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Abstract	  

Dietary	  patterns	  has	  varied	  throughout	  history,	  both	  due	  to	  resource	  and	  cultural	  limitations.	  In	  this	  thesis,	  a	  
study	  was	  conducted	  to	  establish	  the	  dietary	  patterns	  of	  eight	  individuals	  from	  an	  early	  Midieaval	  gravesite	  in	  
Rambodal,	  Östergötland,	  in	  order	  to	  explain	  why	  they	  were	  buried	  there.	  This	  was	  done	  through	  stable	  isotope	  
analysis	  on	  collagen	  extracted	  from	  bone	  and	  tooth	  on	  the	  buried	  individuals.	  The	  analysis	  showed	  that	  these	  
indviduals	  had	  a	  diet	  that	  was	  mainly	  based	  on	  freshwater	  fish.	  This	  suggests	  that	  these	  people	  may	  have	  been	  
christians,	  due	  to	  the	  fact	  that	  fish	  was	  not	  regarded	  as	  meat	  and	  therefore	  you	  did	  not	  have	  to	  abstain	  from	  it	  
during	  periods	  of	  fasting.	  Fish	  also	  has	  a	  strong	  idealistic	  position	  in	  Christianity.	  However,	  the	  positions	  of	  the	  
buried	  individulas	  does	  not	  correspond	  with	  catholic	  burial	  traditions.	  One	  explanation	  for	  this	  could	  be	  that	  

these	  individuals	  were	  orthodox	  Christians,	  possibly	  from	  Finland	  or	  Russia.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Inledning	  
	  
1.1 Bakgrund	  och	  syfte	  
Under	  utgrävningen	  av	  fornlämning	  RAÄ	  151	  (en	  boplats	  daterad	  till	  yngre	  bronsålder/äldre	  
järnålder),	  belägen	  i	  Rambodal,	  Styrstad	  Sn,	  Östergötland	  (fig.	  1),	  hittades	  8	  skelettgravar	  
som	  med	  hjälp	  av	  14C-‐analys	  har	  daterats	  till	  tidig	  medeltid.	  Utgrävningen	  utfördes	  av	  
Östergötlands	  länsmuseum	  under	  sommaren	  och	  hösten	  2009	  (Nyberg	  och	  Nilsson	  2012).	  	  
Rambodal	  är	  beläget	  mellan	  två	  områden	  med	  väldigt	  rika	  lämningar	  från	  bronsåldern:	  
Vikbolandet	  och	  Himmelstalundsområdet.	  En	  närmare	  beskrivning	  om	  undersökningsplatsen	  
kommer	  att	  ges	  i	  stycke	  4.1.	  	  
	  
Dessa	  8	  gravar	  är	  belägna	  på	  gränsen	  mellan	  före	  detta	  Sankt	  Johannes	  och	  Styrstad	  socknar.	  
Placeringen	  av	  gravarna	  har	  väckt	  frågor	  kring	  deras	  ursprung	  och	  ställning	  i	  samhället.	  Både	  
St.	  Johannes	  och	  Styrstad	  socknar	  har	  enligt	  historiska	  källor	  haft	  kyrkor	  som	  byggdes	  någon	  
gång	  under	  1100-‐talet	  (Nisbeth	  1965:3;	  Hedvall	  och	  Lindeblad	  2009:116).	  Det	  är	  under	  1100-‐
talet	  som	  seden	  att	  bli	  begravd	  på	  kyrkogårdar	  får	  ordentligt	  fäste	  i	  Sverige	  och	  det	  faktum	  
att	  det	  finns	  sockenkyrkor	  både	  i	  St.	  Johannes	  och	  Styrstad	  socknar	  gör	  att	  placeringen	  av	  
gravarna	  i	  Rambodal	  ter	  sig	  väldigt	  underlig.	  Enligt	  Nyberg	  och	  Nilsson	  (2012)	  finns	  det	  inget	  i	  
utgrävningsmaterialet	  som	  tyder	  på	  att	  det	  rör	  sig	  om	  en	  regelrätt	  kyrkogård	  och	  det	  finns	  
heller	  inga	  spår	  av	  någon	  kapell-‐liknande	  byggnad.	  Seden	  att	  bli	  begravd	  i	  vigd	  jord	  var	  något	  
som	  bara	  förvägrades	  hedningar	  eller	  personer	  som	  blivit	  uteslutna	  ur	  den	  kristna	  
gemenskapen	  (Nilsson	  1987:146).	  
	  
	  Varför	  har	  då	  individerna	  från	  Rambodal	  begravts	  på	  en	  plats	  som	  inte	  uppfyller	  de	  krav	  som	  
i	  normala	  fall	  gäller	  vid	  en	  kristen	  begravning?	  Det	  här	  är	  en	  utav	  frågorna	  som	  uppsatsen	  
har	  som	  mål	  att	  förklara.	  För	  att	  göra	  detta	  kommer	  individernas	  diet	  och,	  om	  möjligt,	  
ursprung	  att	  undersökas.	  En	  av	  teorierna	  är	  att	  om	  det	  här	  är	  personer	  som	  inte	  härstammar	  
från	  platsen	  så	  kan	  de	  ha	  setts	  som	  utbölingar	  och	  därför	  inte	  kvalificerat	  sig	  för	  att	  
gravläggas	  vigd	  jord.	  Det	  kan	  också	  vara	  så	  att	  det	  handlar	  om	  personer	  med	  en	  avvikande	  
religion	  och	  som	  därför	  inte	  fick	  begravas	  på	  en	  kyrkogård.	  Här	  är	  dieten	  en	  faktor	  som	  i	  alla	  
fall	  kan	  ge	  en	  indikation	  om	  individernas	  religionstillhörighet	  då	  speciellt	  kristendomen	  
förknippas	  med	  en	  rad	  tabun	  rörande	  mat	  och	  ätande.	  	  	  
	  
Syfte	  med	  uppsatsen:	  

• Genom	  analys	  av	  stabila	  isotoper	  för	  kol	  och	  kväve	  försöka	  bestämma	  vad	  individerna	  
har	  haft	  för	  diet	  och	  därigenom	  också	  säga	  något	  om	  religionstillhörighet.	  Detta	  för	  
att	  kunna	  sätta	  in	  gravarnas	  placering	  i	  en	  större	  kontext.	  	  

• Genom	  analys	  av	  svavelisotoper	  försöka	  bestämma	  om	  individerna	  är	  födda	  på	  
platsen	  eller	  om	  de	  har	  flyttat	  dit	  senare	  i	  livet.	  	  

• Jämföra	  isotopvärdena	  för	  individerna	  från	  Rambodal	  med	  samtida	  data	  från	  
Varnhem	  och	  Sigtuna	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  typisk/atypisk	  deras	  diet	  är	  
jämfört	  med	  den	  medeltida	  normen.	  
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Figur	  1.	  Karta	  över	  Östergötland.	  Undersökningsområdet	  Rambodal	  är	  markerat	  i	  rött.	  Kartan	  är	  hämtad	  från	  
slutundersökningsrapporten	  för	  Rambodal	  (Nyberg	  och	  Nilsson	  2012),	  men	  kommer	  ursprungligen	  från	  allmänt	  
kartmaterial	  ©	  Lantmäteriverket.	  
	  
	  
2.	  Diet;	  Variationer	  och	  analysmetoder	  
	  
2.1	  Variationer	  i	  diet	  från	  stenålder	  till	  vikingatid	  
Matkultur	  är	  en	  viktig	  komponent	  i	  det	  större	  kulturbegreppet.	  Människor	  har	  använt	  och	  
använder	  sig	  fortfarande	  idag	  av	  dieten	  för	  att	  särskilja	  sig	  från	  andra	  kulturgrupper	  och	  för	  
att	  skapa	  närhet	  och	  gemensamma	  värderingar	  i	  den	  egna	  gruppen.	  Människor	  i	  ett	  område	  
konsumerar	  sällan	  allt	  som	  är	  ätbart	  på	  en	  plats	  (Isaksson	  2010;	  Eriksson	  och	  Lidén	  2013).	  
Det	  kan	  till	  exempel	  finnas	  religiösa	  eller	  kulturella	  tabun	  som	  dikterar	  vad	  som	  är	  tillåtet	  att	  
konsumera	  och	  vad	  som	  inte	  är	  det.	  	  Det	  kan	  också	  finnas	  en	  skillnad	  mellan	  upplevd	  och	  
faktisk	  diet	  (Fornander	  2011).	  Ett	  exempel	  från	  modern	  tid	  är	  ”The	  Garbage	  Project”	  lett	  av	  
William	  Rathje	  från	  University	  of	  Arizona.	  Genom	  att	  intervjua	  människor	  om	  deras	  diet	  och	  
sedan	  jämföra	  svaren	  med	  det	  faktiska	  innehållet	  i	  personernas	  sopor	  så	  kunde	  det	  
konstateras	  att	  det	  fanns	  en	  stor	  skillnad	  mellan	  vad	  personerna	  trodde	  sig	  konsumera	  och	  
vad	  de	  faktiskt	  konsumerade	  (Rathje	  1991;	  Rathje	  och	  Murphy	  2001).	  Så	  den	  mat	  vi	  äter	  har	  
inte	  bara	  ett	  näringsmässigt	  värde	  utan	  fungerar	  också	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  definiera	  den	  
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egna	  gruppen	  och	  för	  att	  skilja	  ut	  oss	  från	  andra.	  Det	  är	  därför	  intressant	  att	  studera	  
variationer	  i	  en	  grupps	  diet	  över	  tid	  och	  fundera	  kring	  varför	  människor	  hade	  en	  viss	  diet	  
under	  en	  viss	  period.	  
	  
Den	  faktiska	  dieten	  har	  varierat,	  inte	  bara	  mellan	  olika	  tidsperioder	  utan	  också	  mellan	  
samtida	  kulturgrupper.	  Ett	  omdiskuterat	  dietskifte	  är	  det	  som	  skedde	  i	  samband	  med	  
neolitiseringsprocessen	  i	  Sverige.	  Övergången	  från	  mesolitikum	  till	  neolitikum	  i	  norra	  Europa	  
och	  Skandinavien	  skedde	  mellan	  5000-‐4000	  f.	  Kr	  (The	  Human	  Past	  2009:415;	  Renfrew	  och	  
Bahn	  2008:171).	  	  
	  
Den	  kulturgrupp	  som	  främst	  förknippas	  med	  jordbrukets	  införande	  i	  Sverige	  är	  
trattbägarkulturen,	  en	  kultur	  som	  associeras	  med	  en	  speciell	  typ	  av	  keramik	  
(trattbägarkeramiken),	  men	  också	  med	  byggandet	  av	  kollektiva	  gravkamrar,	  s.k.	  
megalitgravar	  (Carlsson	  1998:37).	  Trattbägarkulturen	  överlappar	  till	  viss	  del	  med	  den	  
gropkeramiska	  kulturen	  som	  dyker	  upp	  i	  slutet	  utav	  tidigneolitikum,	  men	  dessa	  två	  kulturer	  
skiljer	  sig	  markant	  från	  varandra.	  Om	  trattbägarkulturen	  kan	  ses	  som	  en	  representant	  för	  
jordbruket	  så	  står	  gropkeramikerna	  för	  ett	  kvarhållande	  av	  jägar/samlarsamhället	  med	  stort	  
fokus	  på	  jakt/fiske	  av	  marina	  resurser,	  framförallt	  säl	  (Malmer	  1969;	  The	  Human	  Past	  
2009:417;	  Olson	  och	  Walther	  2007).	  	  
	  
