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Abstract: This paper deals with isotope analyses of bones and teeth of two individuals from a 

medieval cemetery in Västerhus, Jämtland with the purpose to ascertain the diet and how much 

fish the people ate. The stable isotopes of carbon and nitrogen have been analysed with isotope-

ratio mass sepectrometry and the diet of the people in Västerhus has been studied. The results 

show that most of the people had a terrestrial diet and by comparing with Sigtuna, Uppland and 

Varnhem, Västergötland it was possible to conclude that they ate meat and vegetable feed. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

På Frösön i Jämtland finns en 

viktig plats för medeltida 

arkeologi. Ön sträcker sig en bit 

ut i Storsjön och ger även plats åt 

västra delen av Östersund. Orten 

Västerhus, som är en medeltida 

by med en kyrka och kyrkogård 

ligger på västra delen av ön 

alldeles intill Östersunds 

flygplats (Figur 1). 

De tidigaste utgrävningarna av 

platsen ägde rum 1947-52 när 

stora delar av Västerhus 

kyrkogård undersöktes och stora mängder skelett samlades in. Ungefär tio år senare utförde Nils-

Gustaf Gejvall en osteologisk undersökning som täckte 371 individer. (Gejvall 1960:35). 

Analysen klassas som ett pionjärarbete för materialredovisning och analys. Dessutom publicerade 

Gejvall sin avhandling på engelska och fick en spridning utanför Sverige, något som ännu inte 

var vanligt. Västerhus refereras ständigt till när det gäller medeltida kyrkogårdar, osteologiska 

och demografiska undersökningar just för att så många individer grävts upp som gett en tydlig 

bild över kyrkogårdar under medeltiden. (Jonsson 2009A:9, 11-12). 

Två kvinnor i gravarna 21 och 25 kommer behandlas i uppsatsen där prover kommer tas från 

både ben och tänder för studien av diet. Det kommer utföras en analys av de stabila isotoperna av 

kol och kväve. Individerna kommer sedan jämföras med ytterligare individer (Ueland Seehusen 

2016; Älmeby 2016). Proverna kommer senare analyseras och med den informationen kommer 

dieten hos människorna i Västerhus undersökas.  

Figur 1: Karta över Störsjöområdet med Västerhus på Frösön markerad 

med ett kryss. 

(Bild tagen från Lantmäteriets internettjänst) 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med isotopanalyser av ben och tänder få en bättre uppfattning hur 

dieten för individerna gravlagda i Västerhus kan ha sett ut och ta reda på mer om de undersökta 

individerna. 

1.3 Frågeställning 

Hur har Västerhus läge vid Storsjön påverkat matkulturen via intag av sötvattensfisk? 

 

På vilket sätt har intag av insjöfisk och marin föda varit viktig för befolkningen i Västerhus? 

 

Vad kan de undersökta individerna i grav 21 och 25 haft för relation till varandra? 

2. Västerhus 

2.1 Kyrkan 

Kyrkan är en avlång stenkyrka med ett torn i väster och koret i öster. Bakom koret finns början 

till en absid som däremot inte verkar helt färdigbyggd. Långsidan är 14,5 meter lång med tornet 

och absiden på ytterligare 4,2 respektive 2,8 meter. Bredden på långhuset är 6,7 meter. (Jonsson 

2009A:21). 

Flera forskare, bland annat Bertil Berthelson, ansåg att det tidigare stått en träkyrka på platsen. 

Genom paralleller till Trøndelag anser Berthelson att det borde funnits en stavkyrka som 

uppfördes tidigt under 1000-talet innan stenkyrkan byggdes. Även förekomsten av gravar 

liggande under de västra och södra väggarna på stenkyrkan och under tornets sydvägg anser han 

tyder på att det funnits en mindre kyrka än stenkyrkan tidigare. (Berthelson 1952:203–204). 

Gejvall höll med om Berthelsons hypotes men antydde på ett annat läge för träkyrkan. På grund 

av några gravtomma ytor norr om kyrkan ansåg han att träkyrkan snarare borde varit en aning 

mer förskjuten mot norr. (Gejvall 1960:126). Lars Redin menar däremot att gravarna under 

kyrkan är äldre än de andra på grund av deras orientering och att de därför inte kan ge belägg för 

en tidigare träkyrka. Dessutom anser han att det även borde finnas gravar under den östra delen 
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av kyrkan om det skulle funnits en träkyrka tidigare på platsen. Utöver det finns det fall av 

tidigkristna gravar som inte haft någon kyrkobyggnad, så kallade protokyrkogårdar. (Redin 

2000:172). Olof Holm håller med Redin och bidrar med argumentet att en träkyrka borde lämnat 

spår av konstruktionen som i så fall skulle hittats under utgrävningen. (Jonsson 2009A:22).  

