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Abstract: The aim in this thesis is to use carbon, nitrogen and sulfur isotope analysis on teeth and 

bone to track diet and mobility of the population as well as the individual level from the articulated 

and disarticulated individuals from the passage grave Frälsegården, situated in Gökhem parish in the 

region of Falbygden, western Sweden.  

   50 human samples were analyzed from tooth, mandibula and femur, together with 11 faunal samples 

from different bone elements of local wild and domestic animals. 

   The results fall well in line with earlier stable isotope work done on passage grave individuals from 

Falbygden in stable isotopes: A homogenous group with a diet which was clearly terrestrial and lived 

on a pretty high trophic level. It also seems that the analyzed individuals deliberately focused their 

food intake to the cultural and natural, megalith and limestone landscape of Falbygden, and not to its 

surroundings, even if the passage grave is situated in the outermost areas of the region. 

  A small study compares the sulfur results to with earlier work done on strontium isotopes. The results 

show that the different methods might provide a deeper understanding in the interpretation of the 

methods, and therefore suggesting that further work should be done to compare the methods. 
  

Nyckelord: Stabila isotoper, kol, kväve, svavel, trattbägarkultur, megalit, Falbygden, 

Gökhem, artikulerade, disartikulerade, livshistorier, diet, matkultur, mobilitet, strontium. 

 

Framsida: Illustration av Karl Grandin. Bilden ska tolkas symboliskt: ”Du är vad du äter”. 

Moderna matvaror som omöjligen kan ha ätits under mellanneolitkum i Sverige har också 

medvetet använts för att inte skapa ett intryck av att försöka konstruera hur maträtterna för 

människorna begravda i Frälsegårdens gånggrift såg ut. 

 

Förord: I mina kandidat- respektive magisteruppsatser: Hägnade berg i gränsland, 2008, och 

Kuströsen under järnåldern i Ångermanland, 2009, har jag berört vad som kan och har 

definierats som kulturella gränsområden. Att läsa in skillnader i landskapet av manifestationer 

som förts till olika kategorier och ett däri medfört bagage och sedan försöka förklara 

kulturerna därefter är dock problematiskt. Risken är att det dras alltför stora slutsatser till en 

eventuellt kulturell och/eller sociologisk skillnad.  

   Benkemiska isotopanalyser öppnar däremot upp för att kunna detektera faktiska skillnader i 

olika populationsgruppers livsförhållanden och därmed kunna belägga eller förkasta vad vi 

definierar som kulturella skillnader i gränsområden. 
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1 Inledning 

 

 

1.1 Introduktion 

 

En grupps självidentifikation är central. Det innebär att gruppers självidentifikation förändras 

under historiska, ekonomiska, sociala och politiska processer. Den rådande nutida dynamiska 

och konstruktivistiska definitionen som ser etnicitet som en aspekt av en social relation 

mellan grupper av människor, vilka ser sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra 

grupper står i skarp kontrast mot det kulturhistoriskt vanligare primordialistiska synsättet där 

en etnicitet definieras efter en essens eller kvalité. 

   Matkulturen är central för självidentifikationen. Diet och kostvanor har därmed en stark 

kulturell och regional anknytning och ifall den undersöks i förhistoriska samhällen kan 

migration, kulturella kontakter och gränser spåras. Med hjälp av benkemiska isotopanalyser 

på stabila isotoper som δ13
C, δ15

N och δ34
S i kollagen för tänder och ben kan diet och 

mobilitetsmönster avläsas. Det går även att se eventuella förändringar över livstiden: en 

individs livshistoria. 

   Begravningsseden är central för självidentifikationen. Hur kvarlämningarna av de avlidna 

medvetet behandlas har därför också en stark kulturell och regional anknytning där 

benkemiska isotopanalyser kan visa på skillnader och likheter för olika grupper i samma 

gravform. 

   Ett natur- och kulturlandskap är centralt för självidentifikationen. Landskapet som formar 

och formas av människan har därför en stark kulturell och regional anknytning där 

benkemiska isotopanalyser kan visa på sociala mönster mellan och inom definierade områden. 

   Falbygdens natur- och kulturlandskap med norra Europas största koncentration av neolitiska 

megalitgravar och platåberg av sedimentära bergarter framstår som en isolerad enklav mitt i 

Västergötland. Frälsegårdens gånggrift är placerad i den sydvästra periferin av området och är 

därför ett mycket spännande objekt för benkemiska isotopanalyser. 

 

 

1.2 Syfte 
 

Att spåra diet och mobilitet på populations- såväl som individnivå ifrån artikulerade och icke-

artikulerade individer ifrån gånggriften Frälsegården med hjälp av benkemiska kol-, kväve- 

och svavelisotopanalyser på tänder och skelett.  

 

 

1.3 Frågeställning 

 

1. Hur ter sig resultaten, avseende diet och mobilitet, från Frälsegården om de jämförs 

med analyserna från andra gånggrifter i södra Sverige?  

2. Hur ser livshistorierna med avseende på diet och mobilitet ut för enskilda individer 

ifrån Frälsegårdens gånggrift? 

3. Hur skiljer sig de artikulerade skeletten jämfört med de disartikulerade skeletten i 

gånggriften avseende diet och mobilitet?  

4. Vilken bild framkommer ifall analyser från olika ben i samma artikulerade individ 

genomförs? Består kanske de artikulerade individerna av ben från ett flertal individer i 

linje med benhusteorin?  

5. Vilka ytterligare infallsvinklar uppkommer av de benkemiska svavelisotopanalyserna i 

jämförelse med de strontiumanalyser som genomförts av Sjögren et al. 2010. 



 

4 

 

1.4 Material, avgränsning och metodbeskrivning 

 

De tänder som tidigare analyserats med avseende på strontium av Sjögren et al. 2010 

analyseras även med avseende på svavel i det fall de kan paras till en underkäke med 

syskonmolarer. Detta för att ytterligare kunna ringa in tidigare resultat med avseende på 

proveniens. I de fall där underkäkarnas molarer är tillräckligt många, kommer prover både 

från tänder och skelett att göras och då både avseende kol, kväve och svavel. Detta för att 

kunna spåra eventuella individuella förändringar i diet eller mobilitet. Prover med avseende 

på kol-, kväve- och svavelisotoper kommer vidare att göras på lårben från daterade 

disartikulerade individer. 

    Som referensmaterial används fauna från den näraliggande gånggriften Rössberga som 

redan genomgått analys men även nya analyser kommer att genomföras på samtida lokala 

vilda smådjur, bl a igelkott och hare. Prover kommer även att genomföras på tamboskap som 

svin från Frälsegården. 

   Analysresultaten kommer att bearbetas statistiskt och med hjälp av kulturteoretiska verktyg. 

 

 

2 Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer forskningshistorik avseende undersökningar av Falbygden med dess 

gånggrifter, undersökningen vid Frälsegårdens gånggrift och resultaten av de genomförda 

benkemiska isotopanalyserna därifrån samt en jämförelse med resultat från andra gånggrifter i 

södra Sverige behandlas. Dessutom en kort genomgång av strontiumanalyser i allmänhet och 

från Falbygden. 

 

 

2.1 Megalitkulturen under mellanneolitium i Sydsverige 

 

Megalitkulturen består i Sverige av dösar och gånggrifter från mellanneolitium och hällkistor 

från senneolitium (Persson & Sjögren 2001:13). Gånggriftens konstruktion kan delas in i 

kammare, gång och hög. Ett av Falbygdens särdrag är den stora dominansen av rektangulära 

kammare liksom gånggrifternas storlek då kamrarna varierar mellan c:a 2,5–17 m i längd. 

Kammaren oftast är orienterad i nordsydlig riktning med dragning åt öster. Inuti kamrarna 

finns oftast nischhällar som kan tolkas som spår efter en rumsindelning. Gånggrifterna på 

Falbygden ligger också ovanligt tätt (Persson & Sjögren 2001:7f). 

   Blomkvist beskriver i en kategorigenomgång av megalitgravsdefinitioner gånggriften på 

följande vis: ”Rund, oval, eller rektangulär grankammare byggd av minst sex stenar, försedd 

med en gång om minst 20 dm i Västergötland och Falbygden, 17 dm i Skåne. Rund kantkedja 

kan förekomma men aldrig rektangulär. Kammaröppningen är på långsidan vid avlång 

kammare” (Blomkvist 1989:16). 

 
Tabell 1. Schema över neolitisk kronologi och kulturförekomst (Larsson, M. & Olsson, E. 1997). 

Period BP (okalibrerat) f Kr (kalibrerat) Kulturer 

TN I: 5100-4800 3950-3650 TRB   

TN II: 4800-4500 3650-3300 TRB   

MN A: 4500-4100 3300-2700 TRB GRK  

MN B: 4100-3850 2700-2350  GRK SYK 

SN: 3850-3500 2350-1800  GRK SYK 
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Figur 1. Megalitgravar: dösar, gånggrifter och hällkistor i Sverige (Sjögren et al. 2008:3). 

 

Gånggrifterna i Sverige är starkt förknippade med trattbägarkulturen (TRB) som traditionellt 

främst definierats utifrån den ofta trattformade keramiken. Både trattbägarkulturen och 

gånggrifterna är också starkt förknippade med jordbruket. Perioden brukar även kallas för den 

äldre bondestenåldern. Trattbägarkeramik återfinns oftast i rikliga mängder utanför 

mynningen till gånggrifterna (Carlsson 1998: 37-39).  

   För Falbygdens del tycks inte någon samtidighet med stridsyxekulturen (SYK) finnas då 

dess material dateras till senare delen av mellanneolitium medan trattbägarkulturens 

gånggrifter dateras till mellanneolitium A. Stridsyxekulturen definieras artefakterna i bergart, 

också kallade båtyxor, och förknippas med enkelgravskulturen i Danmark och den 

snörkeramiska kulturen (Larsson & Olsson 1997:136). 

   Relationen till den gropkeramiska kulturen (GRK) är mer problematisk, och frågan om 

huruvida de överlappar varandra kronologiskt eller bildar egna faser beror på ifall Västsverige 

följer det östsvenska eller skånsk/danska exemplet (Sjögren 2003:104). Gropkeramisk kultur, 

GRK, är definierad efter dess keramik med gropar som påträffas i samband med boplatserna. 

GRK förknippas också med kustnära boplatser samt jakt och fiske (Larsson & Olsson 

1997:136). Mellanneolitium kännetecknas, enligt Anders Strinnholm, av att: ”det sker en 

uppsplittring av en rad företeelser som varit mycket snarlika mellan de olika delarna av 

Sydskandinavien” (Strinnholm 2001:18). Under loppet av mellanneolitium förbyts 

gemensamma drag till betydligt mer lokalt särpräglade material och mönster. Detta gäller: ”en 



 

6 

 

rad arkeologiskt observerbara företeelser som keramisk tradition, bosättningsmönster och 

ekonomi” (Strinnholm 2001:118). 

   I Skåne överlappar TRB och GRK varandra, medan GRK ofta anses ersätta TRB i 

Östsverige. Trattbägarkulturens avslutning i Västsverige är oklar men en krukskärva från 

Karleby socken har 
14

C-daterats till 4170+/-120 BP. Vid Alvastra pålbyggnad vid Vättern i 

Östergötland har gropkeramisk keramik har daterats till c:a 4500 BP okalibrerat. Den 

västsvenska trattbägarkeramiken är samtida med både östsvensk och västsvensk gropkeramik 

under perioden 4500-4200 BP (Sjögren 2003:105). 

 

 
Figur 2. Gånggrift vid Ekornavallen, Hornborga sn (Fotograf Bengt A Lundberg  

http://www.historiska.se/historia/manadensforemal/2005/mfmars2005/ 2010-04-16 ). 
 

Begravningsskicket i megalitgravar är en av de klassiska frågorna i stenåldersforskningen. 

Den har länge dominerats av två olika teorier. Den ena synen är att ben lagts in i kamrarna i 

redan skeletterad form, som ett andra stadium i en begravningsritual som sträckt sig över lång 

tid och innefattat olika lokaler. Många forskare har också tänkt sig att en medveten 

sönderdelning och fragmentering av de olika individerna skett, varigenom de döda 

inkorporerats i ett allmänt kollektiv av släktens döda förfäder. Vid vissa tillfällen kan då också 

ben ha använts i ceremonier ingående i en förfäderskult, och ben kan då ha tagits ut för 

ceremonier på andra platser eller flyttats om inom kamrarna. Parallellt med benhusteorin finns 

dock en annan tolkningstradition som bygger på undersökningar där det har visat sig att hela 

eller nästan hela kroppar har kunnat påvisas. Vanligen finns i samma kammare även spridda 

disartikulerade ben, som man i dessa fall gärna velat se som rester av äldre begravningar i 

kammaren (Sjögren 2008:5). 

 

 

 

 

 

http://www.historiska.se/historia/manadensforemal/2005/mfmars2005/
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2.2 Matkultur 

 

Matkulturen äger en inneboende tröghet i o m att en förändring i rättens komposition måste 

accepteras av hela måltidsgemenskapen i ett hushåll: ”Varje måltidsgemenskap vet hur en 

specifik maträtt skall smaka, en kunskap som återskapas vid varje måltid, vilket bidrar till 

maten som ett socialt bindemedel. Maträtternas sammansättning är ett resultat av 

måltidsgemenskapens tolkning och konstruktion” (Isaksson et al. 2005:188). Efter åtskillig tid 

är dock maträtten väsentligen förändrad gentemot sitt ursprung men detta har oftast skett 

genom en förändring i rättens proportioner följt av ett utbytande mot snarlika ingredienser 

(Isaksson et al. 2005:188). Fieldhouse diskuterar vilka grundkomponenter en matkultur byggs 

upp av genom att komplettera Farb och Armelagos (1980) fyra grundkomponenter: mat vald 

för utnyttjande, tillagningsmetoder, smakprinciper och regler som styr matens beteende, med 

strukturer och regler för måltiden (Fieldhouse 1996:53). 

   Diet och kostvanor har därmed en stark kulturell och regional anknytning. Genom att dieten 

i förhistoriska samhällen undersöks kan därför migration och kulturella kontakter samt 

gränser spåras (Linderholm 2008). 

   Förhistorisk mat kan studeras på många olika sätt men inom laborativ arkeologi går det en 

skiljelinje mellan direkta metoder och indirekta metoder. Indirekta metoder, som lipid-, 

protein- och pollenanalyser, är sådan som ger information om vad ett keramiskt kärl innehållit 

eller vad som vuxit på ett bestämt område. Direkta metoder är exempelvis studier av 

maginnehåll på våtmarksoffer och analyser på stabila isotoper på kollagen i ben och tänder 

(Lidén 1995:14). 

   Med hjälp av isotopanalyser kan det utläsas ifall individen levt av marin eller landlevande 

föda samt hur högt upp i näringskedjan födan hämtats från. Det går även att se i vissa fall om 

individen inte kommer ifrån området där den begravts samt ibland även varifrån den troligtvis 

då härstammar. I optimala fall, då det finns tillfälle att jämföra kindtänder med t ex käkben 

från samma individ, går det att se individens livshistoria, d v s om denna har flyttat från sin 

födelseort och/eller om denne ändrat diet från barndom till sista perioden i livet (se 

exempelvis Eriksson 2003, Linderholm 2008). 

 

 

2.3  Falbygden med dess gånggrifter under mellanneolitium 

 

Falbygden är ett natur- och kulturlandskap som innehar många unika egenskaper. Området 

bildar en triangel, i nordsydlig riktning med största bredd söderut, som är c:a 50 x 30 km stort. 

Det är ett av Västergötlands kambrosilurområden där urberget täcks av sedimentära bergarter 

avlagrade på en forntida havsbotten. Med kambrosilur avses en tidsperiod från kambrium till 

silur, 540-400 miljoner år sedan. Falbygdens landskapsbild präglas av platåbergen: Billingen, 

Mösseberg, Varvsberget och Ålleberg. Mellan dem ligger den småkuperade och bördiga 

högslätten Falan. 

   På Falbygden finns även norra Europas största koncentrationer av megalitgravar från yngre 

stenålder. De drygt 250 gånggrifterna utgör monumentala inslag i landskapsbilden. Här finns 

även senneolitiska hällkistor och metallfynd från bronsåldern (Persson & Sjögren 2001:6). 

   Falbygden framstår som en isolerad enklav med en mycket hög koncentration av gånggrifter 

på ett litet område vilket är en bidragande orsak till att Falbygdens gånggrifter i perioder har 

tilldragit sig stort intresse i den arkeologiska forskningen. En stor mängd inventeringar och 

undersökningar utfördes under andra hälften av 1800-talet och början av förra seklet där 

många av tidens ledande arkeologer var verksamma. Frågeställningarna har berört frågor som 

exempelvis näringsfång, men också kultur- och rasfrågor var viktiga under denna period.  

   Från mitten av 1980-talet har det arkeologiska intresset för områdets gånggrifter åter 



 

8 

 

ökat i och med projektet ”Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund” vilket 

inleddes 1985 som ett samarbete mellan Institutionen för arkeologi vid Göteborgs universitet 

och Skaraborgs Länsmuseum (Persson & Sjögren 2001:6). 

   Projektet har dels utfört en rad fältarbeten, dels analyser av material från äldre 

undersökningar. Hittills har nio gånggrifter varit föremål för undersökning inom projektet. 

Fältarbetena har haft som mål att undersöka dels depositionerna vid mynningsområdena, dels 

att gräva snitt genom högarna ner till den neolitiska markytan därunder, samt att ge underlag 

för interna jämförelser av exempelvis konstruktionsdetaljer genom att sprida 

undersökningarna över olika delar av Falbygdsområdet. Före Rössbergaundersökningen hade 

mynningsdepositionerna inte tidigare blivit undersökta på Falbygden. Högarnas konstruktion 

och den eventuella förekomsten av olika konstruktionsfaser var okänd. Markytorna under 

högarna ansågs dessutom kunna ge upplysningar om hur marken användes vid tiden för 

gånggriftsbygget. Undersökningar har genomförts i Gökhem i väster, i Karleby, Torbjörntorp 

och Valtorp på centrala Falbygden, i Hångsdala och Valstad i sydöst, samt på Axvalla hed i 

norr (Sjögren 2008:7f). 

   Falbygdens gånggrifter har också tilldragit sig internationellt intresse och spelat en 

framträdande roll i flera arbeten av Christopher Tilley och Michael Shanks (Sjögren 2008). 

Tilley diskuterar gånggrifterna utifrån ett landskapsperspektiv där gånggrifterna förhåller sig 

till platåbergen. Trattbägarkulturen antas ha innehållit ett kraftfullt ideologiskt koncept som 

innefattade långt mer än enbart den ekonomiska aspekten med jordbruk (Tilley 1996). 

   
 

 
Figur 3. Topografi och megalitgravar på Falbygden, med undersökningsområdet vid  

Frälsegården markerat (Sjögren 2008:11). 
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Struktureringen av landskapet var enligt Tilley uppbyggd på en grundläggande, praktisk nivå, 

med dagliga aktiviteter rumsligt separerade, men innehöll också konceptuella system med 

kontraster och distinktioner. Exempel på strukturella kontraster är det tämjda vs det vilda, 

alldagligt visavi ceremoniellt eller nu levande kontra döda förfäder. Gånggrifterna placerades 

i utkanten av den odlade marken, kanske bl a för att betona skillnaden mellan inägor och 

utägor (Tilley 1996:212). 

   
 

 
Figur 4. Gånggrifter på Falbygden och berggrund (Sjögren et al. 2008). 

 

Byggandet av strukturer som megaliter i landskapet skapar en visuell effekt i landskapet till 

vilket och från vilket uppmärksamhet tillägnas. Tilley hävdar att: ”The megaliths in Sweden 

were evidently designed and located so as to relate their spatial settings in different ways” 

och att ”Whatever the precise importance of topography or architecture each other always 

interact with the other” (Tilley 1996:211) d v s en dialog skapas. 

   För Falbygdens del spelar gånggrifterna med de iögonfallande platåbergen. Bergen är dock 

lämnade i fred, bristen av neolitiska lämningar på dem är tydlig. Istället är gånggrifterna oftast 

lokaliserade vid foten av dem. Visibiliteten är därför god: ”the tombs can be easily seen from 

the mountains themselves”. Från Ålleberg t ex, är det möjligt att se c:a 54% av samtliga 

gånggrifter inom Falbygden (Tilley 1996:201). Landskapsperspektivet är därmed enligt Tilley 

(1996) av en betydande vikt. 