Under	  mellanneolitikum,	  MN,	  B	  (se	  tab.	  1)	  dyker	  ytterligare	  en	  kulturgrupp	  upp,	  den	  s.k.	  
stridsyxekulturen	  (kan	  även	  benämnas	  båtyxekulturen).	  Även	  denna	  grupp	  förknippas	  med	  
jordbruk,	  men	  kanske	  mer	  i	  form	  av	  boskapsskötsel	  än	  odling	  (Carlsson	  1998:64).	  I	  de	  fall	  där	  
spår	  av	  säd	  har	  hittats	  så	  är	  det	  till	  största	  delen	  korn	  det	  handlar	  om.	  Jakt	  har	  dock	  
förekommit,	  men	  med	  större	  fokus	  på	  terrestra	  arter	  såsom	  kronhjort,	  även	  om	  analyser	  av	  
stabila	  isotoper	  från	  bland	  annat	  Öland	  visar	  på	  en	  diet	  bestående	  av	  material	  från	  både	  
terrestra	  och	  marina	  källor	  (Eriksson	  et	  al.	  2008;	  Fornander	  2011).	  	  
	  
Dietanalyser	  på	  skelett-‐	  och	  tandmaterial	  från	  bronsålder	  (framförallt	  yngre	  bronsålder;	  YB)	  
är	  lite	  problematiskt	  på	  grund	  av	  att	  det	  under	  den	  här	  perioden	  blir	  vanligt	  med	  
brandgravskick	  (Carlsson	  2001:45).	  Vid	  upphettning	  denatureras	  de	  proteiner	  som	  finns	  i	  
ben	  och	  tänder,	  varav	  kollagen	  är	  ett	  av	  dem	  (Schwarcz	  &	  Schoeninger	  1991).	  Det	  finns	  dock	  
en	  del	  obränt	  material	  att	  tillgå	  (även	  här	  från	  Öland),	  som	  visar	  på	  en	  homogen	  diet	  med	  
uteslutande	  terrestriskt	  ursprung	  (Eriksson	  et	  al.	  2008).	  Brandgravskicket	  är	  i	  bruk	  även	  
under	  förromersk/romersk	  järnålder	  (Carlsson	  2001:80),	  men	  det	  finns	  också	  en	  del	  obrända	  
skelettgravar,	  bl.	  a	  från	  Öland	  (Sten	  och	  Vretemark	  1988;	  Eriksson	  et	  al.	  2008).	  Även	  under	  
denna	  period	  visar	  studier	  från	  Öland	  och	  östra	  Danmark	  på	  en	  relativt	  homogen	  diet	  med	  
stort	  fokus	  på	  terrestriskt	  protein,	  men	  till	  viss	  del	  också	  insjöfisk	  (Eriksson	  et	  al.	  2008;	  
Jørkov	  et	  al.	  2010).	  Enligt	  en	  dansk	  studie	  av	  Jørkov	  et	  al.	  (2010)	  finns	  det	  inget	  synligt	  
samband	  mellan	  kustnära	  populationer	  och	  ett	  större	  intag	  av	  marina	  resurser.	  De	  har	  heller	  
inte	  lyckats	  finna	  någon	  skillnad	  i	  dieten	  mellan	  könen,	  eller	  mellan	  individer	  med	  låg	  
respektive	  hög	  social	  status.	  	  
	  
Under	  vikingatid	  och	  början	  av	  medeltid	  blir	  den	  sociala	  stratifieringen	  synlig	  även	  i	  dieten.	  
Enligt	  en	  studie	  av	  Kjellström	  et	  al.	  (2009),	  på	  skelettmaterial	  från	  Sigtuna,	  så	  skiljer	  sig	  
dieten	  åt	  hos	  personer	  med	  låg/hög	  status	  men	  också	  mellan	  män	  och	  kvinnor.	  Skillnader	  i	  



6	  
	  

diet	  vid	  övergången	  från	  vikingatid	  till	  medeltid	  kommer	  att	  belysas	  mer	  utförligt	  i	  nästa	  
stycke.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tabell	  1.	  	  
Kronologier	  för	  neolitikum,	  bronsålder,	  järnålder	  och	  medeltid	  i	  Skandinavien	  (	  Burenhult	  1999;	  2000).	  
Period	   Årtal	  

	  
Tidigneolitikum	  (TN)	   4200-‐3300	  f.	  Kr	  
–	  Tidigneolitikum	  I	   4200-‐3650	  f.	  Kr	  
–	  Tidigneolitikum	  II	  
	  

3650-‐3300	  f.	  Kr	  

Mellanneolitikum	  (MN)	   3300-‐2300	  f.	  Kr	  
–	  Mellanneolitikum	  (MN)	  A	   3300-‐2800/2700	  f.	  Kr	  
–	  Mellanneolitikum	  (MN)	  B	  
	  

2800/2700-‐2300	  f.	  Kr	  

Senneolitikum	  (SN)	  
	  

2300-‐1700	  f.	  Kr	  

Äldre	  Bronsålder	  (ÄB)	  
	  

1700-‐1100	  f.	  Kr	  

Yngre	  Bronsålder	  (YB)	  
	  

1100-‐500	  f.	  Kr	  

Järnålder	   500	  f.	  Kr-‐1050	  e.	  Kr	  
–	  Förromersk	  Järnålder	  	   500	  f.	  Kr-‐0	  
–	  Romersk	  Järnålder	  	   0-‐375	  e.	  Kr	  
–	  Folkvandringstid	  	   375-‐550	  e.	  Kr	  
–	  Vendeltid	  	   550-‐800	  e.	  Kr	  
–	  Vikingatid	  	   800-‐1050	  e.	  Kr	  
Medeltid	   1050-‐1520	  e.	  Kr	  
	  
2.2	  Kyrkans	  inflytande	  på	  dieten	  
Övergången	  från	  vikingatid	  till	  medeltid	  är	  en	  omvälvande	  period	  i	  Sveriges	  historia	  både	  för	  
hur	  människor	  levde	  och	  hur	  de	  tänkte.	  Det	  är	  nu	  som	  de	  första	  riktiga	  stadsmiljöerna	  växer	  
fram	  i	  Sverige	  och	  vi	  får	  ett	  religionsskifte	  från	  asatro	  till	  kristendom.	  Det	  sker	  även	  en	  
förändring	  i	  hur	  det	  agrara	  samhället	  är	  uppbyggt,	  från	  mindre	  gårdar	  till	  större	  
gårdskomplex	  med	  större	  sammanhängande	  odlingsytor	  och	  en	  ökande	  dominans	  av	  
stormannasläkter	  (Kalif	  1999:113-‐114;	  Nyberg	  och	  Nilsson,	  2012).	  Under	  tidig	  medeltid	  sker	  
också	  en	  förflyttning	  av	  gravläggningar;	  från	  att	  under	  yngre	  järnålder	  ha	  begravts	  på	  lokala	  
gårdsgravfält	  till	  regelrätta	  sockenkyrkogårdar	  under	  tidig	  medeltid	  (Kalif	  1999:104).	  Varje	  
kristen	  skulle	  gravläggas	  vid	  en	  kyrka	  (Nilsson	  1987:146).	  	  
	  
Den	  tidiga	  kristendomen	  för	  med	  sig	  en	  rad	  tabun,	  främst	  fokuserade	  på	  mat	  och	  sexualitet	  
(Rutgers	  et	  al.	  2009,	  Vretemark,	  1997:144).	  Asketism	  var	  något	  som	  uppmuntrades,	  men	  
antagligen	  så	  var	  det	  en	  minoritet	  av	  befolkningen	  som	  följde	  dessa	  riktlinjer.	  Det	  kan	  dock	  
konstateras	  att	  kristendomen	  medförde	  ett	  förändrat	  sätt	  att	  leva	  i	  och	  med	  en	  förändrad	  
samhällsstruktur.	  Som	  nämndes	  tidigare	  så	  är	  det	  nu	  som	  urbaniseringen	  får	  fart	  i	  Sverige	  
och	  det	  är	  i	  samband	  med	  den	  som	  en	  ökande	  social	  stratifiering	  kan	  skönjas	  i	  dieten.	  En	  
studie	  från	  Sigtuna	  av	  Kjellström	  et	  al.	  (2009)	  visar	  att	  det	  är	  skillnad	  i	  mängden	  animaliskt	  
protein	  som	  intas	  mellan	  individer	  med	  låg	  respektive	  hög	  status	  (högre	  status	  =	  mer	  
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protein).	  Man	  fann	  även	  en	  skillnad	  mellan	  könen.	  Kvinnor	  visade	  generellt	  tecken	  på	  en	  mer	  
homogen	  diet	  än	  män.	  Proteinet	  som	  intas	  verkar	  uteslutande	  ha	  terrestriskt	  ursprung	  
(Kjellström	  et	  al.	  2009).	  En	  studie	  från	  Gotland	  av	  Kosiba	  et	  al.	  (2007)	  visar	  en	  liten	  ökning	  i	  
δ15N-‐värden	  från	  vikingatid	  till	  medeltid	  (för	  förklaring	  av	  δ-‐värde	  se	  stycket	  om	  isotopkemi).	  	  
Detta	  kan	  vara	  en	  effekt	  av	  att	  hushållsavfall	  har	  använts	  som	  djurfoder	  och	  av	  användandet	  
av	  gödsel	  på	  åkrarna,	  vilket	  ökar	  de	  domesticerade	  djurens	  kvävevärden	  och	  också	  i	  sin	  tur	  
värdena	  för	  den	  mänskliga	  populationen.	  	  
	  
Den	  medeltida	  dieten	  karaktäriseras	  av	  ett	  mycket	  begränsat	  intag	  av	  vilda	  däggdjur,	  både	  i	  
stadsmiljö	  (1	  %)	  och	  landsbyggdsmiljö	  (2-‐10	  %).	  Däremot	  verkar	  fisk	  ha	  varit	  ett	  viktigt	  inslag	  
i	  dieten	  (Vretemark	  1997:156-‐160).	  Detta	  gäller	  även	  för	  kristna	  utanför	  Sveriges	  gränser	  
(Rutgers	  et	  al.	  2009).	  Detta	  är	  antagligen	  en	  effekt	  av	  att	  konsumtionen	  av	  kött	  var	  förbjuden	  
under	  fastan,	  medan	  fisk	  inte	  omfattas	  av	  detta	  tabu	  (Vretemark	  1997:160).	  Annars	  var	  
kosten	  till	  stor	  del	  baserad	  på	  kött-‐	  och	  mjölkprodukter	  under	  den	  tidiga	  delen	  av	  
medeltiden	  för	  att	  runt	  1500-‐talet	  alltmer	  övergå	  till	  en	  cerialiebaserad	  kost.	  Anledningen	  till	  
denna	  koständring	  är	  omdiskuterad,	  men	  en	  teori	  är	  att	  den	  kristna	  trons	  idealiserande	  av	  
brödet	  ledde	  till	  en	  ökad	  efterfrågan	  på	  spannmål.	  En	  annan	  teori	  är	  att	  den	  stora	  ökningen	  i	  
befolkningsmängd	  skulle	  ha	  lett	  till	  ett	  ökat	  spannmålsbehov,	  då	  spannmål	  ger	  mer	  
avkastning	  per	  ytenhet	  än	  vad	  animalieproduktion	  gör	  (Vretemark	  1997:166	  och	  referenser	  
däri).	  	  	  
	  
2.3	  Metoder	  för	  dietanalys	  
Det	  finns	  en	  rad	  olika	  metoder	  för	  att	  göra	  dietanalyser	  bland	  förhistoriska	  populationer	  
varav	  analyser	  av	  stabila	  isotoper	  är	  en.	  Denna	  metod	  kommer	  att	  beskrivas	  i	  större	  detalj	  i	  
stycket	  benämnt	  isotopkemi.	  Det	  här	  stycket	  kommer	  istället	  att	  fokusera	  på	  alternativa	  
metoder	  för	  dietanalys.	  	  
	  
