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Abstract 

The main aim was to investigate the provenance of Viking age antler material findings of 
moose and red deer from Sigtuna and from three sites on the island of Gotland in the Baltic 
Sea. This was done by analysis of the stable isotopes of carbon, nitrogen and sulphur. There 
were never any living population of these mammals on Gotland during the Viking age.  

δ
34S-values of sulphur from this study was compared with earlier research and by studying 

maps of the Swedish bedrock. The δ
34S-values were more like the δ34S-value for bedrock 

other than European granite. These bedrocks are to be found in the south-east of Sweden 
along the coast towards Gotland. The provenance of the Sigtuna antlers could be three 
different areas and the material from Gotland could come from two different regions. A 
student- t test between Fröjel and Sigtuna showed no significant correlation between the two 
populations. A comparison within the Sigtuna material showed a possible difference between 
two difference dated phases. This could mean that an import of antlers from other areas was 
made when antlers in the Sigtuna region was less available. 

Keywords: stable isotopes, sulphur, carbon, nitrogen, provenance, moose, red deer, 
Viking age, Gotland, antlers, trade. 

 

Tack till: 

Mina handledare Elin Fornalder och Ny Björn Gustafsson för handledning, deras hjälpsamhet 
och tålamod och hjälp med införskaffande av material till uppsatsen. Utan er hade det inte gått 
att genomföra. 

Anders Wikström vid Sigtuna Museum för utlånande av både lokaler och material. 

Jerry Rosengren vid Lunds universitets historiska museum för tålmodiga hjälp om litteratur 
och material angående Löddeköpinge.  

Stort tack till Ronnie Liljegren Ingemar Ahlen och Anders Jarnemo för deras värdefulla hjälp 
om älg och kronhjort. 

Jan Storå och Johny Karlsson för deras expertis och hjälp angående material och litteratur vid 
artbestämning av horn. 

Mina klasskamrater Hans Ahlgren, Johan Hinders, Ida Thorin, Markus Fjällström, Nathalie 
Dimc och Eva Wesslén för stöd och god kamratskap. 

Ulf Engström för språklig granskning och stöd. 

Regina Singer för ovärderlig hjälp och stöd.   

Min mor och min syster för tron på mig. 

Till minne av Erik Schyman.



InnehållsförteckningInnehållsförteckningInnehållsförteckningInnehållsförteckning

1. INLEDNING ...................................................................................................................................... 3 
1.1 INTRODUKTION ............................................................................................................................. 3 
1.2 SYFTE ........................................................................................................................................... 4 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................................... 5 
1.4 AVGRÄNSNING .............................................................................................................................. 5 
1.5 MATERIALET ................................................................................................................................. 5 
1.6 METOD .......................................................................................................................................... 6 

2. MATERIAL OCH LOKALBESKRIVNING .................................................................................... 6 
2.1 LOKALBESKRIVNING ..................................................................................................................... 6 
2.1.1 Fröjel ................................................................................................................................. 6 
2.1.2 Visby .................................................................................................................................... 7 
2.1.3 Häffinds............................................................................................................................. 8 
2.1.4 Sigtuna ............................................................................................................................... 9 
2.1.5 Löddeköpinge ................................................................................................................ 10 

2.2 HANDEL OCH KONTAKTNÄT ...................................................................................................... 11 
2.2.1 Gotland .......................................................................................................................... 11 
2.2.2 Sigtuna ............................................................................................................................ 11 

2.3 ÄLG OCH KRONHJORT ............................................................................................................... 12 
2.3.1 Arkeologiska fynd av älg och hjort på Gotland ............................................. 12 
2.3.2 Älg (Alces alces) ......................................................................................................... 12 
2.3.3 Kronhjort (Cervus elaphus) ................................................................................... 13 

2.3 HORN- OCH BENHANTVERK ....................................................................................................... 14 

3. STABILA ISOTOPER ................................................................................................................... 15 
3.1 INLEDNING ................................................................................................................................. 15 
3.1.1 Kollagen ........................................................................................................................ 15 

3.2 STABILA KOLISOTOPER ............................................................................................................ 16 
3.3 STABILA SVAVELISOTOPER ....................................................................................................... 17 
3.4 STABILA KVÄVEISOTOPER ......................................................................................................... 18 
3.5 KOLLAGENEXTRAKTION OCH MASSPEKTROMETRI ................................................................... 19 
3.5.1 Kollagenextraktion ................................................................................................... 19 
3 5.2 Masspektrometri ......................................................................................................... 20 
3.5.3 Okulär besiktning ....................................................................................................... 20 

3.6 PROBLEMATISERING ................................................................................................................. 21 

4. RESULTAT .................................................................................................................................... 22 
4.1 SVAVELKVALITET ....................................................................................................................... 22 
4.2 ISOTOPANALYSERNA ................................................................................................................. 22 

5 DISKUSSION OCH TOLKNING ................................................................................................. 27 
5.1 KOL/KVÄVE .............................................................................................................................. 27 
5. 2. DISKUSSION OM SVAVELKVALITET .......................................................................................... 29 
5. 3 DELTA34S DISKUSSION OM GEOLOGISK PROVENIENS ............................................................ 30 
5. 4 BEN- OCH HORNHANTVERK SAMT MATERIALINFÖRSKAFFANDET ............................................ 37 
5.5 HANDEL- OCH KONTAKTVÄGAR ................................................................................................. 39 
5.6 FELKÄLLOR ............................................................................................................................... 40 

6 SLUTSATS ..................................................................................................................................... 40 
6.1 DELTA15N / DELTA13C-ANALYSERNA ..................................................................................... 40 
6.2 SVAVELKVALITETEN .................................................................................................................. 41 
6.3 DELTA34S-ANALYSERNA ........................................................................................................... 41 
6.4 HANDEL OCH KONTAKTER ........................................................................................................ 42 

7. SAMMANFATTNING ................................................................................................................... 43 

8. SUMMARY ..................................................................................................................................... 45 

9. REFERENSER .............................................................................................................................. 47 



 

 



3 

 

1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Vikingatiden är i mina ögon en av de allra mest intressanta perioderna i Nordisk historia. En 
era där vi kan dokumentera såväl nära som långväga kontakter. Det är även under den här 
perioden som ett nytt sätt att förhålla sig till världen gör sig påmind genom kristendomen. 
Under den här tidsperioden bedrevs intensiv handel med vida kontakter, vilket vi kan se i alla 
de fynd som framkommit ur jorden runt om i Norden.  

En föremålskategori som alltid verkar närvarande är horn, hornspill, kammar och andra 
föremål av horn och ben. Här tar uppsatsen sin början med de hornföremål och restprodukter 
som uppdagats vid bland annat utgrävningar, vilket visar på att hantverk bedrivits för att 
bearbeta horn till önskade produkter. Den här studien görs för att fastslå proveniensen för 
vikingatida benhorn-material. Materialet kommer från Fröjel, Visby och Häffinds på Gotland, 
samt Löddeköpinge i Skåne och Sigtuna i Uppland. Proveniensenstudien görs genom att 
analysera de stabila isotoperna för svavel, kol och kväve. För att analysera materialet kommer 
kollagen att extraheras från hornmaterialet. Anledningen till proveniensstudien är att det 
aldrig funnits några livskraftiga populationer av storvilt på Gotland, därför är material av detta 
slag från ön speciellt lämpat för proveniensstudier då vi kan utesluta att materialet härstammar 
från Gotland och att det således är importerat. Proveniensstudien utförs för att påvisa kontakt 
och handelsvägar för de gotländska lokalerna och då i synnerhet Fröjel som var en betydande 
handelsplats under vikingatiden. Handeln under vikingatiden blomstrade på Gotland, vilket 
över hela ön kan ses i form av nedgrävda silverskatter, där bland annat mängder med arabiska 
silvermynt vittnar om en långväga och intensiv handel i österled. Att söka proveniensen i det 
importerade hornmaterialet är ytterligare ett steg mot en bättre förståelse av vad som 
försiggick på Gotland under den handelsintensiva vikingatiden.  

Hornmaterial från det vikingatida Sigtuna har i den här studien använts för att undersöka om 
det förekommer skillnader i det Gotländska materialet, med Fröjel i spetsen, jämfört med horn 
från svenska fastlandet. Sigtuna är valt för det rika fyndmaterialet från vikingatid och för att 
det är en betydande stad med kungligt huvudsäte under sen vikingatid. Handeln i Sigtuna 
under den här tidsperioden är väldokumenterad och omfattande när det gäller alla slags 
föremål och där även horn kan införskaffats via handeln. Detta gör det intressant att jämföra 
och se kontaktnäten för dessa platser under vikingatiden. Isotopanalyserna kan visa om de har 
handlat med horn från samma ursprungsområden och möjligen sinsemellan om isotopvärdena 
för Gotland och Sigtuna överensstämmer med varandra. Sammanlagt genomfördes 70 
kollagenextraktioner. 23 av dessa var komplement till första extraktionsrundan då 
kollagenhalten var för låg. Sammantaget genomfördes masspektrometeranalys på 42 av de 70 
proverna. De fördelades enligt följande: Fröjel - 14, Visby, - 4, Häffinds - 4, Sigtuna - 19 och 
Löddeköpinge - 4. 

Analyser av stabila svavelisotoper är relativt ovanligt inom arkeologin och några 
svavelstudier på horn från älg och hjort har efter efterforskningar inte kunnat finna. Det 
förekommer svavelstudier av framför allt hjort där man undersökt ben men inte horn (Stevens 
m.fl., 2006). Däremot lyser älgen med några få undantag helt med sin frånvaro i fråga om 
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svavelstudier. Därför blir den här svavelisotopsstudien en pilotstudie för att se hornmaterialets 
lämplighet och eventuella skillnader jämfört med ben. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att utröna proveniensen för hornmaterial funnet vid utgrävningar i 
Sigtuna, Löddeköpinge och på Gotland (Fröjel, Visby och Häffinds). Materialet från 
Löddeköpinge kommer att användas som referensmaterial till det övriga. För att göra detta 
analyseras horn som användes vid tillverkning av bland annat kammar. Det är främst 
hantverksspillet från tillverkningsprocessen av kammar eller andra hornprodukter som 
kommer att analyseras men även fragment av kammar. Isotopanalyserna kommer att 
genomföras på de stabila isotoperna svavel, kol och kväve, där proveniensen för 
hornmaterialet undersöks genom analyser av svavelisotoperna. Kol- och kväveisotoperna 
analyseras för att stödja kvalitén för svavelanalyserna. Proveniensbestämningen av det 
gotländska hornmaterialet genomfördes för att försöka avgöra upptagningsområdena för 
materialet. Anledningen är att det aldrig funnits någon livskraftig population av älg och 
kronhjort på Gotland under vikingatiden. Proveniensbestämningen görs för att se handels- och 
kontaktnät för Gotland gällande hornmaterial. I det syftet kommer en jämförelse med 
upphittade föremål av andra kategorier från Gotland göras för att se likheter med 
upptagningsområdena för hornmaterialet och de föremålsfynd som gjorts. Även kontaktnätet 
för Sigtuna och Gotland kommer undersökas och jämföras. 

När det gäller materialet från Sigtuna så kommer en inbördes jämförelse inom 
Sigtunapopulationen att genomföras för att avgöra likheter eller olikheter i svavelvärdena för 
två faser Humlegårdsgrävningen 2006. Syftet är att se om det inträffat en förändring under 
dessa faser i införskaffandet av hornmaterial, om det inträffat en övergång från lokalt till 
ickelokalt hornmaterial i import till hornhantverket. Syftet är även att jämföra det gotländska 
materialet med det från Sigtuna för att se om det föreligger några skillnader i svavelvärdena 
för de olika platserna. En närmare studie kommer även att genomföras i avseende att se 
eventuella inbördes skillnader för de olika populationerna.  

Att försöka se kvalitativa skillnader i hornmaterialet för svavlet är en del av studiens syfte. 
Detta för att se om det föreligger skillnader i kvalitén för svavlet i horn jämfört med horn. 

Syftet med studien är även att okulärt besikta materialet för arr artbestämma det och att se 
eventuella skillnader i proveniensen för de olika arterna. Materialet i denna studie kan dock på 
förhand med stor säkerhet antas härröra från älg och kronhjort.  

 

 



5 

 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer behandlas i uppsatsen är: 

• Vad kan materialet som påträffats vid lokalerna i Sigtuna, Löddeköpinge och på 
Gotland berätta om hornens proveniens? Finns det skillnader i spridningen för 
isotopvärdena för Gotland, Sigtuna och mellan olika arter? Finns det inbördes 
skillnader i daterat material för de olika lokalerna?  

 
• Förekommer det kvalitativa skillnader för svavel i extraherat material från ben 

jämfört med material från horn när det gäller bevaringsgraden? Om så är fallet 
vilka är skillnaderna?  

 

• Hur ser kontaktnät och handelsvägarna ut avseende horn för de gotländska 
lokalerna och då i synnerhet Fröjel? Har Sigtuna och de gotländska lokalerna haft 
handelskontakt med varandra och går det att se i analyserna av hornmaterialet?  

 

1.4 Avgränsning  

Avgränsningen är geografiskt definierad till östra och södra Sverige i och med att materialet 
härrör från Fröjel, Visby och Häffinds på Gotland, samt Sigtuna i Uppland och Löddeköpinge 
i Skåne. Materialet är avgränsat till horn och då främst hornspill och råvara från tillverkning 
av hornprodukter. En avgränsning efter djurart kommer att göras okulärt vid besiktning av 
hornmaterialet. Studien begränsas till och omfattar vikingatida hornmaterial. Vikingatiden 
definieras som perioden 800–1100-talet e-Kr. (Thunmark-Nylén, 1990:110).  

 

1.5 Materialet 

Materialet kommer från vikingatida lokaler på Gotland, från Sigtuna och från Löddeköpinge. 
Sigtunamaterialet hämtades från Humlegårdsutgrävningen 2006. Nitton prover togs från 
områden tolkade som hus och tomter, (Wikström, 2008: 245ff) och från olika områden och 
lager inom utgrävningen, för att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att alla bitar 
kommer från olika individer för att utesluta eventuella dubbletter av samma individ. Inom 
detta urval ingick dessutom ett urval av material som ansågs vara bäst bevarat ur 
kollagensynpunkt.  

Materialet från Löddeköpinge omfattande fyra objekt och är beställt. Inget personligt urval 
har skett. Urvalsprocessen har hanterats av personal från Lunds universitets historiska 
museum med utgångspunkt från skriftliga direktiv. Löddeköpingematerialet blev litet 
beroende på tidsbrist. För Gotlandsmaterialet så har ett primärt urval genomförts av en av 
handledarna. Därefter genomfördes ett mer ingående urval där de mest lämpande objekten 
beroende på storlek och bevarandehetsgrad valdes. För Fröjel utvaldes 13 objekt, samt för 
Häffinds och Visby undersöktes hela det tilldelade materialet. 
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Materialet består av benhorn av älg och kronhjort från hantverkstillverkning, där råvaran, 
hornet, och spillet från hantverkstillverkning analyseras. Även slutprodukter i form av 
kamfragment kommer analyserats. Materialet kommer att genomgå en okulär besiktning för 
artbestämning.  

  

1.6 Metod 

De metoder som kommer användas för att proveniensbestämma hornmaterialet är 
isotopanalyser av kol (δ13C), kväve (δ15N) och svavel (δ34S). Utgångspunkten är 
svavelisotoper då dessa ger information om lokala geografiska förhållanden och gör det till ett 
verktyg för att proveniensbestämma bland annat terrestra djur som i det här fallet är älg och 
hjort. Analys av kol- och kväveisotoperna kommer användas som ett komplement till 
svavelanalyserna. 100 mg hornpulver kommer att utvinnas för vidare extraktion av kollagenet 
eftersom det är där isotoperna finns.  

Mikroskopering av hornbitarna för att urskilja det två arterna åt kommer att genomföras. 
Detta görs genom att studera hornstrukturerna hos de båda horndjuren för att avgöra vilket 
material som tillhör älg respektive hjort. 

 

2. Material och lokalbeskrivning 

2.1 Lokalbeskrivning 

2.1.1 Fröjel 

Fröjel, beläget cirka 35 km söder om Visby, var en betydande hamn-, hantverks- och 
handelsplats mellan 600-talet och 700-talet, fram till 1100-talet. Under vikingatiden nådde 
den sin höjdpunkt och blev en viktig centralplats för bygden. Dess betydelse kan ses i en 
permanent bebyggelse med flera gårdar och en kyrka. Kyrkan anlades dessutom direkt vid 
havet, något som bara förekommer på ett fåtal platser på Gotland, såsom Visby och 
Västergarn (Carlsson, 1999). Arkeologiska undersökningar på platsen förekom bland annat 
under åren 1987 till 2005. De fynd som gjorts tyder på att järn, brons, horn, ben och glaspärlor 
producerats i större mängd. Fynd av vikter och vågar är viktiga bevis på att handel bedrivits i 
Fröjel (Ibid., 1999).  

Materialet till den här studien består av 14 hornobjekt och kommer från grävningarna vid 
fastigheterna Bottarve 1:17 och Nymans 1:11 i Fröjel socken. Det väsentliga materialet för 
denna isotopanalys är hantverksspill eller avfallet från hornhantverket funnet vid dessa 
grävningar. Grävningarna är genomförda 2003 och 2005. 