   Landskapsperspektivet och visibiliteten, som delvis också betonas bl a av Sjögren, för 

gånggrifterna inom Falbygden kritiseras delvis av Axelsson som hellre ser till handlingar och 

aktiviteter som betydelseskapande för landskapet (Axelsson 2010:265). Han menar också att 

gånggrifterna är placerade på ett sådant sätt så att de inte syns på långt håll, och att de inte 

heller är placerade så att ett stort område är synligt från dem. I närområdet är visibiliteten 
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större men gravarna tycks inte vara placerade så att uppmärksamheten riktas åt ett visst håll. 

Hans slutsats är att: ”Det som styr visibiliteten är den topografiska strukturen” (Axelsson 

2010:276). 

   Ett gemensamt drag för hela Falbygden är att keramik och flinta har deponerats och 

destruerats utanför mynningsområdet. Däri finns en gemensam logik som yttrar sig i det 

arkeologiska materialet. Det går också, enligt Axelsson att skönja ett likartat 

begravningsmönster − de döda har lagts eller satts i kammaren möjligen i en svepning av 

något slag tillsammans med olika artefakter där bärnstenspärlor dominerar (Axelsson 

2011:245). 

   I det sena mellanneolitiska samhället menar Strinnholm att det går att se en förändrad 

betydelse för megaliternas roll för Falbygden. Exempelvis kan deposition av keramik i 

gånggriftens kammare ses i relation till den tidigare traditionen att deponera keramik vid 

mynningsområdet, eftersom ”Då relationen mellan kammaren och omgivningen speglar olika 

relationer till hanteringen av materiell kultur kan förändringar i denna ses som ett resultat av 

förändrade relationer till det normsystem som tidigare varit förhärskande” (Strinnholm 

2001:121).  

 

 

2.3   Frälsegården, Gökhem 94:1 

 

Gökhems socken sträcker sig längs med Mössebergs södra och västra sidor, och innefattar 

sammanlagt 22 gånggrifter. Socknen följer i stort kalkstensavsatsen. Tre av områdets 

gånggrifter, Raä nr 31, 71 och 78, har delundersökts inom gånggriftsprojektet och Raä 17 har 

undersökts av Lars Bägerfält (Sjögren 2008:10).  

   Frälsegården ligger strax söder om Mösseberg på gränsen mellan alunskiffer- och 

kalkstensberggrund (se figur 3 kap 2.2). Området är kuperat och sluttar svagt mot söder. 

Närmaste vattendrag Markabäcken ligger c:a 800 m österut och 700 m söderut ligger en 

mindre bäck som har sitt utlopp i mossmarken Hallamossen. Vidare finns i nordöst en 

offerkälla där det har påträffats ett depåfynd om två spetsnackiga flintyxor (Sjögren 2008:14). 

  Gånggrifterna i Frälsegården tillhör, i och med placeringen vid gränsen mellan alunskiffer 

och kalksten på södersidan av Mösseberget, de mer fruktsamma lägena för jordbruk i 

Falbygden med tanke på bonitet och tillgång på vatten (Sjögren 2003:58). 

  Ungefär två km sydöst om Frälsegården finns idag fossila sjömarker, vilka under 

mellanneolitium troligen utgjort en sjö med öppen vattenyta belägen ungefär där dagens 

torvmarker breder ut sig (se figur 2 kap 2.2) sydöst om Mösseberg respektive väster om 

Ålleberg, den så kallade Mönarps mosse (Sjögren 2003:58). Pollenanalyser beskriver ett 

kalkkärr med ”öppna vattensamlingar med uppstickande tuvor på en botten av lös gyttja och 

med ett efter årstiderna växlande vattenstånd” (Gejvall et al. 1952:414). 

  Frälsegården 94:1 beskrevs först av Hilding Svensson 1925 och 1930, då gånggriften dock 

redan var bortagen, vilket skett i början av 1900-talet. Vid borttagandet iakttog markägaren en 

kammare av kantställda kalkstenshällar, av vilka några lutade inåt, samt en gång åt öster med 

mindre sidohällar, medan takstenarna redan var borta. 

   1997 besökte Gunnar Creutz platsen och fann då i ploglagret en ansenlig mängd 

människoben, vilka låg till grund för planering av undersökningen 1999 (Sjögren 2008:10). 

   Det som var kvar av gånggriften undersöktes 1999 och 2001 genom en serie kompletterande 

profiler. Undersökningen 1999 kunde påvisa bevarade konstruktions- och kammarrester och 

det framkom ca 3000 människobensfragment. Fyndmaterialet i övrigt utgjordes av djurben, 

artefakter i ben och flinta samt drygt 40 bärnstenspärlor. Av kammarkonstruktionen framkom 

endast ett fåtal stenar. Storleken på kammaren kunde inte fastslås med säkerhet men den 
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antogs vara ca 10 meter lång och 2-2,5 meter bred. Gångens längd uppskattades till ca 10 

meter med riktning ca ostsydost (Sjögren 2008:18). 

Undersökningen 2001 inriktades på det som återstod av kammaren och begravningarna i den.  

Endast två kalkhällar återstod av kammarväggarna. Den ena av dessa fanns i kammarens 

västsida och var ca 0,8 x 0,15 m stor. Den andra var en mindre rest av en kalkhäll, 

0,3 x 0,1 m stor, som påträffades i norra gaveln. I gången påträffades två stående kalkhällar 

hörande till gångväggarna. Övriga sidostenar i kammare och gång var samtliga uppdragna 

men deras lägen kunde dock till stor del rekonstrueras, då platser för uppdragna sidostenar 

framträdde som områden med löst packat kalkflismaterial. På så sätt identifierades lägen för 

elva stenar i kammarväggar (Sjögren 2008:22). 
    

 
Figur 5. Planskiss föreställande Frälsegårdens gånggrift med kammare och gång. (Sjögren 2008:24 ). 
 

Vid mynningsområdet påträffades endast svaga spår av en mynningsdeposition, bestående av 

en mindre mängd keramik och ett fåtal flintor, varav några brända. Keramiken förekom inom 

ett ca 5 x 5 m stort område, men mynningsdepositionen kan ursprungligen ha varit större 

eftersom bristen på fynd troligen beror på skador från plöjningen.. De fåtaliga ornerade 

keramikbitarna kan i likhet med keramiken från övriga gravar i området föras till den äldre 

delen av mellanneolitisk tid (Sjögren 2008:36).  

   Fyndbilden i kammaren är rikare. Lejonparten av fynden består av c:a 9800 fragment 

människo- och djurben. Dessa har varit föremål för osteologisk analys av Torbjörn Ahlström. 

När det gäller andra neolitiskt relevanta fynd av olika material fanns föremål av ben, horn, 

flinta, kvarts, keramik och bärnsten: 27 obrända flintor med en vikt av 64 g, två kvartsavslag, 

en spånpil, 167 delar av bärnstenspärlor, 31 keramikskärvor, sju till nio benspetsar/nålar, 15 

genomborrade och 30 icke-genomborrade djurtänder av hund, varg, svin och björn, sex 

genomborrade björnfalanger, ett hänge med mera. Bärnstensfynden bestod bl a av 

miniatyryxor, samtliga inom kammaren och de flesta invid skellettlagret. Att keramik 
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återfinns inom kammaren är också mycket ovanligt på Falbygden och några av skärvorna är 

daterade till järnåldern. Det finns också en sekundärgrav med datering till järnåldern samt 

även än mer recenta fynd (Sjögren 2008:39ff). 

  Djurbenen består främst av svinfalanger påträffade i kammarens centrala del, betar från svin, 

björnfalanger, tänder av varg och björn, hundtänder och ben från get/får samt nöt och häst. 

Hästbenen är dock troligen sentida (Sjögren 2008:57). 

   I benlagrets undre delar var benen till stor del väl bevarade, medan benen i de övre skikten 

var vittrade och fragmenterade. Fragmenteringen varierade också mellan olika delar av 

kammaren, där södra delen hade mer fragmenterade ben än de centrala och norra delarna. 

I och med detta och tillsammans med de många skadorna på kammaren blir en uppskattning 

av minsta antal individer osäker. 2008 uppskattade Torbjörn Ahlström det minsta möjliga 

antalet representerade individer, MNI, till 44. 

   Förutom benlagret har även ett antal artikulerade enheter kunnat identifieras: ”Flera fynd av 

artikulerade benfynd föreligger, med minst två intakta individer. Förutom dessa kompletta 

individer finns fynd av ytterligare partiella kroppar” (Ahlström 2009:53). De artikulerade 

individerna beskrivs närmare dels av Sjögren 2008 men främst av Ahlström 2009. Mer om de 

artikulerade individerna benämnda A, B och C, återfinns i kapitel 4.2. 

   En del av materialet har genomgått isotopanalyser med avseende på strontium och 
14

C-

datering, då även värden för δ13
C erhålls. Femton dateringar på människoben från artikulerade 

individer hade utförts 2008 (se tabell 2). Tretton av dateringarna ligger väl samlade i 

mellanneolitisk trattbägartid, med centralvärden mellan 4455 och 4220 BP. Efter kalibrering 

faller dessa dateringar i intervallet ca 3300-2800 f Kr. Sammantaget tyder dateringarna på att 

kammaren använts några hundratals år. 

   Dateringarna från Frälsegården passar i stort sett väl ihop med dateringar från andra 

västsvenska gånggrifter. Dock är de äldsta dateringarna från Frälsegården några hundratal år 

yngre än de äldsta dateringarna från andra daterade skandinaviska megalitgravar, vilket 

eventuellt kan förklaras med att den eller de individer som först lagts in i graven inte blivit 

daterade (Sjögren 2008:60). 
 

Tabell 2. Dateringar samt δ13
C-värde ifrån Frälsegården (Sjögren 2008:60). 

 
 

En individ har en betydligt yngre datering, närmare bestämt till senneolitium, än övriga 

individer vilket troligen kan förklaras genom återbruk av gånggriften. En annan individ, 

individ E, ger en problematisk bild med flera dateringsförsök. Först genomfördes ett test på 

ett lårben som gav en mesolitisk datering. När sedan ett test genomfördes på ett korsben från 

samma artikulerade individ blev istället δ13
C-värdet avvikande och gav ett mer marint värde 

vilket gjorde att ett prov från lårbenet kördes igen som gav ett mer förväntat resultat. Det 
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mesolitiska resultatet kanske kan bero på laboratoriemisstag men att korsbenet avviker från 

lårbenet i δ13
C-värde kan däremot också bero på att det som till synes är artikulerade individer 

i själva verket är disartikuleringar som plockats ihop. Mot bakgrund av benhusteorin behöver 

inte korsbenet och lårbenet komma från samma individ. ”Ny datering 1” på individ E kan 

alltså förklaras på tre möjliga sätt: laboratoriemisstag, osteo- och eller arkeologiskt misstag 

eller med att sacrum och femur inte kommer från samma individ men placerats ihop medvetet 

vid gravläggning. 

 

 

2.4   Strontiumanalyser 
 

Med hjälp av strontiumisotoper går det att spåra lokala respektive ickelokala individer. 

Kvoten 
87

Sr/
86

Sr varierar med berggrundstyp och ålder. Strontium (Sr) är ett tungt element 

och har därför i princip ingen fraktionering, relativt sett, i o m liten masskillnad mellan de 

olika isotoperna.  

   
87

Sr bildas genom radioaktivt sönderfall av 
87

Rb, rubidium. 
87

Sr ackumuleras därför med 

tiden medan 
86

Sr är en stabil isotop. Detta leder till högre 
87

Sr/
86

Sr-värden för äldre bergarter 

eftersom mer 
87

Sr har hunnit bildas. Uppmätta värden för kvoten 
87

Sr/
86

Sr ligger i 

berggrunden mellan 0,700 till 0,750 globalt (Faure & Mensing 2005). 

   Vidare påverkas kvoten av bergartens ursprungliga sammansättning av Sr och Rb. Rb-rika 

bergarter bildar mycket 
87

Sr, d v s hög kvot. Sr-rika, liten proportion 
87

Sr bildat, d v s låg 

kvot. Bergarter med hög Rb-halt är kaliumrika, exempelvis många graniter. Bergarter med 

hög Sr-halt är däremot kalciumrika (Price et al. 2000). 
 

 
Figur 6. Histogram över Sr isotopvärden för boskap, fauna och människor på Falbygden, samt för 

människor från respektive gånggrift (Sjögren et al. 2008:13). 
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Isotopanalyser med avseende på strontium har i Falbygden genomförts på skellettmaterialet 

Rössberga, Landbogården, Hjelmars rör, Kyrkerör och Frälsegården (Sjögren et al. 2008:8). 

   Efter analyser på referensfauna från Falbygdens centrum föreslår Sjögren et al. att 
87

Sr/
86

Sr 

värden under 0,716 är av lokalt ursprung, och eftersom högre värden inte återfunnits i 

referensfaunan kan det tyda på en ”ickelokalitet”. De påpekar dock att eftersom värdena 

härstammar från referensfauna som kommer ifrån områdets centrum behöver inte de vara 

representativa för populationer i områdets utkant, t ex från Frälsegården (Sjögren et al. 

2008:7). 

   Resultaten, för detta material, visar att befolkningen för Frälsegården har värden som, med 

några smärre undantag, kan representera lokala individer. Befolkningen för Falbygden har 

något högre värden än den lokala faunan vilket förmodligen kan förklaras genom att det finns 

en tendens till att en del av boskapens värden har en än högre kvot. Det visar att boskapen 

däremot både är lokal och icke-lokal. I jämförelse med Sr isotopanalyser ifrån exempelvis 

Alvastra och Bohuslän placerar sig individerna från Falbygden dels högre än Bohuslän och i 

genomsnitt lägre än individerna ifrån Alvastra, vilka dock har en hög spridning med avseende 

på kvoterna (Sjögren et al. 2010:15). Sjögren och Ahlström diskuterar underlaget i termer av 

mobilitet i förhållande till giftermål och familjebildning: ”marriage exhange is the simpliest 

way to explain movement in this scale” (Sjögren 2010:13).  Någon större skillnad mellan 

kvinnor och män verkar inte föreligga (se figur 6) vilket inte innebär att något kön flyttar mer 

i det fall giftermål är orsaken bakom flytten. 

   Eftersom undersökningarna är baserade på emalj jämförs här egentligen individers Sr-värde 

vid ungefär samma ålder. Dessa individer har däremot sedan erhållit olika livslängder. 

Värdena visar alltså inte resultaten från senaste livstid vilket däremot kan uppnås med hjälp 

av svavelanalyser på ben. 

 

 

3 Metod 
 

De metoder som kommer att användas för analys är benkemiska kol-, kväve- och 

svavelisotopanalyser på tänder och ben ifrån både artikulerade och disartikulerade individer 

ifrån Frälsegårdens gånggrift.  
 

 

3.1 Benkemiska isotopanalyser 
 

Isotoper av ett grundämne skiljer sig i antalet neutroner i kärnan. De beter sig överlag dock 

lika eftersom de har lika många elektroner och protoner och därmed har samma laddning. Det 

finns stabila och instabila sönderfallande isotoper (Goffer 2007:39ff). 

   Analys av stabila isotoper har använts i den arkeologiska forskningen sedan 1970-talet för 

att kunna få en inblick i den förhistoriska dieten, och kol- och kväveisotopanalyser har sedan 

dess blivit standard. Något nyare är analyserna av svavelisotoper (Richards et al. 2001, Price 

et al. 2007, Linderholm et al. 2008).  

   De stabila isotoper som analyseras i detta arbete är kol: 
13

C/
12

C relativt standard PDB, 

kväve: 
15

N/
14

N relativt standarden AIR och svavel: 
34

S/
32

S relativt standard CDT.  

    Kolisotoper avslöjar ifall individen huvudsakligen har levt på marin eller terrestrisk kost, 

alternativt vilken typ av fotosyntes de konsumerade växterna utnyttjat, kväveisotoper 

indikerar vilken nivå i näringskedjan kosten kommer ifrån och svavelisotoper avslöjar födans 

proveniens utifrån geologi och därmed även i vissa fall marint kontra terrestriskt (se 

exempelvis Schwarcz & Schoeninger 1991, Schoeninger & Moore 1992, Richards et al. 2001, 

Eriksson 2003). 
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Ben innehåller c:a 70 % oorganiskt material, hydroaxaptit, och c:a 30 % organiskt material 

där proteinet kollagen utgör 90 % av detta. Tänder innehåller förutom emalj och cement även 

dentin med 20 % organiskt material (Scwarcz & Schoeninger 1991:286). Analys av 

kollagenet i ben respektive tänder speglar proteinintaget. Kollagenets omsättningstid i ben är 

c:a 10-15 år beroende på ålder och benelement, vilket alltså gör att man kan se genomsnittlig 

diet de senaste c:a 10-15 åren i individens liv. (Hedges et al. 2007; Lidén & Angerbjörn 

1999). I tänder däremot omsätts endast dentin och emalj under tandens bildande varefter 

ursprungliga komponenter behålls, det vill säga, tanden är metabolisk inert (Cox & Sealy 

1997; Sealy et al. 1995). Detta innebär att vid en jämförelse av en individs tänder och ben kan 

det uttydas ifall individens livsförhållanden har förändrats mellan barndom och senaste 

livstid. De tre kindtänderna bildas dessutom efter varandra under barndomen och 

ungdomstiden. Visdomständerna visar därför den snart vuxna individens livsförhållande 

medan den första kindtanden visar de första levnadsåren. Kindtänderna kallas molarer och 

benämns LM1-3 på vänstra sidan och RM1-3 för högra. Ju högre nummer desto längre bak på 

käken. De vanligaste åldrarna för färdigbildandet av molarerna, ungefärligen, är: M1 under 

treårsåldern, M2 vid sju- åttaårsåldern och M3 under yngre tonåren (Hillson 1996). 

 

 

 
Figur 7. Tändernas position i käken. Permanenta tänder till höger och mjölktänder till vänster (Schwartz 

1995:171) 

 

 

Detta uttrycks som kvot mellan de två isotoperna och omräknas till δ-värden ifall de är stabila 

isotoper. Vid analys av stabila isotoper omräknas kvoten, t ex 
13

C/
12

C till ett δ-värde relativt 

en standard (Shoeninger & Moore 1992:254). Formeln för beräkningen, för exempelvis kol, 

lyder då:  

   

 

δ
13

C (‰) = ((R sample  - R standard) ∙ 10
3 

) / R standard  

 
 

    R = 
13

C/
12

C ratio 
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Andra vanligen använda grundämnen för benkemiska isotopanalyser inom arkeologin, 

förutom kol, kväve och svavel, är syre (O), väte (H) och strontium (Sr). Samtliga är 

användbara för att spåra mobilitet. För syre och väte analyseras stabila isotoper och 

strontiumanalyser utgår från en radiogen isotop (Malainey 2011). 

 

 

3.2 Kol δ13
C 

 

Kol har tre naturligt förekommande isotoper: de stabila 
13

C och 
12

C samt den instabila, 

radioaktiva, 
14

C isotopen (Pollard & Heron 1996: 357). Termen δ
13

C uttrycker 
13

C/
12

C relativt 

standard PDB, en marin kalksten, vilket resulterar i ett negativt värde i princip alla andra 

material (De Niro 1987:182). För atmosfäriskt CO2 är värdet c:a -8 ‰ (Sealy 2001:270).  

   Terrestrisk kolisotopfraktionering uppstår i och med fotosyntesen där den lättare isotopen i 

större utsträckning tas upp av växten och därmed anrikas 
12

C-isotopen gentemot 
13

C isotopen. 

Dessutom uppstår ytterligare fraktionering i och med enzymer i fotosyntesen som är 

anpassade till 
12

C. Därmed innehar växter lägre δ13
C-värde än atmosfären (Chisholm 1989:12, 

Sealy 2001:270). Eftersom terrestra växter har flera olika fotosyntessystem sker denna 

fraktionering, dock i olika omfattning. Kol i terrestra miljöer fraktioneras genom tre olika 

fotosyntessystem: C3, C4 & CAM fotosyntes, vilka resulterar i olika δ
13

C -värden.  

