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Abstract:  The aim of this paper is to use isotope analysis of carbon, nitrogen and sulphur 

from bone and teeth to investigate whether women from the Viking age and early medieval 

cemetery in Varnhem were local, rather than from a wider area. What is interesting about this 

area is that it is a Christian cemetery that was taken into use as early as the Viking age (800-

1050 AD), a time where the majority of the Swedish population were pagans. It is therefore 

thought that the majority of the people buried on the cemetery are people from other parts of 

the landscape, since few other Christian cemeteries are known from his time. I tested my 

hypothesis with two research questions regarding diet and sulphur isotope ratios. The results 

from the isotope analysis showed that the women had a rather homogeneous diet and 

homogeneous sulphur isotope values. These results can strengthen my hypothesis that they 

were resident in Varnhem. 
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1- Innledning  

1.1 - Bakgrunn  

I perioden 2005-2008 ble det foretatt en utgravning ved Varnhem kirkeruin (se figur 2) i 

Varnhem, Skara kommune i Västergötland, Sverige (se figur 1). Utgravningen var i regi av 

Västergötlands museum for å undersøke sporene etter menneskene som bodde på stedet før 

munkene overtok rundt 1150-tallet. Arkeologene avdekket en kirke med en omkringliggende 

gravplass, der kun 7-8% av gravene nå er utgravet. Gravplassen er kristen og samtlige 

begravelser ligger med hodet mot vest og føttene mot øst (Vretemark 2009). 
14

C-dateringer 

viser at gravfeltet var i bruk allerede fra sent 800-tall til 1200-tall, med et tyngdepunkt 

mellom 1000-1100 e.Kr (Vretemark 2011). Västergötlands museum har dokumentert og 

skrevet om feltet på sin hjemmeside og Maria Vretemark, en av arkeologene ved museet, har 

publisert artikler. Dette er den eneste dokumentasjonen vi har om gravfeltet, utenom en 

prøveutgravning som ble gjort av Alex Forssen i 1921.  

 

Figur 1: Varnhem ligger mellom Skara og Skövde i Västergötland. Den røde firkanten viser hvor utsnittet i figur 

4 er gjort.    
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1.2 - Formål 

Foremålet med denne oppgaven er å finne ut om individene fra Varnhem kirkegård var 

bofaste, og i hvilken utstrekning de kom fra andre steder. Dietten spiller en viktig rolle for å 

finne ut av dette. Jeg skal sammenligne beinkjemiske karbon-, nitrogen- og 

svovelisotopanalyser av tenner og skjelett, både fra tidligere undersøkelser samt mitt eget 

arbeid.  

 

1.3 - Hypotese og problemstillinger 

Hypotesen jeg vil teste i denne oppgaven er følgende: Kirkegården i Varnhem var brukt 

hovedsaklig av lokale mennesker fra Varnhem og ikke av mennesker fra andre områder.  

For å teste hypotesen kommer jeg til å se på følgende problemstillinger: 

1) Kan vi se noen endringer i dietten til enkeltindivider av kvinner fra barndom til voksen 

alder?  

2) Var individene (kvinnene) lokale eller tilreisende? 

 

1.4 - Matkultur  

Diett defineres som det et individ spiser en lengre periode i livet (Isaksson 2010). "...culture 

regulates what potential foodstuffs are considered edible, the proper ways to prepare and 

serve them, when and how to eat, and, not least important, who is approved to consume 

certain foodstuffs or dishes. Food traditions are generally both strong and rigid, and therefore 

also important as cultural expressions" (Eriksson & Lidén 2012).  

Mennesker spiser ikke alt som er spiselig (Isaksson 2010). Dette vil for eksempel si at en 

kultur kan ha insekter som et naturlig innslag i dietten, mens en annen kultur ville sett på dette 

som tabu. Kroppen vår trenger næring. Naturen gir oss det som trengs, men det er kulturen 

som til sist bestemmer hva som er spiselig og ikke spiselig (Eriksson 2013).  

Ved hjelp av isotopanalyse kan endringer  i diett gjennom livet til et individ fastslås. En slik 

endring kan tyde på endret matkultur, som igjen kan være en indikasjon på migrasjon. 
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1.5 - Materiale og framgangsmåte 

Det samlede materialet består av bein og tenner fra 26 individer, 

hvorav 8 var kvinner, tatt fra gravplassen ved Varnhem kirkeruin. 

Det ble også sendt oss bein fra 14 dyr. Materialet ble tilsendt oss 

av Maria Vretemark ved Västergötlands museum. 

Vi var tre studenter som tok for oss hver vår gruppe individer. 

Emma Roman og David Colas Åberg ekstraherte kollagen fra, og 

har skrevet om, henholdsvis barn og menn. Jeg ekstraherte 

kollagen fra kvinnene og har skrevet om dem.  

