempel från Tyskland. δ15N-värdena ligger samtliga på en hög 
trofinivå, vilket visar ett lågt inslag av vegetabilier i födan. Det stämmer med antagandet att 
S:t Hans klientel skulle vara av högre samhällelig status. 
 
 
   6.1.3 S:ta Gertrud 

 
Isotopvärdena från S:ta Gertrud är någorlunda samlade förutom tre värden som sticker ut både 
vad gäller δ13C-värden och δ15N-värden. Av dessa tre värden är två från en och samma individ 
(grav 1), troligen en man. Han var i 35-årsåldern när han dog och eftersom isotopvärdena för 
såväl ben som tänder är i stort sett likadana innebär det att dieten troligen varit oförändrad 
under levnaden. Hans δ13C-värden visar på en mer terrestrisk diet och δ15N-värdena tyder på 
ett något större inslag av vegetabilier i dieten än hos övriga analyserade individer vid S:ta 
Gertrud (undantaget den andra utstickaren). Den andra utstickaren (grav 2), troligen också en 
man, har värden som visar på en mer terrestrisk diet, med större inslag av vegetabilier än 
övriga begravda vid S:ta Gertrud (undantaget individen i grav 1). Mannen är ung, troligen 
cirka 18 år. Tandvärden saknas men eftersom han är så ung kan det vara möjligt att hans diet 
varit oförändrad under levnaden. Det är lockande att börja spekulera i ett 
släktskapsförhållande mellan dessa båda individer, men det vore ett alltför djärvt antagande.  
 
Övriga värden från S:ta Gertrud är tätt samlade och visar att individerna haft en liknande diet. 
Tyvärr är antalet tandanalyser bland de övriga individerna endast två (grav 4 och 5), men de 
indikerar att dessa individers diet under de sista levnadsåren varit relativt lik dieten i deras 
unga år. Isotopvärdena visar på en blandad diet med något terrestrisk dominans, eventuellt 
dock med något större marint inslag än övriga kyrkor. Den höga trofinivån (förutom 
utstickarna) visar på ett relativt litet inslag vegetabilier. Eftersom isotopvärdena visar på en 
likadan diet hos individerna (förutom utstickarna) kan det stämma att S:ta Gertrud haft en 
koppling till klostret eftersom kosten där troligen varit densamma för alla. De båda 
utstickande individerna skulle också kunna förklaras av att S:ta Gertruds koppling till klostret 
varit som gästhem eller att det bedrivits hjälpverksamhet här, vilket föreslagits av olika 
forskare. Tyvärr är antalet analyserade individer för få för annat än spekulationer men värdena 
kan stödja synen på S:ta Gertruds roll.  
 

 
Figur 10 Samtliga benvärden från respektive kyrka Figur 11 Samtliga tandvärden från respektive kyrka 

 
 
 
   6.1.4 Kvinnor och män 
Jämförelser mellan kvinnor och män har gjorts för alla kyrkorna (se figur 12, 13, 14 och 15). 
Tyvärr har många resultat fallit bort i dessa jämförelser eftersom många ben inte varit 
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könsbedömda, alternativt haft en osäker könsbedömning. De få resultat som finns indikerar att 
dieten hos kvinnor och män inte skiljt sig åt, då någon skillnad i urvalsmedelvärdena mellan 
män och kvinnor inte statistiskt kan säkerställas i materialet (δ13C, p = 0,655 df = 11 ; δ15N, p 
= 0,270 df = 8).  
 

  
 Figur 12 Benvärden för män  Figur 13 Benvärden för kvinnor 

 
 
 

  
 Figur 14 Tandvärden för män  Figur 15 Tandvärden för kvinnor 

 
  