2.2 Datering 

Kyrkogården daterades med 14C under mitten av 1960-talet. 14C analyserna tolkades av Gejvall 

som stöd till hans tidigare hypotes om dateringen för kyrkogården. Han anser att den började 

användas under andra halvan av 1000-talet och användes ända fram till ungefär 1350 då den togs 

ur bruk under digerdödens härjningar. (Holm 2009:130).  

 

Figur 2: Plan över gravarna i Västerhus med grav 21 och 25 markerade med kryss.  

(Plan ur Gejvall 1960) 
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Figur 3: De fyra olika armställningarna som påträffats i gravarna. 

( Redin 1976, 2009:259) 

Det finns däremot många brister med 14C som försvårar ett precist daterande av lämningar i 

allmänhet. Särskilt under medeltiden har dateringen för 14C långa spann vilket gör det svårt att 

mäta exakt. I det här fallet är osäkerhetsintervallen på minst 140 och max 350 år vilket får 

analysen att verka en aning onödig med tanke på att det är ungefär den tid som kyrkogården varit 

i bruk. (Holm 2009:131–132). Som om inte det vore nog är dateringarna inte helt pålitliga på 

grund av den så kallade reservoareffekten. Den innebär att upplöst kalk från avlagringar med låga 

14C-värden införs i sjöar. Det kan även bero på att källvattnet inte fått någon kontakt med 

atmosfären under en längre tid men i vilket fall blir resultatet detsamma. När en sjö eller annat 
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vattendrag visar reservoareffekter kommer 14C åldrar verka mycket högre än vad de egentligen 

är. (Olsson 1983:279). 

Istället för 14C som kan vara opålitliga förlitar sig Redin på att undersöka hur människorna blivit 

begravna på kyrkogården. Genom att se hur armarna är placerade kunde Redin skilja mellan de 

fyra olika typerna av armställningar som visade i figur 3 och på så sätt datera människorna i 

Västerhus. I Holm 2009 är de indelade i ”A: armarna längs med kroppen, B: händerna över 

bäckenet, C: underarmarna parallellt in över magen, samt D: händerna över bröstet.” (Holm 

2009:133).  De olika typerna är ordnade efter när de var i bruk. Däremot kunde andra typer hittas 

under en viss typs ”storhetstid”. Till exempel D framkom ofta samtidigt som C. Det finns en 

övervägande andel av människor begravda i position C och D vilket tyder på att kyrkogården 

främst användes under den senare tiden. Däremot finns det en andel gravar som inte är 

dokumenterade med fotografier och kan därför inte typbestämmas. Det är därför svårt att veta om 

de undersökta gravarna kan representera kyrkogården. Metoden tyder i vilket fall på att 

kyrkogården användes mellan 1000-talet och 1500-talet med fler begravna under perioden 1300-

1500. (Holm 2009:136; Roman 2011:4). Dessvärre finns ingen dokumentation över hur 

individerna i grav 21 och 25 blivit begravna.  

3. Material och metod 

3.1 Varför isotopanalys 

För att ta reda på vad människor ätit förr finns flera möjliga metoder som exempelvis 

isotopanalyser, lipidanalyser, historiska kontexter och osteologiska undersökningar av animala 

ben. Anledningen till att jag anser isotopanalys den bästa tillgängliga metoden är för att det är den 

enda som direkt säger vad en individ ätit och när den ätit det. De andra kan endast visa på vad 

som hittats i området vilket kan ge en blick över matvanor hos populationen. ”Maten” kan 

däremot lika gärna vara offergåvor eller djur som dött naturligt. Historiska källor dokumenterar 

sällan matvanor såvida det inte rör sig om exempelvis en dagbok. Det kommer inte finnas källor 

över många platser och det som finns kommer troligtvis spegla mer välbärgade människor än den 

stora massan. Det skulle gå att hitta rapporter över hur mycket mat som sålts eller hur mycket 

som funnits i förråd, däremot vore det svårt att veta om maten någonsin konsumerades. Även om 
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den troligtvis gjorde det skulle den kunnat bli bränd eller förstörd på andra sätt. Dessutom är det 

inte det bästa sättet att se matvanor eftersom mat som håller sig bättre inte nödvändigtvis var vad 

som åts mest utan endast vad som köptes in för att räcka lång tid. Osteologiska undersökningar 

kan visa på vilka djur som levt i området men inte alltid om de använts för mat, offer eller helt 

enkelt dött av ålder. Ibland går det att se slaktspår på benen och eftersom kött blir dåligt ganska 

snabbt måste det skett när det snart skulle ätas. Ett stort problem med att förlita sig på osteologi är 

att det endast går att se på djuren och inga växter. Om befolkningen i ett område livnärt sig på en 

övervägande vegetabilisk föda kommer de animala resterna inte kunna representera befolkningen. 