Kollagen ble ekstrahert fra skjelett- og tannmateriale og deretter 

ble det gjort en isotopanalyse av nitrogen, karbon og svovel (δ
15

N, 

δ
13

C og δ
34

S). Resultatene fra analysene inngår i en felles 

prøvedatabase for dette materialet (et utdrag fra databasen vises i                 

tabell 1). 

Figur 2: Viser plasseringen av Varnhem kirkeruin - den lille røde prikken nederst til høyre for klosterruinen. 

 

2 - Forskningsbakgrunn (Varnhem)  

2.1 - Varnhem gård 

Varnhem gård ble donert til munker rundt 1150, der de senere bygget et kloster og en egen 

klosterkirkegård. Gården var en gave fra "fru Sigrid", hun hadde en meget høy sosial status og 

bodde i Varnhem på 1100-tallet (Vretemark 2009).  

I Överbo, om lag 500 m øst for Varnhem kloster (se figur 4), drev Oscar Montelius i 1886 en 

utgravning der det ble funnet spor etter et jernaldersamfunn med rike gravfunn. Gravene 

inneholdt blant annet eksklusiv romersk import, som for eksempel skjelettene av to tamkatter 

og en myndehund, en romersk bronsemugge og en vinøse. Disse "Överbofynden" fra ca. 100 

e.Kr. tyder på at det var eliten i Överbo som holdt til og ble begravet her. Dette, kombinert 

med et 70 cm dypt kulturlag som strekker seg over mange tusen kvadratmeter sør- og øst for 

klosteret, kan tyde på at Varnhem gård har vært et stort gårdsanlegg som kan dateres helt 

tilbake til år 0 (Vretemark & Axelsson 2008, Vretemark 2011).  

Vretemark (2011) hevder at det var en direkte kobling mellom eliten i Överbo og eliten på 

storgården i Varnhem. Vi vet det var vanlig at storgårder bygget egne private gårdskirker 

tidlig på 1000-tallet (vastergotlandsmuseum.se) og det kan tenkes at denne private 

gårdskirken dermed tilhørte "fru Sigrid" (Vretemark 2011). 

 

 

http://www.vastergotlandsmuseum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=6371
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2.2 - Kirken og kirkegården 

Gårdskirken i Varnhem ble først oppdaget av Alex Forssen under en prøveutgraving i 1921 i 

sammenheng med anlegging av en park rundt klosterruinen. Ryktet blant de eldste 

innbyggerne i Varnhem sa at det fantes "noe gammelt" inne i kollen (se figur 2). Forssen fant 

da ruinene etter en stenkjeller som han hevdet det enten hadde stått en liten kirke- eller borg 

over (vastergotlandsmuseum.se). 

Gravfeltet ble tatt i bruk som et kristent gravfelt sent på 800-tallet, og på 1000-tallet ble det 

bygget en trekirke på plassen. Dermed var gravfeltet blitt til en kirkegård. Begravelsene følger 

en gammel kristen kirkegårdsinndeling (se figur 3), der kvinner lå nord for kirken og menn på 

sørsiden (Vretemark 2009).  

Rundt 1040 ble kirken utvidet med en steinkjeller. I forbindelse med gravingen av kjelleren 

ble noen begravelser flyttet til andre deler av kirkegården og lagt i groper. Rundt 1070 ble 

kirkeveggene av tre byttet ut med sten (vastergotlandsmuseum.se), og kirken ble dermed den 

første stenkirken vi 

vet om i 

Västergötland 

(Vretemark & 

Axelsson 2008). 

Kirken tilhørte mest 

sannsynlig Varnhem 

gård og var en privat 

gårdskirke (Vretemark 

& Axelsson 2008). En 

slik kirke tilhører en 

slekt, i motsetning til 

en sognekirke som 

brukes av et helt 

samfunn. Vretemark 

& Axelsson hevder 

imidlertid at med det 

store antallet graver 

man finner her, kan 

kirkegården likevel ha 

vært brukt av folk fra 

et større geografisk 

område (Vretemark & 

Axelsson 2008). 

Figur 3: Oversikt over plasseringen av kvinner og menn på Varnhem kirkegård. Kvinnegraver er markert med 

rødt, mannsgraver med turkis og ubestemte-graver samt barnegraver er markert med hvitt.   

 

http://www.vastergotlandsmuseum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=6371
http://www.vastergotlandsmuseum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=6371
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2.3 - Geografi og nærliggende gravfelt  

I tillegg til det kristne gravfeltet i Varnhem, finnes det enda et kristent gravfelt i Såntorp (se 

figur 4). Dette gravfeltet var i bruk fra siste halvdel av 900-tallet til tidlig på 1000-tallet. Det 

er ikke kjent hvorfor menneskene i området sluttet å bruke dette gravfeltet. De kan ha gått 

over til å begrave sine døde på nærliggende kirkegårder, kanskje til og med i Varnhem 

(Vretemark 2009).  

I tillegg til disse to kristne gravfeltene finnes 

det to førkristne gravfelt i området rundt 

Varnhem. Et ligger ved Pickagården, bare 50 

meter unna Varnhem kirkegård (Vretemark 

2011) og et annet ved Krusebacke (se figur 4). 