Rapporten för 2003 års grävning finns än så länge som konceptrapport medan det för 2005 års 
grävning enligt Ny Björn. Gustafsson (personlig kontakt 2012-02-24) ännu inte färdigställts 
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någon rapport. Någon exakt datering av materialet är inte gjord och en inbördes jämförelse 
över tid av materialet är inte genomförbart. Däremot är urvalet gjort så att materialet med stor 
säkerhet härstammar från olika individer när det gäller båda grävningarna. Från 2003 års 
grävning kommer materialet från en fyndpost 36394 (1), och ett hornobjekt från fyndposten 
valdes ut för vidare analys. Materialet från 2005 års grävning var fördelat på flera fyndposter 
där fyndposterna 34673 (3st), 34674 (6st) och 34675 (2st), innehöll varierande mängd horn- 
och hantverksspill. Fyndposterna 34685 och 34693 innehöll ett hornobjekt vardera. Det går 
inte att säkerställa att de 14 utvalda hornobjekten kommer från olika individer i och med att 
posterna innehöll flera hornobjekt. Ovan kan vi inom parenteserna för posterna se hur stort 
materialet från de olika posterna blev efter urvalet. Materialet från 2005 års grävning är 
hämtat från olika lager och rutor från grävningen, utom fyndnummer 34673 och 34674 vilka 
kommer från samma lager och har samma koordinater. Detta gör att det även råder en 
kontextuell osäkerhet kring provernas individbestämning.  

2.1.2 Visby 

Visby har anor långt tillbaka i tiden och den äldsta bebyggelsen kan dateras till vikingatid. 
Gravar och gravkontext kan kopplas till aktivitet på platsen från 600-talets andra hälft (Zerpe 
1990:52; Engström 1988:8). Verksamheten kom att utvecklas under vendeltid och datering av 
keramik gör att vi kan belägga en regelrätt första bosättning till 1000-talets mitt (Zerpe 
2007:115). Ekonomiska och politiska skäl gjorde att hamn- och handelsplatsen (som kom att 
bli Visby) utvecklades, och från 1100-talet fanns här en större population av invandrade tyska 
köpmän. Det var handeln med Baltikum som gjorde Visby attraktivt och staden växte i storlek 
tack vare det. Staden utvecklades till att bli ett viktigt nav för handeln i Östersjön. Efter att 
ringmuren påbörjats utbröt krig mellan staden och landet. Visby blev senare en del av 
handelsförbundet Hansan. Staden togs över av danskarna 1361 och handeln försämrades tills 
tyska orden tog över en kort period i skiftet mellan 1300-talet och 1400-talet (Engström, 
1988:9ff). 

När det gäller horn- och benhantverk har det i Visby innerstad, fram till år 1991, påträffats på 
ett 20- tal platser. Det finns belägg för verkstäder vid 6 av de 20 lokalerna, t.ex. vid Stora 
torget (Zerpe 1991:48). 

Visbymaterialet till denna studie är hämtat från Stora Torget (tab 2) och är daterat till 1100-
talets andra hälft. Här tillverkades främst både horn- och benkammar, och även kamfodral 
som är tidstypiskt för 1100-tal. Vid 1200-talet förändrades kamtillverkningen och kammarnas 
beståndsdelar togs främst från rörben istället för från horn som med tiden verkar ha blivit allt 
mer svårtillgängligt (Zerpe1991:48f). Tillverkningen av hornkammar kan under perioden ha 
varit omfattande då mellan tio- och tjugotusen kammar kan ha tillverkats under en generation 
(Zerpe 1989:105). 

Materialet till den här studien består av fyra hornbitar och kommer från Stora Torget. Det är 
betecknat som lösfynd och inte knutet till någon kontext. Någon rapportering ska enligt N-B 
Gustafsson (muntligt meddelande 2012-03-09) inte finnas. Enligt N-B Gustafsson är det 
troligt att materialet är från 1200-talet.  
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2.1.3 Häffinds 

Boplatsen i Häffinds undersöktes i samarbete mellan folkhögskolan i Hemse på Gotland och 
Stockholms universitet åren 1983 till 1985. Lokalen är idag belägen i anslutning till vad som 
anses vara den dåvarande vikingatida strandlinjen, 2.5m över dagens havsnivå. Boplatsen är 
belägen i Burs socken på sydöstra sidan av Gotland. I nära anslutning till lokalen finns 
resterna av en hamn samt ett båthus som daterats till vikingatid. De fynd som framkom under 
grävåren gjorde att lokalen kunde dateras till vikingatid. En 14C datering genomfördes vilket 
gav ett tidsspann från 1170 BP till 1030 BP, dvs. från cirka 980 till 1120 e. Kr. Funna 
silvermynt gav dateringar på 844-845 e. Kr och 1075-1091 e. Kr. Likaså kunde keramik 
dateras till vikingatid. Slutsatsen från de fynd, vilka uppdagades under grävningen, var att 
lokalen en gång var ett center för skeppsbyggnad, handel och hantverk. Fynden av arabiska 
silvermynt, flera vågar och större kvantitet av båtnitar, silverslagg, järnslagg och hornspill 
tyder på det (Burenhult 2002:243).  

Materialet från Häffinds består av fyra objekt. Det troliga är att det rör sig om hornspill efter 
hantverket. Tyvärr gick det inte att identifiera dessa fynd utifrån fyndlista då 
fyndregistreringen är något oklar. De härrör från anläggning D med fyndnummer 112, vilket 
dock inte finns nedtecknat i någon dokumentation. 

Tabell 1. Tabellen nedan visar labnummer, lokal, socken, inventeringsnummer och antal objekt för varje 
inventeringsnummer för det utvalda materialet till den här studien. 

Lab nr Lokal Socken, landskap (land) Inv. nr Antal 
FRO 01 Bottarve 1:17 Fröjel sn, Gotland 36394 1 

FRO 02 FRO 03 Nymans 1:11 Fröjel sn, Gotland 34675 2 

FRO 04 FRO 05 FRO 06 Bottarve 1:17 Fröjel sn, Gotland 34673 3 

FRO 07 Bottarve 1:17 Fröjel sn, Gotland 34693 1 

FRO 08 Bottarve 1:17 Fröjel sn, Gotland 34685 1 

FRO 09 FRO 10 FRO 11                      
FRO 12  FRO 14 FRO 15 Bottarve 1:17 Fröjel sn, Gotland 34674 6 

VIS 01 VIS 02 VIS 03                           
VIS 04 VIS 05  Stora Torget Visby Visby sn, Gotland  5 

HAF 01 HAF 02  Häffinds Anl D Burs sn, Gotland 112 4 

SIG 01 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 10001 1 

SIG 02 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 8004 1 

SIG 03 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 8584 1 

SIG 04 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 10279 1 

SIG 05 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 7748 1 

SIG 06 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 7896 1 

SIG 07 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 9088 1 

SIG 08 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 4865 1 

SIG 09 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 4628 1 

SIG 10 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 10392 1 

SIG 11 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 5815 1 

SIG 12 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 10274 1 

SIG 13 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 4508 1 
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SIG 14 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 3998 1 

SIG 15 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 2310 1 

SIG 16 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 6297 1 

SIG 17 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 10061 1 

SIG 18 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 10087 1 

SIG 19 Humlegården Sigtuna sn, Uppland 10159 1 

VIK 01 Vikhögsvägen 585 anl 8/bB Löddeköpinge sn, Skåne 80246 1 

VIK 02 Vikhögsvägen 585 anl 
11/bB L/66 

Löddeköpinge sn, Skåne 80246 1 

VIK 03 Vikhögsvägen 584 anl 21B 
L/66 

Löddeköpinge sn, Skåne 80246 1 

VIK 04 Vikhögsvägen 585 Löddeköpinge sn, Skåne 80246 1 

 

2.1.4 Sigtuna 

Sigtuna stad tog sin början vid grundandet under sent 900-tal (Ros 2009:215; Wikström 
2008:9). Staden var högsäte för kungen, och makten var knuten dit. De anlagda stadsgårdarna 
ger uttryck för en centralisering av makten då det anses vara storbönder i Mälarregionen som 
haft gårdar i staden och således varit knutna till kungen (Tesch 2007). Ros menar å andra 
sidan att Sigtuna anlades för att föra samman Upplands folkland till ett distrikt (Ros 
2009:216). Det går ändå att se att Sigtuna varit betydelsefullt genom myntprägling med 
kungens sigill på (Tesch 1990:14; Ros 2009:215). Sigtuna upplevde en intensiv period från 
grundandet och 300 år framåt.  

Sigtuna har varit föremål för flera stora utgrävningar, några av dessa är: Trädgårdsmästaren 9-
10, (1988-1990), Urmakaren 1, (1990), Professorn 1, (1999-2000) och Humlegårdsgrävningen 
2006. Vid Humlegårdsundersökningen 2006 påträffades minst 30 huslämningar på 6 
stadsgårdar, en stenlagd processionsväg, två andra vägar och 200 gravar från en kyrkogård. 
Bebygelsedateringen visade på sent 900-tal till tidigt 1100-tal. Den dateringsmetod som 
användes vid Humlegårdsgrävningen gjordes bland annat utifrån fynd och 14C- dateringar. 
Därefter gjordes en indelning i faser där fas 1a representerar Sigtunas äldsta del och fas 4 
representerar Sigtunas tidigaste period från 1300-tal och fram till 1900-talet. Materialet i den 
här studien är hämtade från fas 1a till fas 3 och representerar tidsperioden från 970/980- 1300. 
Andelen hornspill under fas 1b och huvudfas 2 varierade från hus till hus men ett småskaligt 
hornhantverk har ägt rum i byggnaderna (Wikström 2008:9ff). 1988-1990 års undersökningar 
i kvarteret Trädgårdsmästaren tyder på att kamtillverkningen bedrevs av professionella 
hantverkare (Ros 1990:86).  

Materialet till studien består av 19 objekt hämtat från Humlegårdsgrävningen 2006. 
Hornobjekten är utvalda med tanke på fas, tomt och husindelningen från 
Humlegårdsgrävningen. Detta för att få ett så stort urval som möjligt över tid och för att 
minimera eventuella felkällor som kan uppstå ifall delar av materialet skulle härröra från 
samma individ. Hornspillet är även här mindre i de äldre faserna och spillet ökar sedan under 
1000-talet när specialiserade kammakerier uppstod. Förändringen i hornhantverket påminner 
om den för Lund (Ros 1990:86).  
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2.1.5 Löddeköpinge 

Löddeköpinge är ett boplatsområde med ett flertal bosättningar i närheten av Lund. 
Löddeköpinge genomgick intensiv, föränderlig aktivitet över ett större område. Aktiviteten 
pågick från järnålder fram till medeltid och inga större kvantiteter av handels- eller 
produktionsrelaterade fynd har hittats inom aktivitetsytan, dock har slavisk keramik påträffats. 
Den handel som troligen ägt rum är av bruksvaror-, skog- och jordbruksprodukter. Platsen ska 
ha varit av central betydelse för Västra Skånes elit vid färder västerut. I mitten av 900-talet 
expanderar området betydligt och betydelsen ökar i och med att en ringborg i området 
genomgår uppgraderingar och exklusiva smycken börjar tillverkas. Under 1000-talet börjar 
man även prägla mynt vilket är ett tecken på kungligt inflytande. Dessutom gjordes fyndet av 
en betydande hamn för större skepp. Även kyrkans intresse för området ökade (Svanberg & 
Söderberg 200:310f).  

Materialet för denna studie är hämtat från en vikingatida boplats inom 
Löddeköpingekomplexet. Det består av fyra objekt. Platsen har enligt Johan Callmer kunnat 
dateras till cirka år 700-900. Ytan har begränsats till cirka två hektar med hjälp av 
fosfatkartering (Callmer 1986: 189, Svanberg & Söderberg 2000: 330).  

 

Figur 1. Bilden visar platsernas geografiska läge på Lantmäteriets översiktskarta. © Lantmäteriet 
Medgivande i2012/0021. 
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2.2 Handel och kontaktnät 

Här följer en kort genomgång av tidigare forskning om handel och kontaktnät under 
vikingatiden med en betoning på föremålsfynd. En fördjupning skulle falla utanför ramverket 
för uppsatsskrivande då endast handeln skulle bli en avhandling i sig.  

2.2.1 Gotland 

När det gäller Gotland är de vikingatida silverskatter som påträffats överallt på ön kanske det 
bästa exemplet på de långväga kontakterna gutarna hade under vikingatiden. Mynten från 
silverskatterna kan dateras till mellan år 800 och 1140. De representerar platser allt från 
England och Tyskland till Arabvärlden, och även Sigtunamynt har hittats (Östergren 
1983:34). Andra myntslag har påträffats som Romerska mynt (Östergren 1989:247) och 
Bysantinska mynt (Westholm 2008:133). 

Andra fynd visar bland annat på finska och baltiska kontakter med Gotland. Man har bland 
annat funnit finska vapenfynd (Lehtosalo-Hilander 1983:288f) och dräktspännen i gravar 
(Westholm 2008:118). Även karakteristiska baltiska bronsföremål som spännen, dräktnålar 
och bälten har påträffat, i bland annat gravar, (Thunmark-Nylén 1983:306; Westholm 
2008:109f).  

En proveniensanalys av pärlor från Fröjel visar på kontakter med Orienten, Baltikum, 
Västeuropa och Skandinavien (Crona 1998:25). Beslag funna vid undersökningar i Fröjel 
tyder även de på ostbaltiska och ryska kontakter (Ericsson 2001:20). Silvermyntsfynd från 
hamnplatsen i Fröjel visar på handel med Nordtyskland. De undersökta Fröjelmynten är tyska 
och engelska (Rehnberg 2005:25f).  

En annan metod för att spåra handel och kontaktnät är att studera keramik. Från vikingatid 
och medeltid är det Östersjökeramik som är intressant. Fynd från Visby visar på 
Östersjökeramik daterat till mellan 1000-talet och 1100-talet (Zerpe 2010:20). 
Östersjökeramik, även kallat svartgods, har påträffats i hela Södra Sverige och kan dateras till 
tidigast 1000-talet. Det förekommer både inhemskt och importerat gods från nordvästra 
Europa. Tillverkningen av svartgods upphörde i stort sett i slutet av 1200-talet (Wahlöö 
1976:VIf; Stilborg m.fl:2002:129ff) 

2.2.2 Sigtuna 

Handel och kommunikation var utbredd i Sigtuna. Under år 970-1200 utvecklades handeln 
från gåvo- och byteshandeln till tillverkning och försäljning. Mängder av fynd vittnar om en 
intensiv handel, bland annat österut, som man bland annat ser genom fynd av amforor från 
svarta havet (Roslund, 1990:53f; 1996:27f). Fyndet av ett båtvrak, liksom slavisktillverkade 
ringar av glas och keramik kan indikera på kontakter med slaviska stammar i det som idag är 
Tyskland och Polen.  

Ett mer exotiskt fynd är de påträffade elfenbenskammar vilka kan härröra från Bysans 
(Roslund 1990:53f). Fynd av glasbägare och föremål tillverkade i Bysans och Venedig finns 
det även exempel på (Henricson: 1996:29f). Gällande keramiken fanns det endast 
Östersjökeramik i Sigtuna till mitten av 1100-talet då keramik från Tyskland, Frankrike, 
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Holland och Danmark dyker upp Sigtuna (Larsson 1990:62f). En tidigare, senvikingatida, 
grov och enklare keramik (benämnt som typ A) påträffades också vid humlegårdsgrävningen 
(Wikström 2008:136).  

Mynten är ett inslag som tyder på handel och kontakter men det är även en maktsymbol. I 
Sigtuna har mynt från England, Tyskland och arabvärlden påträffats. I slutet av 900-talet 
börjar man prägla egna mynt i Sigtuna (Svensson 1990:67f).  

Mats Roslund menar att bevisen på västliga kontakter är fynden av Iriska och Anglo-saxiska 
smycken, vilket kan tyda på att innevånare från nuvarande Storbritannien en gång varit 
bosatta i Sigtuna (Roslund 2010:48f).  

Detta är som sagt bara några få exempel på föremål och fyndkategorier, vilka införskaffades 
via vikingatidens kontaktnät. Det finns betydligt fler exempel men belyses inte av 
utrymmesskäl  

 

2.3 Älg och kronhjort 

2.3.1 Arkeologiska fynd av älg och hjort på Gotland  

Det har gjorts benfynd av cervider, dvs. hjortdjur, på Gotland som tyder på att en population 
har funnits på ön under stenåldern. Fynden består av horn, tänder och ben. Ett osäkert fynd av 
ben förmodligen tillhörande rådjur (Munthe & Hansson 1930, ff. 269-270), samt bl.a. ett 
nästintill komplett älgskelett hittades i Mellings myr i Eksta socken 1923 (Nihlén 1927:203). 
Det förekommer dock inga större kvantiteter av älgfynd så det råder en viss osäkerhet om det 
rör sig om en livskraftig population eller om det i själva verket är lösdrivare som på ett eller 
annat sätt hamnat på Gotland. Möjligtvis kan det även röra sig om kadaver som flutit i land. 
Lindquist och Possnert tar det för troligt att det kan röra sig om djur som transporterats över 
havet för jakt (Burenhult red 1997:69). Enligt R. Liljegren kan älg ha funnits på Gotland från 
Litorinatid fram till bronsålder (Muntligt meddelande 2012-04-08).  

Den kronologiska fyndfördelningen är enligt Nils Noréhn ojämn, där stenåldersfynd är mer 
representerat än brons- och järnåldersfynd. Noréhn hävdar även att kronhjorten så småningom 
dött ut. Det är dock inte klarlagt när detta skulle ha skett (Noréhn 1984:43f). Det skulle ha 
rörts sig om en kvantitativt liten population av kronhjort.  

Kronhjortshorn som hittats från övergången mellan vikingatid/medeltid, i 1100-1200-tals 
lager från Visby, anses ha importerats och härstammar troligen från Tyskland (Nihlén 
1925:123). John Nihlén anser även att en förmodad älgpopulation dött ut av inavel (Nihlén 
1925:124; Noréhn 1984:44f). 