  6.1.5 Djurben 

 
Djurbenen visar klara skillnader mellan de terrestra och de marina djuren. Enda undantaget är 
gäddan som har ett δ13C-värde som är förvånansvärt lågt. Emellertid är det möjligt att den 
blivit fångad i sötvatten, där δ13C-värden är mer likt terrestra värden. Hos de terrestra djuren 
visar δ15N-värdena en klar skillnad mellan de djur som kan sägas vara allätare och de djur 
som är växtätare. Enda undantaget är här sädgässen som har ett förvånansvärt högt δ15N-
värde. Vad det beror på är osäkert. De allätande djuren (svin, råtta, katt, hund) har troligen 
levt i Visby och har troligen ätit liknande föda som människorna här. Isotopvärdena för de 
allätande djuren hamnar därför i storleksordningen för isotopvärdena för människorna i 
Visby, vilket stämmer väl med vad som har antagits. 
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6.2 Svavelanalyser 
Tyvärr kunde svavelanalyser inte genomföras eftersom IRMS-utrustningen gått sönder. 
Svavelanalyser hade varit intressanta eftersom de kunde ha gett en klarare bild av eventuella 
geografiska skillnader i ursprung hos individerna. Det hade varit intressant bland annat utifrån 
antagandet att det bland de fattiga inte fanns lika stort inslag av individer med annat 
geografiskt ursprung som bland de rika.  
 
 
6.3 Sammanfattande diskussion 
 
Dagens forskningsläge gör gällande vissa skillnader i de olika kyrkornas funktion. Resultaten 
från denna undersökning stödjer många av dessa skillnader. De olika individerna från S:t 
Mikael tycks ha haft olika diet i större omfattning än individerna från de övriga kyrkorna. 
Detta skulle kunna förklaras av ett mer blandat klientel ur olika samhällsklasser. Det faktum 
att S:t Mikael och S:t Hans är uppförda betydligt tidigare än S:ta Gertrud kan också spela in 
för resultaten, men det är svårt att spekulera i hur. Det är också viktigt att jämföra när 
kyrkorna övergavs eftersom det kan antas att människor har begravts vid dem så länge de 
varit i funktion. S:t Mikael övergavs troligen i mitten av 1400-talet, det vill säga redan innan 
S:ta Gertrud uppfördes, medan S:t Hans troligen övergavs först under 1500-talets första hälft 
ungefär samtidigt med att S:ta Gertrud övergavs. Det innebär att tolkningen kan bli ännu 
svårare, då det inte är självklart vilka individer som varit samtida med vilka. Eftersom 
individerna från respektive utgrävning ej är daterade är det omöjligt att avgöra när de 
begravts. En annan viktig aspekt som bör nämnas är det faktum att det finns exempel på att 
medeltida kyrkogårdar kan ha avdelats i sektioner, där olika ”slags” individer har begravts i 
respektive sektion. Om så varit fallet vid någon av kyrkorna i denna undersökning, kan det 
innebära att resultatet är missvisande eftersom individerna i undersökningen endast kommer 
från totalt fyra olika utgrävningar. Av dessa har en utgrävning skett vid S:t Hans och en 
utgrävning vid S:ta Gertrud. Det stickprov som individerna från dessa respektive kyrkor utgör 
skulle därmed inte vara representativt för hela materialet från respektive kyrka. Fler 
undersökningar från fler individer vid vardera kyrkan skulle kunna minska denna risk. 
Resterande två utgrävningar från vilka material för denna undersökning kommer, har skett vid 
S:t Mikael. Här är risken mindre att materialet ej är representativt eftersom stickprovet 
härifrån representeras av två olika grävningar. Inget av de fakta som författaren tagit del av 
tyder dock på att en uppdelning skulle ha varit fallet vid någon av kyrkogårdarna som varit 
föremål för denna undersökning.  
 
Kopplingen mellan diet och status är inte helt självklar, men det tycks att det under tidig 
medeltid skett en allt större segregation i dieten mellan fattig och rik. Därmed kan en 
socioekonomisk tillhörighet spåras i materialet. Emellertid är det svårt att säga något om varje 
enskild individ eftersom dieten även skulle kunna bero på andra orsaker, till exempel 
överkänslighet eller helt enkelt vad individen tyckt varit gott eller inte. Vid en mer 
övergripande analys av ett material kan däremot säkrare paralleller dragas. Ett gott sådant 
exempel är jämförelsen mellan Sigtuna och Visby, där skillnaden i diet är tydlig. Tyvärr ingår 
i Visbymaterialet inga barn och därmed har inga skillnader mellan barn och vuxna kunnat 
fastställas, förutom i de fall där analyser gjorts på både ben och tänder och som därmed ger en 
bild av individers diet även under barndomen. Däremot har jämförelser gjorts mellan kvinnors 
och mäns diet. Tyvärr är det få individer som varit relativt säkert könsbedömda och resultaten 
visar ingen skillnad mellan könen.  
 