Begge har vært i bruk i lang tid og hadde et 

tyngdepunkt mellom 500 f.Kr. - 500 e.Kr. 

Ingen av disse førkristne gårdsgravfeltene var i 

bruk etter omkring år 900 (Vretemark 2002), så 

her er det et klart brudd i kontinuitet mellom 

vikingtid og middelalder (Vretemark 2011). 

Dette bruddet tydeliggjøres av at de gamle 

hedenske gravfeltene ble tatt ut av bruk 

samtidig som at begravelsesritualene endret 

seg. 

 Figur 4: Viser plasseringen av gravplassene i nærheten av Varnhem. Kartet er et forstørret utsnitt fra den røde 

firkanten i figur 1. 

 

3 - Metode - isotopanalyse 

3.1 - Karbon, nitrogen og svovel - Behandling av data 

Vi måler stabile isotoper i menneskelige levninger. Karbonisotopverdien viser om 

kollagenproteinet er terrestrisk eller marint. Nitrogen viser det trofiske nivået, og svovel om 

individet var ikke-lokalt basert på lokale svovelverdier for et område. 

Karbon: Et høyere δ
13

C-nivå tyder på en marin diett, og et lavere δ
13

C-nivå på en terrestrisk 

diett og/eller på en diett med ferskvannsfisk (Eriksson 2013). En diett med betydelig mer 

marint innslag kan for eksempel tyde på at individene oppholdt seg ved kyststrøk i lengre 

perioder av livet. 

Nitrogen gir informasjon om det trofiske nivået proteiner kom fra, altså om hvor i 

næringskjeden dyrene individer levde av befant seg. Et lavt δ
15

N-nivå tyder på dyr lenger 

nede i næringskjeden enn et høyere δ
15

N-nivå, som tyder på rovdyr. Spedbarn vil for 

eksempel ligge et trofisk nivå høyere enn mødrene sine, siden de drikker melk fra og dermed 

lever av dem (Eriksson 2013).  
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Ut i fra δ
15

N-, δ
13

C-dataene kan vi sammenligne de typiske nivåene for de terrestriske og 

marine dyrene (se figur 5). De menneskelige nivåene vil ligge ett trofisk nivå over dyrene de 

levde av, ettersom de ligger ett nivå over byttet sitt i næringskjeden. 

  

Figur 5: Viser de typiske isotop-verdiene for ferskvannsfisk og terrestriske pattedyr og vekster til venstre og 

marine pattedyr og -fisk til høyre. 

For de lokale svovelverdiene tas det prøver fra lokale dyr fra samme periode som det øvrige 

materialet, siden svovelverdiene til et område endrer seg over tid. Deretter sammenlignes 

dataene fra lokale dyrebein med dataene fra menneskebein. Om dataene ikke er homogene for 

dyr og mennesker, er dette en indikasjon på at menneskene var ikke-lokale.  

δ
13

C, δ
15

N og δ
34

S-verdiene regnes ut mot en standard, ifølge ligningen nedenfor. X=δ
13

C, 

δ
34

S eller δ
15

N og R=kvotienten mellom den tyngre og den lettre isotopen (Eriksson 2013):  

       
       

         
         

 

3.2 - Bein og tenner  

Kollagen er et fiberprotein eller et skjelettprotein som ikke er vannløselig, men som kan løses 

opp i sterke syrer og baser (snl.no). Proteinet utgjør mesteparten av bindevevet i blant annet 

skjelettmateriale (Darvill 2008), der aminosyrene overføres gjennom matkjedene til det ender 

opp i menneskelige bein (Renfrew & Bahn 2008:313). Kollagenet speiler altså proteininntaket 

(Ambrose & Norr 1993).  

Det kroppens funksjon som gjør at vi kan måle de stabile isotopene. Kroppen bygger proteiner 

av aminosyrer, men de essensielle aminosyrene, kan den ikke produsere disse selv. Kroppen 

må altså få i seg de essensielle aminosyrene gjennom kosten. Aminosyrene er bygget opp i 

karbonkjeder, med O, H, og N (og i visse aminosyrer også S) bundet til C.  
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Tenner består av dentin, eller tannbein (snl.no), samt emalje. Sistnevnte ligger over og dekker 

dentinen. Tannkronen dannes alltid før roten, og dentinen ligger lagvis nedover. Derfor bores 

tannen rett under emaljen. Da får en ut den tidligste dentinen uten å ødelegge boret på emaljen 

(Eriksson & Lidèn 2012). Tennene som vanligvis brukes er jekslene M1, M2 og M3.  De gir et 

innblikk i dietten et individ hadde i tre perioder av livet: fra individet var 2-4 år, 5-10 år og 

11-16 år (Eriksson et al. 2008). Det er flere fordeler ved å bore i jekslene, blant annet  at de er 

store nok til å få ut nok dentinpulver med minimal synlig skade og at de har to til tre lett 

bøyde røtter som gjør at de sitter godt i kjeven, selv etter døden (Eriksson & Lidén 2012).  

