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Abstract 
 
Adolfsson, C. 2022. Den självklara amningens komplexitet. En osteoarkeologisk studie om am-
ning och dess problematik. 
Adolfsson, C. 2022. The complexity of natural breastfeeding. An osteoarchaeological study of 
breastfeeding and its complications. 
 
This bachelor’s essay aims to discuss breastfeeding and complications related to breastfeeding 
within archaeological contexts. Why complications have arisen when such a natural act is per-
formed and how individuals have tried to manage them. By looking at different methods of 
recording breastfeeding patterns I aim to broaden the interpretations of breastfeeding in differ-
ent time periods and locations. Isotope analysis will be an important part as well as paleopatho-
logical analysis of human remains. Information from three completed studies from Öland and 
Västerhus in Sweden and Quarto Cappello del Prete in Rome will be presented and discussed. 
In conclusion I suggest that breastfeeding is a complex act surrounded by difficulties such as 
diseases and cultural norms. There is variation within populations regarding breastfeeding and 
weaning. People have been struggling as well as fighting for the survival of their children. 
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1. Inledning 

Amning, att ge sitt barn näring, är en naturlig handling för alla däggdjur liksom människan. 
Amning förekommer i vardagen liksom i konst, mytologier och historiska texter från Egypten 
och antiken. Det är en naturlig del av livet men när människans fysiologiska behov ifrågasätts 
av sjukdomar eller sociala normer uppkommer komplikationer. Genom att studera amnings-
mönster utifrån mänskliga kvarlevor kan en överblick av samhällens och barns hälsa uppdagas. 
Inom arkeologin används osteologiska och benkemiska analyser för studiet av diet samt am-
ning. Genom att diskutera tre avslutade studier av amningsmönster från Öland, Frösön och Rom 
är min förhoppning att kunna ge djupare inblick i hur, vad och vem barn konsumerat. 

1.1 Begrepp och definitioner 
Amningseffekt – När barn konsumerar bröstmjölk, konsumerar de en del utav den som ammar. 
Barn stiger därför en trofinivå uppåt i näringskedjan, över den ammande och den vuxna popu-
lationen (Brown. Brown. 2011: 85). 
 
Kol (12C) – Grundämnet kol har två isotoper. Den stabila isotopen 13C och den radioaktiva 14C 
vilken analyseras för att utröna datering av organiskt material (Brown. Brown. 2011: 80). 
 
Ca – Kalcium. Ett viktigt grundämne vid uppbyggnad av skelettet som består utav det organiska 
materialet kollagen och mineralföreningen hydroxylapatit. Hydroxylapatit är uppbyggt av kal-
cium och fosfat (White. Folkens 2005: 33). 
 
Colostrum – Råmjölk. Bröstmjölken som finns i bröstet de första dagarna efter födseln. Den är 
extra näringsrik och har en tjockare konsistens. 
 
Isotopfraktionering –Isotopfraktionering innebär att förhållandet mellan isotoper påverkas när 
specifika isotoper berikas eller reduceras. Orsaken kan vara sjukdom eller stressfaktorer. δ15N 
påverkas av detta vid stress kopplat till näringsbrist samt vid amning där δ15N höjs för att sedan 
sjunka i och med avvänjning (De Angelis et al. 2020a: 2). 
 
N – Grundämnet kväve vars stabila isotop 15N studeras vid dietstudier. 
 
Sr – Strontium. Två stabila isotoper som studeras vid mönster av diet och amning liksom mo-
bilitet. Liksom alla ämnen lagras de i skelettet och tänderna när vi äter. När tanden växt färdigt 
lagras inga nya ämnen och intag utan tanden reflekterar då de ämnenas halter den fick i sig när 
tanden bildades. Sr-halten i tänderna kan då jämföras med Sr-halter i marken i olika geografiska 
områden för att se om någon plats matchar extra bra och att det kan ha varit där individen i 
fråga vuxit upp (Brown. Brown. 2011: 85). 
 



 

  

Trofinivå – Näringsnivåer inom ekosystemets näringsstruktur eller näringspyramid där arter 
delas in i producenter och konsumenter på toppen. För varje steg upp i kedjan ökar näringsnivån 
eller trofinivån ett steg. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att få en bredare förståelse över hur små barn ammats och fått i sig näring i histo-
riska kontexter. Vidare att ifrågasätta hur smidig amning faktiskt varit och vilka metoder och 
substitut som brukats vid potentiell problematik. Utgångspunkten ligger i tre utförda studier av 
amningsmönster utifrån humanosteologiskt material där både osteologiska metoder och isoto-
panalyser använts. Undersökningen är relevant för att bidra till kvinnor och barns olika roller 
inom historieskrivningen. Vidare att uppmärksamma ett ämne som inte alltid lämnar tydliga 
spår på det osteologiska materialet men varit en betydande del i det vardagliga livet. 
 