Synen på de kyrkor som undersökts i denna uppsats är i stora drag att S:t Mikael haft mer 
inblandning av fattigare människor, att S:t Hans haft stor inblandning av tyskar och att S:ta 
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Gertrud tillhört ett kloster. Den härmed presenterade undersökningens resultat varken 
motbevisar eller bevisar detta, men den ger en indikation på att synen på kyrkorna kan vara 
korrekt. 
 
 
6.4 Slutsats 
 
Ben- och tandmaterialet som analyserats i uppsatsen har varit väl bevarat och isotopanalyser 
har med fördel kunnat genomföras på materialet. Skillnader i diet har kunnat fastslås mellan 
olika individer och även skillnader mellan de olika kyrkorna har kunnat konstateras. Några 
skillnader i dieten mellan kvinnor och män har inte kunnat avgöras i materialet och 
avsaknaden av barn medför att inga sådana paralleller har kunnat dragas. Avsaknaden av 
svavelisotopanalyser är en brist, men indikationer på att åtminstone några individer skulle 
kunna ha olika geografiskt ursprung finns.  
 
De analyserade gravlagda individerna vid S:t Mikael har generellt större spridning av 
isotopvärden än individerna från de övriga kyrkorna, vilket tyder på en större variation av 
individer med olika diet och i förlängningen eventuellt olika status vid S:t Mikael. Resultatet 
från individerna från S:t Hans skulle kunna indikera att åtminstone några av dessa har skiljt 
geografiskt ursprung, men kan också indikera olika status, åtminstone då individerna varit 
unga. Slutligen kan de tätt samlade värdena från S:ta Gertrud ge stöd åt uppfattningen att S:ta 
Gertrud tillhört ett närliggande kloster.  
 
 
6.5 Etik 
 
Det är viktigt att föra en debatt om etik när det gäller analyser av mänskliga kvarlevor. Det 
kan av många människor uppfattas som något starkt negativt att laborera på människor. Det 
kan anses respektlöst, ja rent av kränkande både för den döde själv, men också för synen på 
döden och hur den uppfattas som företeelse. Jag har, när jag har berättat för människor vad 
jag skriver om i min uppsats, mötts av olika reaktioner. De flesta reaktioner har dock varit 
positiva på så sätt att många upplever det som intressant vad analyserna kan ge för resultat. En 
vanlig fråga är ”hur känns det att hålla i ett människoben och sen borra i det?”. Svaret på den 
frågan är inte given. Det är väldigt viktigt att inte tappa kontakten med att det faktiskt är en 
människa som är föremålet för analysen och inte bara en ”sak”. Det gäller att ha respekt inte 
bara för det som fysiskt återstår av människan, det vill säga benen, utan även för vad en 
människa representerar. Analysen i sig ger kunskap som är ”neutral”. Hur sedan kunskapen 
tolkas är en helt annan sak, viktig att ta i beaktande. 
 
 
6.6 Framtida arbete 
 
Denna undersökning kan mycket väl ligga till grund för fortsatt arbete. Jag tänker då 
exempelvis på kompletterande analyser av samma skelettmaterial; dels att göra om de 
analyser som inte gav något tillfredsställande resultat och dels att göra kompletterande 
svavelanalyser. Det vore också intressant med fler analyser av fler individer från respektive 
kyrka och/eller från fler kyrkor. Likaså vore det intressant att inkludera dietstudier på material 
från landsortskyrkor på Gotland och att ställa dessa resultat i relation med dietstudierna från 
Visby. På så sätt kan en klarare bild av skillnaden mellan stad och land göras och kanske kan 
fler paralleller mellan fattig och rik dragas. 
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7. Sammanfattning 
 
Detta arbete utgår från huvudhypotesen att individer från de lägre stånden har ätit mer 
vegetabilier och fisk, medan individer från de högre stånden även haft kött i större omfattning 
inblandad i födan. Vidare har också antagandet att antalet infödda gotlänningar bör vara 
betydligt högre i de socialt lägre stånden än i de socialt högre stånden gjorts.   
 