Skjelettet fornyer seg selv på 10 til 20 år (Lidén & Angerbjörn 1999). Dermed kan en finne ut 

hvilken diett et menneske levde av de ca. 20 siste årene før sin død. Når dataene fra jeksler og 

skjelett kombineres, får vi et godt overblikk over dietten et individ hadde gjennom livet. Det 

vil imidlertid være et opphold i informasjonen fra individet var ung til det døde, dette kan en 

ikke komme utenom. 

 

3.3 - Kollagenekstraksjon  

Isotopanalyse er en destruktiv metode, siden materialet må bores i for å få ut bein- og 

dentinpulver til kollagenekstraksjonen. Lårbein (femur) bores på midten, hvor beinmaterialet 

er mest kompakt, ettersom kompakt materiale generelt er bedre bevart enn et porøst. Tenner 

bores fra et hjørne nedenfor emaljen, slik at alle hjørnene av tannen kan nås og dermed får ut 

mest mulig dentin (Eriksson & Lidén 2012). 

Ved ekstraksjon av kollagen fra bein og dentin ble metoden beskrevet i Brown et al. (1988) 

fulgt. Kollagenet ble ekstrahert fra prøver av beinpulver med en vekt på ca. 100 mg hver, før 

det ble demineralisert i to døgn i 0.25 M HCl  i romtemperatur. Deretter ble syren trukket fra 

ved hjelp av vakuum, før 0.01 M HCl ble helt på og prøvene plassert i en ovn som holder 58 

  i 16 timer. Til slutt ble prøvene ultrafiltrert før de ble frysetørket. 

 

3.4 - Massespektrometri 

Det frysetørkede kollagenet ble deretter veid inn i tinnkapsler. For 
13

C og 
15

N-analyser 

behøves det 0,4 - 0,6 mg frysetørket kollagen. Til svovelanalyse behøves 3-5 mg frysetørket 

kollagen, i tillegg til ca 2 mg V2O5 som brukes som katalysator.  

Prøvene ble utført ved Stable Isotope Laboratory (SIL), Institutionen för Geologiska 

vetenskaper, Stockholms Universitet, Sverige. Svovelanalysene ble gjort i en Finnigan Delta 

Plus IRMS koplet til en CarloErba NC2500 element analysator, mens karbon- og 

nitrogenanalysene ble gjort i en DeltaVadvantage IRMS, som er koblet til en CarloErba 

NC2500 element analysator gjennom en ConfloIV open split interface 

(http://www.geo.su.se/index.php/sil/equipment#B).  
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Inne i EA-IRMS (Element Analysator - Isotope Ratio Mass Spektrometer), se figur 6, brennes 

prøvene ved 1020  i Element Analysatoren (EA) for å få fram gassene CO2 og N2. EA 

registrerer antall karbon- og nitrogenatomer i kollagenet, før gassen sendes videre inn mot 

IRMS-delen. Når gassen passerer en ionkilde, får atomene en positiv ionladning slik at de 

bøyer av i magnetfeltet inne i massespektrometret (MS). Der havner atomer og isotoper på 

sine bestemte plasser etter atommasse og ladning (Brown & Brown 2011:87, Eriksson 2012, 

Isaksson 2009, Sulzman 2011:12). 

 

Figur 6: Figuren viser en enkel oversikt over de ulike stegene i en EA-IRMS. 

 

4 - Materiale 

Materialet består av bein fra kirkegården rundt de nylig utgravde ruinene av Varnhem 

gårdskirke. Så mange som 68 av rundt 190 graver er 
14

C-datert og materialet er dermed datert 

til ca. 800-1100 e.Kr, altså fra vikingtid til tidlig middelalder. Materialet er godt bevart på 

grunn av kalkholdig jord på kirkegården (Vretemark 2009). Noen av skjelettene er porøse og 

dårligere bevart enn andre, men kollageninnholdet har likevel vist seg å være tilfresstillende. 

Gravene jeg tok for meg var kvinnegravene nr. 20, 69, 72, 80, 96, 112, 159 og 161, med 

laboratorienummer VHM 25-42 (se tabell 1), i tillegg til dataene fra tidligere analyser av 

kvinnegravene 71, 144, 162, 182 og 191 (se tabell 1).  

Skjelettmaterialet består av et femur, og en til tre tenner fra hvert individ. Av kvinnene var det 

kun individet fra grav nr. 20 som kom med flere jeksler enn én. Dyrebeina besto av jordrotte, 

hest, gris, storfe og sau. Dessverre ble det ikke tid til å bore nok beinpulver fra dyrematerialet 

til at dette ble relevant for denne oppgaven. 