Frågeställningar 
Hur kan spår efter amning studeras och särskiljas i osteologiskt material? 
Hur kan substitut till bröstmjölk och problematik kring amning diskuteras?  

1.2. Teori och metod 
Uppsatsens utgångspunkt ligger i att amning är en komplex företeelse. Uppsatsen är uppbyggd 
på tvärvetenskaplig forskning i form av litteratur och data. Information om amning från 
moderna och historiska källor kommer diskuteras. Perspektivet som ligger till grund för 
uppsatsens utformning är att en moder i regel inte alltid ammar sitt biologiskt födda barn. Yttre, 
som kulturella, och inre, fysiologiska, aspekter kan påverka s.k. normal amning. Information 
och resultat från tre fallstudier kommer florera och är utvalda utefter uppsatsens syfte.  

Den osteologiska paradoxen berör komplexiteten i vad ett skelett faktiskt berättar för arke-
ologen. Ett individ vars skelett visar på få patologier och en stark tillväxt kan i själva verket 
varit en mycket sjuk individ där sjukdomen inte hunnit göra avtryck på skelettet innan individen 
dött. En individ med många patologiska förändringar kan ha överlevt patologier som frakturer 
eller levt med sjukdomen en längre tid. De individer som påträffas och analyseras representerar 
de som dött, inte den levande populationen. Denna paradox är, enligt mig, relevant att diskutera 
då även barn som till synes ammats väl avlidit (De Angelis et el. 2020a: 10). 

1.3. Presentation av källmaterial 
Uppsatsen berör information från tre arkeologiska undersökningar från Öland, Frösön och Rom, 
se tabell 1. De representerar tre olika tidsåldrar, tre olika geografiska platser och tre olika sam-
hällsstrukturer. En komparativ studie av fallstudiernas data och litteratur kommer utföras. Plat-
sernas och gravarnas kontext kommer få en kortfattad beskrivning. Individernas dietmönster, 
metodval och tolkningar av dem står i fokus. Vidare är uppsatsen avgränsad att främst beröra 
osteologiskt material men arkeologiska artefakter och historiska texter kommer benämnas. Stu-
dier av amningsmönster har utförts över hela världen men dessa kommer inte vidare benämnas 
eftersom uppsatsen berör Europa och Norden. Ett urval av information om amning och tidigare 
studier presenteras utefter kandidatuppsatsens begränsade omfång. 
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Tabell 1. Presentation av fallstudierna. 

 Bjärby Västerhus QCP 
Geografiskt område Öland, Sverige Frösön, Sverige Rom, Italien 
Tidsperiod Äldre romersk järnålder. Medeltid Romersk kejsartid 
Datering av materialet 0–200 e.Kr. 1129–1356 e.Kr. (14C) 0–300 e.Kr. 
Amningsslut 1–4 år 5 år 3 år 
Avvänjning 6 månader 2–3 år 3 år 
Isotopmetod C/N Sr/Ca C/N 
Material vis isotopanalys Benkollagen och dentin Benkollagen Benkollagen 
Individer, barn (N) 12 39 44 
Referens Eriksson et al. 2008. 

Howcroft et al. 2012a. 
Iregren et al. 2000. 
Iregren et al. 2016. 

De Angelis et al. 2020. 

 

1.3.1. Bjärby 
Den arkeologiska och osteologiska informationen har hämtats ur rapporter från undersökning-
arna 1967, 1972 och 1975/76. Gravfältet i Bjärby påträffades 1935 i Kastlösa socken på södra 
Öland, RAÄ Kastlösa 72:1 (Schulze 1996: 1948. Riksantikvarieämbetet 2018). Isotopanalyser 
utfördes vid Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) och Stable Isotope laboratory (SIL) vid 
Stockholms universitet. Totalt har 33st individer analyserats där de vuxnas värden presenteras 
i CD-uppsatsen Genus på Menyn av Pia Schoultz, 2005/2006, vid Stockholms universitet. Utav 
33 individer var 12st barn vilka genomgick isotopanalyser av kol (C), kväve (N) och sulfur (S) 
av Eriksson et al. (2008) (Howcroft et al. 2012a: 220–221. Eriksson et al. 2008, Schoultz 2006). 
Isotopanalys av C/N av barnen samt arkeologisk och osteologisk information framgår i bilaga 
1. 
 