Lipidanalyser används för att se vad som funnits i kärl men det är omöjligt att veta vad de gjorde 

med maten i kärlen. De kan som de osteologiska resterna använts som offer eller som de 

historiska källorna skulle kunna antyda, som förråd och handelsvara. Det går däremot inte att 

säga hur stort utbud de haft. Ett problem med isotopanalyser som även finns hos lipidanalyser är 

att det tar lång tid för att undersöka en person eller ett kärl. Därför är det få individer som 

undersökts och de representerar inte nödvändigtvis hela populationen i området. 

3.1 Ben och tänder 

Två kvinnor har analyserats för att se hur deras diet såg ut vid olika åldrar i barndomen och vid 

tiden för deras död. De kommer hädanefter kallas individ 21 och individ 25 i uppsatsen. De har 

en uppskattad ålder på 35-40 år hos individ 21 och 40-50 hos individ 25. (Gejvall 1960:C6-C7). 

De blev begravna norr om kyrkan som markerat i figur 2. Materialet för att ta ut informationen 

består av proteinet kollagen som kan hittas i ben och tänder. Kollagen är det vanligaste proteinet i 

kroppen och utgör 90 % av den organiska delen i ben. (White & Folkens 2005:42). För att studera 

dieten under olika skeden i livet tas prover från både ben och tänder. I och med att tänderna 

utvecklats färdigt under tidiga åldrar är det därför ett utmärkt sätt att studera diet under 

barndomen eftersom kollagenet inte förändrats. De tänder som används är de tre molarerna och 

delarna proven tas från utvecklas vid ca 3±1 års ålder (M1), 6±1 års ålder (M2) och 12±1 års 

ålder (M3). De övriga benen bryts konstant ned för att byggas upp igen och tar därför upp näring 

från födan under hela livet och kan då användas för att se hur dieten såg ut hos individen under 

dess sista tid i livet. (Andersson 2006:25). 
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De ben som använts för studien är från två kvinnor i gravarna 21 och 25 som båda finns utmärkta 

i figur 2. Det har tagits fyra prover var från likadana ben och tänder från båda individerna. 

Benproverna togs på individernas överarmsben (humerus). För att få ett så bra prov som möjligt 

togs provet från den tjockaste delen av benet som finns på diafysen. Det ökar chanserna för att få 

med mycket kollagen i provet. Dessutom förstörs mindre 

av den osteologiska informationen om provet hålls till 

diafysen eftersom det finns mycket fler identifierbara ytor 

vid epifyserna. Metoden är förstörande i och med att benet 

och tänderna måste borras för att ta proverna. Därför är det 

viktigt att minimera skadorna som uppstår genom att välja 

ett område med så lite osteologisk information som 

möjligt. Provtagaren måste fortfarande vara försiktig med 

att undvika de skrovliga ytor och linjer som går längs 

diafysen. Det är viktigt att se till att foramen nutricium, 

som är ett litet hål på diafysen, inte skadas. Särskilt om 

benet saknar epifyserna eftersom det då blir mycket svårare 

att identifiera vilken del som är proximal och vilken som är 

distal. Humerus har ganska många plana ytor vilket gör det 

ganska lätt att borra. 

När tänderna borras blir det viktigare var och hur de borras. Till skillnad från rörbenen som kan 

borras där det finns en bra yta måste tänderna borras så högt upp på tanden som möjligt utan att 

borra i emaljen, se figur 4. Borrningen måste även ske helt vågrätt. Som figur 4 visar är dentinet 

uppbyggt i olika lager och för att få ett så bra prov som möjligt måste provet tas från endast ett 

lager. I praktiken är det näst intill omöjligt eftersom det inte går att se vilket lager som borras. 

Därför kommer de bästa resultaten när det blir så liten skillnad som möjligt mellan proven 

eftersom det blir ungefär lika stora delar av lagren som borras. Det lättaste sättet att borra likadant 

i alla tänder är genom att göra det horisontellt.  

Figur 4: Bild på provtagning av tand. 

(Howcroft 2013:52) 
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3.2 Kollagenextraktion och masspektrometri 

Det har tagits prover på både ben och tänder från två individer. Där det gått har proverna tagits 

från humerus och av alla tre molarerna i mandibula från individerna.  