Tennene fra individ 69 og 80 var så nedslitte at emaljen var borte. Derfor ble begge tennene 

boret fra toppen og nedover, og ikke rett nedenfor emaljen som vanlig. 
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5 - Resultat   

5.1 - Resultater for materialet 

Svovelprosenten skal ligge mellom 0.15 - 0.35, C/S-kvoten mellom 300 og 900 (Nehlich, O. 

& Richards, M. 2009) og C/N-kvoten mellom 2.9 - 3.6 (DeNiro, M. J. 1985). %C skal være 

>20 og %N>5 (Ambrose, S. H. 1990). Dersom noen av prøvene ligger utenfor kriteriene kan 

de ikke brukes strykes dermed. 

Det ble i alt tatt 18 prøver fra 8 kvinnelige individer. Vellykkede 
 13

C og 
 15

N-analyser ble 

utført på alle unntatt én prøve. I tillegg finnes det 5 prøver som tidligere er gjort på andre 

kvinnelige individer fra samme kirkegård (Lidén et al., upubliserte data). Omtrent halvparten 

av prøvene hadde nok kollagen til en 
34

S-analyse. Dessverre hadde tre av prøvene en for 

dårlig C/S-kvote og måte forkastes (se tabell 1).  

Kollagenet var av høy kvalitet. Samtlige prøver hadde en C/N-kvote på mellom 3.17 og 3.54, 

og både %C og %N var bra. 

Et problem som oppsto etter frysetørkingen av en av "batchene" var at tallene fra innveiingen 

før frysetørkingen ikke stemte med tallene etter frysetørkingen. Det viste seg at prøvene VHM 

32 og 33, samt VHM 29 og 11 ble forvekslet da rørene med ultrafiltrert kollagen ble satt i 

sentrifugen for frysetørking. Dette ble rettet opp igjen etter frysetørkingen ved at kollagenet i 

rørene ble fjernet, rørene veid på nytt, for så å sammenligne tallene fra den første innveiingen 

av rørene. Skaden ble avverget, og dermed kunne resultatet fra alle de fire prøvene brukes i 

analysen. 
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Tabell 1. Et utdrag fra prøvedatabasen over kvinner fra Varnhem med de viktigste postene. Prøvene er oppført i rekkefølge etter gravnummeret. Prøver i blått er gjort 

tidligere, prøver som er strøket over har enten hatt en for dårlig C/N-kvote, C/S-kvote eller mangler beinpulver.  

Gravnr / 
Individ 

Lab# Alder Høyde 
i cm 

Element Kollagen 
(mg) 

Kollagen  
(%) 

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

IF4662 VHM 43 Jordrotte     -22,2 42,1 5,7 15,5 0,4 - - - 

 VHM 65 Jordrotte  Mandibula 2,5 2,9 -22,4 - 7,0 - - - - - 

IF48532 
(RAÄ 
60) 

VHM 44 Hest  Fortann   -22,0 42,4 5,1 15,3 3,2 - - - 

20 VHM 25 25-35 år 158,8 Femur 8,6 7,1 -20,2 32,6 11,2 11,9 3,2 10,5 0,2 435,2 

20 VHM 33 25-35 år 158,8 M1 sin 3,8 5,7 -20,5 42,1 11,9 15,4 3,2 11,0 0,3 432,0 

20 VHM 31 25-35 år 158,8 M2 sin 9,9 11,6  - - - - 11,9 0,3 - 

20 VHM 32 25-35 år 158,8 M3 dx 5,4 6,9 -20,3 41,4 11,0 15,2 3,2 10,4 0,2 581,9 

69 VHM 39 45-60 år 163,8 Femur 5,6 5,5 -20,6 39,3 11,3 14,3 3,2 10,2 0,2 499,4 

69 VHM 40 45-60 år 163,8 M1 sin 2,3 3,2 -20,0 42,5 10,2 15,6 3,2 - - - 

71 Varnhem 
71 

35 år 155,9 Femur (sin) 11,9 10,8 -20,1 39,8 11,3 14,6 3,2 9,6 0,2 505,8 

72 VHM 29 20-30 år 163,1 Femur 1,8 1,7 -21,2 39,9 11,2 14,4 3,2 - - - 

72 VHM 36 20-30 år 163,1 M1 dx 3,2 5,2 -20,5 39,5 10,5 14,4 3,2 - - - 



11 
 

 

Gravnr / 
Individ 

Lab# Alder Høyde 
i cm 

Element Kollagen 
(mg) 

Kollagen  
(%) 