En	  sådan	  metod	  är	  att	  studera	  köks-‐	  eller	  matlagningsrelaterade	  föremål	  från	  till	  exempel	  
boplatser	  och	  gravar.	  Detta	  kan	  ge	  en	  indikation	  om	  hur	  mat	  har	  förvarats	  och	  hur	  den	  har	  
tillagats.	  Ett	  annat	  sätt	  att	  studera	  dieten	  är	  att	  undersöka	  matavfall	  i	  form	  av	  djurben.	  
Benfragment	  ger	  inte	  bara	  en	  bild	  av	  vilka	  djur	  som	  har	  konsumerats	  men	  också	  hur	  slakt	  
och	  styckning	  av	  djuret	  har	  gått	  till.	  Fragmenten	  kan	  även	  ge	  information	  om	  djurhållningen	  
på	  en	  plats	  (Vretemark	  1997:166).	  Ytterligare	  en	  metod	  för	  att	  studera	  diet	  är	  att	  undersöka	  
förekomsten	  av	  växt-‐makrofossil	  på	  en	  plats,	  för	  att	  utröna	  vad	  den	  växtbaserade	  delen	  av	  
dieten	  bestod	  av.	  Analyser	  av	  matrester	  (lipider)	  i	  keramik	  är	  också	  ett	  sätt	  att	  skaffa	  sig	  
information	  om	  diet	  och	  konsumtionsmönster.	  	  
	  
Alla	  de	  här	  metoderna	  är	  användbara	  för	  att	  studera	  diet,	  men	  det	  finns	  också	  nackdelar	  
med	  dem.	  Ben	  eller	  horn	  som	  hittas	  på	  en	  plats	  behöver	  inte	  vara	  från	  matavfall	  utan	  kan	  
också	  vara	  hantverksavfall	  eller	  ha	  hamnat	  på	  platsen	  av	  en	  slump	  (till	  exempel	  ett	  vilt	  djur	  
som	  har	  självdött).	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  studera	  i	  vilken	  kontext	  de	  här	  lämningarna	  har	  
hittats	  för	  att	  undvika	  feltolkningar	  av	  materialet.	  	  	  	  
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3.	  Isotopkemi	  
	  
3.1	  Introduktion	  till	  stabila	  isotoper	  
Stabila	  isotoper	  i	  kollagen	  kan	  användas	  för	  att	  studera	  saker	  som	  diet,	  mobilitet	  och	  
amningsmönster.	  Detta	  sker	  genom	  en	  extraktion	  av	  kollagen	  från	  skelett-‐	  och	  tandmaterial	  
(Howcroft	  et	  al.	  2012).	  Ben	  består	  av	  ca	  65	  %	  oorganiskt	  material	  (främst	  hydroxyapatit)	  och	  
35	  %	  organiskt	  material,	  varav	  kollagen	  utgör	  ca	  90	  %	  (Schwarcz	  &	  Schoeninger	  1991).	  
Principen	  för	  isotopanalys	  bygger	  på	  att	  det	  kollagen	  som	  finns	  i	  skelett	  och	  tänder	  byggs	  
upp	  utav	  det	  protein	  som	  intas	  (Eriksson	  et	  al.	  2008;	  Stevens	  et	  al.	  2012).	  Stabila	  isotoper	  
kan	  därför	  ge	  en	  indikation	  på	  de	  olika	  proteinkällor	  som	  har	  ingått	  i	  en	  individs	  diet	  
(Fornander	  2011:25).	  Fördelen	  med	  att	  undersöka	  både	  ben	  och	  tänder	  är	  att	  de	  ger	  en	  bild	  
av	  dieten	  under	  olika	  perioder	  i	  en	  individs	  liv.	  Ben	  ombildas	  kontinuerligt	  under	  en	  individs	  
livstid	  och	  byts	  ut	  helt	  vart	  5-‐30:e	  år,	  beroende	  på	  individens	  ålder	  och	  vilken	  typ	  av	  ben	  det	  
handlar	  om.	  Studier	  på	  stabila	  isotoper	  i	  skelett	  ger	  därför	  ett	  medelvärde	  för	  proteinintaget	  
under	  ett	  antal	  år	  innan	  dödstillfället	  (Stevens	  et	  al.	  2012,	  Sealy	  et	  al	  1995).	  	  
	  
Isotopsammansättningen	  i	  tänder	  är	  däremot	  konstant	  från	  det	  tillfälle	  när	  de	  bildas,	  vilket	  
gör	  att	  de	  är	  en	  bra	  indikation	  på	  dieten	  under	  barndomen.	  Olika	  typer	  utav	  tänder	  bildas	  vid	  
olika	  tidpunkter	  under	  uppväxten.	  Vissa	  börjar	  bildas	  redan	  i	  livmodern	  medan	  andra	  bildas	  
vid	  6-‐12	  års	  ålder.	  Genom	  att	  analysera	  tänder	  från	  samma	  individ,	  men	  som	  bildats	  vid	  olika	  
tillfällen,	  kan	  skillnader	  i	  dieten	  under	  uppväxten	  upptäckas.	  Isotopsammansättningen	  för	  
tänder	  kan	  också	  jämföras	  med	  den	  för	  ben	  och	  på	  så	  sätt	  ge	  indikationer	  på	  om	  en	  individ	  
har	  genomgått	  någon	  stor	  dietförändring	  från	  barndomen	  till	  vuxen	  ålder.	  	  

	  
Figur	  2.	  Bild	  över	  tändernas	  position	  i	  käken.	  Mjölktänder	  till	  höger	  och	  permanenta	  tänder	  till	  vänster	  på	  
bilden	  (Schwartz	  1995:171).	  
	  
De	  stabila	  isotoper	  som	  kommer	  tas	  upp	  här	  är	  kol,	  kväve,	  svavel	  och	  strontium.	  Beroende	  
på	  vilka	  bakomliggande	  biologiska	  eller	  geologiska	  processer	  som	  finns	  så	  får	  olika	  stabila	  
isotoper	  varierande	  δ-‐värden.	  δ-‐värdet	  för	  ett	  ämne	  räknas	  ut	  på	  följande	  sätt;	  
((Rprov/Rstandard)	  -‐1)	  x	  1000.	  Rprov	  är	  kvoten	  mellan	  de	  stabila	  isotoperna	  (t.ex.	  13C/12C)	  i	  det	  
egna	  provet	  och	  Rstandard	  är	  ett,	  sedan	  tidigare	  bestämt,	  standardvärde	  som	  skiljer	  sig	  åt	  
mellan	  de	  olika	  ämnena.	  δ-‐värdet	  analyseras	  sedan	  för	  att	  få	  en	  indikation	  på	  vilken	  diet	  en	  
individ	  har	  haft,	  eller	  var	  individen	  i	  fråga	  har	  levt.	  Alla	  värden	  uttrycks	  i	  promille	  (‰),	  
förutom	  värdena	  för	  strontium	  (Sr).	  De	  isotoper	  som	  tas	  upp	  i	  texten	  är	  kol	  (C),	  kväve	  (N),	  	  
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Svavel	  (S)	  och	  strontium	  (Sr).	  Kol	  och	  kväve	  används	  främst	  för	  dietrekonstruktioner	  medan	  
svavel	  och	  strontium	  framförallt	  används	  vid	  mobilitetsstudier.	  
	  
3.2	  Kol	  
Kol	  har	  tre	  isotoper;	  12C,13C	  och	  14C,	  varav	  12C	  och	  13C	  är	  stabila	  och	  alltså	  de	  isotoper	  som	  
används	  vid	  en	  dietanalys,	  medan	  14C	  används	  för	  att	  bestämma	  ålder	  på	  organiskt	  material.	  
Det	  som	  används	  för	  att	  räkna	  ut	  δ-‐värdet	  för	  kol	  är	  kvoten	  av	  de	  stabila	  isotoperna	  i	  
förhållande	  till	  ett	  standardvärde;	  PDB	  (Pee	  Dee	  Belemnite).	  Kol	  (i	  form	  av	  CO2)	  i	  luften	  har	  
ett	  δ-‐värde	  som	  ligger	  runt	  -‐8	  ‰.	  På	  grund	  av	  fraktionering	  under	  fotosyntesen	  så	  anrikas	  
13C,	  men	  i	  hur	  stor	  utsträckning	  beror	  på	  vilken	  typ	  av	  fotosyntes	  som	  växten	  utför.	  
Beroende	  på	  detta	  så	  delas	  växterna	  in	  i	  tre	  olika	  grupper;	  C3-‐,	  C4-‐	  och	  CAM	  (Crassulacea	  Acid	  
Metabolism)-‐växter.	  Den	  typ	  av	  växter	  som	  förekommer	  i	  tempererade	  områden,	  däribland	  
Skandinavien,	  är	  C3-‐växter	  (Ehleringer	  och	  Björkman	  1977).	  Denna	  typ	  av	  växter	  har	  ett	  δ-‐
värde	  som	  ligger	  runt	  -‐25	  ‰,	  men	  för	  varje	  steg	  upp	  i	  näringskedjan	  så	  ökar	  δ-‐värdet	  på	  
grund	  av	  att	  13C	  anrikas	  (Sternberg	  et	  al.	  1984).	  För	  stora	  herbivorer	  så	  är	  ökningen	  mellan	  5-‐
6‰	  och	  sedan	  ökar	  värdet	  med	  ungefär	  1	  ‰	  per	  trofisk	  nivå	  (Sealy	  2001;	  Schoeninger	  &	  
DeNiro	  1984).	  En	  individ	  som	  enbart	  lever	  av	  terrestrisk	  föda	  får	  ett	  δ-‐värde	  som	  ligger	  under	  
-‐19	  ‰	  (Katzenberg	  1992).	  	  
	  
Fraktioneringen	  av	  isotoper	  i	  marina	  miljöer	  är	  betydligt	  mer	  komplicerad	  än	  den	  i	  terrestra.	  
Marina	  alger	  kan	  använda	  sig	  av	  både	  C3-‐	  och	  C4-‐fotosyntes,	  men	  fraktioneringen	  påverkas	  
också	  av	  fysiska	  och	  biologiska	  förhållanden	  som	  temperatur,	  salinitet,	  art	  av	  plankton	  och	  
av	  mängden	  löst	  CO2	  i	  vattnet	  (Goericke,	  1994).	  Marina	  växter	  kan	  därför	  uppvisa	  väldigt	  
varierande	  δ-‐värden,	  men	  detta	  jämnas	  ut	  i	  de	  högre	  trofinivåerna	  och	  marina	  djur	  uppvisar	  
δ-‐värden	  som	  ligger	  runt	  -‐16‰	  (Sealy	  2001).	  En	  individ	  med	  en	  diet	  som	  till	  största	  delen	  
består	  av	  marina	  resurser	  får	  vanligtvis	  ett	  δ-‐värde	  som	  ligger	  runt	  -‐12	  ‰	  eller	  mindre	  
(Eriksson	  och	  Lidén,	  2013).	  Denna	  skillnad	  mellan	  terrestra	  och	  marina	  miljöer	  är	  mycket	  
användbar	  för	  att	  studera	  från	  vilken	  miljö	  en	  individ	  har	  hämtat	  sitt	  proteinintag.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
3.3	  Kväve	  
Kväve	  har	  två	  stabila	  isotoper;	  14N	  och	  15N.	  δ-‐värdet	  för	  kväve	  räknas	  ut	  på	  samma	  sätt	  som	  
för	  kol,	  men	  i	  stället	  för	  PBD	  som	  standard	  så	  används	  AIR	  (Atmospheric	  Inhalable	  Reservoir),	  
som	  är	  kvävehalten	  i	  vanlig	  luft.	  Växter	  tar	  upp	  kväve,	  antingen	  löst	  i	  marken	  i	  form	  av	  
ammonium	  och/eller	  nitrat,	  eller	  från	  atmosfären	  genom	  symbios	  med	  kvävefixerande	  
bakterier/mikroorganismer	  (Fornander	  2011,	  Vance	  2001).	  δ-‐värdet	  för	  växter	  ligger	  runt	  3	  
‰	  och	  ökar	  med	  mellan	  2-‐4‰	  för	  varje	  trofisk	  nivå	  (Adams	  och	  Sterner,	  2000).	  Detta	  sker	  
genom	  att	  den	  tyngre	  isotopen	  15N	  anrikas	  i	  kroppen	  medan	  den	  lättare	  isotopen,	  14N,	  
avsöndras	  genom	  urinen	  (Minagawa	  and	  Wada	  1984).	  Eftersom	  marina	  och	  limniska	  miljöer	  
har	  fler	  möjliga	  trofinivåer	  än	  vad	  terrestra	  system	  har,	  så	  blir	  δ-‐värdet	  för	  topp-‐predatorer	  i	  
dessa	  miljöer	  mycket	  högre	  än	  för	  den	  terrestra	  motsvarigheten.	  
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Fig.	  3.	  Bild	  över	  trofinivåer	  i	  terrestrisk	  respektive	  marin	  miljö	  (Lidén	  1995).	  