2.3.2 Älg (Alces alces) 

Älgen invandrade till Sverige för över 9000 år sedan och spred sig till norra Sverige (Ekman 
1993:9). Den föredrar ett våtmarkshabitat i skogsmiljö med myrar och kärr (Dahlbeck, 
1984:141; Bauer & Nygrén 1999:394). Under sommaren är dieten mångfasetterad med såväl 
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insjöväxter som näckros och svalting till rallarros, kruståtel, skott av sälg, asp och björk. 
Under vinterhalvåret består födan av tallskott, björk, och enris (Dahlbeck, 1984:141f; Bauer 
& Nygrén 1999:394; Hammarström 2004:8). Älgen är även känd för att äta äpplen och grödor 
odlade av människan, såsom havre (Hammarström 2004:8). 

Detta är av betydelse vid analysen av isotoperna eftersom älgens diet inte enbart är inriktad på 
terrestrisk föda. Älgens födointag påverkas inte nämnvärt negativt under vintern utan det är 
under sommaren som proteinintaget i form av björk är positivt avvikande. Det är främst en 
gynnande väderlek och proteinhalten i björk som är de påverkande faktorerna (Sand, 
1996:53ff).  

Studier gjorda vid Grimsö forskningsstation i centrala Sverige visar på att älgtjurar rör sig 
över större områden än älgkor, sett till alla årstider. Äldre tjurar rörde sig över större områden 
än yngre tjurar. Det är inga stora skillnader mellan vinter och sommar i mobiliteten, något 
mindre mobilitet under sommaren, däremot så var mobiliteten större under hösten för 
älgtjurarna (Cederlund & Sand 1994). Medelvärdet i mobilitet för en undersökt tjurpopulation 
i Dalarna hamnade på 13,3 km2 under vintern (Sweanor & Sandgren 1989).  

Tjurarna utvecklar sina horn vid 1-2 års ålder. och med åldern växer sig hornkronan större 
(Dahlbeck, 1984:141f). Hornstorleken beror på födan, där rikligt med föda gynnar tillväxten. 
Fosfor, protein och kalcium är de ämnen som påverkar horntillväxten. Hornen byts ut årligen 
då de vanligen fälls under vintern, januari- februari. Hornen kan även fällas redan i november 
eller så sent som i april. Det är från rosenstocken hornen utvecklas. De börjar växa redan 
under våren och är färdigutvecklade i augusti. Två horntyper existerar: Cervida horn 
(stånghorn) och Palmata horn (skovelhorn). Skovelhornen är vanligast i Norrland. 
Jämtländska älgar avviker i antal stora horn per capita. (Stålfelt 1993:37f) 

2.3.3 Kronhjort (Cervus elaphus)  

Kronhjorten invandrade till Sverige efter istiden och har i förhistorisk tid sin maximala 
utbredning till Dalsland, Östra och Västra Götaland. I historisk tid har den utplanterats i fler 
landskap. Gotland har däremot aldrig haft en livskraftig population i förhistorisk tid (Lavsund 
1975: 3,14).  

Utseendemässigt skiljer sig kronhjortens horn från älgens då hornen är rikt förgrenade. 
Hornen börjar växa redan under första levnadsåret för hanarna och fortsätter så i olika stadier 
livet ut. Under andra levnadsåret har hjorten utvecklat ett par enklare horn. Dessa blir grövre 
och mer utvecklade med åren. Hornen fälls under perioden februari-mars. I juli är kronan åter 
utvuxen (Dahl 1989:18ff, Dahlbeck 1984:149) och under juli når horntillväxten även sin 
kulm. Det är då behovet av kalcium är som störst (Hall 2005:21). Kronhjorten föredrar ett 
habitat i berg eller lövskog där livsmiljön inte är för torr. Kronhjortens kosthållning varierar 
under vintern då den äter det mesta som bark, ljung, skott m.m. Under våren livnär den sig på 
skott, knoppar, gräs och även grönsaker. (Dahlbeck 1984:149f). Kronhjortens intag av föda 
påverkas litet under vinterförhållanden (Sand 1996:175). Under parningsperioden äter hanen 
sällan (Sand 1996:175).  

En polsk studie av mobilitet för kronhjorten visar på att den under sommaren rör sig på en yta 
av 23,0 km2 +/- 3.6 km2, där mobiliteten minskar betydligt under hösten och vintern till 11.6 
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km2 +/- 1.2 km2. Honorna hade lägre mobilitet än hannarna (Kalmer m.fl. 2008). En större 
svensk studie över lång tid på hjorthanar med utgångspunkt från där de befann sig vid 
brunsten, visar på att bockarna rörde sig i snitt 13,9 km från där de observerades vid brunsten 
men att betydligt länge distanser kunde förekomma. Studien kunde inte se skillnader i 
sommar eller vinteruppehälle, något som annars skiljer sig då hjortar föredrar låglänt terräng 
på vintern och höglänt terräng under sommaren (Jarnemo 2007). 

 

2.3 Horn- och benhantverk 

Horn- och benhantverk var vanligt under historisk och förhistorisk tid. Föremålsfynd tyder på 
att det fanns en mängd olika användningsområden, allt från kammar till nålar, knappar, 
tärningar och spelpjäser. Kammar tillverkas av rörben och horn (Zerpe 1991:48ff).  

Kammar tillverkas på två olika sätt, i flera delar eller i ett enda stycke. Kammar finns i flera 
olika variationer, sammansatt enkelkam, hel dubbelkam eller sammansatt dubbelkam (Ros 
1990: 81;Thunmark-Nylén 1991:11; Zerpe 1991:49). De sammansatta kammarna bestod av 
tandskivor och tandskenor hopfogade av metallnitar. Vid tillverkning av kammar så användes 
bland annat horn av älg. Materialet är lättbearbetat men bräckligt. En orsak till att 
hornkammar användes kan vara att de var behagligare att kamma sig med än träkammar som 
är stum och vass. Kammarnas användes till att ta bort ohyra, reda ut trassligt hår och att putsa 
skägget men den kan även haft symboliskt och rituellt värde (Brynja 1998:12ff). Under 1200 
och 1300-talen gick hornhantverkarna allt mer över till ben. Detta berodde på att älg och 
kronhjortspopulationerna minskade, vilket kan ses i dokument om restriktioner i 
storviltsjakten, (Zerpe 1991:48ff). Hornråvaran av kronhjort kan enligt Leif Zerpe härstamma 
från bland annat baltiska kontakter eftersom gravfynd och kronhjortens utbredning pekar på 
det. Men även tyska köpmän ansågs ha importerat kronhjortshorn (Zerpe 1991:52). 

Produktionen av horn och benhantverk har av Axel Christophersen föreslagits följa ett visst 
mönster i urbana miljöer, vilket han kunde påvisa i studien över horn- och benhantverk i det 
medeltida Lund. Första fasen var i stadens etablering och där var hantverket knutet till 
hushållsproduktion. Under fas två var det hantverkare som reste runt i städerna. Det kan vi se 
på bland annat mångfalden i fyndmaterialet och i spridningen av avfallsgropar till olika 
områden. I fas tre har hantverksproduktionen förflyttats till en permanent verkstad med en 
specialiserad produktion till fåtal varor och färre, men större, avfallsgropar (Christophersen 
1980).  

I den här studien är horn av älg och kronhjort av central betydelse. Älgen och kronhjortens 
horn består av ben och kallas benhorn. Benhorn består av samma material som skelettet vilket 
gör det lämpligt för kollagenextraktion (Ambrosiani 1981:103; MacGregor 1985:9f ), då ben 
består av kollagen. Det finns dock en annan form av horn nämligen bovida horn som är 
uppbyggda av keratin. Keratinet är det ämne som hår, hovar, naglar och horn är uppbyggda 
av. Bovida horn går att finna hos get, får och ko. De bovida hornens inre kärna består av ben 
och är fastvuxet i skelettet. Det är det yttre lagret som består av keratin och det lagret kan 
avlägsnas från kärnan efter upphettning och kan användas som bland annat dryckeskärl 
(Ambrosiani 1981:99f; MacGregor 1985:19ff). Eftersom cervinder fäller hornen en gång om 
året så representerar det en livscykel för ett år av djurets liv. När det gäller ben så omvandlas 
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kollagen var 15-20 år i ben (Lidén 1995:16; Pollard & Heron 2008:347). Styrkan med 
isotopanalyser på horn är alltså att de avser en period i en individs liv på ett år, i det här fallet, 
tjurarnas. Detta gör att vi i undersökningen kan studera en individs intag av isotoper under ett 
år vilket leder till att vi mer i detalj i teorin skulle kunna se skillnader i mobilitet för ett djur 
under olika perioder i livet och på så vis till exempel se migrationsmönster. Förutsatt att vi vet 
att hornen kommer från samma individ.    

 

3. Stabila isotoper 

3.1 Inledning 

Isotoper kan förekomma i en rad olika former och är ett grundämne där neutronerna i kärnan 
varierar i antal. Denna skillnad gör att atommassan varierar, (Mays 2010: 265, Pollard et al 
2007:169, Schoeninger 1992:253). Isotoper är indelade i lätta och tunga isotoper. Det finns en 
uppsjö av stabila isotoper men de intressanta för diet och proveniensstudier är Syre (O), Kol 
(C), Kväve (N), Väte (H) och Svavel (S) (Schoeninger 1992). Kväve- och kolisotoper 
används här för dietstudier och svavelisotoper för proveniensstudier. Isotoper påverkas av 
fraktionering, och vid fraktionering av isotoper sker en delvis separering av isotoper av 
samma grundämne. Processerna är kemiska eller fysiska. Kemiska processer hör ihop med 
atomernas bindningar med varandra, bindningens hållfasthet och isotopernas massa. De 
fysiska processerna påverkar isotopernas fysiska tillstånd: fast, flytande eller gas. (McGlynn 
2007:63f) 

Avvikelser i isotopproportionerna mäts i Delta (δ) och jämförs med en internationell standard. 
Enheten uttrycks som en tusendel (promille, ‰). Ekvationen för att räkna ut , är densamma 
för samtliga stabila isotoper, vilka inkluderas i studien (Pollard m.fl. 2007:171). 
Beräkningarna för detta görs genom nedanstående formel: (DeNiro 1981:344).                                                                                                                       

                    (*X/X)sample                                                                                             
          δ*X=                          -1 *1000‰      
  (*X/X)standard 

Av de data vi får från stabila isotopanalyser kan vi bestämma näringsintaget, se 
fraktioneringen för de stabila isotoperna genom näringskedjan i trofinnivåer samt att δ – 
värdet kan variera inom och mellan individer, populationer och arter av växter och djur. 
(Kennedy & Krouse 1990:960).                                                                                                                                                                       

3.1.1 Kollagen 

Kollagen är en av de organiska beståndsdelarna i det som är ben och tänder. 30 % av benet 
utgörs av organiskt material, där 90 % av proteinet kollagen. (Ambrose 1990:432). Kollagenet 
förnyas fortlöpande, och den här omsättningen tar 5-20 år i ben (Lidén 1995:16; Pollard & 
Heron 2008:347). För benhorn så sker den här förnyelsen en gång om året eftersom hornen 
som det tidigare nämndes, byts ut en gång om året. En dietanalys baserad på isotopanalyser 
ger ett långtida genomsnitt av den förtärda födan (Pollard & Heron 2008:366). 
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Kollagen har en förmåga att bevaras i tänder och ben under tusentals år och återspeglar 
individuella dietistiska vanor. Vi kan avgöra om en individ har haft ett karnivort eller 
herbivort födointag och även skilja marin från terrestriskt diet. Det är även möjligt att bedöma 
om en individ levt i ett torrt klimat där vattentillgången varit bristfällig (Ambrose 1990:432).  

Den metod i den här studien som använts till extraktionen av kollagen är en modifierad 
version av Longin-metoden (Brown m.fl 1988). 

 

3.2 Stabila Kolisotoper 

Två former av stabila kolisotoper förekommer, 13C och 12C (Schoeninger 1992:9). En tredje 
form 14C är radioaktiv och används för dateringar (Pollard m.fl. 2007:237). kol som finns i 
haven och i luften upptas i de biologiska systemen via växter (fotosyntes) eller bakterier 
(kemosyntes). Detta gör att den relativa koncentrationen mellan 12C och 13C ökar efter 
upptagande i de biologiska systemen. Koldioxid (CO2) är den huvudsakliga naturliga källan 
av kol som finns i atmosfären. (Schoeninger 1992:255; Pate, 1994). Nutida δ13C-värden för 
atmosfäriskt kol ligger på -8 ‰. (Sealy 2001:270). Förhistoriska värden var förmodligen 
lägre, mellan -5 ‰ och -6 ‰. De högre nutida värdena beror på användandet av fossila 
bränslen (Bada 1990:104; Schoeninger 1992:255).  

För kol används en internationell standard vid kalibrering av isotopvärden. Värdena för 
standarden är taget från kalkstenen PeeDee Belemnite (PDB). Värdena kommer generellt att 
bli negativa eftersom mineralens värden är högre än för de flesta organiska värden (Lidén 
1995:18, Mays. 2010: 266). Flera olika faktorer kan påverka δ13C värdet utöver de 
fotosyntetiska systemen som närings- och vattentillgång, höjd- och ljusförhållanden.  
Kanopeffekten är även en påverkande faktor där täta grenverk bildar ett tak och försämrar 
luftcirkulationen, vilket leder till högre δ13C-värden vid trädkronorna än nere på marken. 
Kanopeffekten är som påtagligast i regnskogar men även i tempererade skogar (Mewre 
1991:258; Rubenstein & Hobson 2004:258; Mays 2010:266f). 

Kolisotoperna fraktioneras genom fotosyntesen i C3-, C4- och CAM- växter. De tre typerna 
ger olika δ13C-värden. C3 växter är typiska för det skandinaviska, tempererade klimatet. C4- 

och CAM- växter finns vid mer torra, varma och tropiskt klimat (Schoeninger 1992:255; Pate 
1994:172; Mays 2010:266). Exempel på C3- växter är alla träd, merparten av örter, buskar och 
gräs växande inom tempererade områden. Till denna grupp hör även de flesta grödor som 
människan brukar för sin matkonsumtion som: potatis, vete, ris, bönor, nötter mm.  

Växter som kan inkluderas till C4 -gruppen är tropiska växter, som majs och socker. CAM- 
växter hör uteslutande till torrt klimat, exempel är agave och kaktus. δ13C-medelvärdet för C3- 

växter ligger på – 27.1 +/- 2.0 ‰. För C4 ligger värdet på -12.1 +/- 1.2‰ (Pate 1994:172) 
Marina näringskedjor med fotoplankton har generellt ett värde runt -8 ‰. Värdena varierar 
globalt som för marina däggdjur i Nordatlanten där δ

13C- värdet ligger runt -12 ‰ (Pate 1994: 
172; Mays 2010:266). Rovdjur får en 1 ‰ ökning av δ

13C- värdet jämfört med herbivorer, 
eftersom de livnär sig på dessa (Schoeninger 1989: 40). Vattenlevande växter använder 
upplöst oorganiskt kol där δ13C-värdet är 0 ‰ för havsvatten och -5 till -10 ‰ för flodvatten 
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(Pate 1994: 172). δ13C för C3- växter är känsligt för miljöförändringar vilket kan orsaka lokala 
avvikelser för individers antagna diet mönster och ”end values” (Ambrose & Norr 1993). 
Terrestriska och marina δ13C -värden kan variera mellan -24 ‰ för terrestriskt levande djur 
och till -12 ‰ för marint levande djur (Lidén & Nelson 1994). 

Ett ”end value” för kol är ett sätt att mäta det ungefärliga isotopvärdet för individer som lever 
på antingen endast marin eller terrestrisk föda och är då det yttersta värdet som går att få för 
någon av de båda dieterna. Marina värden för Östersjöområdet ligger på i runda tal -14 – -15 
‰. Medan ett ”end value ”för en individ som levt på terrestrisk föda, på norra breddgrader, 
har ett värde som förhåller sig runt -20 till -21 ‰. (Lidén & Nelson 1994:14ff, Richards & 
Hedges 1999:717). I Skandinavien är de terrestra värdena för herbivorer mellan -20 ‰ och -
22 ‰ (Lidén & Nelson: 1995:16ff).  

 

3.3 Stabila Svavelisotoper 

Svavelisotoper får man i sig via dieten (Tanz & Schmidt 2010:1344). I den här studien är 
svavelisotoper i dieten hos herbivorer av intresse. Det finns fyra olika isotoper för svavel: 32S 
(95.02%), 33S (0.75%), 34S (4.21%), och 36S (0.02%). Kvoten mellan de två vanligaste 
isotoperna, 34S/32S mäts i δ34S (Richards 2003:38). Standarden som används här är, Vienna 
Cañon Diablo meteorite (VCDT)(Coplen & Krouse 1998:32. Tanz & Schmidt 2010:1340). 

Den största svavelreservoaren är sedimentära bergarter. Dessa uppvisar stor variation 
beroende på bergart och ålder. Sedimentära bergarter är även huvudkällan för växternas 
upptagande av svavel i form av sulfat (Richards 2003:38). Terrestrisk δ34S i sedimentära 
bergarter varierar mellan -40 och +40‰. I nutida hav ligger δ34S nivåerna på något mer än 
+20‰. Europeisk granit uppvisar δ34S-värden mellan -4 till +9‰, basiska bergarter har ett 
värde nära på 0 ‰ och δ34S värdet för metamorfa bergarter spänner över intervallet -20 and 
+20‰ (Krouse 1980:436; Faure and Mensing 2005).  

Isotopvärden för terrestrisk vegetation har ett genomsnittsvärde på mellan +2 till +6‰ över 
stora områden (Peterson & Fry 1987:304). Växter upptar sulfat genom atmosfären och via 
jorden. Genom atmosfären sker detta genom intag av vatten, som ”sea spray”, surt regn eller i 
form av gas. SO2. Växter kan uppta 25-35 % av hela växtens totala svavelintag från 
atmosfären. Väl i växten lagras svavlet i aminosyror eller sulfatestrar som är organiska 
molekyler. δ34S värdet varierar kraftigt beroende på lokala förhållanden med en variation på -
22 till + 22 ‰. Sammantaget ger de lokala berggrundsförhållandena utslag i djur och växter 
från samma område eftersom svavelisotoperna från den lokala berggrunden upptas av växter 
och transporteras vidare från växt till djur (Richards 2003:38).  