   Fotosyntetisering för C3-växter vilket utgör majoriteten av alla växter i kalla och 

tempererade klimat, så som vete, ris, korn och i områdena vanligt förekommande grönsaker, 

resulterar i δ
13

C värden i växter på -27 ‰. Växter som hirs, majs och sockerrör utgör C4-

växter med δ
13

C värde på c:a  -13 ‰ och CAM-växter är suckulenter med en kombination av 

C3 & C4, t ex ananas. 

   Detta problem är dock mindre aktuellt för nordiska förhållanden då de flesta tempererade 

växterna är C3 växter, undantaget hirs som introducerades under bronsåldern i Norden. 

   Stora växtätande däggdjur erhåller ett δ
13

C-värde som är c:a 5 ‰ högre än de växter den 

konsumerat. För mindre växtätande djur är ökningen något mindre än 5 ‰ mer än den 

konsumerade födan (Ambrose & Norr 1993, Sealy 2001:271). Dessutom ökar δ
13

C-värdet 

med 1 ‰ för varje steg uppåt i näringskedjan (Schoeninger 1989:40). 

   Landlevande växter tar huvudsakligen upp kol via atmosfären. Hos marina växter däremot, 

tas kol upp från flera källor: detritus från floder, löst atmosfäriskt koloxid och kolsyra. Marina 

växter har därför en stor variation i δ
13

C vilket överlappar de landlevande men ju längre upp i 

näringskedjan desto mer minskar variationen. 

   Täta skogar resulterar i olika värden på djur som hämtar föda från olika nivåer höjdmässigt i 

o m den så kallade canopy- eller huveffekten. Den uppstår när täta skogar dämpar 

luftcirkulationen. Detta leder till mycket låga värden vid marken och höga i toppskiktet. Mest 

märks detta i djupa regnskogar som Amazonas men förekommer även i tempererade skogar 

(Malainey 2011:182). 

   δ
13

C-värden rör sig mellan -24 ‰ för terrestrisk föda och -12 ‰ för marin (Lidén & Nelson 

1994). Viktigt i Skandinavien är den skillnad i δ
13

C som är kopplad till salinitet − eftersom 

salthalten varierat i Östersjön finns det både en kronologisk och geografisk variation från 

Östersjön (Lidén & Nelson 1994:16). 

   Kalkrik bergrund kan påverka värdena för sötvattenssystem mot marina värden för växter 

och fauna som lever på dem. En insjö belägen helt på kalkstenbergrund erhåller då mer 

marina värden än en som bara delvis är belägen på sådan berggrund (Day 1996:786). 

   De naturliga värdena för land och hav kan variera regionalt. Därför inkluderas fauna från 

aktuell tid plats som referens. Detta gäller samtliga isotoper. Det föreligger också skillnader i 
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fraktionering i kol beroende på fysiologiska processer vilket gör att olika vävnader har olika 

δ
13

C -värden (se t ex Eriksson 2003). 

 

3.3 Kväve δ15
N 

 

Kväve består av två stabila isotoper 
14

N och 
15

N där den första innehar 99,6% av den naturliga 

förekomsten (Pollard & Heron 1996:357). Värdet på δ
15

N är avhängigt standarden, 

atmosfärsikt kväve, AIR. Atmosfäriskt kväve tas upp i det biologiska kretsloppet via 

kvävefixering med hjälp av mikroorganismer och bakterier i marken, eller via rotsystem i 

form av nitrat och ammonium (De Niro 1987:184, Sealy 2001:272). 

   Kväve tas upp av människor och djur i proteinform. δ
15

N anrikas c:a 3 ‰ för varje trofinivå 

uppåt i näringskedjan i och med utsöndrandet av överflödiga kväverika aminoprodukter 

uttömda på 
15

N, bl a genom ureacykeln (De Niro 1987:188, Schwarcz & Shoeninger 

1991:999, Schwarcz et al. 1999:629). De visar även indirekt marint kontra terrestriskt 

proteinintag eftersom landmiljöer har kortare näringskedjor. δ
15

N-värde i en människas skelett 

kommer alltså att vara c:a 3 ‰ högre än det genomsnittliga värdet i det hon äter (Pollard 

2007:187). Ammande barn har högre δ
15

N-värde än avvanda vilket beror på att de lever av 

modern och därmed hamnar i en högre trofinivå vilket exempelvis innebär att det är möjligt 

att studera avvänjningsålder (Schurr 1997:919). En annan konsekvens av detta är att 

konsumtion av spädgris ger högre värden än konsumtion av vanligt svin, dikalv högre än ko 

etc. Ett högre δ
15

N-värde kan också uppmätas på djur som utsatts för svår svält eller törst, så 

som material från torra områden, i och med anrikning vid låg vätskeomsättning (Schwarcz & 

Shoeninger 1991:299, Schwarcz et al. 1999). Djur som erhåller vätska främst genom 

andrahandskällor, d v s inte genom färskt vatten direkt utan via växter eller insekter, får också 

högre δ
15

N-värde eftersom δ
15

N då anrikas vilket även påverkar nästa steg i näringskedjan. 

   Jordbruk ger högre kvävehalter i marken men det ger inte per automatik förändrade 

isotopvärden (van Klinken, Richards & Hedges 2000). 

 
 

3.4 Svavel δ34
S 

 

För att spåra graden av mobilitet kan kollagenet analyseras för att undersöka bl a syreisotoper 

och svavelisotoper. Den första är avhängig födans proveniens utifrån meteorologi och den 

andra utifrån dess geologi. När det gäller strontiumisotopen analyseras istället emaljen det vill 

säga den oorganiska delen av tanden för detta avseende. De naturliga värdena för land och 

hav kan variera regionalt för samtliga isotoper. Därför inkluderas alltid fauna från aktuell tid 

och plats som referens (Faure & Mensing 2005). 

   Det finns tre naturliga källor av svavel i naturen, vilka alla utnyttjas av fauna och växter: i 

organiskt material, fossila mineraler och svavelhaltiga gaser i atmosfären (Brady & Weil 

1999). Svavel tas främst upp av växtligheten genom jorden vars δ34
S värde är avhängigt den 

lokala berggrunden. Processer av atmosfäriskt nedfall och mikrobiella aktiviteter i jorden 

påverkar också.  

   Eftersom isotopfraktioneringen mellan födan och konsumenten är liten, från c:a -1 till +3‰ 

reflekterar δ
34

S-värdet i kollagenet svavelisotophalten i dieten vilken i sin tur speglar den 

lokala växtligheten som är avhängigt berggrunden (Peterson et al. 1985, Richards et al. 2003). 

   Svavelisotopsammansättningen varierar stort med berggrund. δ
34

S-värden i sedimentära 

bergarter spänner mellan ytterligheterna -40 till +40‰. Magmatiska bergarter uppvisar en 

måttligare spännvidd, där de europeiska granitiska bergarterna har δ
 34

S-värden mellan ca -4 

och +9‰, medan δ
 34

S-värdena i basiska bergarter är nära 0‰. δ
34

S-värdena i metamorfa 

bergarter kan variera mellan -20 och +20‰ (Faure & Mensing 2005, Krouse 1980). I och med 
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detta innehåller den mänskliga dieten en stor spännvidd gällande 

svavelisotopsammansättningen, men över stora områden är den vanliga spännvidden mellan 

+4 till +6‰ (Peterson & Fry 1987). 

   δ
34

S-värdet av nutida havsvattenssulfat är ganska jämnt fördelat med ett genomsnitt på 21 

‰ och de marina konsumenterna visar värden på mellan c:a 17 ‰ till 21 ‰ (Peterson & Fry: 

1987; Rees et al. 1978). 

   I sötvattensystem är värdena betydligt mer varierade med värden mellan -20 till +20 ‰, 

främst som en följd av den reduktion sulfatjoner, SO4, genomgår till svavelväte, H2S, på 

grund av anaeroba bakterier, vilket leder till en utarmning av 
34

S (Faure & Mensing 2005, 

Krouse 1980). 

   Landväxter i kustområdena visar ofta på ett marint inslag avseende svavelisotopvärdena 

vilket är resultatet av vattendroppar och ånga som driver marina svavelpartiklar in i inlandet. 

Den geografiska utbredningen av denna effekt kan begränsas till några kilometer, men kan 

även, som i fallet med Nya Zeeland, omfatta hela öar (Kusakabe et al. 1976, Wadleigh et al. 

1994). Följaktligen behöver ett marint värde i ett enskilt område inte nödvändigtvis innebära 

konsumtion av marina livsmedel (Richards et al. 2001). 

   Svavel i ben- och dentinkollagen finns i aminosyran metionin, och är representerad i 

betydligt mindre koncentrationer än kol och kväve. Till skillnad från δ
13

C och δ
15

N- analyser, 

vilka är väl etablerade i forskning kring forntida diet, har δ
34

S tidigare varit glest tillämpad i 

arkeologiska studier, men i o m att ny teknik för masspektrometri tillåter mindre storlek på 

proverna, <10 mg (Giesemann et al. 1994), finns nu mycket större möjligheter för metoden 

inom området (Fornander et al. 2008:255). 

 

 

3.5 Extraktion 

 

Kollagenextraktion syftar främst till att isolera kollagenet men också till att ta bort 

föroreningar så som lipider, icke-kollagent protein och hydroaxaptit (Ambrose 1990:432). För 

extraktion av kollagen borras c:a 100 mg benpulver ut och extraheras i detta fall efter Brown 

et al. –metoden en modifierad Longinmetod (Brown et al. 1988). Första dagen inleds 

demineraliseringsprocessen som går ut på att proverna upplöses i saltsyrelösning, HCl, 0,25 

M, i 48 h och filtreras. Därefter inleds upplösning av resterande onödigt organiskt material, 

exempelvis lipider och trasigt kollagen och därmed isolering av själva kollagenet, då vätskan i 

provrören byts ut mot en saltsyrelösning, HCl, 0,01 M, vilket skall stå i ugn på 58 grader C i 

16 h. Den fjärde dagen utvinns kollagenvätskan vilken skall filtreras genom ett ultrafilter som 

utesluter partiklar upp till 30 kDa. Partiklar över detta mått anses vara hela kollagenkedjor. 

Därefter nedfryses vätskan ned -80 grader C i minst 8 h, varefter proverna hastigt flyttas över 

till centrifugering under vakuum i c:a 20 h. Efter det är kollagenet färdigt för invägning till 

MS. 

   För analys av δ13
C och δ15

N behövs sammanlagt 0,5 mg kollagen och för analys av δ34
S c:a 

4 mg. Dessa mängdangivelser bygger på empiri men mindre mängder för båda analyserna kan 

också lyckas.  

   Under hela processen är det viktigt att ständigt minimera kontaminationsrisken genom att 

rengöra verktyg noggrant och bära skyddshandskar etc.  
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3.6 Masspektrometri 

 

MS, masspektrometri, bygger på att ett ämnes fragmentering, vid bombardemang av 

elektroner, är beroende av ämnets kemiska struktur.  

   Genom förbränning förångas kollagenet och förs in i ett vaccumsystem där partiklarna blir 

bombarderade av elektroner vilket skapar joniserade atomer. De positivt laddade partiklarna 

får passera genom ett magnetiskt fält. De separeras efter massa och laddning genom att de 

böjs av i sin bana olika mycket beroende på massan, tyngre och lättare, och träffar detektorer 

som ger utslag (Pollard & Heron 1996:61). 

   Masspektrometrianalyserna genomfördes på Stable Isotope Laboratory, SIL, vid 

Institutionen för geologiska vetenskaper. För analyserna användes Carlo Erba NC2500 

analycer kopplad via ett split interface för att reducera gasvolymen till en Finnigan MAT 

Delta+ masspektrometer. Mätningarnas precision är beräknad till 0,15‰ för δ13C och δ15N 

samt 0,2‰ för δ34S. Standardavvikelsen för precisionen är ±1%. 

   För invägningarna behövdes 0,4 -0,6 mg kollagen till C/N-analysen samt c:a 3,5 - 4,5 mg 

för S-analysen. Till svavelanalysen tillsätts även c:a 2 mg vanadiumoxid till tennkapseln. 

 

 

3.7   Lokal och samtida fauna 

 

Viktigt är att alltid jämföra resultaten med lokal och samtida fauna. Detta för att undvika 

feltolkningar beroende på eventuell mikrovariation. Lokala och samtida djur med små home 

ranges med känd diet och ekologi utgör då ett referensvärde att förhålla resultaten till 

(Eriksson 2003, Faure & Mensing 2005). 
 

 

3.8  Problemkällor 

 

Diagenes är ett av de största problemen för dietrekonstruktioner baserat på benkemi. Det 

gäller att fastställa om informationen som erhållits verkligen är ursprunglig eller om benet har 

genomgått en kemisk, fysisk och eller biologisk nedbrytning som ändrat den ursprungliga 

isotopsammansättningen. 

   Förändringen av isotopsammansättningen i benet har inte främst med tid att göra utan 

istället spelar faktorer med den omgivande miljön större roll som pH-värde, temperatur, fukt, 

kulturpåverkan etc. Bevaringen är även bättre i kompakta ben (Gernaeay et al. 2001:324). 

Överlag är torra syrefattiga områden bra för kollagenets bevaring liksom kyliga områden då 

benet inte utsätts för mikroorganismer i samma omfattning (Gernaeay et al. 2001:323). 

   Ett relativt enkelt sätt att upptäcka diagenes är att mäta proteinets C/N-kvot i kollagenet som 

dessutom ändå erhålls i samband med att gaserna separeras i gaskromatografen innan mätning 

i masspektrometern (Ambrose 1990, van Klinken 1999). Ett annat sätt att avslöja diagenes är 

att syna hur kollagenet ser ut efter extraktion. Om den är vit och bomullsliknade tyder det på 

att bevaringen troligen är god (van Klinken 1999:689). 

   Det ideala C/N-värdet för kollagen är 3,1 ± 0,1 och det betraktas som opåverkat om värdena 

ligger mellan 2,9 - 3,6 (van Klinken 1999:691). När det gäller nivå för godkänd halt av C- och 

N- koncentrationer brukar värden inom 5,5 – 17,3% för kväve och 15,3% - 47% för kol anses 

betyda intakt kollagen (Ambrose 1990:441). 

Godkända svavelkoncentrationer brukar teoretiskt anges till 0,20 - 0,25 %. I likhet med kol- 

och kväveanalyser kan de extraherade svavelhalterna i kollagen variera, och 

C/S eller N/S förhållandet har föreslagits vara en mer tillförlitlig indikator för kollagenet än  
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svavelkvoten. Godkända värden där löper enligt Fornander mellan 200-800 i C/S (Fornander 

et al. 2008:290; Privat et al., 2007; Richards 2001). 

   Samtliga isotopvärden påverkas om benet utsatts för upphettning och påföljden blir större ju 

högre temperatur benet utsätts för (De Niro 1985:808). Ett problem med att det krävs obränt 

ben är att det uppstår luckor i jämförelser med kulturer som tillämpar brandgravskick vid 

isotopanalyser.  

   De många variablerna som skiftar geografiskt och kronologiskt på olika sätt för samtliga 

isotoper kan ställa till problem i tolkningsfasen. Styrkan med isotopanalyser, känsligheten, 

också är därmed också dess svaghet. Det är en känslig metod vars resultat ibland kanske kan 

vara svår att dra rätt slutsatser av.  

 

 

4 Tidigare undersökta megaliter avseende δ34
S 

 

En av de andra undersökta gånggrifterna i Falbygden är Rössberga. Österut och relativt 

närbeläget i förhållande till Falbygden finns Östergötlands enda dös vid Alvastra. Resmo är 

en gånggrift på Öland som annars inte heller kännetecknas särskilt av megalitkulturen. 

 

 

4.1   Rössberga 

 

Rössberga gånggrift är beläget på den nordöstra sidan av Mösseberget nära mitten av 

Falbygden. Den ligger på kalkstensplatån men nära alunskifferskiktet (se figur 3 kap 2.2).       

   Gånggriften undersöktes 1962 av Cullberg och det är fortfarande en av de mest omfattande 

undersökningarna av en västgötsk gånggrift. Där framkom en rad iakttagelser rörande 

konstruktionen och ett rikt skelett- och fyndmaterial bestående av bärnsten, flinta och 

keramik. Av olika anledningar blev detta material dock endast översiktligt genomgånget och 

lyftes därför upp inom projektet ”Megalitgravarna i centrala Västergötland”. Torbjörn 

Ahlström gick därmed igenom skelettmaterialet, och en del av detta har därefter genomgått 

analyser avseende datering samt kol-, kväve- och svavelisotoper (Persson & Sjögren 

2001:156).  

   Två laboratorier, Bradford och Institutionen för geologiska vetenskaper (numer SIL, 

Stockholm Isotope Laboratory) i Stockholm, anlitades för analyserna och resultaten 

publicerades 2008. Båda laboratorierna genomförde analyser av kol- och kväveisotoper 

medan analyserna av svavelisotopen endast utfördes av SIL. Undersökningen baseras på 30 

individer och till referensmaterial användes sex olika prover på olika arter: svin, nöt, räv, 

hund och hare. 15 prover från människa och fem prover från faunan 
14

C-daterades. De 

mänskliga dateringarna spänner mellan 4890+/-45 BP och 3525+/-45 BP kalibrerat, men 

betoningen, 13 av 15 prover, ligger dock på c:a 4000 - 4700 BP. När det gäller dateringarna 

för referensfaunan visade sig ett prov, nöt, vara betydligt yngre, 1090 +/-40 BP kal, än de 

andra fyra, vilket därför senare uteslöts i jämförelserna. De andra proverna hade en ålder 

mellan 3395 +/-55 till 4530 +/-60 BP kalibrerat (Linderholm et al. 2008:5f). 

   Medelvärdet för δ
13

C för det mänskliga materialet hamnade mycket nära -21,0‰   

(-20,8±0,3‰) vilket motsvarar värdet för den landlevande köttätaren räv och indikerar 

därmed en mycket terrestrisk diet för människorna i Rössberga. Även medelvärdet för δ
13

N är 

indikerar terrestrisk kost: +8,5±0,5‰ respektive +9,3‰ i två olika körningar ifrån Bradford, 

vilket är något högre än för räven men liktydigt med resultatet från hunden i referensfaunan: 

+9,3‰. Detta antyder att hunden förmodligen åt samma kost som människorna. Svinens δ
15

N 

värde är dock betydligt lägre: +4,8. Människornas medelvärde för δ
34

S +10,7‰, med en 

standardavvikelse på 0,7, landar mycket nära referensfaunans medelvärde på +11,1 till 
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11,5‰, standardavvikelse 0,6, och tyder på att de begravda vid Rössberga är av lokal 

härkomst (Linderholm et al. 2008:7f). 

Slutsatserna av isotopanalyserna blev att människorna som är begravda i gånggriften är en 

lokal och homogen grupp med terrestrisk diet från en relativt hög trofinivå. Troligen har 

inslaget av fläsk, eller liknande, varit betydande i kosten (Linderholm et al. 2008:10).         

   Kerstin Lidén utförde även analyser på människor från Rössberga, presenterat i Megaliths, 

agriculture and social complexity, där de åtta individerna, ger en något differentierad bild 

med δ13
C −20,8±0,2‰ respektive δ15

N 10,2±0,7‰ och alltså visar på ett något högre δ15
N –

värde (Lidén 1995b). Lidén drar slutsatsen att dieten till stor del varit boskapsbaserad, kött 

och mjölk, men att det även funnits ett inslag av färskvattensfisk (Lidén 1995b). 

   Fyndbilden visar att det i kammaren fanns 61 bärnstenspärlor och i gången endast ett fåtal. 

Huvuddelen tillhör den yx- och klubbformade typen som dateras till MNA. Vidare hittades 

enstaka fragment av obränd flinta, fyra pärlor av djurtänder, två fragmentariska bennålar, en 

ornerad benring vilken har paralleller till stridsyxekulturen, och sex fragment av svinbetar, 

vilka också förekommer i några andra gånggrifter på Falbygden, men annars mest förknippas 

med den gropkeramiska kulturen i gravfyndshänseende (Persson & Sjögren 2001:161). 