	  
Höga	  δ-‐värden	  i	  en	  population	  kan	  också	  bero	  på	  ett	  stort	  intag	  av	  diande	  djur,	  till	  exempel	  
spädgrisar,	  då	  diande	  individer	  ligger	  en	  trofinivå	  över	  den	  som	  de	  vuxna	  djuren	  uppvisar.	  
δ-‐värdet	  för	  15N	  kan	  på	  samma	  sätt	  användas	  för	  att	  studera	  amningsmönster	  i	  en	  
population.	  Studier	  av	  Fogel	  et	  al.	  (1989)	  har	  visat	  att	  spädbarn	  som	  ammar	  ligger	  en	  
trofinivå	  över	  moderns,	  men	  när	  barnet	  slutar	  amma	  och	  introduceras	  för	  andra	  typer	  av	  
föda	  så	  sjunker	  δ-‐värdet	  och	  stabiliserar	  sig	  på	  en	  nivå	  som	  speglar	  den	  nya	  dieten.	  Som	  
sagts	  tidigare	  i	  texten	  så	  är	  isotopsammansättning	  i	  dentin	  konstant	  från	  det	  tillfälle	  när	  
tänderna	  bildades,	  vilket	  gör	  dem	  optimala	  för	  att	  studera	  just	  amningsmönster	  då	  de	  tänder	  
som	  bildas	  under	  amningsperioden	  kommer	  uppvisa	  δ-‐värden	  för	  15N	  som	  speglar	  en	  högre	  
trofinivå.	  	  
	  
3.4	  Svavel	  
	  Svavel	  används	  främst	  för	  mobilitetsstudier	  på	  populations-‐	  eller	  individnivå,	  men	  studier	  av	  
bland	  annat	  Privat	  et	  al..	  (2007)	  har	  visat	  att	  det	  även	  kan	  användas	  för	  att	  studera	  diet	  och	  
då	  framför	  allt	  från	  vilken	  miljö	  (terrestrisk,	  limnisk	  eller	  marin)	  individen	  har	  hämtat	  sitt	  
svavelintag.	  Isotopsammansättningen	  för	  svavel	  i	  ett	  område	  speglar	  signaturen	  för	  den	  
lokala	  berggrunden.	  Genom	  vittring	  av	  berggrunden	  så	  blir	  svavel	  tillgängligt	  i	  marken	  där	  
det	  kan	  tas	  upp	  utav	  den	  lokala	  växtfaunan	  (de	  växter	  som	  finns	  representerade	  i	  området).	  
Svavel	  har	  fyra	  stabila	  isotoper;	  32S,	  33S,	  34S	  och	  36S,	  varav	  kvoten	  mellan	  34S/	  32S	  i	  förhållande	  
till	  en	  standard;	  VCDT	  (Vienna	  Canyon	  Diablo	  Troilite),	  är	  det	  som	  används	  för	  att	  räkna	  ut	  
δ34S.	  Fraktioneringen	  av	  svavel	  uppåt	  i	  näringskedjan	  är	  relativt	  liten	  (-‐1	  ‰	  till	  +2‰)	  i	  
jämförelse	  med	  de	  varierande	  isotopvärden	  som	  svavel	  kan	  uppvisa	  i	  olika	  miljöer	  (-‐40	  ‰	  till	  
+40‰).	  Detta	  betyder	  att	  det	  δ34S-‐värde	  som	  en	  organism	  uppvisar	  speglar	  isotopsignaturen	  
från	  den	  miljö	  varifrån	  organismen	  har	  hämtat	  sin	  föda	  (Richards	  et	  al.	  2001).	  I	  terrestra	  
miljöer	  så	  varierar	  δ34S-‐värdet	  mycket	  beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  berggrund	  som	  finns	  i	  
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området.	  Sedimentära	  bergarter	  uppvisar	  extremt	  skilda	  δ34S-‐värden	  som	  kan	  ligga	  mellan	  -‐
40	  ‰	  till	  +40‰.	  I	  marina	  miljöer	  ligger	  δ34S-‐värdet	  relativt	  enhetligt	  runt	  20	  ‰,	  på	  grund	  av	  
en	  konstant	  blandning	  av	  havsvattnet.	  Limniska	  miljöer	  uppvisar	  däremot	  värden	  som	  
varierar	  mellan	  -‐22	  ‰	  och	  +20‰.	  I	  kustnära	  områden	  kan	  den	  terrestra	  faunan	  uppvisa	  δ34S-‐
värden	  som	  ligger	  nära	  värdet	  för	  marina	  miljöer,	  på	  grund	  av	  att	  svavelpartiklar	  från	  
havsvatten	  sköljs	  upp	  på	  land,	  s.k.	  Sea	  spray-‐effekt	  (Kusakabe	  et	  al.	  1976).	  	  δ34S-‐värdet	  för	  en	  
individ	  kan	  alltså	  ge	  indikationer	  om	  var	  individen	  har	  levt,	  men	  även	  från	  vilken	  miljö	  
personen	  i	  fråga	  har	  hämtat	  sin	  diet.	  En	  jämförelse	  av	  kollagen	  från	  tänder	  respektive	  ben	  
kan	  också	  ge	  svar	  på	  om	  en	  individ	  har	  flyttat	  från	  ett	  område	  till	  ett	  annat,	  givet	  att	  den	  
lokala	  isotopsignaturen	  skiljer	  sig	  tillräckligt	  mycket	  åt	  mellan	  områdena.	  

	  
Fig.	  4.	  δ34S-‐värdet	  i	  olika	  typer	  av	  berggrund	  samt	  i	  havsvatten	  (Fornander	  2011).	  

	  
3.5	  Strontium	  	  
Strontium	  används,	  precis	  som	  svavel,	  för	  att	  studera	  mobilitet.	  Det	  finns	  fyra	  naturligt	  
förekommande	  isotoper	  av	  strontium;	  88Sr,	  87Sr,	  86Sr	  och	  84Sr,	  där	  88Sr	  är	  den	  vanligaste,	  följt	  
av	  86Sr,	  87Sr	  och	  84Sr	  (Schweissing	  och	  Grupe,	  2003;	  Grupe	  et	  al..	  1997).	  87Sr	  bildas	  när	  87Rb	  
(rubidium,	  halveringstid	  4,88x1010	  år)	  sönderfaller	  till	  87Sr.	  Andelen	  87Sr	  i	  berggrunden	  är	  
alltså	  beroende	  av	  bergets	  ålder	  och	  av	  den	  ursprungliga	  andelen	  av	  Rb/Sr	  från	  när	  berget	  
bildades.	  Isotopsignaturen	  för	  strontium	  i	  bergrunden	  och	  den	  omgivande	  marken	  räknas	  ut	  
genom	  87Sr/86Sr.	  På	  en	  global	  nivå	  kan	  andelen	  87Sr/86Sr	  i	  olika	  områden	  uppvisa	  värden	  som	  
ligger	  mellan	  0,702–0,750.	  	  Eftersom	  isotoperna	  för	  strontium	  har	  liknande	  massa	  så	  sker	  
bara	  en	  marginell	  fraktionering	  av	  dem	  högre	  upp	  i	  näringskedjan;	  en	  effekt	  som	  är	  så	  liten	  
att	  den	  bortses	  från.	  Andelen	  87Sr/86Sr	  i	  humant	  och	  animaliskt	  skelett-‐	  eller	  tandmaterial	  
speglar	  därför	  isotopsignaturen	  i	  det	  område	  där	  de	  lever	  eller	  där	  de	  hämtar	  sin	  föda.	  
Andelen	  87Sr/86Sr	  kan	  variera	  inom	  ett	  område	  men	  denna	  variation	  jämnas	  ut	  högre	  upp	  i	  
näringskedjan	  (Schweissing	  och	  Grupe	  2003;	  Fornander	  2011).	  Strontium	  tas	  upp	  i	  ben	  och	  
emalj	  genom	  en	  substitution	  av	  kalcium	  (Ca)	  och	  precis	  som	  för	  svavel	  så	  ger	  andelen	  
87Sr/86Sr	  i	  tänder	  jämfört	  med	  ben	  en	  indikation	  på	  var	  en	  individ	  har	  levt	  och	  om	  personen	  
har	  flyttat	  till	  ett	  område	  med	  en	  annorlunda	  isotopsignatur	  i	  vuxen	  ålder.	  	  
	  
De	  isotoper	  som	  kommer	  att	  analyseras	  i	  den	  här	  uppsatsen	  är	  kol,	  kväve	  och	  om	  mängden	  
kollagen	  tillåter	  det,	  svavel.	  
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3.6	  Etablera	  en	  lokal	  isotopsignatur	  	  
Terrestra	  δ13C-‐värden	  kan	  variera	  mellan	  olika	  platser,	  men	  också	  över	  tid	  på	  samma	  plats.	  
δ13C-‐värdet	  för	  CO2	  i	  atmosfären	  varierar	  med	  klimatet	  och	  under	  de	  senaste	  200	  åren	  har	  
det	  även	  påverkats	  av	  användandet	  av	  fossila	  bränslen	  inom	  olika	  industrier	  (van	  Klinken	  et	  
al.	  1994).	  δ13C-‐värden	  för	  marina	  miljöer	  och	  då	  speciellt	  för	  Östersjön,	  varierar	  även	  de	  över	  
tid.	  Östersjön	  uppvisar	  δ13C-‐värden	  som	  skiljer	  sig	  från	  större	  hav,	  men	  har	  också	  haft	  stora	  
variationer	  i	  δ13C-‐värdet	  mellan	  olika	  tidsperioder.	  Detta	  beror	  på	  att	  salthalten	  i	  Östersjön	  
har	  varierat	  mycket	  mellan	  olika	  perioder,	  från	  sötvatten	  till	  bräckt	  vatten.	  Denna	  fluktuation	  
i	  salinitet	  beror	  på	  graden	  av	  isolering/kontakt	  med	  omgivande	  hav	  (Stigebrandt	  och	  
Gustafsson	  2003).	  
	  	  
Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  etablera	  en	  lokal	  isotopsignatur	  för	  en	  plats	  och	  under	  det	  tidsspann	  
som	  är	  av	  intresse,	  just	  för	  att	  undvika	  feltolkningar	  av	  dieten	  på	  grund	  av	  variationer	  i	  det	  
lokala	  δ13C-‐värdet.	  För	  att	  undvika	  sådana	  feltolkningar	  kan	  analyser	  göras	  på	  lokal	  fauna	  och	  
då	  helst	  på	  arter	  som	  har	  ett	  ganska	  begränsat	  område	  som	  de	  rör	  sig	  inom	  (till	  exempel	  små	  
gnagare).	  För	  att	  få	  ett	  så	  bra	  referensvärde	  som	  möjligt	  är	  det	  viktigt	  att	  den	  fauna	  som	  
undersöks	  är	  ungefär	  samtida	  med	  de	  mänskliga	  kvarlevor	  som	  är	  av	  intresse	  i	  analysen	  
(Fornander	  2011).	  	  
	  
Att	  etablera	  en	  lokal	  isotopsignatur	  är	  också	  till	  stor	  hjälp	  vid	  mobilitetsstudier.	  Som	  nämnts	  
tidigare	  så	  är	  det	  svavel	  och	  strontium	  som	  används	  vid	  studier	  av	  ursprung	  och	  mobilitet.	  
Både	  svavel-‐	  och	  strontiumvärden	  kan	  variera	  även	  på	  en	  lokal	  nivå,	  men	  denna	  variation	  
brukar	  jämnas	  ut	  i	  de	  högre	  trofinivåerna.	  Detta	  gör	  att	  lokala	  djurarter	  visar	  upp	  ett	  
medelvärde	  för	  den	  region	  där	  de	  lever	  och	  de	  fungerar	  därmed	  bra	  som	  referensmaterial	  
till	  den	  humana	  isotopsamansättningen.	  	  
	  