Med utgångspunkt från huvudhypotesen har sedan syftet ställts att ”syftet med uppsatsen är 
att genomföra isotopanalyser på skelettmaterial från medeltida Visby för att tillföra kunskap 
om social tillhörighet hos individer tillhörande olika församlingar”. Tre olika frågeställningar 
har formulerats: 
 
- Kan socioekonomiska olikheter utifrån dieten hos individerna från de olika gravplatserna 
fastställas?  
 
- Finns skillnader med avseende på geografiskt ursprung vid jämförelser mellan olika 
individer dels på varje gravplats och dels mellan de olika gravplatserna?  
 
- Med utgångspunkt från ovan formulerade frågor, finns skillnader mellan kvinnor och män 
och om så är fallet; vilka är dessa. Har dieten förändrats under levnaden och om så är fallet; 
på vilket sätt? 
 
Skelettmaterial begravda vid tre olika medeltida Visbykyrkor har analyserats. Kyrkorna är S:t 
Mikael, S:t Hans och S:ta Gertrud. Av Visbys medeltida kyrkor har S:t Mikael varit mer 
perifert belägen och som enda kyrka varit belägen uppe på klinten. Här har allmänt ansetts att 
de fattigare bott och S:t Mikael har därför ansetts haft ett fattigare klientel. Även somliga 
historiska källor tyder på detta. S:t Hans och S:ta Gertrud har däremot legat mer centralt. S:t 
Hans låg vägg i vägg med S:t Per och anses ha haft ett rikare klientel, bestående av både 
inhemska gotlänningar och utländska köpmän, mestadels tyskar. S:ta Gertruds funktion är mer 
osäker, men hypoteser finns att hon skulle ha tillhört ett kloster och/eller ha varit till för 
resande och/eller ha varit inblandad i hjälpverksamhet för fattiga.  
 
Isotopanalyser har genomförts med avseende på kol och kväve på 22 individer från S:t 
Mikael, 19 individer från S:t Hans och 8 individer från S:ta Gertrud. Som referens har också 
35 djurben från olika arter analyserats.  
 
Resultaten visar att de analyserade individernas diet varit olika vid S:t Mikael och att deras 
diet i regel inte har förändrats sedan de var unga. Det kan tyda på att de flesta varit infödda 
gotlänningar och att det varit en blandning av individer, men att dessa vid jämförelse med de 
två andra undersökta kyrkorna troligen haft ett större inslag av fattiga. Resultaten från S:t 
Hans visar på stor spridning i värden och därmed diet hos individerna när de varit unga. 
Tyvärr saknas flera värden från individernas sista levnadsår, men de spridda värdena från 
unga år kan indikera att åtminstone några av individerna har skiljda geografiska ursprung. 
Resultaten från S:ta Gertrud visar på väl samlade värden, med undantag för två individer som 
sticker ut. De samlade värdena tyder på likadan diet hos individerna, vilket kan styrka 
hypotesen om tillhörighet till det näraliggande klostret eftersom individerna här sannolikt har 
ätit likadan föda. Samtliga isotopvärden från samtliga undersökta individer begravda vid de 
tre kyrkorna överrensstämmer väl med de analyserade terrestriska allätande djuren, vilka kan 
anses ha ätit i stort sett likadan föda som människorna. 
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Några barn ingår inte i undersökningen och resultaten visar inga skillnader i dieten mellan 
kvinnor och män. Tyvärr har inga isotopanalyser med avseende på svavel kunnat genomföras 
då IRMS-utrustningen gått sönder. Dessa värden hade kunnat ge en tydligare bild av skiljda 
geografiska ursprung. 
 
Undersökningen kan sägas vara en god grund för fortsatt arbete på Gotlandsmaterial, både 
från Visby och landsbygd. Fler isotopanalyser skulle kunna ge en bättre och säkrare bild av 
dieten och i slutänden de socioekonomiska skillnaderna mellan individer begravda vid olika 
kyrkor på Gotland.  
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