Barn och amning 
Analyser av 15N från mjölktänder visade på ett signifikant högre medelvärde än i permanenta 
tänder. Något som inte kunnat utrönas i analysen av kol. Många barn ammades därav troligen 
under tiden mjölktänderna bildas. δ15N-nivåerna mellan de olika typerna av mjölktänder har en 
större variation än mellan värdena från kvinnornas provsvar (benkollagen) i den analyserade 
populationen. Howcroft et al. (2012a: 223) menar därför att vid var ålder kan konsumtionen av 
bröstmjölk varierat mellan individer. Vidare drar Howcroft et al. (2012a: 223) slutsatsen att det 
kan ha funnits kulturella normer kring amning och avvänjning då en del barn uppvisar likheter. 
Något som skulle kunna vara relaterat till sociala och ekonomiska förhållanden. De kulturella 
idealen kan ha varit flera. 

δ15N hos avvänjda individer har ibland observerats hamna under den vuxna dietens gene-
rella värde vilket förslagsvis har att göra med att de metaboliska effekterna av tillväxt kan re-
ducera fraktionering mellan kväve i diet och vävnad. I detta fall är δ15N-värdet från M1 från 
män eller individer med okänt kön lägre än δ15N-värdet från M1 från kvinnor vilket kan inne-
bära att män avvänjts till en diet med lägre trofinivå än kvinnor. Sjukdom eller annan metabo-
lisk stress har påvisats påverka omfånget av kvävefraktionering mellan diet och vävnad vilket 
skulle kunna vara fallet för individ 9 som troligen delvis ammats (Howcroft et al. 2012a: 224). 
Individerna från Bjärby påvisade få patologiska förändringar. Hos individ 18 (7–10 år) påträf-
fades karies i 6-årstanden, M1 (Holgersson 1984: 30, 75). 
  



 

  

1.3.2. Västerhus 
Från utgrävningarna 1947–1952 i Västerhus, Frösön, Jämtland, har benprover från 94 individer 
utav 364 analyserats utifrån ett slumpmässigt urval. De utfördes vid Helsingfors universitet och 
presenteras av Iregren et al. 2000 och 2016. Proverna togs från benkollagen, oftast revben (os 
coxae) från barn. Tillväxt, patologier och tandhälsa har även studerats av Gejvall 1960, 
Swärdstedt 1966 och Ahlström 1994 (Iregren et al. 2000: 9, 11, 17, 187). De stabila isotoperna 
som analyserades för studiet av amningsmönster var främst Sr/Ca men 13C har även extraherats. 
Se bilaga 2 för individernas isotopvärden, osteologisk och arkeologisk information. 

Cribra orbitalia eller C-vitaminbrist påträffades hos en del utav barnen i Västerhus-materi-
alet (Iregren et al. 2016: 399). Hos barn i 0–1 års ålder anser författarna förekomsten vara låg, 
bröstmjölkens skydd mot anemi kan vara anledningen. Förekomsten ökar sedan hos barn i 1–7 
års ålder, 1 av 3. Vidare hade 40% utav 7–14 åringarna cribra orbitalia. Förekomsten ökar med 
åldern. Dock har barn under fem års ålder med förekomst av cribra orbitalia påvisat en starkare 
tillväxt än barn utan spår av den patologiska förändringen. En möjlig förklaring kan vara att de 
barn som fått patologiska spår på skelettet haft ett starkare immunförsvar och därför överlevt 
näringsbristen en längre tid. De utan skelettala förändringar kan i stället ha dött av mer akuta 
orsaker som infektioner (Iregren et al. 2016: 399–402). 

Vidare refererar författarna till Gejvalls analys, 1960, som menade att många utav barnen 
troligen dött av akuta infektioner i öron, lungor och hals. Många tros även avlidit till följd av 
stelkramp (Iregren et al. 2016: 401). 
 