Extraktionsmetoden som använts är T. A. Browns modifierade version av Longinmetoden. 

(Brown et al 1988). För att extrahera kollagen behövs först ben-och dentinpulver. De tas genom 

att borra i ben och tänder och bildar prover på ca 60-80 mg per prov. Sedan läggs de i en 0,25 M 

saltsyralösning under 48 timmar. Proverna måste därefter sköljas med avjoniserat vatten för att 

sedan stå i 0,01 M HCI i 58 grader under 16 timmar. Därefter förbereds de för centrifugering 

genom att överföra proverna från extraktionstrattar till ultrafiltreringstuber. För att få en jämnvikt 

i centrifugen, vilket är av vikt för att det inte ska bli obalans, används avjoniserat vatten som en 

fyllning. Centrifugeringsprocessen pågår i femton minuter med 3000 varv i minuten. Med 

pasteurpipett flyttas sedan proverna till mindre eppendorftuber som ska frysas ned i några 

timmar. Efter det ska de frystorkas i minst åtta timmar i vakuum som slutligen färdigställer 

extraktionen. Då återstår endast att förbereda kollagenet för att köras i masspektrometern för 

analys av kol-och kväveisotoper. Förberedningen sker genom att ta kollagen från de små 

provrören och föra över dem i små tennkapslar. Andelen kollagen som överförs är endast en liten 

del, mellan 0,40–0,60 mg. Proverna tas sedan till det stabila isotoplabbet vid institutionen för 

geovetenskaper vid Stockholms universitet där de ska in i elementanalysatorn och 

masspektrometern.  

För att passera kriterierna för väl extraherat kollagen ska proverna som skickas in ska ha en 

kollagenhalt på åtminstone 1 %. När resultaten kommer ska C/N-kvoten vara 2,9–3,6 för att 

resultatet ska vara användbart. (DeNiro 1985). Även själva kol-och kvävekoncentrationen ska 

vara inom särskilda parametrar. Kol ska vara koncentrerat 15,3-47% och kväve 5,5–17,3% 

koncentrerat. (Ambrose 1990). 

Först körs proverna i elementanalysatorn. Där de hettas upp samtidigt som syre skickas för att ta 

bort de ämnen som inte är önskvärda. Det sker genom att syreatomerna slår sig ihop med kol och 

kväve för att bilda koldioxid och kväveoxid eller kvävedioxid. Överflödigt syre och andra ämnen 

tas hand om i en reduktionsugn. Oxiderna skickas vidare till masspektrometern med hjälp av 

helium. (www.bayceer.uni-bayreuth.de) Masspektrometri fungerar genom att positivt laddade 
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atomer eller molekyler skickas genom vakuum som illustrerat i figur 5. Jonerna skickas genom 

ett elektriskt fält och leds då mellan magneter, vilka leder jonerna till en detektor. Beroende på 

massan kommer partiklarna böjas mer eller mindre. En tung partikel kommer inte böjas lika 

mycket som en lätt. I figur 5 går det att se tre exempel på hur partiklar böjs där den översta 

sträckan är den tyngsta. Utifrån vinkeln kommer sedan detektorn kunna avgöra relativt hur stor 

massa partikeln har. För att inte få några fel måste masspektrometern vara tömd på all luft tills att 

det endast finns vakuum. Det är för att hindra molekylerna från att kollidera med jonerna från 

proven och skicka dem åt några oväntade håll, vilket kan påverka resultaten. Eftersom kol och 

kväve har olika massa kommer detektorn registrera masspektrum genom signaler för alla 

jonslagen och en proportionell intensitet mot den relativa förekomsten hos jonslagen. (Isaksson 

2009:44–45; Atkins et al 2002:821). 

3.3 Kol och kväve 

Kolisotopanalyser används för att se skillnad mellan marina och terrestriska djur eller mellan 

tempererade och tropiska växter. Eftersom det inte finns några tropiska växter i Sverige används 

Figur 5: Bild av hur en masspektrometer fungerar.  

(Bild tagen från www.edu.fi 1/12-2015) 
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kolisotoperna endast för att undersöka ifall födan varit marin eller terrestrisk. Kolisotopanalyser 

går däremot inte att använda för att se skillnad på terrestrisk föda och insjöfisk. För att se skillnad 

på den terrestriska födan och insjöfisken behövs även kväveisotopanalyser. Genom att mäta 

kvävehalten går det att fastställa var i näringskedjan människan eller djuret befinner sig. 