   Utanför mynningen ser fyndbilden annorlunda ut. Här förekommer istället huvudsakligen 

krossad eller sönderdelad bränd och obränd flinta, fragment av yxor samt keramik av 

trattbägartyp från främst MNA. Försök med sammanpussling av flintorna har visat att varken 

de brända eller de obrända går att sammanfoga till större föremål vilket betyder att de troligen 

bränts eller sönderdelats på annan plats innan de deponerats framför mynningen (Persson & 

Sjögren 2001:168). 

 

 

4.2   Alvastra 

 

Alvastra dös, Raä 12:1, ligger i Västra Tollstad i västra delen av Östergötland på södra sidan 

av Omberg vid Vättern. Den böljande slätten sträcker sig både norr och söder om lokalen och 

omfattar även Alvastra pålbyggnad i ett sankmarksområde mindre än två km ifrån dösen.  

   Alvastraregionens berggrund är komplex med prekambriska graniter som sträcker sig som 

längst norrut till Omberg och sjön Tåkern. I norr finns Östergötlands kambrosiluriska slätt 

som består av kalksten, skiffer och sandsten (Fornander manuskript). 

   Timmerkonstruktionen i Alvastra pålbyggnad har blivit 
14

C-daterad till c:a 3300-3010 f Kr. 

Andra neolitiska aktiviteter i området är bl a en delvis undersökt TRB boplats strax väster om 

sjön Tåkern och ett flertal lösfynd i omgivande socknar som indikerar på närvaro av fler 

boplatser. 

  Att gånggriften vid Alvastra är ensam gör resultaten av isotopanalyserna extra intressanta i 

förhållande till det megalitiska kärnområdet på Falbygden på andra sidan av Vättern. En 

annan spännande aspekt, som Fornander ytterligare belyser, är den geografiska närheten till 

Alvastra pålbyggnad som eventuellt uppfördes medan gånggriften ännu var i bruk (Fornander 

manuskript). 

  Antalet begravda individer har uppskattats till åtminstone över trettio bestående av båda 

könen samt både barn och vuxna (Wilhemsson & Ahlström 2009). Åtta nyligen genomförda 
14

C-dateringar på mänskligt material faller tillsammans med tre tidigare dateringar till c:a 

4500 BP. 

   Tio individer visar på δ
13

C värden från -21,1- 18,5‰ med ett medelvärde på -20,2 ± 0,6‰ 

och δ
15

N värden på 8,9- 12,7 ‰ med ett medeltal på 11,0 ± 1,0 ‰. Resultaten visar på en 

terrestrisk diet med ett undantag, där även marin diet varit betydande. Den höga trofinivån 

som δ
15

N värdena ger uttryck för kan förklaras av att mjölktänder utgör en del av proven men 
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de höga värdena hos unga vuxna individer antyder också att födan delvis kan ha bestått av 

färskvattensfisk (Fornander manuskript). 

   Den individ som avvek något i dieten med ett inslag av marin diet är också den individ som 

tydligast uppvisar en förändring av dieten mellan barndom och senaste levnadstid i och med 

att det marina inslaget ökar från barndom till vuxen. 

   δ
34

S-värdena varierar från 4,4- 10,6‰ med ett medelvärde på 7,7 ± 1,9‰. Med tanke på 

beräknandet av referensfaunans δ
34

S värden: 5,3- 7,2‰ med ett medeltal på 6,6 ± 0.6‰, för 

boskap som svin och får, finns flera icke-lokala individer. Några enstaka individer visar upp 

förändringar i lokalitet från barndom till vuxen ålder vilka eventuellt kan vara relaterade till 

flytt (Fornander manuskript). 

 

 

4.3   Resmo 

 

Resmo består av fyra megalitgravar inom tre kilometer på västra sidan av Öland. Den 

nordligaste är en dös och de övriga, som är samlade tillsammans, är gånggrifter. Delar av en 

kammare från en av dem blev undersökt under tidigt 1900-tal, vilket resulterade i ett 

benmaterial från ett trettiotal individer liksom djurben samt trattbägarkeramik. Fyra tidigare 
14

C-dateringar på människoben visar på dateringar från tidigneolitikum och mellanneolitikum 

(Eriksson et al. 2008:534). 

   Populationen i Resmo visar på ett brett spektra, gällande δ
13

C och δ
15

N-värden, från -21,0 

till -17,0‰ för δ
13

C och 8,8 till 14,9‰ för δ
15

N, men de analyserade individerna kan delas 

upp i tre kronologiska faser med hjälp av 
14

C-dateringar. Första fasen omfattar slutet av 

tidigneolitikum till mitten av mellanneolitikum med δ
13

C-värden från -19,8 till -17,1‰  

(-18,7±0,6‰) och δ
15

N-värden från 11,7 till 14,9‰ (12,7±0,8‰). Värdena visar tydligt på en 

mix av marin och terrestriskt protein i dieten. Det högsta δ
13

C-värdet härrör från en individ 

som genomgick en dietförändring från barndom till sista livstid till mindre marin diet 

(Eriksson et al. 2008:533). 

   Den andra fasen spänner från andra halvan av mellanneolitikum till början av senneolitikum 

med ungefär samma värden som för hela resmopopulationen och därför också högre 

standardavvikelser än för den första fasen: -19,0±1,0‰ för δ
13

C och 12,2±1,4‰ för δ
15

N. Det 

finns ingen statistisk signifikant skillnad mellan de båda faserna. Den tredje fasen är 

begränsad till bronsåldern och skiljer sig statistiskt signifikant från de båda andra faserna med 

-20,4±0,4‰ för δ
13

C och 9,9±0,5‰ för δ
15

N (Eriksson et al. 2008:533). 

   En artikel angående svavelisotopresultaten är under arbete. Elin Fornander, en av flera 

författare, ger det preliminära utlåtandet att: ”Vad gäller svavel tycks individerna från MN A 

främst vara lokala i Resmo. Två av totalt åtta analyserade individer från denna period har 

dock levt utanför Öland under barndom/ungdom med "icke-lokala värden i analyserade 

molarer", medan benvärdena tycks lokala. Kanske inflyttade sent i livet (Linderholm & 

Fornander et al. manuskript). 
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5 Material 
 

Provmaterialet består av skelett från djur och människa ifrån skelettlagret i Frälsegårdens 

gånggrift. Skellettlagret beskrivs t ex av Sjögren 2008 och Ahlström 2009. 

 

 

5.1 Referensmaterial 

 

Referensmaterialet från Frälsegården har hämtats från skelettlagret i gånggriften från 

utgrävningarna 1999 och 2001. För att ytterligare ringa in Falbygdens lokala värden jämförs 

även med provtagen fauna från Rössberga gånggrift. 

 
Tabell 3. Referensfauna Frälsegården. 

Labbn:r       Individ           ID             BenID          Art            Element 
FRG54 JN 124433 4603 Erinacaeus, 

(Igelkott) 

Maxilla 

fragmention 

FRG65 JV 108130 857 Lepus 

(Hare) 

Meta tarsal 

FRG66 JP 119662 3381 Lepus Meta tarsal 

FRG67 JG 121093 3805 Lepus Calcaneus  

FRG68 JM 122325 4046 Lepus Ulna  

FRG78 JH 105007 314 Sus (Svin) Phalanx III 

FRG79 JI 108102 587 Sus Phalanx III 

FRG80 JJ 122573 4142 Sus Phalanx III 

FRG81 JK Ruta 2 8549 Sus Phalanx III 

FRG82 JL Ruta 2 855 Sus Phalanx III 

FRG83 JO Ruta 4 9709 Sus Phalanx III 

 

Referensfaunan från Frälsegården består av en maxilla fragmention från en igelkott, sex 

stycken falanger från svin, två meta tarsal, en calcaneus och en ulna från hare. Det är inte 

omöjligt att olika benelement ifrån samma art i vissa fall kan tillhöra samma individ. Svinen 

kan vara vildsvin eller tamboskap. I det fall det är tamboskap kan de alltså vara medflyttade 

från annat område. Det finns ett rumsligt samband mellan svinfalanger och mänskligt material 

på liknande sätt som med bärnstenen (Sjögren 2008: 57). Hare och igelkott räknas till small 

range kategorin (Dahl 2005:167). Hare är också intressant eftersom den, i det fall den 

återfinns i skelettlagret, har diskuterats i begrepp som neolitisk symbol (Ahlström 2009:91). 

   Till jämförelsematerial finns referensfaunan från Rössberga tillgängligt, som består av två 

svin, med värdena -21,9‰ för δ13
C, 4,8‰ för δ15

N och 11,1‰ för δ
34

S, respektive med värdena 

-22,4‰, 4,8‰ och 11,6‰ samt en hare, en hund och en räv (Linderholm et al. 2008:5:5f). 

 

 

5.2 Mänskligt material 

 

Det mänskliga materialet som analyserats består lårben, molarer samt underkäkar från tre 

artikulerade individer. Dessutom elva käkar med molarer från disartikulerade individer där 

åtta stycken fick livshistorieanalyser. Materialet består också av ytterligare nio daterade 

lårben. 
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Tabell 4. Mänskligt material Frälsegården med värden från tidigare erhållna provdata från Sjögren 2008 

& Sjögren et al. 2008. Sorterade efter individnummer där Sjögrens individbenämningar följs av 

författarens. 

Individ Labbn:r Fynd ID Ben ID Element Kön Ålder Dat BP okal 
13

C 
87

Sr/
86

Sr 

A FRG07 ID138105 7835 Femur Kvinna Vuxen 4425±40 -21,7 

 A FRG40 118449 7835 Mandibula Kvinna Vuxen 

   A FRG118 118449 7835 RM1 Kvinna Vuxen 

   A FRG119 118449 7835 RM2 Kvinna Vuxen 

   B FRG39 ID138746 7981 Femur Kvinna Vuxen 4315±40 -21.9 

 B FRG41 121327 7932 Mandibula Kvinna Vuxen 

   B FRG123 121327 7932 RM1 Kvinna Vuxen 

   B FRG121 121327 7932 LM2 Kvinna Vuxen 

   C FRG38 - 20025 Femur Kvinna Vuxen 4220±45  -22 

 C FRG42 20025 1087 Mandibula Kvinna 17-25 

  

0,71735 

C FRG127 20025 1087 RM1 Kvinna 17-25 

   C FRG126 20025 1087 LM2 Kvinna 17-25 

   AC FRG01 ID136163 

 

Femur 

  

4385±26 

  AD FRG02 ID138948 

 

Femur 

  

4334±31 -21,02 

 AQ FRG06 ID129353 

 

Femur 

  

4374±25 -21,2 

 AY FRG05 ID127299 

 

Femur 

  

4409±23 -21,17 

 D FRG03 ID133432 

 

Femur 

  

4319±25 -21,37 

 G FRG08 ID130443 5478 Femur 

  

4296±24 -20 

 H FRG09 ID134470 6972 Femur 

  

4376±35 -22,3 

 K FRG04 ID132324 

 

Femur 

  

4322±25 -21,4 

 Y FRG10 ID129156 

 

Femur 

  

4302±28 -21,3 

 JA FRG49 133342 6222 Mandibula Kvinna? 17-25 

   JA FRG29 133342 6222 RM1 Kvinna? 17-25 

  

0,71536 

JA FRG113 133342 6222 RM2 Kvinna? 17-25 

   JB FRG48 119029 3184 Mandibula Man 17-25 

   JB FRG16 119029 3184 LM1 Man 17-25 

  

0,71624 

JB FRG101 119029 3184 LM2 Man 17-25 

   JB FRG102 119029 3184 RM1 Man 17-25 

   JC FRG47 123043 4407 Mandibula Man 35-45 

   JC FRG23 123043 4407 RM2 Man 35-45 

  

0,71867 

JC FRG111 123043 4407 RM1 Man 35-45 

   JD FRG46 122448 4247 Mandibula 

 

c:a 6 

   JD FRG22 122448 4247 Dpm4 dxt 

 

c:a 6 

   JD FRG133 122448 4247 RM1 

 

c:a 6 

   JE FRG43 121181 4169 Mandibula Kvinna? 18-20 

   JE FRG20 121181 4169 RM1 Kvinna? 18-20 

  

0,71729 

JE FRG108 121181 4169 RM2 Kvinna? 18-20 

   JE FRG107 121181 4169 LM2 Kvinna? 18-20 

   JF FRG44 120180 3671 Mandibula Man 17-25 

   JF FRG19 120180 3671 LM1 Man 17-25 

  

0,71641 

JF FRG104 120180 3671 LM2 Man 17-25 
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JQ FRG45 122402 4238 Mandibula Kvinna c:a 20 

   JQ FRG116 122402 4238 RM1 Kvinna c:a 20 

   JQ FRG117 122402 4238 RM2 Kvinna c:a 20 

   JR FRG50 F22 9194 Mandibula 

 

Vuxen 

   JR FRG129 F22 9194 RM1 

 

Vuxen 

   JR FRG130 F22 9194 RM2 

 

Vuxen 

   JS FRG51 F98 9854 Mandibula Kvinna 17-25 

   JT FRG52 F10 9361 Mandibula Kvinna? 17-25 

   JU FRG53   Mandibula      

 

Undersökningsmaterialet består av tolv lårben, varav tio har daterats och 14 underkäkar där 

tio underkäkar har tre eller fler molarer som kan undersökas. En är från ett litet barn med 

endast en molar samt tre har endast två eller färre molarer och då inga par. De tre käkarna 

utan tillräckligt många molarer utesluts alltså från livshistorieanalyser. Av käkarna tillhör åtta 

stycken individer som bedömts som kvinnor, tre stycken som män och tre okända. 
 

Tabell 5. Provtagna kindtänder i underkäkarna.  

Individ A:  RM1-FRG118, RM2-FRG119.  

Individ B: LM2-FRG121, LM1-FRG123. 

Individ C: LM2-FRG126, RM1-FRG127.  

Individ JA: RM1-FRG29, RM2-FRG113. 

Individ JB:  LM1-FRG16, LM2-FRG101, RM1-FRG102.  

Individ JC: LM2-FRG110, RM1-FRG111, RM2-FRG23.  

Individ JD: Dpm4 dxt-FRG22, RM1-FRG133.  

Individ JE: LM2-FRG107, RM1-FRG20, RM2-FRG108. 

Individ JF: LM1-FRG19, LM2-FRG104.  

Individ JQ: RM1-FRG116, RM2-FRG117. 

Individ JR: RM1-FRG129, RM2-FRG130.  
 

Sammanlagt 25 tänder har analyserats. Sex stycken har tidigare analyserats för Sr och 

ytterligare en molar är parmolar med en som analyserats för Sr (Sjögren et al. 2010). Eftersom 

det visade sig att mängden kollagen ur en enda tand vanligen inte nådde önskad mängd för 

svavelanalyser slås det utvunna kollagenet ur båda molarerna ihop. Där ändå inte tillräcklig 

mängd kollagen erhölls tillades en tredje molar som är parmolar med någon av de andra. 

   Avseende kol- och kväveanalysen erhölls separata värden för både M1 och M2 för varje 

individ där sådana fanns. 

   De artikulerade individerna A, B, och C beskrivs av Sjögren 2008 och Ahlström 2009. 

Individ A, som ligger invid långväggen, återfanns i botten av skellettlagret utan att överlagra 

annat material och har bedömts som en kvinna i 20-årsåldern. Dateringen av höger lårben 

visar på 4425±40 BP. Ahlström menar att ifall kroppen är återfunnen i ursprungligt läge, har 

den legat på sidan med uppdragna knän med huvudet på nischhällen (Ahlström 2009:54).  

    Individ B påträffades framför gångens mynning i kammaren och en datering av höger 

lårben ger 4315±40 BP, som datering. Sammanlagt 149 benelement har attribuerats till denna 

individ. Individen har bedömts att vara en kvinna i 40 årsåldern och skelettets position för 

tankarna till sidoliggande hocker (Ahlström 2009:56). 

    Individ C, ”preparatet”, var den enda artikulerade individen som återfanns i norra delen av 

kammaren. Individen, som troligen är en vuxen kvinna, är 
14

C-daterad till 4220±45 BP, och är 

därmed den yngsta daterade individen. Endast ben tillhörande överkroppen förelåg när 

individen togs in som preparat men fler element framkom senare (Sjögren 2008:54). Vid 
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kalibrering dateras de tre individerna till 3100-2900 f Kr (σ2) och individ A är då fortfarande 

äldst medan dateringarna för B och C gör att skillnaden mellan dem är mindre tydlig (Sjögren 

2008:61). 

   Underkäkarna från de disartikulerade individerna har erhållit individbeteckningar på J- och 

efterföljande bokstav, t ex JA, JB och JR, i uppsatsen för att lättare kunna hantera dem. 

Lårbenen kommer både från artikulerade och icke-artikulerade individer med tidigare 

individbeteckningar. 

 

 

6 Resultat 
 

Sammanlagt 76 prover genomfördes på sju extraktionsrundor med åtta till tolv prover vardera 

och en sista åttonde kompletterade extraktionsrunda med fyra prover. Det ledde till 

sammanlagt 58 invägningar för δ13
C- och δ15

N-analys och 48 prover till δ34
S-analys. 

   När det visade sig att det inte tillräckligt mycket kollagen utvunnits för ett prov efter 

extraktion kompletterades dessa med ytterligare benpulver för extraktion och vid invägning 

adderades komplementprovet till ursprungsprovet vilket utfördes på 15 prover varav samtliga 

från människa förutom en från en svinfalang. Av komplementproverna från människor 

kommer fem från femur och övriga från mandibula. 

   Eftersom kollagenet som utvanns ur molarerna ofta endast nådde en ringa mängd − inte 

sällan bara lite drygt 1,0 mg, adderades både M1 och M2 för varje provtagen individ vid 

invägningarna avseende δ34
S analyser för att erhålla tillräcklig mängd. I två fall: individ JB 

och JE, behövdes ytterligare komplement från en parmolar till någon av de provtagna 

molarerna. För individ JB lades ytterligare en M1 till och för JE en M2. Molarerna visar här ett 

medelvärde för ungdomstiden. För δ13
C och δ15

N-analys kunde däremot båda molarerna 

provtas för sig, eftersom den analysen kräver en betydligt mindre mängd och därför ge värden 

för två värden i barndomen dock räckte det ofta med c:a 3,0 mg för δ34
S-analysen och i ett 

fall: FRG133 Individ JD, endast med 1,6 mg. Detta blev nödvändigt att pröva då det var det 

som fanns att tillgå. 

   Ett prov, en mjölktand dpm 4 från individ JD, erhöll inte tillräcklig mängd kollagen för att 

kunna analyseras överhuvudtaget (Se tabell 7, kapitel 5.2 för resultat). 

   Vid C/N analys i masspektrometri klämdes ett prov, för individ K, fast i masspektrometern 

och gick sönder och även om data erhölls vid δ34
S-analysen kunde det inte heller användas då 

båda analyserna är nödvändiga för att uppskatta kollagenets kvalitet. 

   Inget prov behövde ratas avseende kriterierna för δ13
C eller δ15

N men tre prover: ett lårben 

från individ AY, en mandibula och två hopslagna molarer från individ JA ratades på grund av 

för lågt C/S-värde avseende δ34
S. Sammanlagt erhölls därmed resultat för 57 prover för δ13

C 

och δ14
N samt 44 för δ34

S. 

 

 

6.1 Referensfaunans resultat 

 

Referensfaunans prover består av sex prover från svin, från fyra harar och från en igelkott. 

Även om fler prover kan tillhöra samma individ benämns proverna härefter i skriften i just så, 

d v s art och artgrupp obestämt och inte uppdelade efter exempelvis benelement och art. 