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

80 VHM 41 45-60 år 159,4 Femur 3,6 3,6 -20,4 41,2 10,0 15,0 3,2 - - - 

80 VHM 42 45-60 år 159,4 M1 dx 3,0 4,6 -20,1 41,0 10,5 14,9 3,2 - - - 

96 VHM 27 45-60 år 165,9 Femur 2,2 2,2 -20,3 38,5 11,0 13,9 3,2 - - - 

96 VHM 35 45-60 år 165,9 M1 dx 4,9 6,9 -19,9 42,9 10,6 15,7 3,2 12,7 0,3 424,5 

112 VHM 28 20-25 år 162,5 Femur 6,2 5,5 -20,3 40,8 11,3 15,0 3,2 7,7 0,2 494,8 

112 VHM 34 20-25 år 162,5 M1 dx 3,8 3,9 -19,8 40,7 11,7 14,7 3,2 10,5 0,4 293,6 

144 Varnhem 
144 

37 år 158,8 Femur (dx) 2,1 1,3 -19,9 38,3 11,3 13,9 3,2 8,4 0,2 568,5 

159 VHM 30 20-25 år 164,9 Femur 18,1 17,1 -20,3 43,5 10,9 16,0 3,2 9,4 0,2 484,2 

159 VHM 38 20-25 år 164,9 M1 sin 3,3 5,0 -20,1 41,7 11,0 15,4 3,2 -   

161 VHM 26 30-35 år 165,2 Femur 10,3 11,1 -20,3 43,4 10,6 16,0 3,2 8,2 0,3 463,8 

161 VHM 37 30-35 år 165,2 M1 sin 5,7 8,4 
 

-21,0 42,8 10,4 15,3 3,3 9,3 0,3 457,4 

162 Varnhem 
162 

38 år 164,1 Femur (sin) 4,2 2,6 -20,6 39,0 10,8 14,3 3,2 13,9 0,2 611,7 

182 Varnhem 
182 

35 år 168,8 Femur (sin) 2,6 2,0 -20,5 36,8 11,2 13,3 3,2 10,5 0,2 445,9 

191 Varnhem 
191 

36 år 151,5 Femur (sin) 3,6 4,6 -20,3 39,6 9,7 14,1 3,3 9,1 0,2 528,6 
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5.2 - 
13

C og 
15

N -resultatene 

Resultatet fra isotopanalysen av karbon og nitrogen er presentert i figur 7 og 8. Dietten til 

individene fra Varnhem kirkegård (se figur 7) besto av terrestriske pattedyr samt vekster, 

og/eller ferskvannsfisk (se figur 5). Resultatene vil ligge noe over og til høyre for det 

individet levde av.  

Dataene i figur 7 har en båtform som strekker seg oppover både til høyre og til venstre. Noen 

av individene har avvikende verdier, noe som tydeliggjør de tre typer proteiner det er snakk 

om. De to individene til høyre i figur 7 har hatt en diett med innslag av marint protein. 

Individene nederst til venstre har mer terrestrisk protein, altså protein fra dyr og vekster, mens 

individer øverst til venstre har protein fra ferskvannsfisk.  

 

Tabell 2. Viser standardavviket og middelverdien for karbon-,  nitrogen- og svovelisotopresultatene. Både 

tenner og bein er representert.  

 Gjennomsnitt    Standardavvik 

  C N S C N S 

Kvinner tenner -20,24 10,86 11,6 0,35 0,57 1,18 

Kvinner femur -20,39 10,91 9,75 0,30 0,50 1,66 

Kvinner tenner og femur -20,33 10,89 10,19 0,33 0,53 1,64 

Barn tenner -20,75 12,32 9,95 0,50 1,27 0,00 

Barn femur -20,57 10,91 10,52 0,47 1,54 0,73 

Barn tenner og femur -20,66 11,67 10,41 0,49 1,57 0,69 

Menn tenner -20,19 11,28 10,71 0,50 0,64 3,21 

Menn femur -20,22 11,69 10,16 0,54 0,99 2,10 

Menn tenner og femur -20,23 11,49 10,33 0,53 0,89 2,65 

 

For å se om dietten til en gruppe mennesker er homogen, beregnes gjennomsnitt og 

standardavvik (se tabell 2). Om standardavviket for 


C er <0.3 (Lovell et al. 1986), tilsier 

dette at dietten var homogen.  

Figur 8 viser hvordan dietten til kvinnene endret seg gjennom livet. To individer, individ 72 

og 161, har noe avvikende verdier. De har henholdsvis i voksen og ung alder hatt en diett 

bestående av noe mer protein fra ferskvannsfisk enn de øvrige kvinnelige individene.  
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Figur 7: Karbonisotopverdiene sammen med Nitrogenisotopverdiene for både tenner og skjelett.  

 

 

Figur 8: Oversikt over utviklingen i dietten hos kvinner fra barndom til voksen alder. Stjerne viser diett i 

barndom og geometriske figurer diett i voksen alder.  
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5.3 - Svovelresultatene 

Resultatet fra δ
34

S-analysen vises i figur 9. Det er en spredning i dataene med et klart 

tyngdepunkt på δ
34

S-verdier mellom 8 og 12. Kvinner og barn ligger innenfor denne rammen. 

Prøvene som faller utenfor denne rammen er i hovedsak tatt fra tenner. Disse har både høyere 

og lavere δ
34

S-verdier enn majoriteten. 