För djur är svavlet särskilt viktigt. Det ingår i aminosyror och i ämnen som är viktiga för 
djurens uppväxt och överlevnad (Tanz & Schmidt 2010:1344). I oorganiskt benmaterial 
förekommer svavlet som caliumsulfat(CaSO4). I kollagen förekommer svavlet i aminosyrorna 
metionin och cystein (Richards 2003:38).  
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Det finns signifikanta skillnader i δ34S värdet för växter och djur i sötvatten respektive 
havsbaserade ekosystem. Organismer från sötvattenmiljöer har δ34S -värden mellan -22 och 
+22%, medan moderna marina miljöer uppvisar δ

34S -värden nära +20%. De stora 
skillnaderna beror på att anaeroba bakterier bryter ned svaveljoner till svavelväte (H2S) 
(Richards 2003:38).  

Sea spray-effekten som tidigare nämnts är när kustnära områden utsättas för svavelpartiklar 
vilka förs in över land och ger den kustnära marken δ34S -värden som är förvillande lika 
havets. Effekten kan ses flera kilometer inåt land, eller över hela öar. Det är i det här 
avseendet som det är av vikt att genomföra isotopanalyser av kol och kväve tillsammans med 
de för svavel, för att jämföra δ13C och δ14N -värdena tillsammans med δ34S -värdena. Allt för 
att klargöra skillnaden av marin konsumtion och ett arkeologiskt material som hämtats nära 
havet (Richards 2003:39). 

Genom att studera svavelisotoper kan man studera bosättnings- och migrationsmönster inom 
en population. Detta kan genomföras då det lokalt för landområden råder olika geokemiska 
skillnader eftersom svavelvärdena hos djur och växter varierar beroende på den lokala 
berggrunden för ett område (Richards 2003:39).  

Richards har i en studie visat att fraktioneringen hos däggdjur är som minst -1 ‰ för en diet 
bestående av C3- växter och +4‰ för en diet av C4- växter (Richards 2001) De växter som är 
aktuella för den här studien är C3- växter, Eftersom C3-växter är typiska för skandinaviskt 
klimat (Schoeninger 1992:255; Pate 1994:172; Mays 2010:266). Linderholm m.fl. har gjort en 
studie på benmaterial från Sigtuna och menar att fraktioneringen är liten -1 ‰ till +2 ‰ 
mellan konsumenten och födan (Linderholm m.fl.2011:930). Den högre siffran skulle enligt 
Richards bero på att svavel återvinns från kroppens protein vilket tillsammans med proteinet 
från födointaget ger den höga fraktioneringen (Richards 2001).  

För att avgöra kollagenets kvalitet och för att se det kvarvarande svavlet används kvoten C/S, 
vilket är relationen mellan kol och svavel. C/S kvoten för modernt, bevarat kollagen ligger 
runt 780, vilket baseras på aminosyrornas sammansättning. Recent material bör därför ligga 
under den nivån. Kontaminerat material visar på nivåer som är likvärdiga eller högre än 780 
(Richards 2001). De riktvärden som kommer användas när det gäller analysen av svavel i 
kollagen är de av Fornander angivna riktvärdena (2008). Svavelhalten i kollagen ansågs där 
vara intakt när svavelkoncentrationen låg inom 0.14–0.60 % för däggdjur, 0.40–0.49 % för 
fisk, såvida C/S-kvoten var inom 212–801 för däggdjur och 209–285 för fisk (Fornander 
2008:291). 

 

3.4 Stabila kväveisotoper  

Vid kväveisotopanalyser studeras relationen mellan 14N och 15N (DeNiro & Epstein 
1981:341). Kväve hör till de lätta isotoperna (Hare 1991:285). Värdet för δ15N bestäms av 
standarden för atmosfäriskt kväve: AIR (ambient inhalable reservoir) (McGlynn 2007:61). 
Kväveisotoper upptas i näringskedjor huvudsakligen via atmosfären och från jorden. I jorden 
tas det upp av bakterier (Ambrose 1990, s. 432ff. Sealy 2005:272). De förekommer i 
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atmosfären och i haven runt hela jorden. Kväve tas upp av växterna via det biologiska 
kretsloppet och fraktioneras genom olika steg i näringskedjan (Richards m.fl. 2006:123).  

I jord är kvävenivåerna runt 0 ‰ medan de via fraktionering i växter ger ett δ15N värde på 
mellan -5 och +20‰. För djur varierar δ15N värdet från +1 till +20‰ (Sealy 2005:272). δ15N 
värdet ökar med 2-4‰ per trofinnivå i näringskedjan oavsett om det överförs från växter till 
djur eller från djur till djur, oberoende av marin eller terrestrisk miljö (Sealy 2005:272, 
Richards m.fl 2006:123). 

Höjd och klimatskillnader påverkar även det δ
15N-värdet, där värdena ökar med altituden och 

minskar vid ökad nederbörd i form av regn (Ambrose 1990, s. 432ff). Marina näringskedjor är 
längre än terrestriska näringskedjor vilket ger högre δ15N-värden (Pate 1994:181; Schoeninger 
& DeNiro 1984; Sealy 2005:272), och detta innebär att end values för topprovdjuren är högre 
i marina miljöer än i terrestriska. För djur och växter som lever i torra klimat är δ15N-värdena 
högre (Schwarcz 1999:633).  

Amning är en annan faktor som kan påverka δ
15N i positiv riktning. Studier på spädbarn har 

visat att δ15N är 2-4‰ högre än normal trofinnivå för en vuxen människa (McGlynn 2007:72).  
Det är en användbar metod för att se avvänjningsålder hos barn vid amning (Schurr 1997).   

 

3.5 Kollagenextraktion och masspektrometri 

3.5.1 Kollagenextraktion 

Den metod som används för extraktion av kollagen vid arkeologiska forskningslaboratoriet i 
Stockholm, Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) där extraktionen ägde rum, är en 
utvecklad Longin-metod (Brown m.fl. 1988). Nedan följer en beskrivning av 
tillvägagångssättet vid kollagenextraktion med Browns förbättrade metod.  

1. Innan extraktionen rengjordes de hornbitar som var i behov av rengöring i 
ultraljudsbad i behållare med destillerat vatten, efter det borrades lämplig mängd 
hornpulver ut för utvinningen.  

2. Hornpulvret löstes sedan upp i en 0,25-molarig saltsyrelösning under två dygn, då det 
oorganiska materialet upplöstes genom demineralisering. Därefter filtrerades det 
oorganiska materialet bort. 

3. Efter filtreringen tillsattes en svagare 0,01-molarig saltsyrelösning. Denna löser upp 
det organiska materialet i en 580C varm ugn under 16 timmar. 

4. Ett ultrafilter filtrerade bort partiklar som var mindre än 30 kD då inte dessa anses 
innehålla hela kollagenkedjor. Större partiklar anses innehålla hela kollagenkedjor, 
medan de mindre partiklarna som filtreras bort består av organiska jordrester eller 
annat organiskt material och trasiga kollagenkedjor.  

5. Lösningen fryses ned till -800C, och därefter frystorkas den och det utvunna 
kollagenet kan vägas in för masspektrometrianalysen.   
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3.5.2 Masspektrometri 

När kollagenextraktionen genomförts återstår själva analysmomentet, där kollagenet 
analyseras genom masspektrometri. Principen är att elektriskt laddade molekyler rör sig 
genom ett magnetiskt och/eller elektriskt fält. Där separeras de efter sin massa, samlas upp 
och mäts. Då atomerna till de grundämnen som skall mätas har olika massa, är tekniken för att 
mäta fraktioneringen lämplig (Pollard & Hearon 1996:61, Fornander 2006:15).  

Kollagenprovet förbränns i vakuum till gasform, där en elektronstråle joniserar provet. De 
positivt laddade jonerna förflyttas, varvid de transporteras vidare till analysapparaten. Där 
separeras partiklarna efter förhållandet mellan sin massa och laddning vilket gör det möjligt 
att identifiera enskilda ämnens laddning. En jonstråle som passerar en magnet som ger 
upphov till ett magnetfält, som i sin tur gör att jonerna böjs av från sin bana och fångas upp av 
en kollektor. De tyngre jonerna har då reflekteras mindre än de lättare (Pollard & Hearon 
1996:61ff, Pollard m. fl. 2001:161ff, Fornander 2006:15). 

3.5.3 Okulär besiktning 

Hornmaterialet från älg och kronhjort genomgick en okulär besiktning i syfte att studera 
spongiosan för att skilja de båda arterna åt. Okulärt så skiljer sig hornets yttre struktur åt från 
ben (cortex). Och även hornens inre struktur (spongiosa) skiljer sig från rörben och olika arter 
(Jan Storå, muntligt meddelande, 2012-04-27). I sin avhandling studerade Kristina 
Ambrosiani strukturen hos älg och kronhjort på cellnivå i mikroskop med 120 gångers 
förstoring. Här var strukturen hus kronhjorten mer regelbunden än hos älgen, vars struktur 
kunde brytas upp abrupt (Ambrosiani 1981:103). På figur 2 och 3 ser vi kronhjotshorn och 
älghorn i genomskärning. Det vi ser hos älghornen är att spongiosan består av mindre 
håligheter vilka är formade i oordning. Spongiosan hos kronhjortens horn är däremot mer 
ordnad i rader, och dessutom är håligheterna i spongiosan större än hos älgen. Denna skillnad 
går att avgöra med blotta ögat. Men för att lättare avgöra denna skillnad studerades 
hornfragmenten i mikroskop för att skilja arterna åt. Att titta på hornens cellstruktur som 
Ambrosiani gjorde ansågs inte nödvändigt eftersom skillnader i hornstrukturen redan kan 
avgöras med blotta ögat. Mikroskoperingen i den här studien användes som hjälpmedel för att 
förtydliga spongiosan.  
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Figur 2 och 3. Bilderna visar kronhjorthorn (vänstra 2) och älghorn (högra 3) i genomskärning. 
Skillnaden syns i spongiosan där Kronhjorten visar större hålrum för spogiosan är ordnade i rader. 
Spongiosan för älgen består däremot av mindre hål och är inte ordnade i rader. Bilderna tagna av 
författaren. 

 

3.6 Problematisering 

Det finns en mängd faktorer som kan ha påverkat kollagenet negativt i ett utvalt material till 
exempel jordlevande mikroorganismer, pH-värdet i jorden, vatten, miljö och temperatur. När 
ben och horn utsätts för detta förändras benens kemiska sammansättning, benen förlorar 
mineraler till jord och vatten. Kalkrika, syrefattiga, torra, och jordar med basiskt pH-värde 
bevarar ben bättre, medan fuktig jord och lågt pH bryter ned ben snabbare. Benens täthet är en 
faktor som påverkar bevarandegraden. Ben men hög täthet bevaras bättre eftersom det blir 
svårare för främmande element att tränga in i benets struktur och bryta ned det. Ben från 
vuxna individer bevaras då bättre på grund av en högre täthet än ben från unga som har en 
lägre täthet. (MacGlynn2007:51ff). 

Det finns en rad faktorer som kan påverka variansen hos isotoperna både inom och hos en 
individ, art eller en population. Isotopsammansättningen kan variera i tid och plats hos till 
exempel en specifik växt, vilket senare förs vidare till djuret. Det kan även förekomma en 
variation inom ett ekosystem. Isotopsammansättningen för hur olika kemiska komponenter 
påverkar en individs olika vävnader kan även ge en skillnad, liksom hur vävnader påverkas av 
olika biokemiska processer. Omsättningen för olika element kan variera inom en kropps olika 
komponenter, men även stress påverkar en kropps normala funktioner. Stressen kan komma 
av miljöpåverkan i form av temperaturskillnader, salinitet, höjd, torka, brist på föda m.m. och 
är även det en faktor som påverkar isotopsammansättningen för en varelse. (Kennedy & 
Krouse 1990:963f). 
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Det finns verktyg för att mäta kvaliteten på kollagenet, till exempel kollagenhalten hos ett 
extraherat prov. Där ses halten mellan kol och kväve i det extraherade kollagenet och det 
utvunna värdet i förhållandet mellan C/N för att sedan se förhållandet i de stabila isotoperna 
hos kol och kväve. Dessa använd sedan för att se karakteristiska värden hos kända arter (Van 
Klinken 1999:689). Omsättningen av kollagen i ben gör att förnyelsen inte blir likartad, utan 
omsättningen ger olika utslag inom skelettet eller i delar av ben. Detta kan innebära att olika 
skelettdelar kan ge information från olika stadier i livet fram till individens dödsögonblick. 
För att kringgå problemet kan man analysera tänder, vilka endast utvecklas under en individs 

första levnadsår. Det går även att kombinera analyser av benmaterial och analyser av tänder 
hos vuxna individer för att se eventuella skillnader hos en individ under olika stadier i livet 
(Pollard & Heron 2008:367)  

Intakt kollagen i ben bör innehålla cirka 35 % kol, 11 % till 16 % bör vara Kväve (N) (Van 
Klinken 1999:689 ff). En kontamination beror på om kvoten C/N är utanför 2,9–3,6 % enligt 
DeNiro (DeNiro 1985). Van Klinken använder ett snävare intervall på 3,1 – 3,5 % (Van 
Klinken 1999:691). I den här studien används DeNiros kriterier. 

 

4. Resultat 

4.1 Svavelkvalitet 

Den uppmätta svavelkoncentrationen för hornmaterialet i den här studien ligger mellan 0,15 
% och 0,29 %. Proverna för de två lägsta värdena 0,15 % och 0,16 % uteslöts från studien då 
C/N -värdena för de båda låg utanför acceptabel nivå, 3,9 respektive 4,1. När det gäller kvoten 
C/S ligger den mellan 193 och 378 C/S med ett medelvärde på 250 och en standardavvikelse 
på 36. Detta är räknat på alla prover. Generellt överensstämmer svavelkvaliteten för proverna 
i studien väl med de kriterier som tidigare angivits som acceptabla. 

 

4.2 Isotopanalyserna  

Sammantaget utvanns nog mängd kollagen för masspektrometeranalyser för 42 av de tagna 
proverna för att utröna δ15N- och δ13C och δ34S- värdena för proverna. 

För Fröjel genomfördes 27 kollagenextraktioner. Av dessa var 13 komplement till redan 
utvunnet kollagen, då 11 av dem innehöll för lite kollagen för masspektrometeranalys efter 
första extraktionsomgången. Sammanlagt skickades 14 av proverna till 
masspektrometeranalys. Av de fyra extraherade proverna för kollagen från Visby stad erhölls 
tillräcklig mängd kollagen från samtliga för vidare masspektrometeranalyser. Materialet från 
Häffinds i Burs socken på Gotland bestod av fyra hornbitar. För att utvinna mer kollagen 
genomfördes två kompletteringar för en av kollagenextraktionerna. Hela materialet från 
Häffinds innehöll tillräckligt med kollagen för att genomföra masspektrometeranalyser. 
Däremot föll två av de ur på grund av för låg svavelprocent.  
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Av det utvalda Sigtunamaterialet om totalt 19 hornföremål fanns kollagen i samtliga av de 
extraherade proverna. Löddeköpingematerialet bestod av fyra hornbitar varav en innehöll nog 
med kollagen för masspektrometeranalys. Resterande bitar innehöll för liten mängd kollagen. 
En bit kronhjort fanns i materialet men tyvärr utgick denna då den inte innehöll tillräcklig 
mängd kollagen för isotopanalys trotts upprepade extraktionsförsök. Av nedanstående tabell 
kan vi även utläsa att populationen av älg dominerar medan materialet från kronhjort är svagt 
representerat. Totalt gick 35 objekt att artbestämma till älg, tre till kronhjort och fem 
obestämbara. Den följande tabellen är ett resultat av den genomförda mikroskopieringen av 
hornmaterialet.  

Tabell 2. Tabellen visar fördelningen av lokal och art efter artbestämning genom mikroskopiering av materialet. 
             

Lokal Älg Kronhjort Obestämd 
Fröjel 9 2 3 

Visby 2 1 1 

Häffinds 4 - - 

Sigtuna 19 - - 

Löddeköpinge - - 1 

 

I tabell 3 redovisas resultatet av extraktionen och masspektrometeranalysen. Föremål med 
labnummer FJE 13 utgick eftersom det bestod av ben och således utfördes varken extraktion 
eller masspektrometeranalys av föremålet då objektet föll utanför kriterierna för studien. HDS 
02 och HDS 03 utgick då Kol/kväve-kvoten och svavelprocenten föll utanför det rimliga för 
ett godkänt resultat. Samtliga prover från Löddeköpinge utom ett (LÖD 01) utgick efter 
extraktionsfasen då kollagenhalten efter genomförd extraktion var för låg. Vissa objekt fick 
genomgå flera extraktionsomgångar för att erhålla tillräcklig mängd kollagen för vidare 
analyser. När tillfredsställande mängd kollagen utvunnits har kollagenet för de prover som 
behövts kompletterats förts samman och masspektrometeranalys genomförts. 