4.	  Undersökningsområdet	  
	  
4.1	  Rambodal	  
Rambodal,	  varifrån	  ben-‐	  och	  tandmaterialet	  i	  den	  här	  studien	  härstammar,	  är	  beläget	  i	  
Styrstad	  sn	  (Norrköpings	  kommun),	  Östergötland,	  se	  fig.	  1.	  Trakten	  kring	  Norrköping	  är	  rikt	  
på	  fornlämningar	  från	  äldre	  och	  yngre	  bronsålder	  och	  utgör	  ett	  av	  Östergötlands	  fyndtätaste	  
områden.	  Himmelstalundsområdet	  och	  Vikbolandsområdet	  är	  de	  platser	  i	  
Norrköpingsområdet	  med	  de	  högsta	  koncentrationerna	  av	  fornlämningar	  från	  bronsåldern,	  
dock	  med	  något	  olika	  fyndkaraktär.	  Himmelstalundsområdet	  är	  rikt	  på	  hällristningar,	  
boplatser	  och	  gravar/gravfält.	  På	  Vikbolandet	  är	  det	  gravfält,	  gravhögar	  och	  skärvstenshögar	  
som	  dominerar,	  men	  även	  enstaka	  hällristningslokaler.	  Rambodal	  är	  beläget	  mitt	  emellan	  
dessa	  två	  platser.	  Det	  är	  den	  hittills	  enda	  undersökta	  boplatsen	  från	  bronsålder	  i	  området	  
(Nyberg	  och	  Nilsson	  2012).	  
	  	  
Det	  finns	  ett	  stort	  antal	  fornlämningar	  i	  anslutning	  till	  utgrävningsområdet,	  varav	  de	  flesta	  
utgörs	  av	  gravar	  och	  gravfält	  som	  har	  daterats	  till	  äldre	  järnålder.	  Det	  förekommer	  även	  
gravhögar	  från	  yngre	  järnålder,	  en	  del	  skålgropslokaler	  och	  ett	  intressant	  fynd	  av	  en	  
grönstensyxa	  (Nyberg	  och	  Nilsson	  2012).	  Då	  Ramboberg	  enligt	  jordartskartan	  består	  av	  
grönsten	  så	  finns	  det	  en	  möjlighet	  att	  råmaterialet	  till	  yxan	  härstammar	  härifrån.	  
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Lokalen	  var	  föremål	  för	  två	  arkeologiska	  utredningar,	  en	  på	  våren	  (etapp	  1)	  och	  en	  på	  
sensommaren/hösten	  (etapp	  2)	  2007.	  Detta	  följdes	  av	  en	  arkeologisk	  förundersökning	  i	  april	  
2008	  och	  med	  hänvisning	  till	  resultatet	  från	  denna	  förundersökning	  ansökte	  Norrköpings	  
kommun	  om	  en	  arkeologisk	  slutundersökning	  av	  lokalen	  (RAÄ	  151).	  Denna	  utfördes	  i	  två	  
etapper	  varav	  den	  första	  genomfördes	  mellan	  den	  22	  juni	  till	  27	  juli	  och	  den	  andra	  mellan	  
den	  26	  augusti	  till	  5	  oktober	  2009	  (Nyberg	  och	  Nilsson	  2012).	  	  	  	  	  	  
	  	  	  

	  
Fig.	  5.	  Bilden	  visar	  undersökningsområdet	  Rambodal	  markerat	  med	  en	  röd	  ring.	  Karta	  från	  Lantmäteriet	  

	  
5.	  Material	  och	  analysmetod	  
	  
5.1	  De	  tidigkristna	  gravarna:	  placering	  och	  översikt	  
Vid	  undersökningen	  av	  bronsåldersboplatsen	  vid	  Rambodal	  påträffades	  8	  obrända	  
skelettgravar	  som	  med	  14C-‐datering	  bestämdes	  ha	  en	  ålder	  mellan	  990-‐1270	  e.	  Kr.	  14C-‐
dateringarna	  utfördes	  på	  3	  individer	  (grav	  2,	  grav	  6	  och	  grav	  7)	  av	  Ångströmlaboratoriet	  i	  
Uppsala.	  Mer	  detaljer	  om	  dateringen	  finns	  i	  beskrivningen	  av	  de	  enskilda	  gravarna.	  Gravarna	  
var	  mycket	  grunt	  nergrävda,	  mellan	  0,45–0,65	  m	  under	  markytan	  (normalt	  nergrävningsdjup	  
för	  gravar	  under	  medeltid	  ligger	  runt	  0,7-‐1,0	  m)	  och	  samtliga	  gravar	  var	  omarkerade	  ovan	  
jord.	  Gravarna	  var	  lokaliserade	  i	  den	  södra	  delen	  av	  slutundersökningsområdet	  inom	  en	  400	  
m2	  stor	  yta,	  se	  fig.	  6	  (Nyberg	  och	  Nilsson	  2012).	  
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Fig.	  6.	  Bild	  över	  gravarnas	  placering	  på	  slutundersökningsområdet	  (Nyberg	  och	  Nilsson	  2012).	  

	  

	  
Fig.	  7.	  Bild	  på	  de	  bäst	  (grav	  2)	  respektive	  sämst	  (grav	  3)	  bevarade	  skelettfragmenten	  (modifierat	  från	  Nyberg	  

och	  Nilson	  2012).	  
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De	  gravlagda	  individernas	  bevaringsgrad	  varierade	  mycket,	  från	  ett	  nästan	  komplett	  skelett	  
till	  gravar	  där	  bara	  delar	  av	  kraniet	  var	  bevarat,	  se	  fig.	  7.	  Tre	  av	  individerna	  var	  barn,	  en	  
individ	  klassificerades	  som	  ung	  vuxen	  (16-‐20	  år)	  och	  de	  resterande	  fyra	  var	  vuxna	  med	  en	  
ålder	  mellan	  18-‐50	  år.	  Tre	  av	  de	  äldre	  individerna	  gick	  att	  könsbestämma	  som	  kvinnor,	  men	  
inga	  av	  de	  yngre	  individerna	  var	  möjliga	  att	  könsbestämma.	  I	  tabell	  ?	  visas	  ålder,	  kön	  och	  
sjukliga	  förändringar	  för	  de	  begravda	  individerna	  (Nyberg	  och	  Nilsson	  2012).	  
	  
En	  viss	  källkritik	  mot	  könsbestämningen	  kan	  vara	  på	  sin	  plats,	  då	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  se	  
skillnad	  på	  män	  och	  kvinnor	  beroende	  på	  saker	  som	  ålder	  på	  individen	  och	  vilken	  del	  av	  
skelettet	  som	  undersöks.	  I	  ett	  fall	  (grav	  7)	  så	  har	  osteologen/osteologerna	  könsbestämt	  en	  
individ	  till	  kvinna	  genom	  ett	  muskelfäste	  i	  nacken.	  Detta	  är	  dock	  bara	  en	  bedömning	  och	  
alltså	  inte	  något	  som	  ska	  ses	  som	  en	  absolut	  sanning.	  	  
	  

Tabell	  2.	  Tabell	  över	  ålder,	  könsfördelning	  och	  sjukliga	  skelettförändringar	  för	  de	  8	  individerna	  från	  Rambodal.	  
Grav	  #	   Ålder	  (år)	   Kön	   Sjukliga	  förändringar	  
Grav	  1	   7-‐12	  ½	   Ej	  könsbestämd	   -‐	  
Grav	  2	   25-‐34	   Kvinna	   Ligamenta	  flava	  
Grav	  3	   ~7	   Ej	  könsbestämd	   -‐	  
Grav	  4	   45-‐50	   Ej	  könsbestämd	   Abcess	  i	  överkäken	  
Grav	  5	   18-‐22	   Kvinna	   -‐	  
Grav	  6	   16-‐20	   Ej	  könsbestämd	   -‐	  
Grav	  7	   35-‐45	   Kvinna	   Benbrott	  v.	  lårben	  
Grav	  8	   ~6	   Ej	  könsbestämd	   Criba	  orbitalia	  
	  	  	  
	  
5.2	  Beskrivning	  av	  gravarna	  
Beskrivningen	  av	  gravarna	  är	  hämtad	  ur	  utgrävningsrapporten	  från	  Rambodal	  (Nyberg	  och	  
Nilsson	  2012).	  
	  
Grav	  1	  	  
I	  grav	  1	  hittades	  en	  ung	  individ	  som	  åldersbestämdes	  till	  mellan	  7	  och	  12	  ½	  år.	  Skelettet	  var	  
mycket	  dåligt	  bevarat	  med	  endast	  höger	  överarmsben,	  båda	  lårbenen,	  övre	  delen	  av	  
skenbenen,	  skallen	  och	  underkäken	  som	  återstod.	  Individen	  var	  begravd	  utsträckt	  på	  rygg	  
med	  huvudet	  i	  VSV.	  I	  graven	  hittades	  även	  fragment	  av	  brända	  ben	  (F115)	  som	  alla	  har	  
artbestämts	  till	  människa.	  Dessa	  fragment	  härrör	  med	  största	  sannolikhet	  från	  förromersk	  
järnålder	  och	  är	  alltså	  betydligt	  äldre	  än	  den	  gravlagda	  individen,	  men	  yngre	  än	  
bronsåldersboplatsen.	  
	  
Grav	  2	  
Individen	  i	  grav	  2	  var	  relativt	  välbevarad	  och	  skelettet	  var	  nästan	  helt	  komplett.	  Det	  som	  
saknades	  var	  höger	  skulderblad,	  de	  översta	  bröstkotorna,	  vadbenen,	  ett	  antal	  revben,	  
nästan	  alla	  tåben,	  en	  del	  ben	  från	  händerna	  och	  delar	  av	  höftbenet.	  I	  graven	  hittades	  även	  
en	  järndolk	  placerad	  mellan	  individens	  lårben.	  Skelettet	  har	  14C-‐daterats	  till	  990-‐1160	  e.	  Kr.	  
och	  graven	  är	  därmed	  den	  äldsta	  av	  de	  8	  gravar	  som	  hittades.	  Den	  gravlagda	  var	  en	  kvinna	  i	  
25-‐34-‐årsåldern.	  Märken	  på	  höftbenen	  visade	  att	  hon	  hade	  fött	  barn,	  men	  hur	  många	  är	  inte	  
möjligt	  att	  säga.	  Det	  finns	  dock	  män	  som	  också	  uppvisar	  samma	  typ	  av	  märken/skador	  på	  
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bäckenet,	  så	  även	  denna	  bedömning	  bör	  ses	  ur	  ett	  källkritiskt	  perspektiv.	  Kvinnan	  är	  
gravlagd	  på	  rygg	  med	  huvudet	  i	  väster	  och	  armarna	  utsträckta	  längs	  sidorna	  på	  kroppen	  (s.k.	  
A-‐ställning).	  Hon	  hade	  sjukliga	  utväxter	  på	  bröstkotorna,	  ligamenta	  flava.	  Detta	  är	  oftast	  en	  
åldersrelaterad	  åkomma	  fast	  den	  kan	  också	  förekomma	  på	  yngre	  individer,	  men	  uppkommer	  
då	  antagligen	  på	  grund	  av	  en	  skada.	  	  	  
	  	  

	  
Fig.	  8.	  Bild	  på	  järndolkens	  placering	  i	  grav	  2	  (Nyberg	  och	  Nilsson	  2012).	  