 

 

Figur 9: Viser δ
13

C og δ
34

S sammen. Tennene representerer oppvekst (se kapittel 3.1) og lårbeina de siste 10-20 

år  individet levde 
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Varnhems topografi. Sammenlignes dataene i figur 7 med figur 5, kan en se bort fra at 

majoriteten i Varhem hadde en marin diett. 
13

C-verdiene for marine dyr og fisk starter på 

rundt -17 (se figur 5), og siden fleste individene fra Varnhem ligger med 
13

C-verdier mellom 

-19,70 og -20,70, betyr dette at marint protein ikke var en del av dietten deres.  

I tillegg er det mye som viser til at dietten til kvinnene var homogen, blant annet dataene i 

tabell to og resultatene vist i figur 7 og 8. Standardavviket for karbon i tenner for det 

kvinnelige materialet ligger på 0,35 (se tabell 2). Kvinnene hadde altså en ikke-homogen diett 

i oppveksten. For femur, derimot, er standardavviket på 0,30, noe som viser at 
13
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dietten var homogen de siste 10-20 årene de levde. Kvinnenes 
15

N-verdier ligger på rundt 11 

(se figur 7). 
15

N-verdiene bekrefter at dietten besto av ferskvannsfisk og terrestriske vekster 

og pattedyr, ellers ville nitrogennivåene vært vesentlig høyere. Noe som ytterligere bekrefter 

at dietten til kvinnene var homogen, er standardavviket for nitrogen, som ligger på 0,53 (se 

tabell 2). Dette er de laveste tallene for nitrogennivå for begge kjønnsgruppene.  

 

6.2 - diskusjon av problemstilling 1 

Kan vi se noen endringer i dietten til enkeltindivider av kvinner fra barndom til voksen alder? 

Matkulturen i Varnhem inneholder ikke produkter fra havet, slik at dersom det viser seg at et 

eller flere individer har hatt en mer marin diett enn andre individer, kan dette tyde på at disse 

har oppholdt seg et annet sted over en lengre periode av livet.  

Opplysningene vi har vedrørende dietten til kvinner fra barndom til voksen alder er ujevne, 

men de støtter påstanden om at de alle kom fra samme sted - eller fra et sted med lik 

matkultur som i Varnhem. To individer har avvikende verdier fra majoriteten (se figur 8), 

med femur fra individ nummer 72 og en M1 fra individ nummer 161.  Det er vanskelig å si noe 

om hvorfor verdiene avviker, annet enn at de to kvinnene hadde en noe annen diett enn de 

øvrige kvinnene (se kapittel 5,2), henholdsvis i voksen alder og i oppveksten. Det interessante 

er at δ
34

S-verdiene for disse individene ikke avviker fra de lokale verdiene for Varnhem (se 

figur 9). Dette kan tyde på at alle kvinnene var fra samme sted, selv om diett og matkultur var 

noe forskjellig. 

Felles for det kvinnelige materialet er at de fleste døde relativt unge. Gjennomsnittlig 

dødsalder var 33,3 år (se tabell 1). Dette kan det være flere grunner til, men det er lite 

sannsynlig at det skulle ha noe med diett å gjøre. Gjennomsnittshøyden deres er på 161,8 cm 

(se tabell 1). Dette er relativt normalt sett i forhold til moderne høyde. Høyden tyder videre på 

at kvinnene ikke var underernært og på at dietten dermed inneholdt nok vitaminer og 

mineraler til at kroppen kunne vokse som normalt.  

 

6.3 - Diskusjon av problemstilling 2 

Var individene (kvinnene) lokale eller tilreisende? Et problem når det gjelder avvikende δ
34

S-

verdier for skjelett, er at skjelettet fornyes helt hvert 10-20 år. Dermed er det mulig for et 

individ, for eksempel fra Varnhem, å tilbringe 30 eller 40 år et annet sted, for så å flytte 

tilbake og dø noen år senere. Sporene etter δ
34

S-verdiene for dette stedet vil fortsatt sitte i 

skjelettet, siden de enda ikke vil ha rukket å skiftes ut med de lokale verdiene for Varnhem. 

Arkeologer måler - og tolker - disse isotopene, og vil kanskje komme fram til at dette 

individet døde et annet sted, for så å bli fraktet til Varnhem for å begraves. Det er derfor 

viktig å være bevisst på hvilken informasjon en isotopanalyse gir, og tolke resultatene 

deretter. 
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Til svovelisotopanalyser trengs det 3-5 mg frysetørket kollagen. Det fantes ikke nok kollagen 

i prøvene fra dyrebeina til at svovelisotopanalyser kunne utføres. Dermed mangler de 

absolutte lokale δ
34

S-verdiene for Varnhem. Imidlertid er det mye som tyder på at barna 

innehar disse verdiene. Resultatene fra tenner og bein fra barn viser at barnas resultater ligger 

på en rett linje, og at de dermed har like verdier. Standardavviket for barnas δ
34

S (se tabell 2) 

er mye mindre enn avviket til både kvinner og menn. Satt sammen, tyder dette på at barna 

faktisk innehar de lokale δ
34

S-verdiene for Varnhem. Kvinnenes δ
34

S-resultater samsvarer 

med verdiene til barna, selv om barnas verdier er mer entydige. Dette kan være et signal om at 

kvinnene også innehar lokale δ
34

S-verdier.  