Tabell 3. Tabellen visar resultatet efter kollagenextraktion och masspektrometeranalys. *Redovisning av 
mängden urborrat benpulver i mg för ett av komplementproverna saknas.+ Tecknet redovisar vilka prover för 
Fröjel där en osäkerhet om proverna kommer från samma individ eller inte. ++ Redovisar prover för Visby där 
en osäkerhet om proverna kommer från samma individ eller inte. **Redovisar prover för Häffinds där en 
osäkerhet om proverna kommer från samma individ eller inte. 

labnr Lokal Art 

Ben- 
pul-
ver 
(mg) 

Kol-
la-
gen 
(mg) 

Kol-
la-
gen  
(%) 

 δ 
13C  

 
δ 
15
N 

δ 
32S 

% 
C % N 

C/
N % S 

C/
S 

N/
S 

FJE 01 Fröjel Älg 201,6 6,0 3,0 -21,0 2,7 12,6 42,1 15,7 3,1 0,20 281 90 
FJE 02 Fröjel  Älg  212,0 4,7 2,2 -22,1 2,7 12,1 41,7 16,1 3,0 0,26 214 71 
FJE 03 Fröjel  Obest 185,4 5,1 2,8 -21,4 4,4 11,1 42,2 15,4 3,2 0,24 234 73 
FJE 04+ Fröjel  Älg *200,5 12,5 6,3 -21,8 3,3 12,1 42,6 15,9 3,1 0,23 247 79 
FJE 05+ Fröjel   Kronhjort 315,4 9,2 2,9 -21,5 5,3 15,4 41,4 16,0 3,0 0,24 230 76 
FJE 06+ Fröjel  Älg 200,9 8,2 4,1 -22,3 3,1 14,0 44,1 16,4 3,1 0,22 267 85 
FJE 07 Fröjel  Älg 198,2 6,1 3,1 -22,0 3,9 11,9 42,3 15,9 3,1 0,21 269 86 
FJE 08 Fröjel  Älg 298,4 5,7 1,9 -21,9 3,9 14,7 40,9 16,1 3,0 0,20 273 92 
FJE 09+ Fröjel  Älg 96,1 9,4 9,8 -21,6 3,6 13,2 43,7 15,2 3,3 0,21 278 83 
FJE 10+ Fröjel  Älg 106,3 7,9 7,4 -22,0 3,3 12,8 43,9 15,4 3,3 0,22 266 80 
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FJE 11+ Fröjel  Kronhjort 210,4 6,0 2,9 -21,5 3,5 12,9 43,4 16,9 3,0 0,23 252 84 
FJE 12+ Fröjel  Obest 92,6 7,4 7,9 -22,5 2,9 13,5 38,7 12,8 3,5 0,2 258 73 
FJE 14+ Fröjel  Älg 92,6 8,2 8,8 -22,3 2,9 14,0 40,9 13,2 3,6 0,21 260 72 
FJE 15 Fröjel  Obest 207,6 9,5 4,6 -21,3 3,6 6,8 42,8 16,5 3,0 0,22 259 86 
VBY 01++  Visby  Kronhjort 97,7 6,2 6,3 -22,5 5,1 15,6 43,1 15,9 3,2 0,24 239 76 
VBY 02 Visby  Älg 94,9 10,0 10,6 -21,8 3,1 5,1 44,3 16,3 3,2 0,22 268 85 
VBY 03++  Visby  Obest 94,9 11,0 11,6 -23,3 7,3 15,1 44,0 16,5 3,1 0,21 279 90 
VBY 04 Visby  Älg 205,4 13,5 6,6 -22,3 4,3 13,8 42,5 16,6 3,0 0,27 210 70 
HDS 01** Häffinds Älg 225,1 14,5 6,4 -22,8 4,6 14,7 40,2 16,0 2,9 0,21 255 87 
HDS 02 Häffinds Älg 94,7 11,3 12,0 -22,4 1,4 14,7 41,7 11,9 4,1 0,16 347 85 
HDS 03 Häffinds Älg 99,7 7,8 7,8 -23,1 4,5 15,1 42,5 12,6 3,9 0,15 378 96 
HDS 04** Häffinds Älg 91,5 5,9 6,5 -21,0 2,9 14,1 42,9 15,9 3,1 0,19 301 96 
SNA 01 Sigtuna  Älg 106,7 4,9 4,6 -21,8 2,7 9,7 42,9 15,5 3,2 0,25 229 71 
SNA 02 Sigtuna  Älg 202,1 4,6 2,3 -21,3 7,0 6,6 40,7 15,6 3,0 0,27 201 66 
SNA 03 Sigtuna  Älg 92,3 4,9 5,3 -21,9 3,6 9,4 42,0 15,9 3,1 0,23 243 79 
SNA 04 Sigtuna  Älg 196,1 8,1 4,1 -21,9 4,7 5,3 41,7 16,0 3,1 0,26 214 70 
SNA 05 Sigtuna  Älg 106,0 4,4 4,2 -21,6 3,2 8,1 42,4 16,2 3,1 0,27 209 68 
SNA 06 Sigtuna Älg 103,2 5,8 5,6 -22,4 2,9 12,6 43,3 16,2 3,1 0,22 262 84 
SNA 07 Sigtuna  Älg 95,8 4,1 4,3 -22,1 5,8 11,7 40,4 15,7 3,0 0,28 193 64 
SNA 08 Sigtuna  Älg 95,8 7,5 7,9 -22,0 4,5 10,7 43,7 16,3 3,1 0,26 224 72 
SNA 09 Sigtuna  Älg 107,8 11,9 11,1 -21,3 5,3 8,9 43,6 16,4 3,1 0,24 242 78 
SNA 10 Sigtuna  Älg 103,0 5,3 5,2 -21,6 5,6 7,6 41,7 15,6 3,1 0,23 242 77 
SNA 11 Sigtuna  Älg 109,2 4,5 4,1 -21,9 6,1 10,5 43,2 15,9 3,2 0,26 222 70 
SNA 12 Sigtuna  Älg 102,0 5,8 5,6 -21,3 6,2 10,1 42,6 15,9 3,1 0,24 237 76 
SNA 13 Sigtuna  Älg 114,3 6,8 5,9 -21,0 4,8 10,0 42,8 16,2 3,1 0,20 285 93 
SNA 14 Sigtuna  Älg 108,4 6,3 5,8 -21,5 2,7 11,2 42,9 16,2 3,1 0,24 238 77 
SNA 15 Sigtuna  Älg 101,9 11,5 11,3 -21,1 5,3 12,2 42,8 16,4 3,1 0,23 248 81 
SNA 16 Sigtuna  Älg 112,5 7,9 7,1 -21,8 6,5 9,0 42,7 16,3 3,1 0,23 247 81 
SNA 17 Sigtuna  Älg *96,9 10,5 10,8 -22,0 2,8 10,0 41,5 16,2 3,0 0,25 221 74 
SNA 18 Sigtuna  Älg *115,3 5,3 4,6 -21,2 2,9 7,3 43,0 16,8 3,0 0,23 249 83 
SNA 19 Sigtuna  Älg 102,4 5,0 4,8 -21,7 4,1 5,8 43,1 16,2 3,1 0,29 198 64 

LÖD 01 
Lödde-
köpinge Obest 183,5 6,0 3,2 -19,5 2,2 10,3 41,6 14,9 3,3 0,26 213 66 

LÖD 02 
Lödde-
köpinge Obest 203,4 0,2 0,1          

LÖD 03 
Lödde-
köpinge Obest 206,7 0,2 0,1          

LÖD 04 
Lödde-
köpinge Kronhjort 93,5 0,1 0,1          

  

Figur 4 för hela populationen visar att δ13C spänner mellan -23,3 ‰ och -19,5 ‰ för 
ytterligheterna, där medelvärdet är -21,8 ‰, och standardavvikelse 0.6. Merparten av δ

13C 
värdena föll inom -22,5 och -21,0 ‰ (31st). δ

15N -värdena visar mellan 7,3 ‰ som högst och 
2,2 ‰ som lägst, med ett medelvärde på 4,1 ‰ och en standardavvikelse på 1,3. 
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Figur 4. I diagrammet presenteras δ13C och δ15N -värdena för hela populationen efter art där medelvärdet 
för hela populationen redovisas. Älg (Alces alces), Kronhjort (Cervus elaphus). 

I figur 5 över samtliga populationer för δ13C /δ34S -värden kan vi se en tydlig uppdelning 
mellan det gotländska materialet, de från Sigtuna och Löddeköpinge, med två undantag, 
Visby (VBY 02) och Fröjel (FJE 24). Här fördelar sig det gotländska materialet i huvudsak 
betydligt högre i svavelvärdet. Det betyder att när det gäller införskaffandet av hornmaterial 
har Sigtuna och det för Gotland importerade materialet haft olika upptagningsområden. 
Fröjelmaterialet ger δ34S -värden som visar på en tämligen homogen population där 
medelvärdet hamnar på 13,1 +/-1,2‰ (n=14). Sammantaget ligger δ34S-värdena för Fröjel 
mellan 12 ‰ och 15 ‰ med undantag för en avvikande på 6,8 ‰. En generell jämförelse 
mellan Gotland och Sigtuna, inklusive Fröjel, ger att värdena för Gotland ligger högre än 
Sigtuna. δ34S-medelvärdet för hela den undersökta Gotlandspopulationen ligger på 12,9 +/-2,6 
‰ (n=20). Sigtuna har δ34S-medelvärde på 9,3 +/- 2,1 ‰ (n=19).    
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Figur 5. Diagram över δ13C/δ34S -värden för hela det undersökta materialet med medelvärden för Sigtuna, 
Fröjel och hela Gotland inklusive Fröjel.  

Sigtunamaterialet studerades mer grundligt för att se eventuella inbördes skillnader inom 
populationen. (se figur 6). Här uppdelades och daterades materialet efter den angivna 
fasindelningen för Humlegårdsgrävningen, från vilken materialet stammar. Två efterföljande 
faser (1 b. ca: 990-1010; 2a. ca: 1010-1030) jämfördes för att försöka utröna skillnader i 
upptagningsområdena för hornmaterialet. Jämförelsen utfördes för att de var de enda två som 
statistiskt sätt hade tillräckligt många prover för att kunna jämföras, även om större 
populationer hade varit att föredra. Jämförelsen av faserna gjordes även eftersom det rör sig 
om två sammanhängande faser, vilket i sig kan vara av intresse för att se eventuella skillnader 
i införskaffandet av hornmaterial för hornhantverk i Sigtuna under en tidsperiod på cirka 50 
år. Resultatet visar att materialet från Fas 1b härstammar från minst två olika områden medan 
materialet daterat till fas 2a sannolikt stammar från minst tre olika områden. Där δ34S-
medelvärdet för fas 1b hamnar på 8,3 +/- 1,9‰ (n=5) medan medelvärdet för fas 2a är 10,1 
+/- 2,1‰ (n=5). Medelvärdet för hela Sigtunapopulationen hamnar på 9,3 +/- 2,1 ‰ (n=19). 
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Figur 6. Bilden visar hela Sigtunapopulationen daterad och fasindelad med δ13C/δ34S–värden. 
Medelvärdena för fas 1b och 2a är även de utsatta. 

 

     

5. Diskussion och tolkning 

5.1 Kol/kväve 

De framtagna δ15N -värdena i studien över hela den undersökta populationen visar på en stor 
variation från det lägsta värdet på 2,2 ‰ (LÖD 01) till det högsta värdet på 7,1 ‰ (VBY 01) 
med ett medelvärde på 4,1 ‰ och en standardavvikelse på +/- 1,3 ‰ vilket ger en population 
där en viss varians förekommer.  

Analysen av 22 prover visade på ett lägre δ
15N-värde än det normala för landslevande 

växtätare vilka i teorin ligger på en trofinnivå mellan 4 ‰ och 8 ‰, men den kan variera. 18 
av proverna låg inom den angivna trofinnivån. Två av dessa prover kommer från Fröjel. Från 
Sigtuna kommer 12 av de proverna. Variationen på δ

15N värde hos populationen kan ha 
naturliga förklaringar i klimatet. De värden som ligger under trofinnivån för djuren kan tyda 
på ett fuktigare klimat med riklig nederbörd medan de högre värdena kan innebära att djuren 
levt i ett torrare klimat. Här är hypotesen att eftersom benhorn växer snabbt och är 
säsongsrelaterat till den period i djurets liv då hornen hos hanarna växer (från våren till 
augusti för älgar, till mellan mars och juli för kronhjort) så är sannolikheten stor att de stabila 
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isotopvärden som framkommer vid analysen av benhorn kommer just från den perioden i 
djurens liv då hornen utvecklas.  

En studie på vitsvanshjort visar att hanarna inte erhåller tillräcklig mängd mineraler genom 
födan eftersom horntillväxten är intensiv. För att ackumulera den mängd mineraler som krävs 
tas mineralerna, huvudsakligen kalcium, från skelettet (Meister 1956:714, Chapman 1975: 
141ff). En studie genomförd på älgar visar även att mineraler från älgens skelett tas till 
hornuppbyggnad (Moen & Pastor 1998). Att just älgen har låga kvävevärden kan bero på att 
de föredrar ett livshabitat i våtmarker som myrar och kärr, vilket tidigare nämnts i studien. 
Kronhjorten däremot befinner sig i en livsmiljö där förhållandena skiljer sig från älgens. De 
föredrar istället skogsmark och en miljö som inte är för torr. På sommaren föredrar hjorten 
mer höglänt terräng medan de på vintern söker sig till låglänt terräng. För kronhjorten skulle 
en inverkan av Kanopeffekten på materialet kunna förklara värdena. Detta har undersökts i 
flera studier med blandat resultat (Bocherens et al. 1995; Fizet et al. 1995; Jacumin m.fl. 
1997; Bocherens m.fl. 1999; Stewart and Lister 2001) De studierna har enligt Stevens m.fl 
haft begränsad tillgång till data. Stevens m.fl menar att kanopeffekten är uteslutande i deras 
omfattande studie av 152 kronhjortar över fem populationer i Storbritannien och Polen. 
”There is a difference between living in a forest and feeding in a forest, thus occupancy within 
a forest habitat does not necessarily result in low faunal δ13C. Similarly, low faunal δ13C (both 
modern and archaeological) does not necessarily imply inhabitancy of a forested 
environment” (Stevens m.fl 2006:16-17). Värdena i Stevens m.fl studie påminner mycket om 
värdena i denna studie då δ

13C -värdena har likartad spännvidd och där variansen hos δ15N är 
likartad. Däremot kan förhöjda värden visa på en sea spray effect eftersom δ13C-värden kan 
vara högre vid kustnära områden p.g.a. salinitet (Stevens m.fl. 2006:17). Det skulle i så fall 
betyda att de undersökta hornbitar som har förhöjda δ13C-värden kan ha suttit på djur som levt 
i närheten av havet. Det bör i denna studie dock nämnas att värdena inte är så höga och att de 
inbördes skillnaderna i δ13C för proverna i den här studien inte är så stora.    

Tidigare nämndes att nederbörd kan ge mer negativa δ
15N-värden, det enligt Stevens m.fl. och 

Sealy i klimat med mindre årlig nederbörd om 400 mm (Stevens m.fl. 2006:17, Sealy m.fl. 
1987:2716). Hedges upptäckte ingen skillnad i δ

15N för sina populationer trots att den årliga 
nederbörden för ena lokalen var lägre än för de övriga (Stevens m.fl. 2006:17). Skillnader i 
höjdled kan ge förhöjda utslag på δ

13C, något som inte är aktuellt i studien då proverna antas 
härröra från djur som inte levt på hög höjd (över 1000 meter ö.h). Temperatur kan vara 
ytterligare en faktor till varför δ13C- och δ15N-värdena varierar. Hög temperatur ger enligt 
Hedges mer negativa δ13C -värden, även om det i andra studier visar på det motsatta (Klinken 
m.fl 1994). Stevens m.fl. medger att det globalt sett finns en osäkerhet i hur temperatur 
påverkar δ13C hos djur.  

Klimatet påverkar även δ15N i negativ riktning då kallare klimat ger lägre δ15N-värden för 
jord. Vi kan heller inte utesluta att δ15N-värdena är lägre i denna studie på grund av att djuren 
utsatts för stress i form av bristande föda eller vätskeintag. Stevens m.fl studie kunde inte se 
några δ13C/ δ15N-skillnader i habitat för de olika undersökta populationerna då den ena var 
begränsad till en ö och de andra till större områden på fastlandet då habitaten på fastlandet 
visade mindre variation än för de på ön. Mobiliteten hade ingen synbar effekt utan variation i 
δ

13C/ δ15N-värden skulle enligt Stevens m.fl bero på klimat- och habitatvariationer på 
mikronivå som påverkar de enskilda individerna olika. Stevens m.fl studie genomfördes på en 
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modern population, men de ovan nämnda faktorerna kan likväl ha haft inverkan på ett 
arkeologiskt material (Stevens m.fl. 2006) 

När olika populationers isotopresultat är avvikande och standardavvikelsen är liten behövs 
bara en mindre population om sju till tio prover per population för att se signifikanta 
skillnader mellan olika populationer. Är däremot isotopresultaten liknande och 
standardavvikelsen större behövs också större populationer för att kunna urskilja några 
egentliga skillnader mellan olika populationer. I arkeologiskt material betyder det att ett stort 
antal prover behöver göras för att få något tillförlitligt resultat av en studie och att mindre 
studier är svårare att urskilja skillnader i då en liten population använts (Stevens m.fl. 
2006:19). Detta är en nackdel i denna studie, att materialet är litet och att den insamlade datan 
kanske inte på ett rättvist sätt återspeglar var befolkningen under vikingatiden inom de lokaler 
som undersöks, fick sitt material för hornhantverk från. Studien kan ses som en pilotstudie för 
att se vad som kan göras med isotopanalyser på ett hornmaterial, för att sedan mer ingående 
studera lokalerna och undersöka större och fler populationer, att förhoppningsvis utvidga 
undersökningarna till att omfatta fler lokaler, större populationer och även inkorporera andra 
lokaler och populationer runtom Östersjön. Detta i syfte att öka förståelsen och bättra på 
kunskapsdatabasen över hornhantverket under vikingatida Skandinavien, kontaktnät och hur 
isotopvärden ser ut i ett arkeologiskt hornmaterial.  