Resultaten för faunan presenteras i tabell 7 och dess medeltal samt standardavvikelser i tabell 

6. 
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Tabell 6. Resultat för referensfauna. 

labbn:r individ 

 
 
 
 
art 

element 
benpulver 
(mg) 

kollagen 
(mg) 

kollagen  
(%) 

13C 
(‰)

15N 
(‰) % C % N C/N 

S 
(‰)

% 
S C/S N/S 

FRG78 JH Sus (Svin) ph III 87,4 5,3 6,0 -21,8 6,2 38,4 14,1 3,2 11,5 0,2 250 79 

FRG79 JI Sus ph III 117,7 4,4 3,7 -21,1 6,2 40,7 14,5 3,3 12,2 0,2 229 70 

FRG80 JJ Sus ph III 93,2 6,0 6,4 -21,3 6,8 41,4 14,7 3,3 9,6 0,2 248 75 

FRG81 JK Sus ph III 126,8 10,1 8,0 -21,0 6,3 44,6 15,6 3,3 10,7 0,2 285 85 

FRG82 JL Sus ph III 159,5 5,2 3,3 -21,1 6,4 47,1 15,9 3,5 10,7 0,2 301 87 

FRG83 JO Sus ph III 97,9 8,7 8,9 -21,5 6,2 41,5 15,1 3,2 9,6 0,2 327 102 

FRG54 JN 
Erinacaeus 
(Igelkott) max frag 105,0 6,4 6,1 -20,4 7,5 43,2 15,3 3,3 12,2 0,2 231 70 

FRG67 JG Lepus (Hare) Calcaneus sin 75,1 4,8 6,3 -23,2 3,6 40,2 14,3 3,3 12,7 0,2 243 74 

FRG68 JM Lepus ulna 93,7 10,8 11,5 -22,8 2,8 43,9 15,6 3,3 11,5 0,2 302 92 

FRG66 JP Lepus mt 82,2 5,2 6,3 -23,1 3,8 44,2 15,5 3,3 10,7 0,2 293 88 

FRG65 JV Lepus mt 95,6 2,9 3,1 -22,9 4,0 42,8 15,1 3,3 12,3 0,2 229 69 

 

 

 
Figur 8. Spridningsdiagram referensfauna med avseende på δ13

C och δ14
N. 

 

Referensfaunans resultat är viktiga för att kunna bestämma, eller åtminstone ge en anvisning 

för de lokala värdena. 

   De fyra hararna har som väntat lägst δ15
N-värden, 2,8 och 4,0‰, med ett medelvärde vid 

3,6±0,5‰. Även när det gäller δ13
C-värden utmärker sig hararna med lägst värden, mellan   

-23,2 och -22,8‰ och med ett medelvärde vid -23,0±0,2‰. Vad gäller δ34
S-värden placerar 

sig hararna som grupp något högre än de övriga, mellan 10,7 till 12,7‰ och med ett 

medelvärde vid 11,8±0,9‰. 

   Igelkotten har högst δ15
N-värde av faunan och hamnar på 7,5‰. Den har även högst δ13

C-

värde bland faunan med -20,4‰. Vad gäller δ34
S ligger igelkotten relativt högt med 12,2‰. 
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De sex svinen, som kanske inte bör räknas till den vilda faunan, placerar sig mellan igelkotten 

och hararna avseende δ15
N och δ13

C men som grupp något lägre för δ34
S. De har mellan 6,2 

och 6,8‰ i δ15
N-värde, med medelvärdet 6,3±0,2‰. När det gäller δ13

C-värde hamnar 

svinens värden mellan -21,8 och -21,0‰ med ett medelvärde vid -21,3±0,3‰. Vad gäller 

δ34
S-värdena har svinen en något större spridning och de hamnar mellan 9,5 och 11,5‰ med 

ett medelvärde vid 10,7±1,0. 

   För den provtagna faunan i sin helhet framträder således ett medelvärde för δ14
N av 

5,4±1,6‰, för δ13
C av -21,8±1,0‰ och för δ34

S vid 11,3±1,0‰. 

   Resultatet för samtliga δ13
C-värden är tydligt terrestra. Med tanke på berggrundens 

sammansättning passar resultaten, på mellan 9,5‰ som lägst för ett svin och 12,7‰ som mest 

för en hare avseende δ34
S, som rimliga för lokala djur på sedimentär berggrund. De tre 

grupperna placerar sig i varsina grupper avseende trofinivå där den insektsätande igelkotten 

hamnar högst c:a en promilleenhet över svinen som i sin tur lägger sig nästan en trofinivå 

över hararna med 2,3‰. Svinen är allätare men i vilt tillstånd ofta förhållandevis herbivora. 

 

 
Figur 9. Spridningsdiagram referensfauna med avseende på δ13

C och δ34
S. 

   

Vid jämförelse med resultaten från Rössberga (se kap 6.1 ) framkommer att Frälsegårdens 

svin har en högre, men egentligen mer förväntad, nivå än Rössbergas lägre, 4,7 ‰ i δ15
N-

värde men att medelvärdena för hela gruppen för δ13
C och δ34

S är mycket snarlika. Det 

antyder att ett värde för δ34
S kring 11,3‰ kan betraktas som lokalt för Falbygden. 

   Ifall normalfördelningsprincipen att 95% av normalfördelningen bör fördelas inom ±2 

standardavvikelser tillämpas bör lokala värden för Frälsegården kunna placeras inom spannet 

från 9,1 till 13,5‰ avseende δ34
S (Körner 2005:53). 

 

 

6.2 Resultat för det mänskliga materialet 
 

De 50 proverna i resultattabellen representerar minst 14 och som mest 23 individer ifrån 

Frälsegårdens gånggrift. Nedan kommer resultaten från tabell 7 och medeltal och 

standardavvikelser för grupperingar i tabell 6 presenteras. 
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Tabell 7. Resultattabell för det mänskliga materialet grupperat efter individer. 

labbn:r individ element 
benpulver 
(mg) 

kollagen 
(mg) 

kollagen  
(%) 

13C 
(‰)

15N 
(‰) % C % N C/N 

S 
(‰)

% 
S C/S N/S 

FRG07 A Femur 119,3 7,6 6,3 -20,8 10,3 42,6 15,3 3,2 10,0 0,2 267 82 

FRG40 A Mandibula 148,7 4,9 3,3 -20,7 10,4 38,1 14,2 3,1 10,0 0,2 246 79 

FRG119 A RM2 109,9 2,8 2,6 -20,9 10,0 36,3 12,4 3,4 

10,6 0,2 232 68 FRG118 A RM1 75,0 1,4 1,9 -20,5 10,7 45,2 15,4 3,4 

FRG39 B Femur 177,5 4,6 2,6 -20,7 10,1 41,5 14,9 3,3 11,8 0,2 277 85 

FRG41 B Mandibula 104,4 4,0 3,8 -20,6 10,5 44,3 15,5 3,3 11,8 0,3 224 67 

FRG121 B LM2 91,6 2,0 2,2 -20,6 9,9 43,9 15,2 3,4 

12,0 0,3 231 69 FRG123 B RM1 92,0 2,2 2,4 -20,7 10,0 42,1 14,3 3,4 

FRG38 C Femur 197,4 5,0 2,5 -21,3 10,3 43,2 15,0 3,4 10,1 0,2 271 81 

FRG42 C Mandibula 189,7 5,9 3,1 -21,1 10,4 41,5 14,5 3,3 10,4 0,2 259 78 

FRG126 C LM2 82,6 2,7 3,3 -21,2 10,3 43,1 15,2 3,3 

9,5 0,2 247 75 FRG127 C RM1 160,5 1,7 1,1 -21,0 10,5 32,1 11,8 3,2 

FRG49 JA Mandibula 134,0 6,3 4,7 -21,3 10,7 41,4 14,4 3,4 10,5 0,3 174 52 

FRG29 JA RM1 70,3 1,8 2,6 -21,1 10,2 28,6 10,6 3,1 

10,2 0,2 166 53 FRG113 JA RM2 122,2 5,4 4,4 -20,9 10,3 45,2 15,9 3,3 

FRG48 JB Mandibula 170,0 4,3 2,5 -20,7 11,0 42,8 15,1 3,3 9,7 0,2 283 86 

FRG16, FRG102 JB M1 145,7 6,2 4,3 -20,6 9,8 40,4 14,5 3,2 

9,9 0,3 204 63 FRG101 JB LM2 73,1 1,0 1,4 -20,7 9,7 40,5 14,4 3,3 

FRG47 JC Mandibula 147,8 5,8 3,9 -20,9 10,7 44,5 15,5 3,4 10,6 0,2 295 88 

FRG23 JC RM2 103,4 1,1 1,1 -21,0 10,2 40,6 14,1 3,4 

10,0 0,2 230 68 FRG111 JC RM1 72,3 4,0 5,5 -20,9 10,2 42,8 15,0 3,3 

FRG46 JD Mandibula 145,2 5,3 3,7 -20,9 10,7 42,9 15,2 3,3 9,7 0,2 257 78 

FRG22 JD Dpm4  30,7 0,1 0,5 
         

FRG133 JD RM1 79,1 2,4 3,0 -20,8 11,6 44,4 15,0 3,5 9,9 0,2 271 78 

FRG43 JE Mandibula 183,1 5,9 3,2 -20,9 10,5 40,6 14,6 3,2 9,3 0,2 271 83 

FRG20 JE RM1 73,6 1,1 1,5 -20,7 10,4 40,1 14,1 3,3 

10,0 0,2 219 66 FRG107, FRG108 JE M2 185,5 4,3 2,3 -20,7 10,6 44,0 15,3 3,4 

FRG44 JF Mandibula 113,6 5,1 4,5 -20,8 11,3 40,4 14,7 3,2 10,6 0,2 233 73 

FRG19 JF LM1 78,6 1,1 1,4 -20,9 10,8 41,8 14,6 3,4 

10,2 0,2 233 70 FRG104 JF LM2 103,7 2,6 2,5 -20,9 10,6 41,7 14,9 3,3 

FRG45 JQ Mandibula 121,4 5,5 4,5 -20,8 10,3 41,9 15,2 3,2 11,1 0,2 231 72 

FRG117 JQ RM2 88,2 1,7 1,9 -21,0 10,6 40,1 14,4 3,3 

10,8 0,2 218 67 FRG116 JQ RM1 99,0 3,5 3,5 -20,9 11,2 39,0 14,3 3,2 

FRG50 JR Mandibula 127,2 4,2 3,3 -20,5 10,8 40,6 14,9 3,2 10,4 0,2 239 76 

FRG130 JR RM2 77,6 1,6 2,1 -20,9 10,2 40,8 14,0 3,4 

10,4 0,3 214 63 FRG129 JR RM1 71,1 1,6 2,2 -20,9 10,7 40,7 14,0 3,4 

FRG51 JS Mandibula 198,6 6,5 3,3 -20,9 11,1 44,1 15,5 3,3 9,2 0,2 275 83 

FRG52 JT Mandibula 138,9 7,6 5,4 -21,1 10,9 43,1 15,6 3,2 10,6 0,2 252 78 

FRG53 JU Mandibula 145,0 4,7 3,2 -21,1 11,1 43,9 15,6 3,3 8,9 0,2 273 83 

FRG01 AC Femur 104,0 5,6 5,4 -20,7 10,4 41,7 14,9 3,3 10,0 0,3 196 60 

FRG02 AD Femur 189,6 9,6 4,0 -20,7 9,9 40,8 14,5 3,3 12,3 0,2 275 84 

FRG06 AQ Femur 104,4 2,8 2,7 -20,8 10,6 45,9 15,6 3,4 9,5 0,2 285 83 

FRG05 AY Femur 152,8 6,4 4,2 -20,6 10,2 37,8 13,8 3,2 10,9 0,2 236 74 

FRG03 D Femur 227,8 5,2 3,9 -20,9 11,3 41,0 14,5 3,3 10,2 0,2 253 77 

FRG08 G Femur 122,1 5,7 4,6 -20,5 9,7 40,4 14,6 3,2 11,1 0,2 236 73 

FRG09 H Femur 186,3 7,1 3,9 -21,1 10,5 39,8 14,4 3,2 9,1 0,2 253 78 

FRG10 Y Femur 91,0 4,8 5,3 -20,7 11,3 43,8 15,6 3,3 10,5 0,2 274 84 

FRG04 K Femur 133,4 5,8 4,3           9,9 0,2 
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Människorna som grupp placeras drygt en trofinivå över svinen med avseende på δ15
N-värde 

med ett medeltal vid 10,5±0,4‰ samt högsta och lägsta nivåer på 11,6‰ för en RM1 från 

individ JD respektive 9,7‰ för ett lårben från individ G och en LM2 från individ JB. När det 

gäller δ13
C-värde placerar sig människorna på ett terrestriskt värde mellan igelkotten och 

svinen med ett medelvärde vid -20,8±1,0‰, med högsta och lägsta värden på -20,5‰ för ett 

lårben från individ G och en RM1 från individ A respektive -21,3‰ för ett lårben från individ 

C.  

 

 
Figur 10. Spridningsdiagram för människa samt referensfauna med avseende på δ13

C och δ15
N. 

 

Vad gäller mobiliteten samlar sig samtliga prover från människa kring faunan men med ett 

något lägre medelvärde och några prover har lägre resultat än det lägsta värdet för svinen. 

Medelvärdet för δ
34

S, för samtliga prover på människa är 10,3±0,8‰ med högsta och lägsta 

provvärde på 11,8‰ för en underkäke och ett lårben båda från individ B, respektive 8,9‰ för 

en underkäke från individ JU. 

   De tre artikulerade individerna har ett medelvärde avseende på δ15
N vid 10,4±0,1‰ medan 

de disartikulerade individerna har ett medelvärde vid 10,8±0,3‰. Det högsta värdet för de 

artikulerade individerna, 10,7‰ från en RM1 från individ A placerar sig också lägre än de 

disartikulerades högsta, 11,6‰ också från en RM1 från individ JD. Det lägsta värdet för de 

artikulerade är 9,9‰ från en LM2 från individ B respektive 9,7‰ för en LM2 från individ JB 

för de disartikulerade. Enskilda lårben räknas inte till gruppen disartikulerade, där finns både 

disartikulerade och artikulerade som inte jämförs för det syftet. Distinktionen mellan 

grupperna artikulerade individer och disartikulerade individer utgår från de 14 underkäkarna. 

   När det gäller medelvärde med avseende på δ13
C ligger de artikulerade individernas 

medelvärde vid -20,8±0‰ och de disartikulerades medelvärde vid  

-20,9±0,2‰. Båda gruppernas högsta och lägsta värden placerar sig i närheten av 

medelvärdena. 

   De artikulerade och disartikulerade gruppernas medelvärde avseende δ34
S är 11,1±1,0‰ 

respektive 10,5±1,0‰. Högsta och lägsta värden för den artikulerade respektive 

disartikulerade grupperna ligger på 12,0‰  för två hopräknade molarer respektive 10,0‰ för 

en underkäke samtliga från individ A för de artikulerade individerna samt 10,8‰ för två 

hopräknade molarer från individ JQ respektive 8,9‰ från individ JU för de disartikulerade 

individerna. 
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Figur 11. Spridningsdiagram för människa samt referensfauna med avseende på δ13

C och δ34
S. 

 

De mänskliga proverna utgörs av fyra olika benelement: underkäke, molar1, molar2 och 

lårben. Medelvärdena och standardavvikelserna för dem i de olika analyserna visar inte på 

några stora skillnader. Lårbenen har ett medelvärde med avseende på δ15
N vid 10,4±0,5‰, 

underkäkarna 10,7±0,3‰, M1: 10,5±0,5‰ och M2 10,2±0,3‰. Avseende δ13
C-värden har 

lårbenen ett medelvärde vid -20,8±0,2‰, underkäkarna -20,9±0,2‰, M1 -20,8±0,2‰ och M2: 

-20,8±0,2‰. När det gäller medelvärde för δ34
S har lårbenen 10,6±1,0‰, underkäkarna 

10,6±1,0‰ och molarerna 10,3±0,7‰. 

 
Tabell 8. Resultattabell med medelvärde, antal och standardavvikelser uträknande för olika grupper för 

proven. 

 Samtl. Människa Art. Disart. Mand. Femur M1 M2 Fauna Svin Hare 
13

C- 

medel 

−21,0 −20,8 −20,8 −20,9 −20,9 −20,8 −20,8 −20,9 -21,8 −21,3 −23,0 

13
C- 

s.d. 

0,6 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 0,3 0,2 

13
C- 

antal 

57 46 3 11 14 11 11 10 11 6 4 

15
N- 

medel 

9,5 10,5 10,4 10,8 10,7 10,4 10,5 10,2 5,4 6,3 3,6 

15
N- 

s.d. 

2,2 0,4 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 1,6 0,2 0,5 

15
N- 

antal 

57 46 3 11 14 11 11 10 11 6 4 

34
S- 

medel 

10,6 10,3 11,1 10,5 10,6 10,6 10,3 11,3 10,7 11,8 

34
S- 

s.d. 

1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 1,1 1,0 0,9 

34
S- 

antal 

44 33 3 10 13 10 10 11 6 4 
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Sammantaget måste populationen anses som homogen, högsta och lägsta värdena för samtliga 

grupperingar och variabler varierar inte särskilt mycket. Vid en jämförelse med 

referensfaunans δ34
S-värden överensstämmer människorna påfallande väl med deras profil 

och bör tolkas som lokala. Endast ett värde, 8,9‰ från individ JU, passerar gränsen för 

normalfördelningen ±2 s.d. räknat på faunans fördelning och befinner sig också nära 9,0‰ i 

δ34
S-värde för vad den utanförliggande berggrunden kan maximalt förväntas att ge.  

 

 

7 Diskussion 
 

Resultaten av de benkemiska isotopanalyserna analyseras och diskuteras här utifrån 

frågeställningarna. 

 

 

7.1 Individuella livshistorier med avseende på proveniens 

 

De individuella förändringarna under livstiden, med tanke på proveniens, spåras främst via 

förändringar i δ34
S-värden från molarernas värden jämfört med underkäken. I vissa fall kan 

även δ13
C-värdet visa geologisk förändring. δ13

C-värdet är nedan sammanslaget från 

respektive M1 och M2 från varje individ. 

 

 
Figur 12. Livshistorier för de artikulerade individerna med avseende på δ13

C och δ34
S. Kvadrat 

symboliserar både M1 och M2 och cirkel mandibula. Kvadrat står alltså för ungdomstid medan cirkel står 

för senaste levnadstid. 

 

Diagrammet (se Fig 12) som visar förändringar, avseende mobilitet, från ungdomstid till 

senaste levnadstid för de artikulerade individerna A, B och C illustrerar att de knappast 

förändrat kosthållningen avseende δ13
C‰ mellan de båda perioderna. Däremot förändras 

värdena avseende δ34
S‰ något minst för individ B (−0,2‰) medan A minskar −0,6‰. 

Individ C‟s värde ökar däremot +0,9‰. Samtliga värden befinner sig inom ±1 s.d. från 

medeltalet både för δ13
C‰ och δ34

S‰ räknat på den mänskliga gruppen i sin helhet. Individ 

C har dock ett värde i nedre kanten för referensfaunans värde, avseende δ34
S‰, från sin 

ungdom. Detta tyder på att individerna inte flyttat, eller hämtat föda, utanför Falbygdens 
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berggrund i någon större utsträckning, under deras livstider. Den förändring som kan spåras 

avseende δ34
S‰ kan kanske tyda på någon förändring vad gäller diet och eller flytt inom 

Falbygden eller ett måttligt inslag av utanförliggande Falbygdens berggrund påverkande 

faktorer. Detta gäller främst ungdomstiden för individ C. 

Samtliga artikulerade individer bedöms som vuxna kvinnor och faller kronologiskt inom 

tvåhundra år, 3100-2900 f Kr enligt de kalibrerade 
14

C-dateringarna. Den äldsta, individ A, är 

dock troligen ungefär c:a hundra år äldre än både B och C.  

 

 
Figur 13. Livshistorier för de disartikulerade individerna med avseende på δ13

C och δ34
S. Kvadrat 

symboliserar både M1 och M2 och cirkel mandibula. Kvadrat står alltså för ungdomstid medan cirkel står 

för senaste levnadstid. 

 

Diagrammet (se Figur 13) visar att några av de sju disartikulerade individerna har en något 

större förändring i δ13
C-värden under sin livstid jämfört med de artikulerade. Förändringarna 

är dock även här måttliga. Vad gäller δ34
S-värden ligger de mellan 9,2 och 11,1 i δ34

S. Individ 

JB och JD har värden som förändras knappt alls vare sig avseende δ13
C eller δ34

S. JD bedöms 

dock som ett barn och JB som en man i 17–25-årsålder. Värdena för individ JE, en kvinna i 

18–20-årsåldern, förändras inte avseende δ13
C, däremot minskar värdet för δ34

S med 0,7‰ till 

det ±1 s.d. utanför liggande 9,3 ‰ räknat på den mänskliga gruppen i sin helhet. Individ JC, 

en man i 35-45 årsåldern, JF, en man i 17–25-årsåldern, och JQ, en kvinna i 20-årsåldern, 

ökar måttligt avseende δ34
S med 0,3-0,4‰ och samtliga även c:a 0,1‰ gällande δ13

C. Individ 

JR, en vuxen individ av obestämt kön, har ett oförändrat värde avseende δ34
S men ökar 

avseende δ13
C med 0,4‰. 