Skillnaden i näringskedjorna på land och i vatten gör att det går att se vilken typ av föda 

människan eller djuret levt av. En säl som är en topp predator i havet har högre än vad 

exempelvis en varg skulle ha. Därmed går det genom kväveisotopvärdet skilja på sötvattensdjur 

och terrestriska. (Andersson 2006:26). Figur 6 visar på ungefär vilka värden de olika grupperna 

av djur har i kol-och kväveisotopvärden. 

 

Figur 6: Diagram av kol-och kväveisotopvärden hos olika typer av föda. 

( Eriksson & Liden 2013:289) 



11 

 

 

4. Resultat 

Det gjordes sammanlagt 24 prover på åtta individer men endast 18 prover hade tillräckligt bra 

kollagenutbyte för att analyseras i masspektrometer. Efter analysen och proverna jämförts med 

kvalitetskriterierna för väl bevarat kollagen var det ytterligare två som inte kunde användas. Av 

resterande prover är det VHS 33-40 som ska undersökas i uppsatsen. Av dem hade prover VHS 

36 och 38 inte tillräckligt nog bra kollagen för att skickas in för analys. VHS 35 kan ha en 

felmarginal på grund av att en del av provet togs längre ned på tanden än de andra. Tabell 1 visar 

medelvärde och standardavvikelse för individerna i Västerhus.   

 

Alla individer Kol Kväve 

Medelvärde -21,1 11,1 

Standardavvikelse 0,6 1,4 

Tabell 1: Medelvärde och standardavvikelse för de 15 prov som gav kollagen och de som klarade kriterierna för väl 

extraherat kollagen. 
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Tabell 2 är resultaten för kol-och kväveisotopanalysen på individ 21 och 25 med jämförelse av 

häst, nöt och svin tagna ur Iregren et al 2009. Trots att kollagenet hade en hög procenthalt kunde 

prover VHS 36 och VHS 38 inte användas på grund av att kollagenet hade smält fast i 

eppendorftuberna och gick därför inte att skicka till det stabila isotoplaboratoriet. 

Provnummer Gravar Element 

δ13C vs PDB 

(‰) % C 

δ15N vs air 

(‰) % N C/N Kollagen (%) 

VHS 33 
21 Humerus 

-20,9 38,0 11,4 13,9 3,2 6,4% 

VHS 34 
25 Humerus 

-21,7 27,0 10,7 9,1 3,5 0,7% 

VHS 35 
25 M1 

-19,1 36,7 13,6 13,2 3,2 2,4% 

VHS 36 
25 M2 

- - - - - 6,1% 

VHS 37 
25 M3 

-21,6 34,2 10,7 11,9 3,4 2,1% 

VHS 38 
21 M1 

- - - - - 3,6% 

VHS 39 
21 M2 

-21,7 31,0 11,3 10,6 3,4 0,8% 

VHS 40 
21 M3 

-21,3 33,0 11,6 11,9 3,3 1,3% 

Häst 
- - 

-22,4 - 9,1 - - -  

Nöt 
- - 

-21,7 - 6,1 - - - 

Svin 
- - 

-22,9 - 10,9 - - - 

Get 
- - 

-21,8 - 6,8 - - - 

Tabell 2: Kol-och kväveisotopvärden för individ 21 och 25 från Västerhus 
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Tabell 3 redovisar de stabila isotopvärdena för kol-och kväve hos de analyserade individerna i 

Västerhus. Den har alla undersökta individer inkluderade, inte endast de som kommer vara i 

fokus i uppsatsen. Alla kol-och kvävevärden ligger inom de godkända parametrarna. C/N kvoten 

ligger VHS 41 0,02 över maxvärdet 3,6 men det överstigna värdet är så pass litet att det avrundas 

nedåt.  