 

5. 2 Diskussion om svavelkvalitet 

Svavelprocenten för det undersökta materialet uppfyllde de kriterier som Fornander 
(Fornander 2008:291) angett och som även följts i studien, 0.14 % – 0.60 % svavel, såvida 
C/S-kvoten är inom 212–801 C/S. En senare studie gjord av Nehlich & Richards 2009 där de 
fastslår olika kriterier för bland annat däggdjur kommer fram till att C/S kvoten för 
arkeologiskt material bör ligga mellan 600 ± 300 C/S och i deras studie hamnar 
svavelprocenten på 0.28 % ± 0,07 %. Kvoten N/S för däggdjur ligger enligt Nehlich på 200 ± 
100 (Nehlich & Richards 2009). Här skiljer sig Nehlich & Richards och Fornander åt 
angående kriterierna. Nehlich & Richards egna kriterier är svåra att applicera på den här 
studien eftersom endast svavelprocenten faller någorlunda in på det resultat vilket 
framkommit i denna studie. För N/S- och C/S-kvoterna skulle samtliga prover utom tre utgå 
då C/S-kvoten för de resterande hamnar under 300. Om Nehlich & Richards kriterier för 
kvoten N/S skulle tillämpas skulle samtliga prover i denna studie utgå då kvoten för samtliga 
prover är under 100 N/S. Kvoterna i denna studie varierar mellan 64 och 96 N/S. Här kan vi 
konstatera att de kriterier som tillämpats av Fornander är bättre att använda än de kriterier 
som framkommit i Nehlich & Richards studier. Varför värdena i den här studien ligger lägre 
än de som Nehlich & Richards angivit är svårt att avgöra. En hypotes kan vara att benhorn 
innehåller mindre mängd oorganiskt mineral jämfört med ben, cirka 50 viktprocent mot ben 
som har mellan 60 och 70 viktprocent i mineral (Chen m.fl. 2008:216). Detta skulle kunna ge 
en lägre kvot av både C/N och av C/S. Under benhornets tillväxtprocess är inte enbart djurets 
föda tillräckligt för att förse kroppen med mineraler eftersom hornens tillväxt sker hastigt. För 
att klara av den snabba tillväxten hämtar hornen mineral från olika skelettdelar som revben 
och de större rörbenen vilka har mineraler i riklig mängd. Benens densitet blir lägre medan de 
ökar i storlek (Chen m.fl. 2008:216). En annan orsak till skillnaden i C/N och C/S kvoterna 
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kan bero på att Nehlich & Richards arbetar med ben och att den har studien behandlar horn. 
Varvid skillnader i kvoterna kan skilja sig åt från ben till horn. Framtida forskning av ett mer 
omfattande material rekommenderas i syfte att utröna hur benhornens tillväxtprocess påverkar 
svavelhalten i både horn och ben under ett djurs olika levnadsstadier.    

 

5. 3 δ34S Diskussion om geologisk proveniens  

Av resultaten från δ34S analyserna gick det att urskilja en diskrepans mellan de gotländska 
populationerna, såväl inbördes som med Sigtunapopulationen. Det är vanskligt att entydigt 
avgöra om hornmaterialet från Fröjel kan kopplas till djur vilka levt av växter som upptagit 
34S från sedimentära bergarter, då alla utom ett prov visar på värden typiska för sedimentera 
bergarter (-40 till +40‰). Detta kan inte avgöras utan att först jämföra med andra studier från 
lokal fauna med liten eller ingen mobilitet och med känd berggrund. Den stora spännvidden i 
34S för sedimentera bergarter gör att de flesta värden kan inkluderas. Det finns dock en 
tendens till att värdena ligger över 34S-värden för andra bergarter som till exempel granit. Det 
enda provet som inte korrelerar med de övriga är FJE 15 med ett δ34S-värde på 6,8 ‰. 
Resterande prover visar δ34S-värden som ligger mellan 11,1 ‰ och 15,6 ‰. Det står klart att 
det är en skillnad inom materialet från Fröjel på grund av att de uppvisar tydliga skillnader, 
även om det bara är ett avvikande provsvar. Därför kan det konstateras att det åtminstone i 
fallet med Fröjelpopulationen rör sig om djur som kommer från åtminstone två olika områden 
(tyvärr gick det inte att genomföra en artbestämning av det avvikande provet). Det är svårt att 
avgöra och det kan inte uteslutas att det existerar flera grupper inom Fröjelpopulationen. Det 
är även svårt att avgöra om det kan röra sig om lokala avvikelser på mikronivå i δ34S hos en 
population. Tidigare nämndes detta gällande δ

13C/ δ15N och att djuren kan förflytta sig över 
stora områden. Hornen kan då vid insamlandet visa på ett mikrolokalt värde som skiljer sig 
ifrån den plats där hornet påträffades eller där djuret fälldes. Det är vanskligt att bestämma en 
population eller en individs ursprung utifrån studier av Sveriges berggrundskarta. Inte enbart 
för att det regionalt kan förekomma små variationer i berggrunden på lokal nivå utan även de 
angivna svavelvärdena för olika bergarter visar endast på riktvärden och inte på givna värden. 
Detta gör att det inte med säkerhet går att avgöra proveniensen för ett givet djur, utan det 
behövs jämförande material från flera områden med djur som har liten eller ingen mobilitet 
och kan antas levt på en given plats hela sitt liv.  

De flesta δ34S-isotopvärden ger dock utslag av att komma från sedimentära bergarter (se figur 
5). En minoritet av de analyserade proverna ger utslag på europeisk granit som har 34S -
värden på mellan -4 ‰ och +9 ‰, men de kan även överensstämma med metamorfa och 
sedimentära bergarter. Från Fröjel är det bara ett av proverna som ligger under 10 ‰, FJE 15 
(δ34S värde 6,8 ‰). Från det övriga materialet från Gotland är det VBY 02 (δ34S-värde 5,1 
‰) som är det enda provet från Gotland med möjliga granitvärden. Sigtuna uppvisar en mer 
varierad bild än proverna från Gotland. Åtta av nitton isotopanalyser visar på värden som 
överensstämmer med de uppgivna värdena för europeisk granit, alltså nära hälften (se tabell 
3).  

Berggrunden för Sigtuna med omnejd är komplicerad, där urbergsgranit växlas med 
metamorfa och sedimentära bergarter (Wastenson & Fredén 2002:32ff). Detta återspeglas väl 
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i det undersökta materialet. Sigtunamaterialet har δ
34S -värden från 5,8 ‰ till 12,6 ‰, med ett 

medelvärde på 9,3 ‰. Diagram 3 visar att det åtminstone rör sig om två populationer, men det 
är svårt att tolka och det kan även röra sig om tre stycken populationer. Därmed är det troligt 
och inte förvånande att det undersökta materialet från Sigtuna just kommer från 
Sigtunaregionen på grund av variationen i δ34S-värden. Detta motsvarar väl de 
markförhållanden som påvisats genom geologiska undersökningar av Sigtuna med omnejd.  

 

Figur 7. Bilden föreställer Sigtuna med omgivande berggrund. Där Granit varvas med sedimentära och 
metamorfa bergarter. Värdena för de olika berggrunderna är: Granit -4 ‰ till +9‰, Metamorfa -20‰ till 
+20‰ och sedimentära bergarter -40‰ till +40‰ Bilden hämtad från Riksantikvarieämbetet 2012-05-04. 
© Sveriges geologiska undersökning. 

För att återgå till Gotland och Fröjel kan vi se att δ34S-värdena inte är jämförbara och skiljer 
sig statistiskt från Sigtunamaterialet. Detta har bekräftats genom students T- test (Figur 8) där 
Fröjel- och Sigtunamaterielen jämfördes. Vi kan se en signifikant skillnad mellan de båda 
undersökta populationerna där p-värdet ligger på 0.000002, vilket är en ytterst låg 
sannolikhetsgrad att populationerna har något med varandra att göra och att materialet har 
olika proveniens.  

De flesta δ34S -värden från Fröjel ligger över 12 ‰. Utöver FJE 15 ligger δ34S-värdena för 
Fröjel mellan 11,1 ‰ och 15,6 ‰. Tolkningen av det resultatet är att Fröjel och Sigtuna inte 
haft något materiellt utbyte vad gäller hornhandel, utan Fröjel och för den delen övriga 
Gotland har med hög sannolikhet fått sitt hornmaterial annorstädes. Tre av fyra prover från 
Visby har δ34S -värden som ligger över Sigtuna, utom undantaget VBY 02 som har att värde 
på 5,1 ‰. De två proverna från Häffinds ligger också över Sigtunas värden. Fastän materialet 
är litet går det ändå att skönja en trend i att de allra flesta prover inte överensstämmer med 
proverna från Sigtuna och följaktligen bör hornmaterialet inte komma från samma områden. 
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Däremot är det inte osannolikt att Gotlandsmaterialet har samma ursprung eftersom δ
34S -

värdena är så pass lika. Proveniensen för det importerade hornmaterialet från de nämnda 
gotländska lokalerna är dock vanskligt att sia om.   

 

Figur 8. Figuren visar ett student t-test, box and whisker plot, med en signifikant skillnad mellan 
populationerna för Sigtuna och Fröjel (p=0.000002). Vilket styrker hypotesen om att populationerna har 
olika proveniens.  

 

En studie av Sigtunamaterialet uppdaterat efter dateringsfaser genomfördes med students T-
test. Hypotesen var ifall de båda efterföljande, daterade faserna, fas 1b och fas 2a hade någon 
signifikant skillnad i svavelisotopfördelningen. Syftet var att utröna om det gick att skönja 
någon signifikant proveniensförändring i materialet över den tidsperiod som de båda faserna 
representerar (Figur 9). Det var inte någon signifikant skillnad mellan faserna som inte då p-
värdet hamnade på 0.19. Tilläggas bör att testet bygger på små populationer om fem för 
varsin grupp varvid en större avvikelse från något av proverna får stora konsekvenser och 
således gör det svårt att testa mindre grupper genom students t-test. 
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Figur 9. Figuren visar en jämförelse av de båda populationerna fas 1b och 2a inom Sigtunapopulationen. 
Resultatet med ett p värde på ca 0,19 gör att det är en stor chans att resultatet är slumpartat. 

Tidigare nämndes värdena för Sigtunamaterialet vilket gav blandat resultat gällande 
svavelvärden och de ligger i överkant av vad som anses vara värden för europeisk granit (-4 
‰ till +9 ‰). Detta speglar väl förhållandena för berggrunden i området. Om 
Sigtunamaterialet används som mall för att finna proveniensen för det gotländska materialet, 
där värden för sedimentära eller metamorfa bergarter dominerar, bör således materialet 
hämtats från områden där dominansen av sedimentära eller metamorfa bergarter på 
geologiska berggrundskartor är tydlig. Aktuella områden på svenska fastlandet är 
kuststräckan mot Öland som nästan helt domineras av den sedimentära bergarten sandsten. Ett 
stråk av sedimentär berggrund finns även i Västervikstrakten, med någon av bergarterna 
skiffer, gråvacka och kvartsit. Regionen innehåller även berggrund av granit. 
Norrköpingstrakten har en berggrundskomposition vilken även den har ett större område av 
sedimentära bergarter. Skillnaden är inslaget av sura vulkaniska bergarter blandat med granit. 
Södermanland visar förövrigt på en komplex variation i berggrunden där granita bergarter 
blandas med sedimentära bergarter. Skåne och Blekinge har även de en komplex 
berggrundssammansättning (Wastenson & Freden 2002:30f), vilket gör det i det hela 
vanskligt att endast utifrån en geologisk karta försöka hitta djurens proveniens. Speciellt då vi 
inte med säkerhet kan veta att djuren härstammar från en och samma plats. 
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Det är dock lockande att utifrån den jämförande tesen om Sigtuna spekulera i att en lämplig 
plats för det Gotländska materialet är en region där den sedimentära berggrunden dominerar 
så kraftigt att δ34S-värde för övriga bergarter inte visar sig. Detta eftersom, vilket tidigare 
nämnts, både älg och hjort kan röra sig över stora områden och bör då därför inte inta alltför 
mycket av sitt svavel via föda från icke-sedimentära berggrunder.  

Ett referensprov från Löddeköpinge i Skåne har analyserats och visar på ett δ34S värde på 10.3 
‰. Det värdet är lågt jämfört med det gotländska materialet. En större svavelisotopstudie på 
hornmaterial från Skåne är att föredra då ett prov är för litet för att dra några slutsatser. Utan 
det kan endast spekuleras i huruvida materialet är Skånskt. Vi kan heller inte avgöra om 
materialet i studien har sin proveniens i Småland, Blekinge, Norrköpingsområdet, 
Södermanland eller annat område inom Sverige. Materialets proveniens kan även vara andra 
regioner i Östersjöområdet med sedimentära jordar och där det förekom älg eller kronhjort 
under vikingatiden. Skillnader inom det gotländska materialet finns men det är svårt utan ett 
större material att dra några slutsatser om det kommer från samma områden eller inte. Till det 
behövs ett vidare referensmaterial, vilket saknas i studien. Därför är det av vikt att vid 
fortsatta studier inkludera material från fler regioner och med ett statistisk godtagbart 
material.  

 

Figur 10. Bilden visar bergrundskartan över mellersta och södra Sverige där områden med sedimentära 
och metamorfa bergarter mot den Gotländska kusten är markerade. 1: Södermanland, 2: 
Norrköpingstrakten, 3: Västerviktrakten, 4: Smålands kust mot Öland. Bilden hämtat från 
Riksantikvarieämbetet 2012-05-04. © Sveriges geologiska undersökning 
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En faktor som måste begrundas när vi studerar geologiska kartor är landhöjningens effekt på 
landskapet sedan vikingatiden. Åtskilliga meter kan skilja från vikingatidens strandnivå till 
den strandnivån som förekom den dag då de geologiska mätningarna över ett havsnära 
område genomfördes, vilket betyder att kronhjort och älg hade mindre mark att röra sig på 
under vikingatiden. Ett begrundande värt att tänka på vid studier av geologiska kartor, då 
gamla havsbottnar består av avlagringar och sediment sedan senaste istiden vilket kan ge en 
missvisande bild av ett områdes geologiska struktur under en tidsperiod. Det vill säga, om 
man glömmer att strandnivån alltid förändrats genom olika epoker. Tilläggas bör att det inte 
rör sig om några större arealer som tillkommit via landhöjningen sedan vikingatid till nutid. 
Däremot kan det ha effekt om vi går längre tillbaka i tiden. Detta är bara en hypotes och 
någon studie hur det förhåller sig i verkligheten har inte genomförts och ligger heller inte 
inom ramarna för denna studie. Att studera detta mer ingående skulle kunna vara intressant 
vid fortsatta studier. 

När vi ska proveniensbestämma utifrån δ
34S-värden är det nödvändigt att ha material från 

lokala djur vilka visar på en liten mobilitet, eftersom det inte är möjligt att 
proveniensbestämma endast utifrån en berggrundskarta. Det har än så länge bedrivits lite 
forskning på svenskt material med utgångspunkt ifrån stabila svavelisotoper (Fornander m.fl., 
2008; Linderholm m.fl., 2008a; Linderholm m.fl., 2008b; Lindberg 2009; Fjellström, 2011; 
Fornander, 2011; Hinders 2011; 2011 Linderholm 2011 ). Linderholms studie av humant 
material från Humlegårdsutgrävningen där materialet i den här studien stammar, visar på 
värden från 2,6 ‰ - 11,7 ‰, med medelvärde på 7,1 ‰ och standardavvikelse på 2,4 ‰. 
Linderholm har även gjort en studie av material från Birka vilket visade på ett medelvärde på 
5,2 ‰ och standardavvikelse på 2,5 ‰. I en annan studie från Björned i norra Sverige kom 
Linderholm fram till svavelvärden med ett medel på 5,4 ‰ och en standardavvikelse på 3,4 
‰. Resultatet visar enligt Linderholm på en population med svavelvärden från den 
kringliggande berggrunden av granit. De som avviker skulle kunna vara individer från andra 
områden.  

Lokala djur testades från samma period. Alla utom ett prov gav samma utslag som för den 
förmodade lokala humana populationen. Eftersom fraktioneringen är liten mellan 
konsumenten och födan (-1 ‰ till +2 ‰) och värdet för den omkringliggande 
granitberggrunden -4 ‰ till 9 ‰ så föreslog Linderholm att svavelvärdena visar på en lokal 
population (Linderholm 2011:930). De terrestra djurvärdena skiljer sig från denna studie och 
Linderholms studie 2011. Materialet är från samma grävning och inbegriper samma 
tidsperiod. I denna studie har det undersökta Sigtunamaterialet δ34S-värden från 5,8 ‰ till 
12,6 ‰, med ett medelvärde på 9,3 ‰ och standardavvikelse på 2,1 ‰. Medan det material 
som Linderholm undersökte är från lokala djur med liten eller ingen mobilitet som katt (5,6 
‰) och gris (6,5 ‰) Hon tog även prover på ko (1,4 ‰) fisk (6,7 ‰). Det undersökta animala 
referensmaterialet för Linderholm är litet (ett prov från varje djur). Likväl kan vi se en 
diskrepans i medelvärdet för Linderholms studier och denna. Linderholms humana material 
har ett medelvärde på 7,1 ‰ med en standardavvikelse på 2,4 ‰. Standardavvikelsen för det 
animala materialet med ko exkluderad hamnar på 0,6 ‰. Birka har ett medelvärde på 5,2 ‰ 
och standardavvikelse på 2,5 ‰.(Linderholm 2011:930).   