   Samtliga förändringar är alltså även här måttliga. Mest påfallande är kanske det minskande 

δ34
S-värdet för individ JE som möjligen upplever påverkan från annan berggrund än den 

lokala, under slutet av sin levnadstid. 
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7.2 Individuella livshistorier med avseende på diet 

 

Dietförändringar i trofinivå spåras främst genom förändringar i δ15
N-värde mellan molarerna 

och underkäken men förändringar i δ13
C-värdet har också betydelse. Förändringar i δ13

C-

värde har annars mest betydelse för att spåra förändringar i diet gällande marin eller 

landlevande kost. Samtliga värden är dock, som tidigare konstaterats, tydligt terrestra.  

 

 
Figur 14. Livshistorier för de artikulerade individerna med avseende på δ13

C och δ15
N. Romb 

symboliserar M1, cirkel M2 och kryss mandibula. Romb visar alltså barndomstid medan kryss visar 

senaste levnadstid. 

 

Samtliga artikulerade individer är, som tidigare konstaterats, vuxna kvinnor. Deras δ15
N-

värden återfinns i skiktet mellan 9,9 och 10,7‰ och deras δ13
C-värden mellan −21,2 och 

−20,5. Individ A, vars medelvärde mellan M1 och M2 skapade illusionen att δ13
C-värdet 

knappast ändrats, har störst förändring både i X-led och i Y-led. Individ A:s sista tid i livet, 

det vill säga värdena från underkäken, är ungefär det samma som medelvärdet för dess 

molarer gällande både δ13
C och δ15

N-värdet. M1 för individ A har c:a 0,4-0,7‰ högre, i δ13
C 

respektive δ15
N, värde än för dess M2. Individ B har ungefär samma δ15

N-värde för båda 

molarerna men drygt 0,5‰ högre värde för underkäken. δ13
C-värdet ökar 0,2‰ från M1 till 

M2. Individ C har endast marginella förändringar för δ15
N, 0,2‰ från M1 till M2 och 0,1‰ 

från M2 till mandibula. δ13
C minskar 0,2‰ från M1 till M2. Tydligast trender för de 

artikulerade individerna kan sägas att: Individ A sänker eventuellt trofinivån marginellt 

mellan M1 och M2, Individ B ökar eventuellt trofinivån något från barndom till senaste livstid 

och att individ C knappast förändrar trofinivå under livstiden. 

   Diagrammet (se Figur 15) demonstrerar att livshistorierna återfinns och rör sig i samma 

område. De mer utmärkande kommer därför att lyftas fram i egna diagram. 

Händelseförloppen är dock för likartade för att motivera åtta enskilda diagram för de 

disartikulerade individerna avseende diet. 

   I diagrammet märks främst individ JA, JB, JD, JQ och JR. JA och JB behandlas mer nedan 

och likaså JC. JD, ett litet barn, och JQ, tjugoårig kvinna, utmärks båda av att de minskar i 

δ15
N-värde, d v s i trofinivå, från M1 till M2 medan JR främst utmärks genom att öka 0,3‰ i 

δ13
C-värde. Men de flesta rörelser i X-led, δ13

C-värde, är mest något av en chimär. 

Diagrammens värden på X-axeln gör att de förändringarna ser större ut än de i Y-led. 



 

35 

 

 

 

 
Figur 15. Livshistorier för de disartikulerade individerna med avseende på δ13

C och δ15
N. Romb 

symboliserar M1, cirkel M2 och kryss mandibula. Romb visar alltså barndomstid medan kryss visar 

senaste levnadstid. 

 

Individ JB, man 17-25 år, utmärks genom att höja δ15
N-värde från barndom till senaste 

levnadstid. δ15
N-värdet ökar från 9,8‰ och 9,7‰ för molarerna till 11,0‰ för underkäken. 

δ13
C-värdet sjunker en tiondels promilleenhet från M1 till M2 och behåller därefter samma 

δ13
C av -20,7‰.  

 

 
Figur 16. Livshistoria avseende diet för individ JB, Fynd ID119029, man 17-25 år. 
 

Individ JA, kvinna 17-25 år, utmärks genom att δ15
N-värdena höjs måttligt från barndom till 

senaste levnadstiden från 10,2 respektive 10,3‰ till 10,7‰ δ15
N och att hon först ökat δ13

C-
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värdet med 0,2‰ från M1 till M2 och sedan minskat det med 0,4‰. De förändringar som finns 

är alltså ungefär lika måttliga i alla led. 
 

 
Figur 17. Livshistoria avseende diet för individ JA, Fynd ID 133342, kvinna 17-25 år. 

 

Det som främst utmärker individ JC, man 35-45 år, är den måttliga förändringen i diet både i 

tiden mellan molarerna i barndomen och underkäken från den senaste livstiden. Särskilt då 

med tanke på att han uppnått nutida medelålder. Den främsta förändringen är i Y-led då δ15
N-

värdet ökar från 10,2‰ respektive 10,3‰ i barndomen till 10,7‰ δ15
N. 

 

 
Figur 18. Livshistoria avseende diet för individ JC, Fynd ID 123043, man 35-45 år. 
 

Det tydligaste karaktärsdraget för Frälsegårdens livshistorier är de små förändringarna vare 

sig det gäller δ13
C, δ15

N eller δ34
S. Några individer har i stort sett inga förändringar avseende 

vissa variabler. Där är exempelvis den disartikulerade lämningen av en 35-45 år gammal man, 

JC, representativ. Andra individer att uppmärksamma är kvinnan i 18-20 årsåldern: JE, som 



 

37 

 

möjligen upplever påverkan utifrån Falbygden under slutet av sin livstid och barnet: JD, den 

vuxna kvinnan: A, samt den tjugoåriga kvinnan: JQ, vilka sänker sina δ15
N-värden under 

barndomen och den 17-25 åriga mannen som höjer sitt δ15
N-värde från barndom till sista 

livstid. 

De individer som sänkt sitt δ15
N-värde från M1 till M2 kan kanske ha ammats längre än övriga 

eftersom amning påverkar trofinivån positivt för den som ammar (Se kapitel 3.3). M1 kan ha 

påverkats av längre tids amning, och ett högre δ15
N-värde för M1 än M2 skulle därför kunna 

förklaras så. I det fall M1 inte har högre δ15
N-värde än M2 torde iså fall amningen ha avslutats 

tidigare så att den inte skulle hunnit påverka värdena för M1. 

 

 

7.3 Mobilitet och diet 

 

Frälsegårdens resultat är intressanta i förhållande till Rössberga, Alvastra och Resmo. De två 

Falbygdsgånggrifterna Frälsegården och Rössberga har stora likheter med varandra med ett 

medelvärde för δ
13

C vid -20,8±0,3‰  för Rössberga och -20,8±0,1‰ för Frälsegården samt 

ett medelvärde för δ
34

S av 10,7±0,7‰ för Rössberga och 10,3±0,8‰ för Frälsegården. 

Rössbergas medelvärde för δ15
N är dock lägre med 8,5±0,5‰ jämfört med 10,5±0,4‰ för 

Frälsegården. Resmo och Alvastra skiljer dock ut sig mot de båda Falbygdsgånggrifterna både 

vad gäller medelvärden och högre standardavvikelser. Alvastra har ett påtagligt lägre δ
34

S vid 

7,7±1,9‰ och något lägre δ
13

C -20,3±0,6‰ samt något högre δ15
N 11,0±1,0‰ och något 

högre standardavvikelser. Det tyder på att födan i Alvastra kan ha kommit från ett större 

område samt också att några individer inte var av lokal härkomst. När det gäller Resmo är det 

dess tredje fas, bronsålder, med -20,4±0,4‰ för δ
13

C och 9,9±0,5‰ som påminner mest om 

Falbygdsgånggrifterna. Frälsegården, Rössberga och Resmos tredje fas har de mest homogena 

och lokala befolkningarna. Kanske påminner Frälsegårdens levnadssätt avseende diet och 

mobilitet mest med det kronologiskt, geografiskt och kulturellt närbelägna Rössberga. 

Avseende diet påminner den också  med den betydligt mer avlägsna tredje fasen för Resmo 

däremot inte vad gäller mobilitet. 

 

 
Figur 19. Värdena för människorna i Frälsegården avseende utplottade tillsammans med medelvärde och 

s.d. för dem som population jämfört med Rössberga, Alvastra och Resmos tre faser (Linderholm et al. 

2008, Eriksson et al. 2008, Fornander manuskript). 
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Vid tillämpning av Students T-test framgår att populationerna från Rössberga och 

Frälsegården anses som samma avseende δ
13

C‰ och att skillnaden inte är signifikant för 

δ34
S‰ (p= 0,05343). 

   Intressant är att i Rössberga är svinens medelvärde för δ
15

N-värde också lägre: 4,8‰ än 

Frälsegårdens 6,3±0,2‰ och antyder att svinen antingen inte fodrats med hushållsavfall utan i 

så fall med vegetariskt avfall från åkerbruket vid Rössberga eller att de inte har utfodrats.  

Det finns flera modeller för att räkna ut de potentiella födokällorna där den vanligaste går ut 

på en modell där teoretiska födokällors isotopvärden utgör gränsvärden och hörn i en figur. 

Exempelvis en triangel om det är tre potentiella födokällor. Befinner sig inte de mänskliga 

värdena innan för denna figur är antingen de förväntade födokällorna eller förhållandet dem 

emellan felberäknat (Malainey 2010:186). Exempelvis Wolf et al argumenterar i Ten years of 

experimental animal isotopic ecology för mer differentierade metoder än de mer 

schabloniserade och föreslår även förbättringar på beräkningarna (Wolf et al. 2007).  

   Gunilla Eriksson använder i Norm and difference (2003) istället förväntade värden, det vill 

säga förväntade värden för en potentiell födokälla, där värdena för den potentiella födokällan 

plottas fram som ett fält, för de yttersta värdena, i ett diagram med beräkning för den 

ytterligare trofinivån och s.d. i Y- och X-led. Hamnar de mänskliga värdena också i fältet kan 

det vara en potentiell födokälla (se t ex Eriksson 2003:20). Att visa på sambandet mellan 

svinen och människornas δ15
N-värden i Frälsegården och Rössberga är inte ett försök till 

dietberäkningar utan endast ett uppmärksammande av ett eventuellt samband. 

   Det finns en relation mellan Rössbergas respektive Frälsegårdens δ
15

N-värden för svin och 

människa. Människornas och svinens δ
15

N-värden subtraherade: 10,5±0,4 - 6,3±0,2 ger som 

lägst 10,1 – 6,5= 3,6 och som högst 10,9 – 6,1= 4,8 i skillnad vilket ger ett medeltal vid 4,2‰ 

i relation mellan den potentiella födokällan svin vid Frälsegården för Frälsegårdens 

människor. Det är i medeltal 1,2 promilleenheter för högt för att den födokällan skulle kunna 

vara den enda dominerande då det skiljer c:a 3,0‰ per trofinivå. Figur 19 demonstrerar 

relationerna mellan lokalerna samt mellan Rössberga och dess svin respektive Frälsegården 

och dess svin samt svinens predected value. 

 

 
Figur 20. Medelvärden för Frälsegården, Rössberga samt medelvärden för Frälsegården och Rössbergas 

svin. Enskilda värden för människorna från Frälsegården är också utplottade samt ett predected value-fält 

för svinen från Frälsegården som potentiell födokälla som således befinner sig +3 δ15
N‰ och +1 δ13

C‰ 

från svinens värden (Linderholm et al. 2008, Eriksson et al. 2008). 



 

39 

 

 

För Rössberga finns två körningar vid labbet i Bradford och därför kan två δ15
N‰ -värden på 

människorna beräknas: 8,5±0,5 – 4,8 och den alternativa körningen 9,3±0,5 ger som lägst 3,2 

och som högst 5,0 promilleenheter med ett medelvärde vid 4,1promilleenheter vilket också 

ger ett något högre värde än vad predected values-modellen skulle ge vilket är snarlikt 

Frälsegårdens värde. 

De analyser Lidén genomfört på människor från Rössberga visar de åtta individerna på en 

slående likhet med resultaten från Frälsegården avseende δ
13

C‰ och δ
15

N‰, −20,8±0,2 

respektive 10,2±0,7 (Lidén 1995b, se även kapitel 4.1). Lidén drar där slutsatsen att dieten till 

stor del varit boskapsbaserad, kött och mjölk, men att det även funnits ett inslag av 

färskvattensfisk (Lidén 1995b, se även kapitel 4.1). En likande bild framträder även i A 

dietary perspective on Swedish hunter-gatherer populations för prover på människor från de 

fyra gånggrifterna Gökhem, Varnhem, Karleby och Rössberga i Falbygden (Lidén 1996). 

   Inslaget av insjöfisk i födointaget för Frälsegården kan diskuteras, i och med att δ34S-värdet 

visar på värden för Falbygdens sedimentära berggrund och δ
13

C‰ för tydligt terrestra värden. 

Analogt enligt artikeln av Day (1996), skulle den kalkrika berggrunden påverka där belägna 

insjöar till positivare δ
13

C-värden och hämtades färskvattensfisken från en sjö utanför den 

sedimentära berggrunden skulle det ge utslag till mindre lokala δ
34

S-värden (Day 1996,se 

även kapitel 3.2 och kapitel 2.3). Men eftersom det saknas referensfauna från insjöarna går det 

inte att säga så mycket om dessa värden, i och med att olika processer verkar med olika 

inflytande bör endast provtagen lokal fauna beräknas. Den tidigare nämnda fornsjön Mönarps 

mosse ligger dessutom på främst sandsten (se kapitel 2.3) vilket gör att den av Day påtalade 

effekten minskas i förhållande till om den varit belägen på kalksten. Effekten är dessutom 

dåligt vederlagd från andra undersökningar och framstår därför något osäker. Viktigare är då 

att δ
15

N-värdet inte är särdeles högt. Människor som levt på insjöfisk från exempelvis 

Alvastra på järnåldern visar på δ
15

N-värden av 12,2±0,9‰, n=66 (Lindberg 2008:31). Att 

färskvattensfisk ingått som en av flera komponenter i födan kan dock inte uteslutas. 

   Svinen i Frälsegården har kanske delvis matats till skillnad från de i Rössberga och att 

dieten för de begravda i Frälsegården bestod av en mix av vuxna och ungdjur. Analysen 

brister här i frånvaron av analyser på ben av nöt och får/get. Analyser på de arterna från andra 

områden har bl a genomförts av Lidén 1995, Eriksson 2003 och Linderholm 2008 och ger 

vanligen värden för δ15
N‰ likt hare och svin i Frälsegården. Att leva på mjölk från nöt och 

eller får/get ger samma värden som att konsumera dem vilket också leder till att diande djur 

erhåller högre δ15
N värden (se kapitel 3.3). δ15

N-värdena för Frälsegården och Rössberga 

skulle därför kunna antyda att spädgris och ungdjur ingått som en påtaglig del i kosten. 

   Svavelvärdena tyder på att befolkningen riktat sitt intresse in mot Falbygden och inte till sin 

omgivning i stort trots läget i periferin. Alternativt har de endast inhämtat matresurser inom 

någon enstaka kilometer och det inkluderar även i så fall deras betande djur och den vilda 

maten. Till vild föda räknas sådan som inte avsiktligt kultiverats eller domesticerats men ändå 

påtagligt bidrar till den mänskliga konsumtionen.  

   Paul Fieldhouse beskriver den vilda födans betydelse i Food and Nutrition: Customs and 

culture och räknar där med exempelvis vildgräs, knölar, svamp, gnagare och mindre däggdjur. 

Vild föda kan ha ett betydelsefullt inflytande på näringsintaget och bör därför tas med i 

beräkningen: ”Wild foods are important in all parts of the world, and are indeed central to 

some diets” (Fieldhouse 1996:57).  

   Den vilda födan är givetvis mest associerad med samlare/jägare men kan också ha en stor 

betydelse för jordbrukande matkulturer, t o m monokulturer: Exempelvis kan råttor, möss och 

gräshoppor vara vanliga i odlingsmark och därför vara antingen avsiktligt ätna som en 

matresurs eller som medveten bekämpning. Fisk, sniglar och grodor ifrån bevattnade risfält 

utgör tillsammans med svamp, frukt och grönsaker över 50 % av dieten i nordöstra Thailand 
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under regnsäsongen och uppodlad kultiverad jord kan även planeras till att medvetet 

uppmuntra och attrahera vild fauna − exempelvis jordbrukare som planterar speciellt utvalda 

träd vid bevattningskanaler för att dra till sig ödlor, råttor och andra potentiella matkällor 

(Grandstaff 1986). Lokal vild föda bör påverka människornas δ
34

S-värden i lokal riktning. 

Större vilda bytesdjur med större vandringsmönster bör däremot påverka människornas δ
34

S-

värden i motsatt riktning: bort från lokala värden. Till sådana kan exempelvis nämnas 

klövdjur med större home ranges som älg och hjort men även rådjur och vildsvin.  

   Jordbruk, vild föda och betesdjur, liksom mjölk, kan därför föreslås som möjliga 

näringsintag däremot egentligen inte i någon större utmärkelse större vilda djur eller insjöfisk. 

Betesdjuren, som exempelvis svin, bör dock i så fall betat lokalt och därmed inte heller 

erhållits från omgivningen utanför Falbygden. Även om det inte finns några δ
34

S-värden på 

kreatur eller får och getter, från Frälsegården, visar människornas värden att så inte varit fallet 

med dem heller. 

 

 

 
Figur 21.  Schematisk bild av Falbygden, där a) är Falbygdens sedimentära berggrunds- och 

megalitkulturtriangel b) teoretiskt livsutrymme för invånarna kring Frälsegården och c) Frälsegårdens 

livsutrymmesinrikting med tanke på svavelanalyserna. Den grå färgen symboliserar den sedimentära 

bergrunden och därmed även svavelvärden för lokala individer. 

 

Ritualer och högtider förknippas ofta med mat. Det är ett medel för att uttrycka vänskap, för 

att smörja sociala relationer och för att visa intresse. Mat är också laddat med statussymbolik 

och visar sociala skillnader. Matutbyte och distribution sker efter komplexa seder och regler 

vilka reflekterar sociala värderingar och strukturer (Fieldhouse 1996:78). “Offering to share 

food is to offer to share a bit of oneself; to refuse food when offered is easily seen as a 

rejection of friendship” (Fieldhouse 1996:84). 

   I stora delar av östra, södra och sydvästra Afrika har boskapsuppfödning en tydlig koppling 

till social status och betydelse i samhället. Exempelvis massajerna tillämpar en brudgåva på 

tio kor till svärfadern från brudgummen för att få ingå äktenskap: ”Cattle are kept as a symbol 

of wealth and status – a sort of bank account” (Fieldhouse 1996:83). Utbyte av boskap är 

grundläggande för de sociala relationerna. 
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I och med matkulturen, och däri liggande strukturers, grundläggande betydelse för mänskliga 

samhällen kan det i alla fall anses troligt att invånarna i Frälsegården slöt vänskapsförbund 

hushåll emellan och att detta då både kunnat omfatta boskapsutbyte och gemensamma 

måltider. Det skulle i så fall betyda att de begravda individerna i Frälsegården orienterar sitt 

födointag mot Falbygdens megalitkulturlandskap och trattbägarkollektivet där, istället för den 

omgivande bygden och därmed troligen orienterade sina vänskapsförbund ditåt. Viktigt att 

påpeka är dock att episodiska utbyten och/eller gemensamma måltider inte ger avtryck i 

isotopvärdena som ju speglar ett genomsnitt för livstiden. 

   En trolig diet, avseende proteinintaget, för Frälsegården skulle kunna ha bestått främst av ett 

mixat födointag av boskap och eller mjölk från dem samt diande ungdjur liksom av ett inslag 

av vild föda. 