Vretemark & Axelsson (2008) hevder at kirkegården i Varnhem ble brukt av mennesker fra et 

stort geografisk område. Dette argumentet baseres på det faktum at Varnhem kirke var en 

privat gårdskirke, og dermed var for eliten i Västergötland. Resultatene fra isotopanalysen 

peker i retning av at majoriteten av de kvinnlige begravelsene på Varnhem kirkegård besto av 

lokale mennesker. Dietten til kvinnene var tilnærmet homogen gjennom hele livet. Dette tyder 

på at de alle levde i Varnhem eller i et samfunn med samme topografi, og dermed liknende 

matkultur. I tillegg viser δ
34

S-verdiene til kvinnene at de mest sannsynlig holdt til på samme 

sted. To kvinner har avvikende δ
34

S-verdier. Dette gjelder femur fra individ nummer 162 og 

M1 fra individ nummer 96. Tenner viser kun til oppveksten til et individ. Derfor er ikke 

avviket for M1 til individ nummer 96 relevant for diskusjonen, ettersom det her er snakk om 

hvor kvinnene oppholdt seg før sin død. Når det gjelder avviket i δ
34

S-verdiene til individ 

nummer 162, er det allerede argumentert for at femur ikke er en sikker kilde til lokal 

tilhørlighet. Derfor kan dette individet enten ha vært lokal i noen år før døden, eller ha dødd et 

annet sted for så å ha blitt fraktet til Varnhem for å begraves. De resterende δ
34

S-verdiene fra 

prøvene av kvinnelige femur er såpass homogene at dette indikerer at kvinnene som lå 

begravet på kirkegården faktisk levde de siste 10-20 årene av livet sitt i Varnhem. Om dette 

kan bevises også for menn, betyr det at kirkegården dermed ikke var i bruk av andre enn den 

lokale befolkingen i Varnhem. Derfor kan ingen konklusjoner om det samlede materialet fra 

Varnhem kirkegård trekkes, annet enn at kvinnene som er utgravd og som det er gjort 

isotopanalyse av, var lokale. 

 

7 - Konklusjon 

Jeg har i denne oppgaven redegjort og argumentert for at utvalget av kvinner fra kirkegården i 

Varnhem fra min undersøkelse var lokale, og dermed styrket min hypotese når det gjelder det 

kvinnelige materialet. Dette har jeg gjort ved hjelp av å sammenligne og tolke  
13

C, 
15

N og 


34

S-resultatene fra isotopanalysen. Hypotesen min prøvde jeg ved hjelp av to 

problemstillinger angående kvinners diett og svovelisotopanalyse. Det jeg kom fram til, var at 

de gravlagte kvinnelige individene på Varnhem kirkegård faktisk kan ha vært lokale. Dette 

bevises av at de hadde en homogen diett gjennom hele livet, altså at de ikke hadde noen 

drastisk endring i matkultur, i tillegg til at de hadde lokale δ
34

S-verdier.  
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Langt fra hele Varnhem kirkegård er utgravd. Derfor kommer ikke hele bildet fram, bare en 

bit av det. Det blir spennende å se hvilke konklusjoner som trekkes når databasen for 

Varnhem kirkegård vokser og det forskes mer på dette materialet. For eksempel hadde det 

vært interessant å se hva en kommer fram til den dagen det blir tatt svovelisotopanalyser av 

dyrebeina, og en dermed får de lokale 
34

S-verdiene for Varnhem.  

Bein er ikke bare bein. Skjelettet er kroppens bærende rammeverk av knokler og det lagrer 

informasjon om maten vi spiser, i form av isotoper. Dersom viktige vitaminer og mineraler 

mangler, vises også dette i skjelettet og gir informasjon om hvor vidt en diett var variert eller 

ikke. Ved hjelp av isotopanalyse kan arkeologer få informasjon om livet til et individ fra 

barndom til voksen alder. Endring i matkultur kan spores. Ses dette i sammenheng med δ
34

S-

verdier, kan dermed også migrasjon spores. Isotopanalyse er en såpass ung metode at senere 

forskning og utvikling, mest sannsynlig kan gi enda flere og enda bedre metoder for å få ut 

informasjon fra beinmateriale. Arkeologer bruker i dag isotopanalyse for å få mer informasjon 

om et individ enn det som kan observeres med det blotte øyet. Med denne metoden har 

vitenskapen tatt arkeologien ett steg videre. En kan gå helt ned på enkeltindividets liv og få 

informasjon om for eksempel levemåte. Isotopanalyse gir derfor arkeologien større muligheter 

til å tolke hvordan mennesker har levd sitt liv. 
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