Lindberg och Hinders har i tur och ordning gjort studier på material från Alvastra i 
Östergötland och falbygden i Västergötland. Lindbergs animala δ34S-värden varierar från -4,0 
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‰ för gås upp till +9,5 ‰ för boskap. Studien genomfördes både på humant och animalt 
material där de humana värdena, bortsett från gåsen, överensstämde väl med de lokala, 
animala värdena från djur med liten mobilitet (Lindberg 2008). Värdena överensstämmer med 
europeisk granit och avviker således från det gotländska materialet varvid den gotländska 
proveniensen får sökas annorstädes. Falbygden, som ligger inåt landet mellan Vänern och 
Vättern, har en sedimentär berggrund bestående av bland annat alunskiffer och kalksten. 
Lokal fauna av igelkott, hare och svin analyserades där också δ34S -värdena föll inom 9,5 ‰ 
och 12,7 ‰ för djuren vilket visar att den sedimentära berggrunden väl avspeglar en lokal 
fauna med liten mobilitet (Hinders 2011). Det stödjer hypotesen att merparten av det 
gotländska materialets proveniens bör sökas inom geologiska områden vilka liknar falbygdens 
och troligtvis består berggrunden inom dessa områden inte av europeisk granit, eftersom de 
flesta δ34S-värdena ligger inom falbygdens värden men även överstiger dessa värden.  

Linderholm m.fl. (Manus) har vid studie av öländskt terrestriska djur från neolitikum och 
bronsålder fått δ34S-värden som varierar mellan +6,6 ‰ till +12,0 ‰. med ett medelvärde på 
9,4 ‰. Bland annat togs prover på horn från älg (11,6 ‰ och 12,0) ‰, och även från skelettet 
(10,4 ‰) (Linderholm m.fl.). Dessa ligger i underkant av de för den här studien undersökta 
gotländska proverna. Värdena överensstämmer med de från falbygden och ger ytterligare stöd 
för hypotesen att det gotländska materialet är hämtat från områden som inte består av 
Europeisk granit eftersom Öland består av sedimentär berggrund. Fornander har även 
genomfört undersökningar för humant material från Skåne där δ34S-värdena låg mellan 8,2 ‰ 
och 15,3 ‰. Proverna togs från lokaler med sedimentär berggrund. Här finns ingen lokal 
referensfauna att jämföra med så de högre δ

34S-värdena, vilka representerar Åraslöv i 
nordöstra Skåne, är mer svårtolkade. Det rör sig om två prover från Åraslöv med höga värden 
(14,7 ‰ och 15,3 ‰). Det är värden som överensstämmer väl med merparten av de 
gotländska värdena. Det går inte att sluta sig till att de har samma proveniens. Fornander 
menar att värdena kan bero på en lokal avvikelse eller att individerna har en annan geografisk 
härkomst (Fornander 2012).   

Ett löst antagande av Zerpe om att fynden av kronhjort från ett medeltida kammakeri i Visby 
kommer från, nordtyska eller baltiska områden (1989:113; Zerpe 1991:52) går varken att 
bekräfta eller dementera genom δ

34S analys. De δ34S-värden som framkommit liknar inte de 
som finns i Mälarregionen eller av de undersökningar som gjorts i Öster- och Västergötland. 
Därför finns det en möjlighet att materialet kan vara nordtyskt. Det kan även komma från 
andra platser runt Östersjön som Polen eller Baltikum. För att finna svaren på det behöver fler 
analyser göras, framförallt på mindre djur med kända och små levnadsområden från regioner i 
de nämnda områdena, och även av viltbeståndet i dem. Vi kan däremot se genom 
införskaffandet av andra föremål, vilka tidigare har nämnts, att horn även kan komma från 
Tyskland, Polen, Baltikum och Finland, vilket gör att upptagningsområdet för de Gotländska 
hornen blir betydligt större än att de enbart skulle ha sin proveniens från svenska fastlandet.       

Varför δ34S-värdena skiljer sig så från populationerna är svårt att avgöra. Det kan handla om 
sea spray där kustlevande växter och djur kan uppvisa marina δ34S-värden, då partiklar från 
havet kan blåsa in över dessa regioner. Sigtuna får anses tillhöra en havsnära region under 
vikingatiden, då landnivån var lägre på grund av landhöjningen, vilket resulterade till öppet 
vatten mot Östersjön. En annan faktor är mobiliteten för älg och kronhjort som överstiger 
mobiliteten hos de djur som undersöktes av Linderholm. Här kan älg och kronhjort ha 
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inhämtat föda från områden där berggrunden inte består av granit. Om man undersöker 
berggrundskartan styrker det påståendet om att områden med annan geologisk uppbyggnad 
finns i Sigtunas omnejd.  

Resultatet av denna studie stärker den observationen eftersom δ34S-värdena varierar. 
Variansen för δ34S-värdena i denna studie inom Sigtunapopulationen kan tyda på att 
materialet är hämtat från två till tre olika områden. Om så är fallet går inte att avgöra även om 
det finns tendenser. För en inbördes studie är materialet i minsta laget. Förhåller det sig så att 
det förekommer olika grupper blir läget problematiskt. Då kan vi inte utesluta att 
hornmaterialet är inhämtat från annan ort och är ickeregionalt. Särskilt i jämförelse med 
Linderholms värden. Materialet kan även ha både lokal och icke -lokal proveniens, om den 
mängd hornmaterial som krävdes vid hantverksframställning inte fanns i tillräcklig 
omfattning lokalt så kan en import från andra områden ha varit nödvändig.  

 

5. 4 Ben- och hornhantverk samt materialinförskaffandet 

Kvantitativa undersökningar av horn- och benhantverk har genomförts vid flera lokaler såsom 
Lund, Trondheim, Wollin, Kungahälla, Visby och Sigtuna. 

I Lund undersöktes material från 1000-1350-talet. Detta gav nära 10 000 enheter av 
hantverksspill och halvfabrikat och det representerar 70-80 % av allt sågat horn- och 
benmaterial från Lund. I förhållande till andra kända lokaler är materialet litet enligt Axel 
Christophersen (Christophersen 1980). I en materialstudie från Trondheim undersöktes drygt 
21 500 avfallsbitar av mestadels renhorn under perioden 1000-1600-talet. Den här studien 
visade på sparsam tillverkning i etableringsfasen under vikingatiden för att sedan nå en topp 
och minska mot slutet av 1600-talet (Flodin 1989). Från Wollin har det rapporterats om 1300 
avfallsbitar från en enda verkstad (Christophersen 1980:27f). Materialet från Wollin kan 
verka imponerande då beräkningar visar att det under 1000-talet från en enskild verkstad 
tillverkades mellan 820-1250 kammar. I själva verket rör det sig om runt 10 kammar om året, 
vilket kan tyckas svårt att livnära sig på (MacGregor, 1985:48). Jens ytter har på material från 
Kungahälla gjort en kvantitativ analys av råämnet till hornhantverk och gjort en grov 
uppskattning på en tillverkning om mellan 303 och 570 kammar om året (Rytter 1997:107). 
Leif Zerpe beräknar utifrån ett kammakeri i Visby från medeltiden, där det enligt honom 
fanns rester från tillverkningen av 3 000 benkammar och mellan 6 600 och 18 000 
hornkammar under 30 år. Detta ger en daglig produktion om två kammar, sex dagar i veckan 
(Zerpe 1989:120). Även i Sigtuna har kvantitativ analys gjorts på hornmaterial från kvarteret 
Trädgårdsmästaren. Här kan vi se att avfallet är som störst under första halvan av 1100-talet 
och att det följer samma utvecklingsmönster som i Lund och Trondheim (Petterson 1990:12f).  

Att det är svårt att beräkna hur mycket material som använts och hur mycket som producerats 
i hantverksprocessen står klart och vi bör vara försiktiga vid beräkningar och tolkningar. Flera 
faktorer kan påverka dessa beräkningar. De kammar som en gång tillverkades blev spridda 
och alla kommer inte att påträffas igen. Lokalen där tillverkningen ägde rum borde till och 
från ha städats ur och avfallet deponerats på annan ort varvid en skev bild av produktionen 
kan framträda genom det avfall som blev kvar. Tafonomiska processer kan även det ha 
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inverkat och brutit ned delar av avfallet. Att hornen inte enbart hämtats från lokala biotoper, 
utan även en import av hornmaterial förekommit slår Christophersen fast vid undersökning av 
andra lokaler och det uppstod ett importbehov när de lokala resurserna hade utnyttjats 
maximalt och att horn blev en bristvara (Christophersen 1980:150).  

Tillvägagångssättet i inhämtandet av materialet blir här en intressant diskussion. En hypotes 
är att: för att säkerställa en lokal produktion av horn och minska importberoendet bör jakt på 
djuren ha varit begränsad. Hornen hämtas då således under den tiden på året då djuren tappar 
sina horn. Detta för att samma djur nästa år skall kunna producera större horn och följaktligen 
mer råvara till hornhantverket eftersom hornen förnyas och blir större ju äldre ett djur blir. 
Christophersen påpekar att fällhorn var vanligast i Lund men att det kan vara svårt att få tag 
på när ett djur väl fällt eftersom det kalkrika innehållet är attraktiv föda både till djuret självt 
och även för andra djur och således kan vara förbrukat inom några dagar. Djuren fäller sällan 
båda hornen samtidigt utan hornparet kan ligga åtskilda långt från varandra vilket försvårar 
inhämtandet ytterligare. Christophersen menar att det komplicerade insamlingsförfarandet gör 
att hantverkaren köpte in materialet från lokala bondebefolkningen, från jägare osv. Vi kan 
även se att importen till Lund varit långväga då både älg och ren använts till hantverket. 
Renhorn förekommer i högre utsträckning (1.1%) än älghorn (0.2%) (Christophersen 
1980:137ff).  

Att beräkna tillgången på vilt under vikingatiden är problematiskt, därför får vi förlita oss på 
nutida inventeringar och material för att få en aning om viltbeståndens utbredning. I 
Jönköpings län beräknades älgtätheten 2010 vara mellan 6,5 till 23 älgar per 1000 hektar 
(www.lanstyrelsen.se:2012-02-28). Variansen är stor, men det visar att det kan finnas ett stort 
antal älgar inom ett begränsat område och gör att horntillgången kan vara god. En 
flyginventering av kronhjort över Halle och Hunneberg, vintern 2009-2010, gav en utdelning 
om 15,8 djur i snitt per 1000 hektar (www.sveaskog.se:2012-03-01). Tilläggas bör att detta är 
studier av nutida populationer, därför kan en avvikelse förekomma i historisk tid.   

Vi kan av historiska dokument påvisa restriktioner i storviltsjakten under 1200-talet och 1300- 
talet. Här kan en brist av råvaran för hornhantverk påvisas. Ett annat tecken på råvarubrist är 
tillverkningen av kompositkammar av ben och horn och av kammar i enbart ben (Zerpe 
1991:48ff). Det är då troligt att importberoendet ökade med tiden när de lokala bestånden av 
storvilt minskade. Detta går hand i hand med den ökade efterfrågan av hornkammar som vi 
kan se tecken på i den lokala produktionen från flera olika städer, hantverkcentra och även för 
Sigtuna. Tillverkningen gick från en hushållsproduktion mot en förändring i tiden, till en 
storskalig marknadsproduktion. Huruvida det rådde brist redan under vikingatid finns det inga 
belägg för. Analysen av svavelisotoperna från Sigtuna indikerar på att en import inträffat i ett 
tidigt skeende eftersom de δ34S-svavelvärden för den här studien ligger över dem som 
framkom i Linderholms studie av bland annat lokal fauna 2011. Detta kan tyda på att den 
lokala storviltsfaunan var hårt ansatt av jakt.  

Vi kan i det gotländska materialet se indikationer på olika importområden även om det är 
några enstaka prover som visar på lägre δ

34S-svavelvärden. Tyvärr är det inte möjligt att på 
Fröjelmaterialet göra en tidsperiodindelning i olika faser som i Sigtuna. Detta på grund av att 
rapporteringen för 2005 års grävning inte är iordningställd. Detta gör att en analys över en 
eventuell importförändring över tid i nuläget inte går att genomföra. En sådan datering skulle 
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kunna ge oss ledtrådar i om och när importen till Fröjel förändrades på grund av eventuell 
materialbrist.   

 

5.5 Handel- och kontaktvägar  

Slutligen är en diskussion om vikingatida handels- och kontaktvägar på sin plats när vi ska 
försöka tolka var hornen kommer ifrån. Tidigare nämndes omfattande materiella lämningar 
från både Gotland och Sigtuna med skiftande ursprung. Dessa olika och i rikliga mängder 
förekommande föremål, ses som bevis på kontaktnät och handel med områden, allt från 
Storbritannien och Östersjöområdet, till Ryssland och främre Orienten. Att alla dessa föremål 
kommit hit i en lång kedja av händelser är enligt Søren Sindbaek inte troligt. Sindbaek bygger 
en teori om att den vikingatida handeln fungerade som ett nätverk av noder och hubar (nav) 
eller som ett löst knutet nätverk med tillfälliga, slumpmässiga länkar. Modellen kallas för 
”small-world phenomenon”(Sindbaek 2007:1f). Om en nod, som till exempel en gård slogs 
ut, kan delar av nätverket kollapsa men nätverket kan ändå leva vidare. Om en hub, som till 
exempel en handelsplats eller hamn plundras eller ockuperas så kan det få stora konsekvenser 
på nätverket. Sindbaek menar att det fanns en kärna av ett fåtal specialiserade handelsmän 
som höll nätverket igång och om någon föll bort så kunde hela nätverket ritas om. Fastän de 
levde i ett ”small world”- nätverk fanns det tillfällen då vidsträckt, omfattande handel och 
kommunikationer kunde uppstå genom dessa nätverk, men de lyckades sällan bibehålla dem 
över längre perioder eller i kristider(Sindbaek 2007:1f).   

Resonemanget om en ”small world” skulle kunna implementeras när det gäller handel och 
kommunikation för Sigtuna, Fröjel och Gotland. Här har vi både föremål från närområdet i 
form av Östersjökeramik, mynt, klädesdetaljer m.m, och även från fjärran områden som 
keramik, glas etc., och främst arabiska silvermynt. De arabiska silvermynten tål att titta 
närmare på utifrån Sindbaeks förklaringsmodell. De arabiska silvermynten dominerar de 
gotländska silverskatternas sammansättning från 800-talets början fram till 970, men efter 990 
dominerar engelska och tyska mynt i lika stor utsträckning som de arabiska tidigare gjorde 
(Östergren 1983:34, Östergren 1989:23f, Svensson 1990:67). Tillämpar vi Sindbaeks 
förklaringsmodell är det tydligt att en förändring inträffade under perioden och att en viktig 
aktör försvann från arenan, men vi kan inte säga vad som utlöste det bortfallet.   

Applicerar vi ”small world”-modellen på hornhandeln kan vi i fynden av renhorn från Lund 
och Sigtuna se import från fjärran områden. Renhorn från Sigtuna går enligt Johnny Karlsson 
att finna från år 985 fram till 1260 med en påtaglig ökning efter 1230 (personlig kontakt 
2012-04-05). Importen av renhorn får anses varit långväga. Hur renhornen kom till Lund och 
Sigtuna är idag inte känt. Inte heller hur länge importen varade, när den upphörde eller 
proveniensen för hornen. Upphörandet av handeln med renhorn kan bero på att en nod 
försvann. En förändring i importen av hornmaterialet skulle eventuellt ha inträffat efter 1100-
talet enligt Johnny Karlsson efter analyser av material från kvarteret Trädgårdsmästaren då 
kronhjorthorn påträffats. Denna analys är ännu inte färdigställd vilket gör att det råder en viss 
osäkerhet (personlig kontakt 12-04-05).  

Tidigare nämndes att hornhantverket förändrades och att den blev mer inriktad på tillverkning 
i andra material. Hypotetiskt sett kan en förändring i tillverkningsmaterialet vid 
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hornhantverket ha inträffat genom störningar i kontaktnätet, enligt Sindbaeks modell, där 
hornet blev en bristvara och försvann som produktionsmaterial. Det är inte sannolikt att en 
störning skulle ha inträffat på fastlandet där det fanns livskraftiga populationer även om 
stammarna kan ha decimerats genom jakt. Däremot kan en sådan störning ha inträffat på 
Gotland då dess utsatta läge i form av att ön inte själv hyst några livskraftiga populationer av 
storvilt, kunnat bidra till en övergång från att ha tillverkat föremål i horn, till att tillverka dem 
i andra material som till exempel ben.   

 

5.6 Felkällor 

Det råder en viss osäkerhet angående det gotländska materialets individbestämning. Detta 
eftersom det råder en kontextuell tveksamhet angående materialet. Fröjelmaterialet var 
förpackat i fyndpåsar efter fyndnummer där en påse innehöll över femtio fragment 
hantverksspill efter hornhantverk (34674). Urvalet gjordes efter en okulär besiktning av 
materialet. Vid besiktningen valdes de fragment ut där kollagen antogs ha bevarats bäst och 
således kan det utvalda materialet härstamma från samma individ. För Häffinds och Visby var 
det tilldelade materialet litet. En analys genomfördes på det material som vid tidpunkten fanns 
tillgängligt. Även här finns en osäkerhet i hornspillets individualitet. Fröjelmaterialet med 
fyndnummer 34673 och 34674 kommer från samma lager och har samma koordinater från 
2005 års grävning. Tilläggas bör att det som tidigare nämnts inte finns någon rapport 
tillgänglig från den grävningen, eftersom det inte skrivits någon, (N-B Gustafsson personlig 
kontakt 2012-03-09), så de kontextuella bekymren förblir svårutredda. Visbymaterialet 
kommer från Stora torget och är medeltida. Någon rapportering om kontexten eller när fyndet 
ska ha gjorts finns enligt (N-B Gustafsson personlig kontakt 2012-03-09) inte utan materialet 
rubriceras som lösfynd.  