Grav	  3	  
Skelettet	  i	  grav	  3	  var	  mycket	  dåligt	  bevarat	  och	  det	  enda	  som	  återstod	  var	  delar	  av	  skallen,	  
underkäken,	  tre	  halskotor	  och	  enstaka	  revbensfragment.	  Skallen	  skadades	  även	  vid	  den	  
arkeologiska	  undersökningen.	  Individen	  gick	  inte	  att	  könsbestämma,	  men	  en	  
ålderbestämning	  baserad	  på	  tandutvecklingen	  var	  möjlig	  och	  visade	  på	  en	  ålder	  runt	  7	  år.	  
Individen	  var	  gravlagd	  med	  huvudet	  i	  öster.	  	  
	  
Grav	  4	  
Även	  skelettet	  i	  grav	  4	  var	  mycket	  dåligt	  bevarat	  med	  endast	  delar	  av	  skallen,	  underkäken	  
och	  fragment	  av	  lårbenet	  bevarade.	  Individen	  var	  begravd	  på	  rygg	  med	  huvudet	  i	  öster.	  På	  
grund	  av	  den	  extremt	  dåliga	  bevaringen	  av	  skelettet	  så	  gick	  personen	  inte	  att	  
könsbestämma,	  men	  en	  åldersbestämning	  var	  möjlig	  och	  individen	  bedömdes	  vara	  mellan	  
45	  och	  50	  år	  vid	  dödstillfället.	  Individen	  hade	  en	  abscess	  (varbildning)	  i	  överkäken.	  Detta	  kan	  
uppstå	  om	  en	  pulpainfektion	  sprider	  sig	  genom	  rotkanalen.	  Några	  fragment	  av	  bränd	  lera	  
var,	  förutom	  skelettet,	  de	  enda	  gravfynden.	  
	  
Grav	  5	  
Även	  här	  var	  skelettet	  extremt	  dåligt	  bevarat.	  Det	  enda	  som	  återstod	  var	  delar	  av	  skallen	  och	  
underkroppen.	  Individen	  var	  gravlagd	  på	  rygg	  med	  huvudet	  i	  nordvästlig	  riktning.	  Individen	  
könsbestämdes	  som	  en	  kvinna	  med	  en	  dödsålder	  mellan	  18-‐22	  år.	  
	  
Grav	  6	  
Grav	  6	  överlappade	  delvis	  med	  grav	  7	  (se	  fig.	  9),	  men	  det	  kunde	  konstateras	  att	  grav	  6	  var	  
anlagd	  tidigare	  eftersom	  den	  vänstra	  delen	  var	  bortgrävd	  vid	  anläggandet	  av	  grav	  7.	  
Skelettmaterialet	  var	  mycket	  dåligt	  bevarat	  med	  endast	  delar	  av	  skallen,	  underkäken,	  
lårbenen	  och	  skenbenen	  bevarade.	  Den	  döde	  har	  med	  största	  sannolikhet	  begravts	  med	  
huvudet	  i	  väster.	  Underkäken	  hade	  flyttats	  (antagligen	  i	  samband	  med	  begravningen	  av	  
individen	  i	  grav	  7)	  och	  placerats	  ovanpå	  vänster	  lårben	  på	  individen	  i	  grav	  7.	  Detta	  indikerar	  
att	  individen	  i	  grav	  6	  redan	  var	  skeletterad	  när	  grav	  7	  anlades.	  Beroende	  på	  vilka	  
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förhållanden	  som	  råder	  (jordmån,	  vattengenomströmning)	  så	  tar	  det	  mellan	  7-‐15	  år	  för	  en	  
kropp	  att	  förmultna	  (Arcini	  2003:37).	  Detta	  innebär	  att	  individerna	  är	  gravlagda	  med	  minst	  7	  
års	  mellanrum.	  Individen	  gick	  inte	  att	  könsbestämma.	  Personen	  bedömdes	  vara	  mellan	  16-‐
20	  år	  när	  hen	  dog.	  Det	  påträffades	  ett	  ofullständigt	  bränt	  benfragment,	  men	  detta	  gick	  inte	  
att	  artbestämma	  och	  en	  del	  keramikfragment.	  Skelettet	  har	  14C-‐daterats	  till	  1050-‐1260	  e.	  Kr.	  
	  
Grav	  7	  
Skelettet	  i	  grav	  7	  har	  delvis	  grävts	  ner	  i	  grav	  6	  (se	  beskrivning	  ovan).	  Individen	  var	  gravlagd	  
på	  vänster	  sida	  med	  uppdragna	  ben	  och	  huvudet	  i	  väster.	  Även	  denna	  individ	  var	  i	  mycket	  
dåligt	  skick	  med	  delar	  av	  skallen,	  underkäken,	  vänster	  nyckelben,	  underarmarna,	  höftben,	  
lårben,	  skenben,	  språngben,	  hälben,	  några	  ländkotor	  och	  vänster	  vadben	  bevarade.	  
Individen	  bedömdes	  var	  en	  kvinna	  genom	  ett	  muskelfäste	  i	  nacken	  och	  hon	  var	  mellan	  35-‐45	  
år	  när	  hon	  dog.	  De	  bakre	  kindtänderna	  var	  nerslitna	  till	  tandroten	  i	  både	  över-‐	  och	  
underkäken.	  Tandslitaget	  tyder	  på	  att	  individen	  har	  använt	  tänderna	  i	  någon	  aktivitet,	  men	  
vilken	  typ	  går	  inte	  att	  säga.	  Kvinnan	  hade	  ett	  benbrott	  på	  vänster	  lårben	  som	  vid	  läkningen	  
hade	  växt	  ihop	  snett,	  med	  en	  kraftig	  bentillväxt	  som	  följd.	  Detta	  har	  gjort	  att	  kvinnan	  
antagligen	  har	  haltat	  ganska	  kraftigt.	  Även	  detta	  skelett	  14C-‐daterades	  och	  bedöms	  ha	  dött	  
mellan	  1160-‐1270	  e.	  Kr.	  	  
	  

	  
Fig.	  9.	  Bild	  på	  gravarna	  6	  och	  7	  (Nyberg	  och	  Nilsson	  2012).	  
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Grav	  8	  

Skelettet	  var	  dåligt	  bevarat	  och	  det	  enda	  som	  återstod	  var	  en	  komplett	  men	  fragmenterad	  
skalle,	  underkäken	  och	  ett	  par	  halskotor.	  Det	  var	  en	  ung	  individ	  (runt	  6	  år)	  och	  skelettet	  var	  
därför	  inte	  möjligt	  att	  könsbestämma.	  Det	  konstaterades	  att	  individen	  led	  av	  criba	  orbitalia	  
(porositet	  i	  ögonhålorna),	  ett	  tillstånd	  som	  kan	  orsakas	  av	  järnbrist.	  
	  	  	  
5.3	  Analys	  på	  humant	  skelettmaterial	  
Obränt	  skelettmaterial	  från	  8	  tidigmedeltida	  skelettgravar	  analyserades	  med	  avseende	  på	  
stabila	  isotoper.	  Isotopvärden	  från	  två	  tidigare	  studier	  från	  Sigtuna	  respektive	  Varnhem	  
kommer	  också	  att	  inkluderas	  för	  att	  användas	  som	  referensmaterial	  till	  isotopvärdena	  från	  
Rambodal.	  Detta	  för	  att	  skapa	  en	  uppfattning	  om	  hur	  typiska/atypiska	  de	  här	  individerna	  är	  i	  
sitt	  val	  av	  diet	  i	  förhållande	  till	  samtida	  individer	  på	  andra	  platser	  i	  Sverige.	  
	  
	  
5.4	  Animaliskt	  skelettmaterial	  
Tillgången	  på	  animaliskt	  skelett-‐	  och	  tandmaterial	  var	  mycket	  begränsad	  och	  bestod	  utav	  en	  
svintand	  (bränd),	  några	  mindre	  fragment	  av	  vad	  som	  tros	  vara	  en	  svinmandibula	  och	  
fragment	  av	  ben	  från	  en	  stor	  gräsätare	  (ospecifierad	  art).	  Det	  material	  som	  användes	  i	  
isotopanalysen	  var	  fragmenten	  av	  svinmandibulan	  då	  de	  övriga	  var	  antingen	  brända	  eller	  
bedömdes	  vara	  för	  dåligt	  bevarade	  för	  kollagenextraktion.	  
	  
5.5	  Extraktion	  av	  kollagen	  
Ben-‐	  och	  tandmaterialet	  från	  de	  8	  gravarna	  studerades	  och	  de	  delar	  som	  skulle	  analyseras	  
närmare	  valdes	  ut	  och	  fotograferades.	  Därefter	  rengjordes	  ytan	  på	  de	  utvalda	  objekten	  för	  
att	  sedan	  gå	  vidare	  till	  borrning	  av	  benpulver.	  För	  detta	  användes	  en	  tandläkarborr.	  
Benpulvret	  fångades	  upp	  på	  en	  yta	  av	  aluminiumfolie	  för	  att	  sedan	  deponeras	  i	  förvägda	  
vågskepp.	  För	  att	  skapa	  goda	  förutsättningar	  för	  extraktionen	  utav	  kollagen	  från	  benpulvret	  
så	  var	  målet	  att	  få	  närmare	  100	  mg	  benpulver	  från	  varje	  objekt.	  I	  vissa	  fall	  gick	  detta	  inte	  att	  
uppnå	  (framförallt	  på	  tandmaterial),	  men	  då	  användes	  så	  mycket	  material	  som	  var	  möjligt	  
att	  få	  ut	  ur	  objektet.	  	  

När	  benpulvret	  deponerats	  i	  vågskeppen	  så	  vägdes	  varje	  prov	  och	  vikten	  noterades.	  Därefter	  
tömdes	  benpulvret	  från	  varje	  prov	  i	  separata	  glastrattar	  och	  täcktes	  med	  0,25	  M	  saltsyra	  för	  
att	  sedan	  lämnas	  i	  dragskåp	  under	  2	  dygn.	  Detta	  för	  att	  laka	  ut	  oorganiskt	  material.	  Efter	  2	  
dygn	  filtrerades	  det	  oorganiska	  materialet	  bort	  tillsammans	  med	  saltsyralösningen.	  Därefter	  
tillsattes	  en	  0,01	  M	  saltsyra	  och	  proverna	  sattes	  i	  en	  ugn	  och	  hettades	  upp	  till	  58oC	  i	  ungefär	  
ett	  dygn.	  Detta	  för	  att	  lösa	  upp	  det	  organiska	  materialet.	  Det	  lösta	  organiska	  materialet	  
filtrerades	  genom	  ett	  ultrafilter	  för	  att	  få	  bort	  partiklar	  som	  är	  mindre	  än	  <30	  kD	  (kilodalton).	  
Partiklar	  som	  är	  >30kD	  anses	  vara	  intakta	  kollagenkedjor,	  så	  denna	  process	  är	  till	  för	  att	  göra	  
sig	  av	  med	  skadat	  kollagen	  och	  andra	  organiska	  restprodukter.	  Det	  återstående	  organiska	  
materialet	  pipeterades	  upp	  deponerades	  i	  förvägda	  plastprovrör.	  Dessa	  frystes	  sedan	  under	  
minst	  en	  timme	  i	  -‐80oC	  för	  att	  sedan	  frystorkas	  över	  natten.	  När	  frystorkningen	  var	  avslutad	  
så	  vägdes	  det	  extraherade	  kollagenet	  och	  de	  prov	  som	  innehöll	  tillräckligt	  med	  material	  
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valdes	  ut	  för	  att	  analyseras	  i	  masspektrometern.	  Den	  här	  metoden	  är	  framtagen	  av	  Brown	  et	  
al.	  (1988)	  och	  är	  den	  vanligaste	  metoden	  för	  kollagenextraktion.	  

I	  de	  prov	  som	  valdes	  ut	  så	  togs	  mellan	  0,4-‐0,6	  mg	  kollagen	  ut	  och	  placerades	  i	  tennkapslar	  
som	  sedan	  förslöts	  och	  arbetades	  till	  en	  så	  rund	  form	  som	  möjligt.	  Dessa	  prover	  lämnades	  
sedan	  till	  Stabila	  Isotoplaboratoriet	  (SIL)	  vid	  Institutionen	  för	  Geologiska	  vetenskaper	  vid	  
Stockholms	  Universitet,	  för	  att	  analysera	  fraktioneringen	  av	  stabila	  isotoper	  genom	  
masspektrometri.	  Proven	  kördes	  i	  en	  Carlo	  Erba	  NC2500	  elemental	  analyser	  Finnigan	  MAT	  
Delta+	  isotope	  rate	  mass	  spectrometer.	  