Provnummer Gravar Element δ13C vs PDB (‰) % C δ15N vs air (‰) % N C/N 

% 

Kollagen 

VHS 25 89a Radius -21,3 36,2 11,0 13,1 3,2 3,1% 

VHS 26 89a M2 -21,2 32,9 10,8 11,8 3,3 3,5% 

VHS 27 89a M3 -21,1 36,6 11,6 13,1 3,3 2,1% 

VHS 29 89b M2 -21,6 35,7 12,4 12,9 3,2 3,6% 

VHS 30 89b M3 -21,3 37,2 12,7 13,5 3,2 2,6% 

VHS 32 115 Radius -20,6 39,2 11,5 14,2 3,2 1,1% 

VHS 33 21 Humerus -20,9 38,0 11,4 13,9 3,2 6,4% 

VHS 34 25 Humerus -21,7 27,0 10,7 9,1 3,5 0,7% 

VHS 35 25 M1 -19,1 36,7 13,6 13,2 3,3 2,4% 

VHS 37 25 M3 -21,6 34,2 10,7 11,9 3,4 2,1% 

VHS 39 21 M2 -21,8 31,0 11,3 10,6 3,4 0,8% 

VHS 40 21 M3 -21,3 33,7 11,6 11,9 3,3 1,3% 

VHS 41 12 Humerus -21,5 25,1 7,1 8,1 3,6 0,5% 

VHS 42 12 M2 -21,0 35,1 10,4 12,6 3,3 3,0% 

VHS 43 12 M1 -21,0 31,5 10,7 11,4 3,2 2,4% 

VHS 44 133a M1 -21,4 29,5 10,2 10,4 3,3 2,3% 

VHS 46 133a M3 -24,8 36,1 10,7 7,1 6,0 3,9% 

VHS 47 133a M2 -21,4 9,7 9,4 3,5 3,3 2,0% 

Häst - - -22,4 - 9,1 - - - 

Nöt - - -21,7 - 6,1 - - - 

Svin - - -22,9 - 10,9 - - - 

Get - - -21,8 - 6,8 - - - 

Tabell 3: Kol-och kväveisotopvärden för de humana individerna från Västerhus (Granbom García, J. 2016; Ueland Seehusen, N. 2016;  

Älmeby, N. 2016) 
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Figur 7 är ett diagram över alla individerna under alla levnadsstadierna i Västerhus med häst, nöt 

och svin inlagda för en jämförelse med djur i området. Majoriteten av individerna har haft en 

ganska homogen diet med två undantag. Individen 25 har på en av molarerna strax under -19 ‰ i 

kolvärde vilket betyder att födan varit mer åt det marina hållet hos individen. Ett element hos en 

annan individ, VHS 41, har ett väldigt lågt kvävevärde (7,1), vilket tyder på att individen haft en 

lägre trofinivå. Den är till och med lägre i än vad häst och svin är, vilket tyder på övervägande 

vegetabilisk föda eller smådjur långt ned i näringskedjan. 

Figur 7: Diagram över kol-och kväveisotopvärden hos alla individer i Västerhus från både ben och tänder. 

Faunadata kommer från Iregren et al 2009:219. 
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Grav 21 och 25 är representerade i figur 8. Individ 25 har genom att jämföra med figur 8 ett 

mycket högre intag av marin föda i treårsåldern. Individ 21 har däremot haft en mycket mer stabil 

diet under livet. 

Då M1 hos individ 25 har ett högre kolvärde än alla andra tyder det på att individen intagit marin 

föda tidigt i barndomen. Individ 21 har däremot gått från en terrestrisk föda under barndomen, till 

att variera sig lite mer vid högre ålder. Eftersom provet på första molaren saknade tillräckligt med 

kollagen hos individ 21 går det endast att anta hur dieten såg ut i väldigt ung ålder.  

 

 

Figur 8: Diagram över kol-och kväveisotopvärden för individ 21 och 25. 
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5. Diskussion 

Människorna i Sverige var under medeltiden katolskt kristna och hade därför 180 fastedagar per 

år. Under fastan skulle inte kött förtäras utöver vegetabilisk föda fick endast insjöfisk eller marin 

mat fick konsumeras. Fastan ökar då intagandet av fisk och annan vattenlevande föda utöver det 

som redan skulle finnas. Eftersom Västerhus ligger på en ö i en av Sveriges större sjöar borde en 

större del av kosten varit fisk än 

om platsen legat längre ifrån något 

större vattendrag. Jämfört med 

häst och svin har människorna 

högre kolisotopvärden vilket tyder 

på en mer marinbaserad kost. 

Svin äter för det mesta rester och 

kan därför ha ungefär samma kost 

som människor. Det betyder att 

deras kol-och kväveisotopvärden 

borde vara ganska lika. I 

Västerhus tycks det som att svinet 

har fått en till största del terrestrisk 

föda men har legat på ungefär 

samma plats i näringskedjan som 

människorna. Det kan betyda att 

svinen fått mer insjöfisk medan 

människorna åt importerad fisk 

från Östersjön eller Atlanten. 

Däremot har nästan ingen av 

individerna i Västerhus varken 

höga kol-eller kväveisotopvärden. 

Antagligen har svinen ätit en så 

övervägande terrestrisk kost att de 

Figur 9: Diagram över isotopanalysvärden från medeltida 

kyrkogårdar i Sigtuna. 