 

6. Slutsats  

6.1 δ15N / δ13C-analyserna 

Efter analyser av de stabila isotoperna δ
15N och δ13C kan det konstateras att värden 

överensstämmer med förväntade terrestriska värden. För δ13C så ligger tio av proverna över 
δ

13C värden som är vanliga för nordiska terrestriska djur. Inga olikheter kunde ses mellan 
Sigtuna och Fröjel. De skillnader som finns antas bero på klimat och regionala skillnader. För 
δ

15N -värdena är variationen stor. Merparten av proverna ligger under den angivna trofinnivån 
för större landlevande herbivorer djur. En naturlig klimatvariation kan ligga bakom. De lägre 
värdena kan förklaras genom en fuktig miljö. De låga värdena för älgen kan bero på att de 
föredrar ett livshabitat i våtmark. Kronhjorten å andra sidan föredrar ett torrare klimat i 
skogsmiljö, här kan kanop effekten förklara de värden vi ser. Djurens mobilitet skall enligt 
Stevens (Stevens m.fl. 2006:19) inte ha någon inverkan i δ13C/ δ15N. Det troligaste är att den 
variation vi ser kan bero på klimat och habitatvariationer på mikronivå som påverkar de olika 
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individerna olika. Materialet som undersöktes var av älg och kronhjort men det fanns även 
inslag av icke artbestämt material.  

 

6.2 Svavelkvaliteten 

Svavelkvoterna uppfyllde de kriterier som angivits av Fornander, 0,14–0,60 % svavel, såvida 
C/S-kvoten är inom 212–801 C/S (Fornander 2008:291). De kriterier som angivits av Nehlich 
& Richards (2009) och som nämnts tidigare går inte att applicera på den här studien. En 
hypotes är att det skulle kunna bero på att benhorn innehåller mindre mängd mineral jämfört 
med ben, cirka 50 viktprocent mot ben som har mellan 60 och 70 viktprocent i mineral. Det 
skulle kunna ge en mindre kvot av både C/N och av C/S. Under benhornets tillväxtprocess är 
inte enbart djurets föda tillräckligt för att förse kroppen med mineraler eftersom hornens 
tillväxt sker hastigt. För att klara av den snabba tillväxten hämtar hornen mineral från olika 
skelettdelar som revben och de större rörbenen vilka har mineraler i riklig mängd. Benens 
densitet blir lägre medan de ökar i storlek (Chen m.fl. 2008:216). Framtida forskning av ett 
mera omfattande material rekommenderas i syfte att utröna hur benhornens tillväxtprocess 
påverkar svavelhalten i både horn och ben under ett djurs olika levnadsstadier. 

 

6.3 δ34S-analyserna 

Av de framkomna resultaten av δ34S-analysen kan vi inte entydigt säga var materialet kommer 
ifrån. Populationen från Fröjel visar på en stor spridning där värdena varierar från 5,8 ‰ upp 
till 15,4 ‰. Resultatet pekar på att det rör sig om två till tre upptagningsområden för 
hornmaterialet där proveniensen inte helt går att säkerställa. Vid jämförelse med tidigare 
studier kan vi sluta oss till att materialet från Fröjel med undantag från ett prov troligtvis inte 
är representativt för granit och att det i så fall rör sig om andra bergarter. Det går att 
konstatera att materialet inte har sin proveniens på Gotland eftersom berggrunden där består 
av kalksten. Detta bevisar antagandet att det inte funnits någon livskraftig population av älg 
och kronhjort på Gotland under vikingatiden då materialet är importerat. Zerpes påstående om 
att material från ett kammakeri i Visby kan komma från nordtyskland går varken att bekräfta 
eller dementera då vi saknar referensmaterial från nordtyska eller andra områden såsom Polen 
och Baltikum. Det gotländska hornmaterialet kan komma från andra regioner runt Östersjön 
än från svenska områden. En undersökning av lokal fauna med liten eller ingen mobilitet från 
Västervik, Norrköpingstrakten, fastlandskusten mot Öland, eller Östra Södermanland, kan ge 
oss den informationen som behövs för att sluta oss till om proveniensen är sydsvensk eller 
kommer från något annat Östersjöområde. Eftersom dessa områden har en geologisk 
sammansättning som inte är av granit. 

En signifikant skillnad gick att se mellan Sigtuna och Fröjel. Det enda provet för 
Fröjelpopulationen som låg betydligt lägre än de övriga, visar på ett värde likt de för Sigtuna. 
Detta gör att vi inte helt kan utesluta en kontakt med horn mellan Sigtuna och Fröjel, även om 
student t-testet visar att det inte är troligt. Det handlar om ett prov och det går inte att utesluta 
att materialet kommer från andra områden med berggrund av granit än från Sigtunaregionen. 
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Sigtunamaterialet visar på spridda δ34S-värden vilket gör att en del av det undersökta 
materialet kan härröra från andra områden än Sigtuna. Men en titt på den omgivande 
berggrunden för Sigtuna, vilket består av metamorfa, sedimentära bergarter och granit, gör att 
de värden vi ser från den har studien över Sigtunapopulationen mycket väl kan spegla den 
lokala geologiska berggrunden. Linderholm m.fl. 2011 har gjort undersökningar på lokalt, 
animalt och humant material från Sigtuna. Delar av materialet i den här undersökningen 
överensstämmer med det resultat som framkom av Linderholms humana material som ansågs 
vara från annan ort än Sigtuna. Därför kan de värden för den här undersökningen som 
överensstämmer med Linderholms humana material, även kommer från annan ort och således 
har införskaffandet av material vid hornhantverk i Sigtuna under vikingatiden varit beroende 
av både inhemskt och av importerat material. I så fall kan vi påvisa att det pågått en handel 
vid införskaffandet av material till hornhantverket i Sigtuna.  

En inbördes studie av fas 1b och 2a från Humlegårdsgrävningen i Sigtuna antyder att en 
förändring i fas 2a kan han inträffat. Materialet är dock litet och en viss osäkerhet finns, men 
det skulle kunna peka på att det under fas 2a inträffade en förändring i införskaffandet av 
material under fasen och att δ34S-värdena visar på en proveniens som inte är inhemsk och som 
skiljer sig från den tidigare perioden. Trendbrottet i införskaffandet av horn skulle kunna 
inträffat under fas 2a och då mot ett mer importberoende och handeln med horn blev då en 
nödvändighet eftersom tillgången från den lokala faunan inte var tillräcklig. Johnny Karlsson 
(muntligt meddelande) anser det möjligt att en importförändring inträffade under 1100-talet i 
och med fynden av kronhjortshorn i hornmaterialet från Trädgårdsmästaren ökar. Denna 
studie är ännu inte färdigställd så det råder därför en viss osäkerhet.  

Det undersökta materialet för den här studien är liten och en förändring i införskaffandet kan 
ha inträffat tidigare, eller under 1100-talet som Karlsson anser. Därför bör en bredare och 
djupare undersökning i faserna genomföras på jakt efter en eventuell tidigare handel med 
horn. Det har antytts i flera andra studier att hornhantverket följer ett visst mönster i tiden från 
en mer hushållsinriktad tillverkning mot storskalig marknadsproduktion. Vid en sådan 
utveckling är det högst troligt att allt mer material behövs och att när det lokala materialet 
börjar sina importeras det i en allt större omfattning för att säkra efterfrågan. Vi kan i studier 
av kammar och dess sammansättning se att tillgången till horn inte kan möta kraven och 
efterfrågan, utan man börjar till slut tillverka kompositkammar av både ben och horn och även 
kammar enbart av ben.    

 

6.4 Handel och kontakter 

Handels- och kontaktnäten under vikingatiden har diskuterats angående “small world” 
modellen, där vikingatida handeln fungerade som ett nätverk av noder och hubar eller som ett 
löst knutet nätverk med tillfälliga, slumpmässiga länkar. Om en nod slås ut så kan delar av 
nätverket kollapsa men nätverket lever vidare. Slås däremot en hub ut så kan det få stora 
konsekvenser på nätverket. ”small world”-modellen föreslår att handeln drevs av ett fåtal 
specialiserade handelsmän och om någon föll bort så kunde nätverket ritas om. Enligt 
modellen fanns det tillfällen då vidsträckt, omfattande handel och kommunikationer kunde 
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uppstå genom dessa nätverk, men aktörerna lyckades sällan bibehålla dem över längre 
perioder eller i kristider.  

Utifrån Sindbaeks ”small world” -teori skulle hornhantverket på Gotland kunna beskriva 
modellen. Modellen stämmer även in på andra fyndkategorier. Eventuellt kan vi applicera 
small world modellen på hornhandelns upphörande, även för Gotland. Däremot blir den 
svårare att applicera modellen för svenska fastlandet då djuren, trots källor om hård jakt och 
en begränsning av jakten ändå levt vidare och att materialet för hornhantverket då fanns 
tillgängligt. Den troligaste förklaringen är ändå att den successiva förändringen av 
hornhantverket, från användandet av horn till användandet av enbart ben, inträffade på grund 
av att tillgången på horn minskade på grund av för hårt jakttryck.   

Av de föremål som importerats till Gotland från omvärlden i form av keramik, klädesdetaljer, 
mynt m.m. kan vi se att handeln pågick med stora delar av Östersjöområdet. Detta gör att 
hornmaterialet också kan vara inhämtat från dessa regioner eftersom vi inte entydigt kan 
avgöra hornens proveniens med den information vi idag har tillgänglig. Likaså kan vi inte helt 
avgöra proveniensen för Sigtunamaterialet, även om det finns en antydan om att delar eller 
hela materialet skulle kunna vara av lokal härkomst. Här kan de importerade föremålen ge oss 
vägledning om hornmaterialets proveniens i de fallen då materialet inte skulle vara av lokal 
härkomst. 

 

7. Sammanfattning 
Denna uppsats har som mål att med de stabila isotoperna, kol, svavel och kväve, 
proveniensbestämma gotländskt vikingatida hornmaterial. Proveniensbestämningen utfördes 
eftersom det aldrig funnits någon livskraftig population av vare sig kronhjort eller älg på ön. I 
studien ingick att jämföra det gotländska materialet med det från Sigtuna. En inbördes studie 
mellan två faser för Sigtunapopulationen utfördes också. Syftet var att se om det förelåg 
någon skillnad i materialet från de två jämförda faserna. Studien hade även som mål att 
genom proveniensstudien undersöka handels- och kontaktnäten för Gotland och Sigtuna, samt 
att undersöka korrelationen mellan hornhandeln och kontaktnäten för redan etablerad handel. 

Vikingatiden var en intensiv period för Skandinavien, där kontakt och handelsnätverk uppstod 
från Brittiska öarna till främre Orienten. Detta kan vi se tydliga tecken på i diverse föremål 
från dessa regioner. En av dessa föremålskategorier som ingick i handeln var horn. Hornen 
användes för tillverkning av hornföremål såsom kammar. I denna studie behandlades material 
från Sigtuna, Fröjel, Visby, Häffinds och Löddeköpinge. Detta gjordes för att se materialets 
proveniens, jämföra det sinsemellan och även göra en jämförelse inom Sigtunapopulationen. 
Den provensiella studien av materialet jämfördes med tidigare undersökningar av bland annat 
material från Sigtuna, Skåne, Östergötland och Västergötland.   

Genom ett student t-test gick det att se en signifikant diskrepans mellan Sigtuna- och 
Fröjelpopulationen. Detta tyder på att hornmaterialen från Sigtuna och Fröjel har olika 
upptagningsområden. Ett prov från Fröjel avvek dock och visade liknande δ34S-värden som 
för Sigtuna. Detta tillsammans med fynden av Sigtunapräglade mynt gör att det inte går att 
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utesluta en direktkontakt mellan Sigtuna och Fröjel. Vi kan även se genom δ34S-värdena att 
hornmaterialet har sin proveniens från minst två till tre olika områden och att δ34S-värdena 
mer överensstämmer med referensmaterial från berggrunder som inte består av granit. Det går 
inte att precisera några exakta upptagningsområden för hornmaterialet. Proveniensen för det 
Gotländska materialet kan vara Sveriges södra kust mot Gotland. Den kusten består av andra 
bergarter än granit. Fröjel har den kortaste vägen mot denna kust jämfört med andra 
kustområden. Annat fyndmaterial från Gotland och Fröjel som inte är av horn visar på 
kontakter från hela Östersjöområdet, vilket gör att även hornmaterialet kan komma från andra 
områden än Sverige och som korrelerar med δ

34S-värdena för denna studie.  

Sigtunapopulationen hade δ34S-värden som kan tyda på minst tre olika inhämtningsområden. 
Det fanns dels ett material som överensstämmer med annan tidigare undersökt lokal fauna för 
Sigtuna, dels ett material som inte korrelerar med den lokala faunan. Detta material tolkas 
som att det kommer utifrån och således är importerat. En inbördes studie av fas 1b och 2a 
antyder att en förändring i fas 2a kan han inträffat. Materialet är dock litet och det är inte 
klarlagt om en förändring inträffade under fasen. Förändringen kan ha inträffat senare under 
1100-talet mot en mer importberoende handel med horn eftersom den lokala faunan inte var 
tillräcklig. Det råder en osäkerhet om när denna övergång inträffade. Därför skulle en 
fördjupande och mer omfattande proveniensstudie av hornmaterial från Sigtuna bringa klarhet 
räta ut frågetecknen. 

Det nödvändiga i fortsatta studier är att undersöka lokal fauna med liten eller ingen mobilitet 
från andra regioner runt Östersjön. Importen från dessa regioner kan ses i andra 
fyndkategorier än horn. En vidare studie från övriga Östersjöområden skulle stärka 
kopplingen med handeln inom Östersjöområdet och som tidigare konstaterats genom andra 
fynd än just horn. Därför är fortsatta studier inom området betydelsefulla. Det är även möjligt 
att med analyser av 34S studera när en import av råvara för kamtillverkning inom en given 
lokal övergick från att inhämta horn lokalt till att vara beroende av en import. Detta kan 
genomföras vid analyser på ett daterat hornmaterial och ger ett bredare perspektiv av 
handelns- och kontaktnät. 

Av den genomförda svavelisotopanalysen kunde vi se att den följde de kriterier som angivits 
av Elin Fornander. Däremot överensstämde de inte med de kriterier som Nehlich & Richards 
angivit för godkända svavelkvoter. Anledningen skulle kunna bero på att benhorn innehåller 
en mindre mängd mineral jämfört med ben. Vilket kan ge både en mindre kvot av C/N och av 
C/S. Detta kan bero på att hornen tar mineraler från kroppen för sin uppbyggnad då mineraler 
från födan inte är tillräcklig. Här skulle framtida forskning av ett mera omfattande material 
kunna utröna hur tillväxtprocesser under ett djurs olika levnadsstadier påverkar svavelhalten 
hos ben och horn. 
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8. Summary 
The Viking- Age is in my opinion an interesting era in Scandinavia, where lots of artefacts of 
different kind bare a witness of trade and contact for the Nordic people. Evidence of trade and 
contact can be traced from the British Isles to the Arabic world including regions around the 
Baltic Sea. The island of Gotland situated in the middle of the Baltic Sea show objects of 
different kind that can be related to the regions mentioned above. One category of objects that 
seems to be found at almost every excavation within emporia, cities and harbours in 
Scandinavia are combs and other objects made from antler, along with production waste. 
Antlers found on Gotland are most certainly imported since there is no evidence of any living 
population of pre-historic big-game animals, in this case moose and red deer.  

This thesis focuses on stable isotope analysis of sulphur, carbon and nitrogen of these animals 
for provenance determination not only from three sites on Gotland, Fröjel, Visby and 
Häffinds, but also from Sigtuna and Löddeköpinge. The material from Sigtuna and 
Löddeköpinge are for comparison of δ34S - values to see if the antler material from Gotland 
could come from these regions. A comparison of earlier research from Scania, Östergötaland, 
Västergötaland och Sigtuna was done to see if the antler’s provenance could be determined. 
The δ34S- values for Gotland corresponds more with the reference material from bedrock that 
isn't made of European granite. An exact determination of provenance for the Gotlandic 
material could not be done. The material could derive from the East-Swedish mainland, 
opposite Gotland. This coast consists of other bedrock than European granite. Fröjel is closest 
to this coast. Other material than antler objects bear witness of contacts all around the Baltic 
Sea. This means that the antler also could come from these areas.  

A student-t test showed a discrepancy between δ
34S- values for Sigtuna and Fröjel. This 

would mean that the antler material for Fröjel and Sigtuna does not have anything in common. 
However, there is a sample from Fröjel that have the same values as Sigtuna. Together with a 
findings of coins at Fröjel, minted in Sigtuna do that we can't entirely rule out a direct trade 
connection between the two -sites. 

Study within the Sigtuna population was done to compare the δ34S- values from two dated 
phases to see if there was any difference in the δ

34S values. The δ34S- values for the Sigtuna 
antler material showed that there could be at least three different areas of the origin of the 
antler. Parts of the material for this study correlates with an earlier study on local animal 
fauna from Sigtuna. Other parts correlates with material that doesn`t match the local animal 
fauna from Sigtuna. The latter is interpreted as imported. A study within the Sigtuna 
population of phase 1b and 2a suggests that a change could have happened in phase 2. 
However the material is small so we can’t be certain when or if a change occurred during the 
phase. A change could have happened before or under the 12th century. There is a need for 
more and deeper provenance studies of antler material from Sigtuna to bring clarity into this 
matter.   

There is a need for more analysis of material and studies of local fauna with small home range 
from other regions around the Baltic Sea. Import of items from these regions can be seen in 
findings both in Sigtuna and on Gotland. To locate the origin of the antlers would add another 
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piece to solving the puzzle of how and where trade connections within the Baltic Sea were 
like.  

The stable sulphur isotope analysis followed the sulphur quotes criteria of Elin Fornander. 
Other criteria for sulphur ratio by Nehlich & Richards didn´t correlate with this study. The 
reason for this could be that antler bone contains less amount of mineral compared to bone. 
The ratio for C/N and C/S could be less because of that. The mineral for the antler growth is 
taken from the bone due to the lack of minerals from the food. Research into this matter could 
determine how growth processes during a animals life stages influence on the sulphur content 
within bone and antler. 
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