	  

Fig.	  10.	  	  Schematisk	  bild	  över	  en	  elemental	  analyzer	  kopplad	  till	  en	  masspektrometer	  (Glesemann	  et	  al..	  1994)	  

6.	  Resultat	  
	  
6.1	  Analys	  av	  stabila	  isotoper	  på	  skelett-‐	  och	  tandmaterial	  
Resultaten	  för	  analysen	  av	  de	  stabila	  isotoperna	  presenteras	  i	  tabell	  3	  och	  i	  figur	  11.	  Även	  
värdena	  för	  de	  två	  standardproven,	  SÄL	  och	  REN3	  presenteras	  här.	  Individerna	  från	  grav	  1	  
och	  5	  gav	  inte	  tillräckligt	  mycket	  kollagen	  vid	  extraktionen	  och	  det	  finns	  därför	  inga	  
isotopvärden	  för	  dessa.	  Individen	  från	  grav	  2	  är	  den	  enda	  där	  både	  skelett-‐	  och	  
tandmaterialet	  har	  gett	  tillräckligt	  med	  kollagen	  för	  att	  möjliggöra	  analys	  och	  få	  fram	  
isotopvärden.	  De	  övriga	  individerna	  representeras	  av	  ett	  prov	  vardera.	  Prov	  RAM04,	  RAM16	  
och	  RAM21	  gav	  för	  liten	  mängd	  kollagen	  vid	  extraktionen	  för	  att	  ge	  några	  resultat	  vid	  
isotopanalysen.	  Prov	  RAM08	  och	  RAM12	  hamnade	  under	  invägningen	  av	  tennkapslarna	  på	  
golvet.	  Detta	  noterades	  utifall	  att	  det	  skulle	  påverka	  isotopvärdena.	  Proven	  visar	  dock	  ingen	  
större	  variation	  i	  jämförelse	  med	  de	  övriga	  proven	  och	  antas	  därför	  inte	  ha	  kontaminerats.	  
	  
Kol	  Rambodal	  
δ-‐värdena	  för	  kol	  visar	  liten	  variation	  mellan	  de	  analyserade	  individerna	  från	  Rambodal,	  från	  
-‐21,6‰	  till	  -‐19,8‰.	  Dessa	  värden	  stämmer	  väl	  överens	  med	  en	  diet	  helt	  baserad	  på	  
terrestriskt	  protein.	  Standardvärdena	  i	  den	  här	  uppsatsen	  representeras	  av	  ren	  (-‐20,9‰)	  och	  
säl	  (-‐14,0‰),	  där	  renen	  representerar	  ett	  terrestriskt	  δ14C-‐värde	  och	  sälen	  ett	  marint	  δ14C-‐
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värde.	  Grav	  2,	  som	  är	  den	  enda	  individ	  där	  vi	  hade	  tillgång	  till	  två	  prover,	  visade	  en	  skillnad	  
för	  både	  kol-‐	  och	  kvävevärdena	  mellan	  proven.	  Detta	  beror	  antagligen	  på	  att	  de	  tänder	  som	  
analyserades	  i	  proven	  bildas	  vid	  olika	  tidpunkter	  (se	  Introduktion	  till	  stabila	  isotoper).	  Tand	  C	  
bildas	  tidigare	  än	  tand	  M3	  vilket	  kan	  vara	  anledningen	  till	  det	  högre	  kvävevärdet	  i	  detta	  prov,	  
då	  tand	  C	  speglar	  isotopvärdet	  under	  amningsperioden.	  	  
	  
Kväve	  Rambodal	  
Även	  δ-‐värdena	  för	  kväve	  ligger	  väl	  samlade	  för	  individerna	  i	  studien,	  men	  de	  ligger	  flera	  
nivåer	  över	  de	  förväntade	  värdena	  för	  en	  population	  som	  enbart	  lever	  på	  en	  terrestrisk	  diet,	  
men	  stämmer	  däremot	  väl	  överens	  med	  de	  värden	  som	  finns	  hos	  marina	  toppredatorer	  
såsom	  säl	  (se	  fig.	  11).	  	  Förklaringen	  till	  det	  höga	  kvävevärdet	  men	  låga	  kolvärdet	  är	  med	  
största	  sannolikhet	  att	  individerna	  har	  levt	  av	  en	  diet	  som	  till	  största	  delen	  är	  baserad	  på	  
sötvattensfisk.	  Detta	  är	  en	  miljö	  med	  fler	  trofinivåer	  än	  en	  terrestrisk	  miljö	  vilket	  gör	  att	  även	  
limniska	  (sötvattenslevande)	  toppredatorer	  får	  kvävevärden	  som	  ligger	  på	  ungefär	  samma	  
nivå	  som	  de	  för	  den	  marina	  motsvarigheten,	  medan	  kolvärdena	  ligger	  nära	  de	  för	  en	  
terrestrisk	  miljö.	  	  
	  
Svavel	  
På	  grund	  av	  att	  maskinen	  som	  skulle	  användas	  vid	  isotopanalysen	  för	  svavel	  var	  ur	  funktion	  
så	  gick	  denna	  analys	  inte	  att	  genomföra.	  
	  
Tabell.	  3.	  
Erhållen	  data	  vid	  analys	  av	  stabila	  isotoper	  (C,	  N)	  för	  humant	  skelettmaterial	  från	  Rambodal,	  Styrstad	  sn,	  
Östergötland.	  Tabellen	  visar	  också	  standardvärden	  (St)	  för	  en	  terrestrisk	  herbivor	  (REN3)	  och	  en	  marin	  
toppredator	  (SÄL).	  	  

	  

	   	  

Grav #	   Grav 2	   Grav 2 Grav 3 Grav 4	   Grav 6 Grav 7 Grav 8 Svin 
mand. 

Säl 
(St) 

Ren	  
(St)	  

Lab. # 
	  

RAM11	   RAM12 RAM13 RAM14	   RAM08 RAM09 RAM10	   RAM24 SÄL	   REN
3	  

anm. 
	  

	   Tapp. 
på golv.	  

	   	   Tapp. 
på golv.	  

	   	   	   	   	  

Kön	   Kvinna	   Kvinna	   -‐	   -‐	   -‐	   Kvinna	   -‐	   	   	   	  

Ålder	   25-‐34	  år	   25-‐34	  år	  	   Ca	  7	  år	   45-‐50	  år	   16-‐20	  år	   35-‐45	  år	   6	  år	   	   	   	  
Datering	   990-‐1160	  

e.Kr	  
990-‐
1160	  
e.Kr.	  

-‐	   -‐	   1050-‐
1260	  
e.Kr.	  

1160-‐
1270	  
e.Kr.	  

-‐	   	   	   	  

Element	   C.	  Dentes	   M3.	  
Dentes	  

M2	  
Dentes	  

M1-‐3	  
Dentes	  

Femur	   Femur	   Cranium	   Mandib-‐
ula	  

	   	  

δ13C	  vs	  
PDB	  (‰)	  
	  

-21,6	   -20,6 -19,8 -20,7	   -20,2 -20,7 -21,3	   -22,1 -
14,0	  

-20,9	  

δ15N	  vs	  
air	  (‰)	  
	  

14,8	   14,4 13,7 14,4	   13,5 13,0 15,5	   6,3 15,3	   2,6	  

%	  C	  
	  

27,4	   36,8 32,8 33,7	   33,6 33,7 28,9	   27,6 39,0	   40,5	  

%	  N	  
	  

9,3	   13,9 12,3 12,6	   12,3 12,1 9,8	   9,5 14,3	   15,0	  

C/N	  
	  

3,5	   3,1 3,1 3,1	   3,2 3,2 3,4	   3,4 3,2	   3,2	  
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Fig.	  11.	  Figuren	  visar	  δ-‐isotopvärdena	  för	  13C	  och	  15N	  för	  de	  analyserade	  individerna	  från	  Rambodal.	  Individerna	  
är	  inlagda	  med	  gravnummer,	  ålder	  och,	  i	  de	  fall	  där	  en	  könsbestämning	  var	  möjlig,	  kön.	  

	  
Rambodal,	  Sigtuna	  och	  Varnhem	  
Fig.	  ?	  visar	  ett	  diagram	  med	  isotopvärden	  från	  Rambodal,	  Sigtuna	  och	  två	  olika	  populationer	  
från	  Varnhem.	  Det	  som	  kan	  konstateras	  är	  att	  de	  övriga	  platserna	  visar	  upp	  en	  mycket	  större	  
spridning	  i	  δ-‐värden,	  både	  för	  kol	  och	  kväve,	  än	  vad	  Rambodal	  gör.	  Rambodal	  har	  dock	  de	  
högsta	  δ-‐värdena	  för	  kväve	  vilket	  visar	  att	  de	  har	  hämtat	  sin	  föda	  från	  en	  högre	  trofinivå	  än	  
de	  övriga	  populationerna.	  
	  	  

	  
Fig.	  12.	  Diagram	  över	  isotopvärden	  från	  Rambodal,	  Sigtuna	  och	  Varnhem.	  Isotopvärdena	  för	  Varnhem	  och	  

Sigtuna	  är	  hämtade	  från	  tidigare	  studier	  (Kjellström	  et	  al.	  2009;	  Roman	  2013;	  Åberg	  2013).	  	  
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7.	  Diskussion	  
Resultaten	  för	  isotopanalysen	  på	  individerna	  från	  Rambodal	  ger	  en	  tydlig	  indikation	  om	  att	  
dieten	  till	  stor	  del	  har	  bestått	  av	  sötvattensfisk.	  Detta	  är	  ett	  resultat	  som	  inte	  är	  helt	  oväntat	  
om	  vi	  antar	  att	  individerna	  från	  Rambodal	  är	  kristna.	  Just	  fisk	  är	  en	  typ	  av	  protein	  som	  inte	  
omfattas	  av	  fastans	  tabu	  mot	  kött,	  men	  fisken	  har	  också	  en	  stark	  ideologisk	  ställning	  inom	  
kristendomen.	  Fisken	  finns	  representerad	  i	  tidigkristen	  konst	  och	  kan	  ses	  som	  en	  symbol	  för	  
Jesus	  och	  de	  mirakel	  som	  han	  utförde	  (The	  Holy	  Bible,	  English	  Standard	  Version,	  Mark	  6:	  30-‐
44,	  Rutgers	  et	  al.	  2009).	  Om	  individerna	  från	  Rambodal	  då	  antas	  vara	  kristna	  (vilket	  mycket	  
tyder	  på),	  så	  skulle	  en	  diet	  bestående	  av	  fisk	  vara	  helt	  i	  linje	  med	  de	  direktiv	  som	  
kristendomen	  förespråkar.	  	  
	  
Frågan	  är	  om	  de	  här	  människorna	  verkligen	  var	  kristna.	  Det	  finns	  en	  del	  som	  talar	  för	  att	  så	  
är	  fallet,	  bland	  annat	  avsaknaden	  av	  gravgåvor	  och	  tidpunkten	  som	  de	  är	  daterade	  till.	  
Individerna	  ligger	  dock	  med	  huvudet	  i	  olika	  väderstreck,	  något	  som	  talar	  emot	  att	  de	  är	  
begravda	  enligt	  katolsk	  kristen	  tradition.	  I	  grav	  2,	  som	  enligt	  Nyberg	  och	  Nilsson	  (2012)	  är	  
den	  äldsta	  av	  gravarna	  vid	  Rambodal,	  hittades	  en	  järndolk,	  något	  som	  inte	  hör	  till	  en	  kristen	  
begravningstradition.	  Dolken	  kan	  dock	  vara	  ett	  tecken	  på	  den	  utdragna	  process	  som	  
kristnandet	  ändå	  var	  i	  Sverige.	  Människor	  kanske	  ansåg	  sig	  som	  kristna	  men	  var	  ändå	  inte	  
beredda	  att	  ge	  upp	  gamla	  traditioner	  och	  seder	  såsom	  gravgåvor.	  	  
Nyberg	  och	  Nilsson	  (2012)	  diskuterar	  kring	  tre	  huvudteorier	  som	  kommer	  att	  presenteras	  
nedan.	  Jag	  kommer	  dels	  att	  ge	  deras	  syn	  på	  de	  här	  teorierna	  men	  också	  försöka	  komma	  med	  
en	  egen	  tolkning.	  
Teorierna	  är:	  
	  

1. Att	  det	  rör	  sig	  personer	  som	  har	  dött	  i	  någon	  slags	  farsot	  såsom	  pest	  eller	  liknande.	  
2. Att	  det	  rör	  sig	  om	  kristna	  trälar.	  
3. Att	  det	  rör	  sig	  om	  trälar	  med	  avvikande	  religion	  eller	  härkomst.	  