( Kjellström 2005) 
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marina rester de fått inte 

varit tillräckligt höga för att 

ge några höga 

kolisotopvärden. Det kan 

också vara så att det helt 

enkelt inte funnits någon 

marin kost att ge till svinen. 

Eftersom svin är allätare har 

människorna troligtvis för 

det mesta gett dem de rester 

som ansågs som oaptitliga. 

De har troligtvis även fått de 

rester från måltider 

människor inte ätit upp eller mat som blivit för gammal. 

Alltså borde deras värden stämma mer överens med 

människornas än vad de nu gör. Däremot deltar inte svin i 

fastan och kunde därför äta kött när inte människorna gjorde 

det. Fisk kan varit för dyrt för att spenderas på svin och de 

har därför fått fortsätta äta övrig kost. Det kan också varit så 

att de fick äta djur som dött av ålder eller mat som höll på 

att bli för gammal och ändå var tvunget att slängas. 

Figur 9 visar på hur människorna i Sigtuna, Uppland, är 

generellt högre i kväveisotopvärden än Västerhus hos både 

kvinnor och män, samtidigt som de har endast en aning högre kolisotopvärden. Sigtuna ligger bra 

mycket närmare kusten än vad Västerhus och är beläget vid en väl trafikerad färdled. Det betyder 

att de haft större handelsmöjligheter än Västerhus och har då mycket större åtkomst till marin 

föda.  

Diagrammet i figur 10 är en analys över människor i Varnhem, Västergötland. Varnhem ligger 

mellan Skara och Skövde med endast några mil till både Vänern och Vättern. Jämfört med 

Västerhus ser kväveisotopvärdena ganska lika ut, kolisotopvärdet är mestadels högre i Varnhem 

Figur 10: Diagram över kol-och kväveisotopvärden av analyserade människor i 

Varnhem.  

( Colas Åberg 2013:18) 

Figur 11: Tabell över medelvärde 

och standardavvikelse på δ13C hos 

individerna i Varnhem.  

( Colas Åberg 2013:18) 
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förutom de lägsta värdena som är ungefär lika låga som 

Västerhus medelvärde. Medelvärdet i Varnhem är högre 

för både kol-och kväveisotopvärde som visat i figur 11-

12. Varnhem kan haft en större transport av marin föda i 

och med att området var mer befolkat och därför drar till 

sig mer handel. Jag tror att det snarare är så att Västerhus 

inte förlitat sig särskilt mycket på marin föda eller 

insjöfisk utan istället åt kött och grödor. Trots att de 

ligger precis vid en sjöförlitade de sig mer på jakt och 

odling än fiske. Norrland har alltid haft en lägre 

befolkning än Götaland haft och därför behövde maten 

inte kompletteras med fisk lika mycket. Eftersom alla tre platserna är medeltida med kristen 

befolkning och inom ungefär samma tidsperiod går det att utesluta att det var en annan epok som 

påverkat skillnaderna i de olika resultaten. Visserligen var de inte helt parallella i och med att den 

tidigaste graven hittad i Varnhem är daterad runt 900-talet. (Colas 2013:2; Roman 2013:2; 

Iregren et al 2009:222).  

Individ 25 tycks haft ett högt intag av marin föda tidigt i livet. Det finns en möjlighet att även 

individ 21 skulle haft det då mitt prov på första molaren inte hade tillräckligt med kollagen för att 

skickas till analys. Däremot är en del av provet på första molaren hos individ 25, VHS 35, taget 

lite längre ned på tanden och kan på så sätt påverka resultaten. Det som påverkas är den ålder 

som provet visar. Det underliga i situationen är då varför en så ung individ ätit så pass mycket 

marin föda. Båda individerna ligger begravna lite mer separerat från den stora samlingen av 

gravar på kyrkogården. Det kan bero på att de hade högre status och därför fick en bättre plats. I 

så fall skulle förtäringen av marin föda kunna vara en statussymbol. Eftersom Västerhus ligger 

ganska långt inåt land skulle marin föda behöva transporteras och kanske hinna bli dåligt. Det 

skulle öka priserna så att endast mer välbärgade familjer skulle ha råd att livnära sig på fisk. 

Resultatet av första molaren hos individ 25 kommer då ligga en aning närmare resultatet från 

andra molaren än vad individ 21 gör. Då humerus hos individ 21 har högre kolisotopvärde än 

individ 25 tyder det på att individ 21 åt mer marin föda mot slutet av livet. Eftersom båda var 

begravna bredvid varandra (figur 2) kan de haft någon relation till varandra. Med tanke på hur 

Figur 12: Tabell över medelvärde och 

standardavvikelse på δ15N hos individerna 

i Varnhem.  