 

 

7.4 Landskapsperspektiv och trattbägarkollektivet 

 

Ett tecken har ingen inneboende betydelse utan får bara betydelse genom sina förbindelser 

med och skillnader i förhållande till andra tecken. Det vill säga: betydelse skapas genom 

skillnader och kontraster. I språket är det enligt Saussures i synnerhet ord och ljud som 

grupperas i oppositioner som är viktiga. Lévi-Strauss menar i sin strukturalistiska kulturteori 

att kulturella fenomen får betydelse genom att organiseras i kontrasterande kategorier, d v s så 

kallade binära motsatser som t ex liv-död, natur-kultur och man-kvinna (Hinders 2008:6, 

Olsen 2003:169). 

   För Falbygdens del är idén om den binära motsatsen innanför-utanför med andra ord: tämjt 

kontra vilt, som Tilley tidigare föreslagit, svår att förbigå. Det vill säga: landskapet med 

platåbergen och dess i så fall mikrokosmologiska gånggrifter och dess brukare/upphovsmän 

som enligt både den här undersökningen och den från Rössberga så tydligt visar en snarlik 

bild. Frälsegården är placerad i utkanten av Falbygden men isotopvärdena är påfallande lika 

de från Rössberga som däremot är beläget i den centrala delen av Falbygden (se kapitel 7.3). 

Innanföret, det tämjda, är Falbygden och utanföret, det vilda, den omgivande slättbygden. 

Innanföret manifesteras här av matinhämtningens lokalitet, landskapet och det lokala 

trattbägarkollektivet. 

   En parallell till Falbygden gånggrifter finns exempelvis på Orkneyöarna under neolitikum 

där landskapet omformades med hjälp av ett flertal olika sorters byggnader i sten som 

placerades i relation till varandra i grupper geografiskt och topografiskt och därmed visuellt 

förstärkte det redan existerande naturliga rummet, i ett kosmologiskt synsätt att omskapa sitt 

landskap till ett centrum för världen: ett, axis mundi (Richards 1996:206). 

    I megalitkulturens trattbägarkollektiv förnekas det individuella och mobila i jägarideologin 

medan det kollektiva framhävs genom att fokusera på förfäderna genom manifestationer 

byggda i sten som låser landskapet. De dödas värld manifesterar landskapet (Carlsson 

1998:39). Agrarsamhället manifesteras kanske också av att medvetet prioritera domesticerade 

djur vid deponeringar framför vilda (Carlsson 1998:41). Det gäller däremot inte 

gånggriftdeponeringarna i Falbygden (se kapitel 2.3 & 4.1).  

   I Falbygden kännetecknas megalitkulturen av dess deponeringar av miniatyryxor av 

bärnsten inuti kamrarna samt sönderdelade flintyxor och keramik framför mynningen 

(Axelsson 2010:251, Carlsson 1998:39, Tilley 1991:71, se även kapitel 2.3 & 4.1). Det kan 

utläsas som något speciellt och medvetet ideologiskt för Falbygdens trattbägarkollektiv och 

megalitkultur. Innanföret manifesteras av ett mikrokosmos. Här blir mikrolandskapet till ett 

axis mundi. 

   Det kan däremot ifrågasättas hur mycket det dåvarande samhället ansåg sig leva i ett dödens 

landskap. Möjligen fokuserade de mer på samtid och framtid än det förflutna. Kanske borde 
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fokus läggas på vardagen istället för att tolka dåtiden utifrån gånggrifterna (Axelsson 

2010:250). När det enda som manifesterats i sten av ett samhälle behandlar deras döda 

förfäder och inte de levande kretsar även tolkningen runt detta. Tolkningen kan lätt hamna fel 

för det är också riskabelt att påstå att megalitkulturens människor i Falbygden inte 

förknippade gånggrifterna med sitt samhälles samtid eller framtid.  

Det finns nyliga exempel på där ideologins främsta byggnadsverk inte fokuserat på sin samtid 

utan istället på sin framtid eller snarare på hur det borde vara. Den socialistiska realismen i 

Sovjetunionen och dess parallell i Nazityskland kännetecknas och symboliseras av byggnader 

av gigantiska mått som i vissa fall aldrig byggdes. För Sovjetunionens del symboliseras till 

och med den sovjetiska staten, under trettiotalet, av den av Boris Jofan ritade men aldrig 

förverkligade jättebyggnaden, världens högsta byggnad, Sovjeternas palats ”tribunernas 

tribun och världens scen” (Englund 1996:110). Det symboliserade det som socialismens 

Sovjet borde vara. Att byggnaden ännu inte fanns var inte intressant. Samtidigt i Nazityskland 

uppfördes Soldaternas hall som hyllar offrade soldater i kommande krig. Brukligt är annars 

att sådana manifestationer byggs efter ett krig (Englund 1996:115). Ett manifesterande av en 

tänkt framtid: Även döden är en framtid. Tydligt är de båda ideologiernas behov att 

manifestera ett kosmologiskt Axis Mundi. 

   Exempelvis Marshall Sahlins, och därmed den så kallade substantivismen, visar i Stone Age 

Economics (Sahlins 1974) överlag svårigheten att dra några slutsatser efter att tillämpa 

moderna individualistiska och funktionalistiska förklaringsmodeller på interaktioner mellan 

människor på andra ideologier än just sådana samhällen som sina egna. På samma sätt innebär 

det en svårighet att tolka vad de enda manifestationerna betydde för just den forntida 

ideologin som ju i efterhand dessutom ofta är definierad av manifestationerna. Definitionen 

finns där på grund av manifestationerna: de facto, vad som sedan kulturhistoriskt laddat 

definitionen kommer i andra hand.  

   Ett ting, som t ex ett granitblock eller en stenmur, kännetecknas av kännetecken som t ex 

hårdhet etc. Med det menas enligt Heidegger dock endast dess kännetecken, som tillhör eignet 

d v s tingets material, medan dess egenskaper, t ex megalitgraven, eller en fornborg, är tingets 

kärna, hypokeimenon, det underliggande. Det vill säga den underförstådda betydelsen av ett 

ting (Heidegger 1977:17).  Den ursprungliga underförstådda betydelsen behöver dock inte 

vara samma sak som den nuvarande. Strukturalistiska metoder som fokuserar på symbolik och 

mönster för den medvetna deponeringen av artefakter kan därför vara ett hjälpmedel för att 

försöka förstå ett skeende. Analytiska direkta metoder som benkemiska isotopanalyser på 

skelett och tänder har en annan möjlighet för att ytterligare kunna ringa in en definierad 

ideologi. Trots att benkemiska isotopanalyser arbetar med det döda materialet från lämningar 

som kanske inte symboliserade vardagslivet så erhålls data som representerar de levande och 

därmed också vardagslivet. 

 

 

7.5 Strontium- och svavelresultaten i jämförelse 

 

Följande jämförelse mellan δ34
S-analyserna och Sr-analyserna baseras på det material som 

tidigare presenterats i uppsatsen samt 26 stycken molarer som genomgått Sr-analys. Endast 

sex av dessa kunde prövas för δ34
S då mängden kollagen som gick att utvinna ur dem inte var 

tillräcklig när det saknades parmolarer. 

   Analyserna ger olika bilder. Där δ34
S-analysen visar på en tydlig lokalitet och 

samstämmighet jämfört med referensfaunan gör Sr-analyserna inte detsamma. Det finns några 

möjliga orsaker till detta: 
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1. Svårigheter att få fram eller fel slutledning i vad som kan anses vara lokala värden. 

 

2. Dålig överlappning av jämförelsematerialet. 

 

3. Jämförelsen visar metoder, och därmed resultat, som undersöker skiljda saker: 

kollagen respektive emalj. Dessa skiljer sig i beståndsdelar och därför också i vad som 

byggt upp dem. Det vill säga proteinrik föda i synnerhet, respektive föda i allmänhet 

och hur matkedjans värden påverkas för varje födokälla. 

 

4. Jämförelse mellan δ-värden för en stabil isotop och kvoter för en instabil isotop. 

Magmatisk respektive sedimentär berggrund påverkar kanske dessa metoder på olika 

sätt och den sedimentära berggrunden består av flera olika bergarter med mer eller 

mindre inslag av urberg. 

 

Första steget är att bestämma ett lokalitetsvärde för Frälsegården. Därför behövs lokal 

referensfauna och en modell att beräkna det på. Sr-materialet består av 26 provtagna molarer 

från Frälsegårdens gånggrift och referensfaunan utgår från Sjögren et al. Megaliths and 

mobility in south-western Sweden (Sjögren et al. 2008). 

 

 
Figur 22. Resultat för samtliga prover avseende 

87
Sr/

86
Sr. Svarta romber symboliserar prover från 

människor från människor från Frälsegården och tonade cirklar fauna från Falbygden (Sjögren et al. 

2008). Sr-kvoter på människor från Frälsegården från lägst till högst: 0,71444, 0,71486, 0,71492, 0,71498, 

0,71536, 0,71544, 0,7156, 0,71574, 0,71577, 0,71585, 0,71624, 0,71624, 0,71641, 0,71649, 0,71662, 0,71683, 

0,71729, 0,71735, 0,71738, 0,71758, 0,71763, 0,71799, 0,7181, 0,71831, 0,71867, 0,71979. Linjerna visar 

gränsdragningar för minsta och högsta lokala värden se vidare tabell 10. 

 

I figur 22 framgår det att människorna har högre värden än referensfaunan förutom ett starkt 

avvikande värde för faunan. 
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Tabell 9. Referensfauna från Falbygden avseende Sr  

kvoter från Sjögren et al. 2008.  

Serien:r  Lokal  Art  
87

Sr/
86

Sr 

11 Hjelmars rör  Hare  0.71596 

12 Hjelmars rör Räv  0.714236 

13 Hjelmars rör Räv  0.713808 

14 Frälsegården Gnagare  0.714113 

15  Frälsegården Gnagare 0.714731 

16 Frälsegården Gnagare  0.715584 

27 Frälsegården  Gnagare  0.714219 

28 Frälsegården  Igelkott  0.712678 

29 Frälsegården Gnagare 0.713779 

51 Rössberga Gnagare  0.714986 

52 Rössberga  Gnagare  0.713705 

54 Rössberga  Vildkatt  0.724626 

79 Karleby Snäcka 0.711897 

80  Karleby Snäcka 0.71443 

81 Karleby  Snäcka  0.713702 

 

Viktigt är att reda ut hur de lokala värdena ska bestämmas. Sjögren et al. skriver följande: ”In 

order to determine the ‘‘local” signal for strontium isotopes in the study area, we measured 
87

Sr/
86

Sr in fauna from archaeological sites and in some modern snail shells. This ratio in the 

animals should provide a good indicator of the strontium biologically available to humans in 

their diet”(Sjögren et al. 2008:15). De jämför ett flertal gånggrifter i Falbygden och jämför 

även med material utanför Falbygden. Materialet inom Falbygden jämförs sedan lokalt. En 

metod att sedan avgöra det lokala värdet utgår från normalfördelningsprincipen som tidigare 

föreslagits av bl a Bentley: ”We believe the best second estimate of the local range is ±2 s.d. 

from the mean 
87

Sr/
86

Sr in tooth enamel from prehistoric animals that lived locally. Because it 

will not often be known a priori which animals did live locally, it is best to analyze tooth 

enamel from several animal species and choose the one with the narrowest range” (Bentley 

2004:373). 

    
Tabell 10. De 26 människorna spänner lägst respektive högst mellan 0,71444 – 0,71979, och djuren från 

0,711897 – 0,71596 (0,724626), n14 utan vildkatt (n15 med vildkatt) 

 
 a) 

Människor 

och 

Frälsegården 

fauna 

b) 

Människor 

och 

Falbygden 

fauna utan 

vildkatt 

c) 

Frälsegården 

fauna 

d) 

Falbygden 

fauna 

e) 

Falbygden 

fauna 

utan 

vildkatt 

Människor Samtliga 

Medelvärde 

±2 s.d. 

0,716611 

±0,001 

0,714154 

±0,002114 

0,714852 

±0,005778 

0,714852 

±0,002889 

0,714154 

±0,001057 

0,716640 

±0,001366 

0,716016 

±0,002174 

Antal 32 40 6 15 14 26 41 

Spännvidd 0,71261- 

0,71861 

0,71233-

0,71917 

0,71218-

0,71618 

0,70907- 

0,72063 

0,71204- 

0,71627 

  

Lokala 24 25 10 26 13 

Icke-lokala 2 1 16 0 13 

 

Tabell 10 visar olika referensvärden för potentiellt lokala värden. Referensfaunan från 

Falbygden ger att samtliga människor får lokala värden. Referensfaunan innehåller dock en 
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outlier med ett värde som avviker kraftigt från både människor och fauna − en vildkatt, vilket 

knappast kan räknas till ett small range djur, ifall den borträknas ger det 13 lokala och 13 icke 

lokala. 

   Referensfauna från exempelvis centrum av Falbygden för att jämföra med Frälsegården kan 

leda till problem. Varje lokal bör jämföras med referensfauna från varje enskild lokal därefter 

erhålls ett värde för hela Falbygden. Det lokala värdet från small range djur från mitten av 

Falbygden behöver inte överensstämma med värdena från Frälsegården vid periferin och 

egentligen inte heller med annan lokal på annat ställe i Falbygden då den består av olika antal 

sedimentära berggrunder. Men det finns sex stycken djur som är från Frälsegården och 

används dessa tillsammans med normalfördelningsprincipen på det mänskliga materialet blir 

dock fler icke lokala än lokala: tio lokala och 16 icke lokala 

   Människan som grupp finns också att tillgå och då människor från Frälsegården och 

referensfauna från Falbygden kombineras, vildkatten borträknat, ger det 25 lokala och en 

ickelokal individ: (0,71979) ID 111126, en vuxen man som inte har provtagits avseende δ34
S. 

Men medräknas endast människor och djur från Frälsegården ger det två individer med icke 

lokala värden, varav den ytterligare är ett gränsfall: (0,71867) ID123043, en 35-45årig man, 

individ JC, som också blivit provtagen för δ34
S där han erhållit det lokala värdet δ34

S 9,98 ‰.  

   Endast sex stycken Sr-prover kunde genomgå δ34
S-analys och som tidigare konstaterat har 

samtliga lokala värden. Där användes normalfördelningsprincipen och människomaterialet 

jämfördes mot lokalt funnen fauna enligt den metoden. Enligt den metoden skulle tre stycken 

lokala enligt svavel bli icke lokala enligt Sr-analysen. 

 

 
Figur 23. Jämförelse för resultat på samma prover avseende 

87
Sr/

86
Sr och δ34

S. 

 

Figur 23 visar på ett mycket svagt negativt samband mellan högre Sr-kvoter och lägre δ34
S-

värden. 

   Det framstår inte som ett problem att det finns en individ som enligt Sr-analysen är tydligt 

icke lokal eftersom den inte prövats för δ34
S-analys. Däremot är det problematiskt att individ 

JC är lokal för δ34
S men icke lokal för Sr. Det skulle kunna bero på att δ34

S-värdet består av 

både M1 och M2 men främst M1 (se provtabell individ JC), medan Sr kvoten baseras enbart på 

M2 vilket i så fall skulle kunna innebära att individ JC flyttat i äldre barndomen och sedan 

tillbaka under senaste livstid. Men detta är enligt den modell som bygger på att räkna med 

människornas värden i referensmaterialet. Att räkna med människan i referensgruppen är 
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problematiskt. Det är ju de som ska reflekteras mot en referens. Ingår de själva i referensen 

speglas ju deras eventuellt icke lokala värden däri och blir därför normgivande för 

angivningen av lokalitetsnorm. Denna metod är däremot effektiv för att påvisa tydligt 

avvikande värden bland människorna och kan därför användas som ett komplement för detta 

ändamål. 

   I samma metod som för svavelisotopanalysen, det vill säga endast lokal fauna ±2 s.d. 

jämfört med människorna, är tre som har lokala värden enligt δ34
S‰ istället icke lokala enligt 

Sr. Att undersökningarna inte korrelerar bör alltså inte enbart bero på dålig överlappning.    

   Problemet att δ34
S-analyserna visar på en lokal grupp medan Sr-analyserna visar på 

åtminstone en större andel icke lokalt kvarstår. Det är därför viktigt att särskilja på vad de 

olika analyserna visar. δ34
S-analysen utförs på kollagen som är proteinbaserat. Sr-analysen 

utförs på emalj där även föda med lägre proteinhalt avspeglas. Diskrepansen mellan 

metoderna är kanske avhängig proteinrik visavi icke proteinrik föda.  

   Sjögren et al. diskuterar svårigheterna med Sr-analyser exempelvis då vatten lätt för med sig 

icke-lokala sediment till en annan berggrund: ”Strontium isotope values from the Iron Age 

Gerum Cloak from Hjortamossen, Gerumsberget, one of the diabase mountains in Falbygden, 

average 0.7195. This value is interpreted as indicating that the cloak was not produced 

locally but in an area of Precambrian rocks” (Sjögren et al. 2008:5). 

   Ett problem för δ34
S-analysen är bristen på referensfauna från omgivningarna utanför 

Falbygdens berggrund. Analyserna från det näraliggande Alvastra, som består av en komplex 

blandning av sedimentära och granitiska bergarter, visar dock på förväntade lägre värden (se 

kapitel 4.2 & 7.3). 

   Strontiumanalyserna återspeglar även de vegetabiliska resurserna i mycket högre grad än 

vad svavelanalyserna gör. Det gör att det blir betydelsefullt varifrån den vegetabiliska födan 

härrör respektive på vilka områden den animaliska födan har sitt födointag jämfört med vart 

referensfaunan levt. På ett område som Falbygden, med inre variationer i berggrunden där 

såväl sandsten som kalksten och lerskiffer återfinns, skulle lokala variationer, 

mikrovariationer, i markens isotopvärden eventuellt kunna uppvisas. Price et al. skriver om de 

lokala mikrovaritationerna för strontiumanalyser i The Characterization of Biologically 

Available Strontium Isotope Ratios for the Study of Prehistoric Migration där en stor variation 

för kvoterna kan uppvisas till och med inom samma berggrundstyp bl a beroende på jordmån 

och vattenströmmar (Price et al. 2002:120). Variationen är också varierande från plats till 

plats (Price et al. 2002:121). En undersökning som berörs, från Grasshopper area i östra 

centrala Arizona, visar på olika värden för sandstens- och kalkstensberggrund men däremot 

inte i någon större mån för människor och gnagare som erhöll värden närmast en av 

sandstensplatåerna (Price et al. 2002:122). 

   Eventuella variationer torde kanske avspeglas mer i strontiumanalyserna än i 

svavelanalyserna eftersom vegetabilierna är mer stationära och därför potentiellt mer lokala 

än djur som mycket väl kan röra sig över större områden: ”Wide-ranging edible species such 

as large herbivores may incorporate strontium from several sources” (Price et al. 2002:130). 

Växter som är ätbara för människan kan också hämtas från flera olika områden med skilda 

kvoter som följd. Detta leder också till att mikrovariationerna tenderar att jämnas ut högre upp 

i näringskedjan. Price et al. föreslår att: ”A mix of small and large animals, or samples of the 

same species from across the presumed prehistoric human diet catchment area, will probably 

provide the best estimate for the diet catchment of the human population” (Price et al. 

2002:132). 

   Intressant är att då populationen från Frälsegården jämförs med fauna från flera lokaler i 

Falbygden, avseende Sr, så är bilden mest lik den som δ
34

S-analyserna ger, med 25 med 

lokala värden och endast en med icke lokal. Det är också det resultat Sjögren et al. 2008 utgått 

från (Sjögren et al. 2008). Detta kan bero på att mikrovariationerna inom berggrunden på sätt 
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utjämnas både för fauna och för människor. Det kan dock vara riskabelt att pröva flera olika 

lokaler på en komplex berggrund och kanske är det, som Price et al. 2002 föreslår, att föredra 

en lokal referensfauna bestående av både små och stora djur för Sr. 

    Skillnaden för människor och fauna när det gäller strontiumanalysernas kvoter kan bero på 

var människornas vegetabiliska föda inhämtas respektive var deras boskap och byten betar 

kontra referensfaunans hemvist och däremellan föreliggande eventuella mikrovariationer. 

Möjligen är därför mikrovariationerna för små för att kunna uppvisas i den mer 

proteinfokuserade svavelanalysmetoden där de eventuella variationerna jämnas ut. För både 

Rössberga och Frälsegården visar svinen på liknande δ34
S-värden som människorna och 

intressant vore att erhålla kvoter från Sr-analyser på emalj från svinen i och med dess möjliga 

roll som födokälla för människorna. 