	  
Den	  första	  teorin	  förkastas	  snabbt	  av	  Nyberg	  och	  Nilsson	  (2012)	  och	  jag	  är	  benägen	  att	  hålla	  
med	  dem.	  Dels	  finns	  det	  inga	  spår	  på	  skeletten	  som	  tyder	  på	  att	  de	  har	  dött	  av	  någon	  
sjukdom	  och	  dels	  så	  är	  gravarna	  anlagda	  vid	  olika	  tidpunkter,	  något	  som	  starkt	  talar	  emot	  
teorin	  om	  en	  farsot.	  Hade	  det	  varit	  en	  by	  eller	  en	  familj	  som	  hade	  drabbats	  av	  en	  smittsam	  
sjukdom	  så	  borde	  gravarna	  vara	  anlagda	  med	  betydligt	  kortare	  intervall.	  	  	  
	  
Den	  andra	  teorin	  	  som	  förs	  fram	  förkastas	  också	  av	  Nyberg	  och	  Nilsson	  (2012).	  De	  anser	  att	  
även	  om	  det	  rör	  sig	  om	  trälar	  så	  borde	  de,	  förutsatt	  att	  de	  är	  katolskt	  kristna,	  också	  begravas	  
vid	  en	  kyrka	  fast	  på	  en	  sämre	  position	  i	  utkanten	  av	  kyrkogården.	  En	  sak	  som	  talar	  för	  att	  det	  
skulle	  kunna	  röra	  sig	  om	  trälar	  är	  att	  gravarna	  är	  väldigt	  grunda	  vilket	  kan	  tyda	  på	  att	  det	  inte	  
har	  lagts	  så	  mycket	  energi	  på	  begravningen	  som	  det	  i	  normala	  fall	  skulle	  göras.	  Här	  har	  jag	  
lite	  tankar	  som	  	  talar	  emot	  det	  här	  argumentet.	  En	  anledning	  till	  att	  gravarna	  är	  så	  grunda	  
kan	  ju	  faktiskt	  vara	  att	  de	  är	  anlagda	  vintertid,	  då	  det	  är	  svårt	  att	  gräva	  sig	  ner	  till	  något	  
större	  djup.	  Detta	  skulle	  teoretiskt	  sett	  kunna	  vara	  anledningen	  till	  deras	  placering	  också,	  då	  
det	  kan	  ha	  varit	  svårt	  att	  transportera	  kropparna	  vintertid	  om	  det	  var	  hårda	  
väderförhållanden.	  Ett	  avstånd	  som	  kanske	  var	  helt	  överkomligt	  under	  sommarhalvåret	  kan	  
under	  en	  hård	  vinter	  ha	  varit	  ett	  oöverstigligt	  hinder.	  Trots	  dessa	  argument	  så	  är	  jag	  ändå	  
benägen	  att	  hålla	  med	  Nyberg	  och	  Nilsson	  (2012)	  i	  deras	  slutsats.	  Om	  dessa	  människor	  hade	  
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begravts	  vintertid	  så	  borde	  de	  ändå	  ha	  begravts	  enligt	  katolskt	  kristen	  tradition,	  men	  så	  är	  
inte	  fallet.	  
	  
Den	  tredje	  teorin	  är	  den	  som	  Nyberg	  och	  Nilsson	  (2012)	  för	  fram	  som	  den	  mest	  troliga.	  Enligt	  
dem	  är	  det	  under	  den	  här	  perioden	  vanligt	  att	  det	  tas	  krigsfångar	  från	  bland	  annat	  Finland,	  
Ryssland	  och	  Baltikum.	  På	  dessa	  platser	  finns	  både	  hednisk	  tro	  och	  ortodox	  kristen	  tro	  
representerade.	  Det	  finns	  källor	  som	  tyder	  på	  att	  korståg	  mot	  Finland	  företogs	  redan	  på	  
1100-‐talet	  (Harrison	  2005:339-‐403).	  Den	  äldsta	  graven	  (grav	  2)	  har	  daterats	  till	  990-‐1160	  
e.Kr.	  Nyberg	  och	  Nilsson	  (2012)	  resonerar	  dock	  så	  att	  eftersom	  gravarna	  ligger	  inom	  ett	  litet	  
område	  och	  väldigt	  nära	  varandra	  så	  är	  det	  troligare	  att	  de	  är	  anlagda	  inom	  en	  relativt	  kort	  
tidsperiod.	  De	  antar	  därför	  att	  grav	  2	  är	  anlagd	  under	  den	  senare	  delen	  av	  det	  intervall	  som	  
den	  är	  daterad	  till	  (runt	  1140-‐1150	  e.Kr).	  Det	  skulle	  alltså	  innebära	  att	  även	  grav	  2	  passar	  in	  i	  
teorin	  om	  finska	  krigsfångar.	  	  
	  
Om	  det	  nu	  var	  så	  att	  dessa	  personer	  tillhörde	  en	  annan	  religion	  så	  blir	  deras	  placering	  i	  en	  
utmark	  mycket	  mindre	  underlig.	  Även	  det	  faktum	  att	  de	  har	  begravts	  med	  huvudet	  i	  olika	  
riktningar	  och	  i	  olika	  positioner	  får	  i	  så	  fall	  en	  förklaring.	  Jag	  instämmer	  med	  Nyberg	  och	  
Nilsson	  om	  att	  det	  här	  är	  den	  troligaste	  förklaringen	  till	  gravarnas	  läge.	  Jag	  har	  dock	  ett	  
argument	  mot	  den	  här	  teorin	  och	  det	  är	  att	  även	  om	  de	  vuxna	  individerna	  har	  haft	  en	  
avvikande	  religion	  så	  borde	  barnen	  (i	  alla	  fall	  om	  de	  har	  fötts	  i	  Sverige)	  ha	  döpts	  som	  katolskt	  
kristna	  och	  i	  så	  fall	  ha	  rätt	  att	  begravas	  vid	  en	  kyrka.	  Detta	  förutsätter	  i	  och	  för	  sig	  att	  det	  är	  
trälar	  som	  är	  begravda	  i	  Rambodal.	  Det	  kan	  också	  handla	  om	  personer	  som	  har	  migrerat	  dit	  
av	  egen	  fri	  vilja.	  Även	  om	  det	  handlar	  om	  trälar	  eller	  fria	  människor	  så	  är	  det	  här	  är	  en	  teori	  
som	  hade	  kunnat	  backas	  upp	  av	  resultaten	  från	  svavelanalysen,	  men	  den	  gick	  tyvärr	  inte	  att	  
genomföra.	  Jag	  skulle	  starkt	  rekommendera	  att	  en	  sådan	  analys	  görs	  i	  framtiden	  för	  att	  ge	  
mer	  tyngd	  åt	  den	  här	  tolkningen.	  	  	  
	  
En	  sak	  som	  också	  bör	  tas	  upp	  i	  diskussionen	  är	  dateringen	  av	  skelettmaterialet.	  14C-‐
dateringen	  visar	  att	  gravarna	  är	  från	  slutet	  av	  vikingatid-‐tidig	  medeltid	  (mellan	  990-‐1270	  e.	  
Kr),	  men	  de	  redogör	  inte	  för	  om	  de	  i	  dateringen	  har	  tagit	  hänsyn	  till	  den	  s.k.	  
reservoareffekten.	  Reservoareffekt	  är	  något	  som	  framförallt	  påverkar	  marina	  och	  limniska	  
organismer,	  men	  den	  kan	  också	  påverka	  dateringen	  av	  djur	  och	  människor	  som	  lever	  av	  
marin	  eller	  limnisk	  föda.	  Benfragment	  från	  djur	  och	  människor	  som	  påverkats	  av	  
reservoareffekten	  kan	  uppvisa	  14C-‐värden	  som	  inte	  alls	  stämmer	  med	  deras	  egentliga	  ålder.	  
Detta	  är	  för	  att	  det	  14C	  som	  finns	  löst	  i	  vattnet	  har	  olika	  ålder	  och	  det	  påverkar	  i	  sin	  tur	  de	  
vattenlevande	  organismernas	  14C-‐värden.	  En	  studie	  från	  Australien	  visar	  på	  en	  felmarginal	  på	  
450	  år±35	  år	  (Head	  et	  al.	  1983).	  Detta	  betyder	  att	  individerna	  från	  Rambodal	  kan	  vara	  äldre	  
än	  vad	  14C-‐dateringen	  visar.	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  
	  
Vid	  en	  jämförelse	  mellan	  individerna	  från	  Rambodal	  och	  samtida	  individer	  från	  Varnhem	  och	  
Sigtuna	  kan	  en	  liten	  skillnad	  ses	  mellan	  Rambodal	  och	  Varnhem.	  Sigtunapopulationen	  visar	  
en	  mycket	  större	  variation	  för	  både	  kol-‐	  och	  kvävevärden	  och	  överlappar	  med	  de	  andra	  
populationerna.	  Sigtunapopulationen	  har	  fördelen	  att	  den	  har	  ett	  större	  antal	  analyserade	  
individer	  och	  kanske	  därför	  visar	  upp	  den	  naturliga	  variation	  som	  finns	  i	  en	  population.	  
Rambodal	  gav	  tyvärr	  få	  datapunkter	  och	  det	  gör	  att	  de	  tolkningar	  som	  görs	  skall	  tas	  med	  en	  
nypa	  salt.	  Frågan	  är	  hur	  representativt	  materialet	  är	  för	  en	  större	  population.	  Studien	  från	  
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Sigtuna	  av	  Kjellström	  et	  al.	  (2009)	  visade	  också	  att	  kvinnor	  hade	  en	  mer	  homogen	  diet	  än	  
män.	  Detta	  skulle	  kunna	  vara	  en	  anledning	  till	  att	  isotopvärdena	  från	  Rambodal	  ligger	  så	  väl	  
samlade	  då	  det	  enligt	  den	  osteologiska	  bedömningen	  rör	  sig	  om	  kvinnor	  och	  barn.	  
	  
En	  sak	  som	  försvårar	  jämförelsen	  mellan	  Rambodal,	  Varnhem	  och	  Sigtuna	  är	  det	  faktum	  att	  
individerna	  från	  Sigtuna	  kommer	  från	  en	  miljö	  som	  skiljer	  sig	  ganska	  mycket	  från	  de	  två	  
andra.	  Sigtuna	  är	  en	  regelrätt	  stadsmiljö	  medan	  de	  två	  senare	  är	  mindre	  bysamhällen.	  Den	  
stora	  spridning	  som	  finns	  i	  Sigtunapopulationens	  isotopvärden	  kan	  vara	  en	  effekt	  av	  de	  
sociala	  skillnader	  som	  blir	  allt	  vanligare	  under	  tidig	  medeltid.	  Vid	  fortsatta	  studier	  av	  
materialet	  så	  skulle	  jag	  rekommendera	  att	  fler	  platser	  med	  egenskaper	  som	  liknar	  Rambodal	  
inkluderas,	  för	  att	  få	  ett	  bättre	  referensmaterial	  att	  jämföra	  Rambodal-‐värdena	  med.	  
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