(Colas Åberg 2013:19) 
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nära varandra de ligger vore det inte helt otroligt att de skulle ha ett nära släktskap. Eftersom 

deras värden är så olika tidigt i deras liv kan de knappast ha bott i samma hushåll i ung ålder. De 

har troligtvis inte bott tillsammans senare eftersom kolisotopvärdena då bytt från att hos individ 

21 varit låga till att vara högre än individ 25 sent i livet. Minskningen respektive ökningen av 

marin kost med åldern tyder på att de haft olika matvanor. Såvida de inte bodde tillsammans och 

åt olika saker, vilket jag inte finner särskilt troligt, anser jag att de inte kan ha bott i samma 

hushåll. Troligtvis har de därför inget släktskap till varandra. Det finns antagligen ingen 

anledning till att de är begravna så nära varandra och bortsett från släktskap skulle de kunna ha 

vilken relation som helst. Båda individernas kol-och kväveisotopsvärden stämmer överens med 

medelvärdet för alla individerna i Västerhus vilket tyder på att deras kost inte skilde sig mycket, 

om ens alls, från normen.  

Utifrån resultaten och jämförelserna med Sigtuna och Varnhem kan jag säga att andelen insjöfisk 

och marin föda inte var särskilt framträdande i Västerhus under medeltiden. Trots att 

kyrkogården ligger på en ö i en av Sveriges större sjöar har inte dieten i området påverkats av 

möjligheterna till att livnära sig på fiske. Varnhem har haft ungefär samma kväveisotopvärden 

trots längre avstånd till några större vattendrag vilket tyder på en mer uteslutande terrestrisk kost i 

Västerhus. Alltså har områdets läge inte påverkat intaget av fisk. Möjligheten till att Varnhem 

importerat tillräckligt med insjöfisk och marin föda för att få samma trofinnivåer anser jag 

mindre sannolikt i och med Sigtunas nivåer. Eftersom Sigtuna inte skiljer sig lika mycket i 

kolisotopvärden som för kväveisotopvärden tror jag att de levt mer på insjöfisk än marin kost. 

Därför borde människorna i Västerhus och Varnhem ha kväveisotopvärden som påminner mer 

om Sigtuna om insjöfisk varit en viktig del av dieten. Kolisotopvärdena i Västerhus skiljer sig 

inte från nötkreaturen vilket tyder på att människorna inte heller haft en marin kost. Med tanke på 

Västerhus läge har det troligtvis inte varit särskilt attraktivt för handelsmän. Från Östersjön är det 

stora skogar utan någon bra färdled och från Atlanten ligger Skanderna i vägen. Om Västerhus 

inte regelbundet besöktes av handelsmän skulle människorna där inte kunna livnära sig mycket 

på marin föda. De skulle på sin höjd kunna använda födan som ett komplement till den lokala 

maten. Alltså kan inte marin föda varit viktig eftersom den endast var tillgänglig när någon skulle 

tagit den med sig. 
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6. Sammanfattning 

Den här studien har behandlat dieten hos två kvinnor från Västerhus kyrka på Frösön i Jämtland. 

Västerhus grävdes ut omkring 1950 och analyserades noggrant av Nils-Gustaf Gejvall 1960. På 

kyrkogården undersökte Gejvall 371 individer och kom fram till att den var uppdelad med män 

begravna i söder och kvinnor i norr. Dateringen av kyrkogården har placerat den från mitten av 

1000-talet till 1300-talet. 

För att ta reda på dieten har kollagen extraherats ur ben och tänder med T. A. Browns metod från 

1988 och sedan analyserats i en masspektrometer. Sedan har kol-och kväveisotopvärdena använts 

för att avgöra diet under olika perioder i livet. 

Utifrån det har jag undersökt om marin föda och insjöfisk varit viktig för befolkningen i 

Västerhus. Genom jämförelser med Sigtuna i Uppland och Varnhem i Västergötland har jag 

kommit fram till att människorna i Västerhus för det mesta levde på terrestrisk föda. Slutsatsen 

kommer från att kol-och kväveisotopvärdena för Västerhus var lägre än de i Sigtuna och ungefär 

detsamma som i Varnhem vilket tyder mer på en inlandsdiet. Intaget av varken marin föda eller 

fisk har visat sig vara viktigt för de undersökta individerna i Västerhus. 

Relationen mellan två kvinnor begravna strax norr om kyrkan har undersökts för att se eventuella 

släktskap. På grund av skillnader i kol-och kväveisotopvärden har jag kommit fram till att det inte 

vore troligt att de delat hushåll och därför var de sannolikt inte heller släkt.  
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