   Kanske kan de homogena svavelvärdena antyda ett ursprung till Falbygden medan den icke-

lokalitet som syns i strontiumanalyserna, jämfört med enbart referensfauna från Frälsegården, 

avspeglar olika delar av detta område. δ
34

S-analyserna ramar i så fall in materialets lokala och 

icke lokala värden medan Sr-analyserna är mer känsliga för mikrovariationerna och därför i 

sin tur belyser variationen inom det lokala materialet såväl som för det icke lokala. 

 

 

7.6 Artikulerat och icke-artikulerat 

 

Benhusteorin började förespråkas igen på 1970-talet av Ewald Schuldts efter hans 

undersökningar av megalitgravar i Mecklenburg. Detta efter att idén om hela primära 

begravningar länge varit förhärskande. Han vänder sig främst mot uppfattningen att 

successiva begravningar skulle ha stört den ursprungliga anatomiska ordningen. I så fall 

skulle den sista begravningen återfinnas anatomiskt artikulerad. Detta finner han inte stöd för 

i sina undersökningar vilket han tar som argument för att gånggriften fungerat som ett 

ossuarium, det vill säga ett benhus (Ahlström 2009:45). Denna teori anammas bl a av Tilley 

och Shanks som utifrån osteologiska data drar slutsatsen att vissa benelement systematiskt 

valts bort utifrån ett enhetligt mönster mellan olika gravar vilket avspeglar en medveten 

manipulation av benen. En ritual bestående av en aktiv sönderdelning, de-fleshing, av 

kropparna där benen flyttades från gravarna och även innehöll våtmarksoffer samt kremering 

av de ben som inte återfinns, syftade till att destruera den avlidnes identitet till att uppgå i en 

kollektiv kropp inuti gånggriften symboliserad av det kaotiska benmaterialet (Ahlström 2009: 

46).  

   Att destruerande begravningsmetoder inte är en ovanlighet i mänskliga samhällen beskriver 

t ex Parker Pearson: ”Archeologists cannot dig up funerals, only the deposits resulting from 

their terminating practices. Very often, and perhaps from the larger part of prehistoric 

populations, we have no physical remains or traces of funerals or of the dead at all. Exposure 

of bodies in trees, or on platforms, or on the ground surface or even shallow burial may lead 

to the complete destruction of any remaining bones. In many cultures the funerary practices 

contribute actively to the removal of all traces of the material remains of the dead, as in the 

case of cremation where the ashes are scattered” (Parker Pearson 1999:49). Den medvetna 

destruktionen står mot den omedvetna. Det har också föreslagits att de artikulerade respektive 

de disartikulerade begravningarna representerar olika begravningsskick under skilda perioder. 

Strinnholm visar exempelvis på detta då han anmärker att det sker en förändring i 

begravningsskicket i hur keramik börjar uppträda i kammaren under loppet av 

mellanneolitium i stället för enbart vid mynningsområdet som tidigare (se kapitel 2.1). 

   Tabell 2 diskuterades i kapitel 2.3, där individ E uppvisar olika δ-värden på olika 

benelement. Korsbenet erhöll ett marint δ13
C-värde vilket ledde att ett prov från lårbenet i 

samma artikulerade individ kördes igen som gav ett mer terrestrisk resultat. Mot bakgrund av 
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benhusteorin behöver inte korsbenet och lårbenet komma från samma individ. Att korsbenet 

avviker från lårbenet i δ13
C-värde kan därmed bero på att det som till synes är artikulerade 

individer i själva verket är disartikuleringar som plockats ihop. Värdena mellan korsbenet och 

lårbenet skiljde sig flera promilleenheter från varandra, vilket de inte gör i en och samma 

individ. 

   Det är däremot inte nödvändigt att bestämma vad som kan anses vara förväntade värden. 

Relationen som prövas här är om benelementen kan anses vara från samma individ 

överhuvudtaget. Är värdena tillräckligt lika förekommer inte argument, på det prövade 

materialet, för att de artikulerade individerna exempelvis skulle vara rekomponerade. 

 
Tabell 11. Erhållna C, N, S δ-värden för individ A, B och C gällande femur och mandibula. 

 Individ A 
Femur 

Individ A 
Mandibula 

Individ B 
Femur 

Individ B 
Mandibula 

Individ C 
Femur 

Individ C 
Mandibula 

δ13
C‰ -20,8 -20,7 -20,7 -20,6 -21,3 -21,1 

δ15
N‰ 10,3 10,4 10,1 10,5 10,3 10,4 

δ34
S‰ 10,0 10,0 11,8 11,8 10,1 10,4 

 

 
Figur 24. δ-värden relationen femur och mandibula för individ A, B & C avseende 

 δ
13

C‰ och δ
34

S‰. 

 

δ-värdena avseende C, N och S, för relationen femur och mandibula i varje individ är mycket 

snarlika. De största skillnaderna är i δ15
N-värde mellan femur och mandibula för individ B: 

δ15
N‰ 10,1 respektive 10,5, det vill säga 0,4‰ och i δ34

S‰ för individ C: 10,1 respektive 

10,4 det vill säga 0,3‰. Individ C upplever också 0,2‰ ökning i δ13
C‰. Med tanke på 

precisionen är de flesta förändringarna dock för små för att inte anses bero på slumpen.  

Däremot är värdena inom varje individ närmre varandra än när de jämförs med de andra 

individernas värden och dessa skillnader är utanför precisionen förutom för individ A och B 

avseende δ
13

C och δ15
N där skillnaderna återfinns inom precisionen. 
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Figur 25. δ-värden relationen femur och mandibula för individ A, B & C avseende 

 δ
13

C‰ och δ
15

N‰.  

 

Enligt den hypotetiskt-deduktiva metoden att pröva en hypotes, vilken bygger på att det inte 

går att observera teorineutralt ger försöket den kanske lite försiktiga slutsatsen att: försöket 

inte talar emot att de båda benelementen tillhör de artikulerade individer de attribuerats till 

(Hartman 1998:161). Det stärker alltså inte benhusteorin gentemot teorin om begravningar av 

hela individer. Även om försöket är litet så är det troliga att de artikulerade individerna också 

är artikulerade individer. De märkliga värdena på Individ E bör i så fall bero på osteo-

arkeologiskt eller laboratoriemisstag men enligt en hypotetisk-deduktiv metod så kan den 

individen mycket väl fortfarande vara rekomponerad. 

   Ifall de artikulerade och de disartikulerade individerna representerar olika begravningsskick 

skulle det kunna tänkas att det också speglades i skillnader i matkulturen alternativt att 

kvarlämningarna av den ena gruppen behandlats på ett sådant sätt att det skulle ge utslag på 

materialet i form av exempelvis diagenes vilket inte skett då kriterierna för intakt kollagen är 

uppfyllda. 

    Skillnader i begravningsskick skulle kunna visa sig i annan diet exempelvis högre trofinivå 

eller annan hemort. Någon större skillnad i mobilitet kan vi inte vänta oss i och med 

materialets lokalitet. Tabell 12 visar en mycket liten skillnad för diet och lokalitet vilken inte 

är tillräckligt stor för att kunna påvisa att den inte beror på slumpen. I δ
34

S-värdet för 

artikulerade individer är det individ B som ger utslag för det något högre medelvärdet och 

standardavvikelsen. 

 
Tabell 12. Medelvärden och standardavvikelser för artikulerade  

och disartikulerade individers mandibula och molarer 

 δ
13

C‰±s.d. δ
15

N‰±s.d. δ
34

S‰±s.d. 

Artikulerade 

(C,N:n=9,S:n=9) 

-20,8±0,3 10,3±0,3 10,7±1,0 

Disartikulerade 

(C,N:n=23,S:n=14) 

-20,9±0,2 10,6±0,4 10,2±0,7 

 

Resultatet går i linje med Sjögrens artikel Anonymous Ancestors? The Tilley Shanks 

hypothesis revisted där han påvisar att benhusteorin inte verkar fungera för Frälsegården eller 
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Landbogårdens gånggrifter där ett flertal hela kroppar återfunnits och att de även tillhör de 

tidigaste begravningarna. Han påpekar också att kropparna i dessa gånggrifter verkar ha 

behållit sin form för en mycket lång tid, detta i motsats till benhusteorins de-fleshing. Enligt 

Ahlström kan mikroklimatet i gånggrifterna mycket väl ha hjälpt den utvecklingen genom att 

konservera liken genom en förvaxning eftersom klimatet påminner om det i en jordkällare. 

Däremot finns indikationer på medveten sönderdelning för en del av kvarlämningarna som 

också placerats i en annan del av kammaren. Kanske finns därför två parallella 

begravningsseder samtidigt (Sjögren 2010:116). 

   Det två eventuella begravningssederna visar sig dock inte i termer av diet, mobilitet eller 

diagenes på detta undersökningsmaterial. Att det finns individuella gravgåvor för artikulerade 

individer visar även Axelsson på: ”Begravningspraktiken förefaller dock vara likartad inom 

området, att sätta in hela lik tillsammans med bärnstenspärlor och andra artefakter är ett 

gemensamt drag” (Axelsson 2010:247). 

 

 

8 Slutsats 
 

Populationen måste anses som mycket homogen, högsta och lägsta värdena för samtliga 

grupperingar och variabler varierar inte mycket. Människorna visar på en terrestrisk diet från 

en relativt hög trofinivå med låg mobilitet. 

   Frälsegården har värden som väl överensstämmer med resultaten från övriga Falbygden. 

Linderholms undersökning av Rössberga visar också på en homogen lokal grupp med 

terrestrisk kost. De har dock något lägre δ15
N-värde vilket också deras svin har. Skillnaden i 

steg mellan Rössbergas svin och människor samt Frälsegårdens dito är snarlik. Ifall svinen var 

en viktig födokälla kanske skillnader i foder eller fodrets vara eller icke vara, kan förklara 

skillnaden. Jämfört med Lidéns undersökning för Rössberga är dock resultatet avseende diet 

mycket lika i medelvärden och standardavvikelser. Frälsegården stämmer även väl in i bilden 

för de övriga gånggrifter på Falbygden Lidén undersökt. I förhållande till Alvastra är 

Frälsegårdens grupp mer homogen avseende både diet och migration. Dieten skiljer sig också 

något då Alvastra kan ha mer inslag av framförallt insjöfisk. När det gäller Resmo har 

Frälsegårdens population störst likhet med dess bronsåldersfas. Resmos födointag 

kännetecknas däremot under neolitium av en mix av marint och terrestriskt. Avseende diet 

och mobilitet verkar Frälsegårdens levnadssätt påminna mest om det kronologiskt, geografiskt 

och kulturellt närbelägna Rössberga. En trolig diet, avseende proteinintaget, för Frälsegården 

skulle kunna ha bestått främst av ett mixat födointag av boskap och/eller mjölk från dem, 

diande ungdjur samt eventuellt ett inslag av färskvattensfisk, liksom Linderholm och Lidén 

föreslår för Rössberga.  

   Det mest framträdande karaktärsdraget för Frälsegårdens livshistorier är de minimala 

förändringarna, vare sig det gäller δ13
C‰, δ15

N‰ eller δ34
S‰. Individerna har inte flyttat 

eller hämtat föda utanför Falbygdens berggrund, i någon större utsträckning, under deras 

livstider. Möjligen har dock en individ, den unga kvinnan JE, upplevt påverkan utifrån 

Falbygden under slutet av sin livstid. När det gäller diet har endast några individer värden 

som visar på förändringar utöver s.d. och precisionen: en ung man som höjer δ15
N-värdet från 

barndom till sista livstid och tre individer som sänker δ15
N-värdet under barndomen. Dessa 

individer, som sänkt δ15
N-värdet från M1 till M2, kan kanske ha ammats längre än övriga 

eftersom amning påverkar δ15
N-värdet positivt för den som ammas. 

   Skillnader i begravningsskick, som skulle kunna visa sig i annan diet eller proveniens, 

kunde inte påvisas och de artikulerade individerna och de disartikulerade individerna skiljde 

sig inte heller i fråga om diagenes, vilket skulle kunna ha varit vanligare på en av grupperna 

om de behandlats olika. 
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Analyserna från olika ben i samma artikulerade individ talar inte emot att de båda 

benelementen tillhör de artikulerade individer de attribuerats till. Det stärker alltså inte 

benhusteorin gentemot teorin om begravningar av hela individer, och att de artikulerade 

individerna kanske kunde bestå rekomponerade individer av ben från ett flertal individer i 

linje med benhusteorin. De flesta små skillnader faller inom ramen för precisionen för 

mätapparaturen och de lite större ovan nämnda kan därför bli närmast försumbara de med. 

Resultatet går därför i linje med Sjögrens artikel Anonymous Ancestors? The Tilley Shanks 

hypothesis revisted (2010) där han påvisar att benhusteorin inte verkar fungera för 

Frälsegården eller Landbogårdens gånggrifter. 

   För invägningarna avseende δ34
S-analyserna var mängden − c:a 3,0 mg i flera fall 

tillräcklig, och i ett fall var till och med så lite som 1,6 mg tillräckligt. Det tyder på att mindre 

mängder än 4,0–5,0 mg kan vara tillräckliga för analys när större mängder inte kan erhållas. 

   När det gäller de benkemiska svavelisotopanalyserna i jämförelse med strontiumanalyserna 

har en angelägenhet varit att bestämma rätt värde för referensfaunan avseende Sr. Det är 

egentligen inte ett problem att det finns individer som enligt Sr-analysen är icke lokala när de 

inte prövats för δ34
S-analys. Däremot är det problematiskt att en individ uppvisar lokala 

värden för δ34
S men icke lokala för Sr, när endast fauna från Frälsegården används, vilket 

alltså inte enbart bör bero på dålig överlappning.  

   Eftersom metoderna analyserar olika komponenter: kollagen respektive emalj, med olika 

uppbyggnad leder det också till att olika proportioner av beståndsdelarna i födointaget mäts. 

Diskrepansen i analysmetoderna speglas kanske i skillnaden mellan födointaget av proteinrik 

föda respektive föda överlag. Eventuella mikrovariationer i berggrunden syns kanske mer för 

strontiumanalyserna då den vegetabiliska födan har större betydelse för den metoden. Detta 

påverkar också i så fall jämförelsen mellan människorna och dess referensfauna samt därmed 

även tolkningen av vad som är lokala värden. 

  δ
34

S-analyserna skulle i så fall kanske rama in materialets lokala och icke lokala värden 

medan Sr-analyserna är mer känsliga för mikrovariationer och därför i sin tur belyser 

variationen inom det lokala materialet såväl som för det icke lokala. Att använda både stora 

och små djur som referensfauna från samma lokal, likt Price et al. 2002 föreslår, är kanske att 

föredra för Sr-analyser vilket dock inte är fallet för δ34
S-analyser då lokal samtida small 

range-fauna är att föredra. 

   En tolkning av jämförelsen skulle kunna bli att de båda analyserna tillsammans antyder att 

människorna är lokala för Falbygden men inte alltid för just Frälsegården. Överlappningen av 

materialen är dock för ringa för att en ordentlig slutsats kan dras och framtida undersökningar 

i jämförelse på emalj för strontiumanalyser och kollagen för svavelanalyser, från samma 

tänder på både människa, boskap och referensfauna är önskvärt. 

   De benkemiska isotopanalyserna avseende δ13
C, δ15

N och δ34
S antyder att individerna i 

Frälsegården orienterade sitt födointag mot Falbygdens megalitkulturlandskap och 

trattbägarkollektivet där. De vände sig från den omgivande bygden och därmed troligen 

orienterade sina vänskapsförbund in mot Falbygden. Innanföret manifesteras här av 

matinhämtningens lokalitet, landskapet och det lokala trattbägarkollektivet. Det kännetecknas 

bl a av platåbergen och den lokala megalitkulturen med dess deponeringar av miniatyryxor av 

bärnsten inuti kamrarna samt sönderdelade flintyxor och keramik framför mynningen på 

gånggrifterna. 
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Summary 
 

The Frälsegården passage grave is situated in Gökhem parish in the region of Falbygden in 

Västergötland, western Sweden. Falbygden is a cultural and natural landscape with several 

unique features. The area forms a triangle in north-south direction, with a maximum width to 

the south, which is approximately 50 x 30 km wide. It is one of Västergötlands 

Cambrosilurian areas where the crystalline bedrock is covered by sediment from an ancient 

seabed. Falbygden‟s landscape is further characterized by plateau mountains.  

   Falbygden emerges as an enclave with a very high concentration of passage graves, 

including Northern Europe's largest concentrations of megalithic tomb from the Neolithic, in 

a small area. This is a contributing factor to why the Falbygdens passage graves in periods 

have attracted considerable interest in the archaeological research. The more than 250 passage 

graves comprise a monumental part of the landscape. 

   From the mid-1980s, the archaeological interest of the area's passage graves increased with 

the start of the project Passage graves in central Västergötland and their background. 

   Passage graves in Sweden are strongly associated to the Funnel Beaker Culture, which 

received its name from the funnel-shaped pottery, and is associated with agriculture. 

 The nature of the funeral in megalithic tomb is one of the classic questions of the Stone Age 

research. The common view has long been that the bones were put into the chambers de-

fleshed, as a second stage in a funeral ritual that stretched over a long period of time and 

involved different spaces. In parallel to the bone house theory however, another interpretation 

is traditionally based on studies which have shown that all or almost all cells could be 

detected.  

  With the help of carbon and nitrogen isotopic analysis, it can be investigated whether the 

individual fed on marine or terrestrial food and which level in the food chain the food 

orginates from. Analysis of sulfur isotopes can show if the individual is foreign to the area 

where she was buried, and can sometimes give insight into from where she probably 

originated. If comparing the molars to jawbone from the same individual, it is possible to see 

the individual's life history, i.e. whether he has moved from his place of birth and / or if he 

changed diet between childhood and later stages in life. Collagen in teeth has no turnover rate, 

consequently reflecting the diet when the tooth formation took place. This means that 

individual lifestories can be detected when comparing bone and teeth from the same 

individual. 

     The aim of the thesis is to use carbon, nitrogen and sulfur isotope analysis on teeth and 

skeleton to track diet and mobility with in the population as well as on the individual level 

from the articulated and disarticulated individuals from the passage tomb Frälsegården.  

   To do this, 50 human samples were analyzed from tooth, mandible and femur together with 

11 faunal samples from different bone elements of local wild and domestic animals. 

   Extraction of collagen was carried out according to the modified Longin-method presented 

in Brown et al. After extraction the samples have to amount to at least 0,4 - 0,6 mg for the 

δ12
C- and δ15

N analyses and 4,0 mg for the δ34
S-analysing. If not, more sample had to be 

drilled out and extracted. This was necessary for 14 human samples and one animal sample. 

   There are some quality criteria for the collagen preservation. The samples that not fulfilled 

the criteria were rejected. Four samples were rejected according to the δ34
S criteria.   

   The results show that the buried persons in Frälsegårdens passage tomb fall well in line with 

earlier work done on passage grave individuals from Falbygden: A homogenous group with a 

diet which was clearly terrestrial and on a pretty high trophic level, suggesting cattle, such as 

pigs and suckling pigs as the main intake. Furthermore the buried had a low, if any, mobility 

during their lifetimes with no identified immigrants. It also appears as if they deliberately 

focused their protein rich food intake to the cultural and natural, megalith and limestone 
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landscape of Falbygden, and not to the surroundings, even if the passage tomb is situated in 

the outermost areas of the region. 

   The main part of the intra-individual diet and mobility change is not large enough to be 

considered as sufficient according to the precision of the mass spectrometry. There are some 

notable changes for a few individuals though: A young woman who might have experienced 

influence from the surrounding areas outside Falbygden at the latest part of life, a 17-25 years 

old man and a adult woman who increase their δ15
N-values in the latest part of life and three 

individuals who decrease their δ15
N-values during childhood.   

   In discussing the bone house theory; no difference, in diet nor mobility, between the 

articulated and disarticulated individuals was detected. A small study also included a 

comparison between isotope values in mandibula and femur attributed to three articulated 

individuals. 

   When comparing the sulfur isotope results with earlier work done on strontium isotopes, the 

results might show that the different methods can provide a deeper understanding in the 

interpretation of the results from the methods, when investigate mobility in an area, and 

therefore suggesting that further work should be done to compare the methods. 
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