Barn och amning 
Amning till 1,5-2 års ålder utifrån isotopanalyser av strontium, zink (Zn) och kväve (Iregren 
2016: 402). Bröstmjölk är berikad med zink och upp till 4–4½ år har de flesta barnen i Västerhus 
högre zinkvärden än de vuxna. Analyser från ett spädbarn visade populationens högsta värde. 
Vid fem års ålder har barnens värden minskat till de vuxnas nivå och konsumerar antagningsvis 
samma diet som de vuxna (Iregren et al. 2000: 188). Sr/Ca-kvoten är låg med variation i späd-
barnsålder med en ökning vid ett års ålder. Det indikerar på introduktion utav tilläggskost vilket 
stämmer överens med de emaljhypoplasier som påträffats vid samma ålder. Andra barn har 
lägre kvot upp till två år. Då spridningen ökar omkring 2 års ålder har (Iregren et al. 2000: 193) 
tolkat det som att de flesta barn ammats till ca 2 år där en del fått tilläggskost. Efter 5 års ålder 
jämnas barnens Sr/Ca-nivåer ut med de vuxnas då vissa barn troligen ammats upp till 5 års ålder 
samt att emaljhypoplasier påträffats. Amningsmönster har varierat mellan familjer och barn i 
Västerhus. Resultaten av analyserna visade att vissa barn troligen inte ammats alls. Något som 
kan bero på att kvinnorna i Västerhus var tvungna att arbeta hårt samt att de även kan ha ammat 
gårdsägarens barn (Iregren 2016: 402). 

Swärdstedt påträffade emaljhypoplasier hos några utav barnen vid omkring ett års ålder, 
endast pojkar. Vidare syntes en ökning hos vuxna individer av LEH som utvecklats mellan 2,5 
och 4 års ålder. Något som Alexandersen analys av tandstorlek stödjer. Detta tyder på att svå-
righeter funnits inom åldersspannet (Iregren et al. 2000:193). Individ nummer 169, ett barn på 
3–4 år bedömdes utav Gejvall ha emaljhypoplasier vilket han menar kunnat vara ett potentiellt 
fall utav rakitis, D-vitaminbrist. Alexanderssen menar att emaljhypoplasier inte är en säker me-
tod för att diagnostisera rakitis (Iregren et al. 2000: 180). 

1.3.3. Quarto Cappello del Prete (QCP) 
Från en begravningsplats i en förort, Suburbium, till Rom från 0–300 e.Kr. valdes 50 barn ut 
för stabil isotopanalys av C/N. Urvalet baserades på kvarlevornas bevaringstillstånd. Proverna 
av benkollagen extraherades från revben vid iCONa (Isotope Carbon, Oxygen and Nitrogen 
analysis) Laboratory of the University of Campania (De Angelis et al. 2020a). Data från tidigare 
utförd isotopanalys framgår i bilaga 3. 
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Barn och amning 
De Angelis et al. (2020a: 9) menar på att barnen har höga trofinivåer vilket indikerar på att de 
ammats. Barnen 0–3 år hade en högre δ15N-median än kvinnorna inom populationen. Något 
som stärker att barnen ammats upp till 3 års ålder för att sedan börja konsumera liknande föda 
som de vuxna varpå δ15N-halterna sjunker till de vuxnas nivå. Troligen har barnen ammats och 
sedan abrupt börjat konsumera föda som de vuxna, en kort avvänjningsperiod (De Angelis et 
al. 2020a: 9). De unga individerna från QCP saknar patologiska förändringar som indikerar på 
direkt sjukdom men spår av vitaminbrist har påträffats (De Angelis et al. 2020a: 3–4, 12). 
 

1.4. Källkritik 
Det humanosteologiska materialet från de tre ovannämnda platserna skiljer sig i tidsperiod och 
geografiskt område. Val av metod för isotopanalys och material för extraktion av kollagen är 
även av olika slag. Från materialet i Bjärby har prover från både benkollagen och dentin extra-
herats medan i Västerhus och QCP har endast benkollagen studerats. Fallstudiernas resultat har 
jämförts mot olika databaser. 

Marken och jordens ph-värde och mikroorganismer påverkar osteoarkeologiskt material. 
De kan bryta ner kollagenet och ge felaktiga resultat men även upptäckas vid isotopanalys (Har-
ris 2020: 38–39). Då unga individers skelett fortfarande utvecklas är de mindre och skörare än 
ben och tänder från vuxna individer. De är därav mer mottagliga för tafonomisk påverkan vilket 
kan försvåra provtagning vid isotopanalys (Howcroft 2013: 50). 

Skelettmaterialet som analyserats representerar de individer som dött, inte de som levt. Ut-
ifrån detta kan teorier och tolkningar utformas om hur de som överlevt barndomens hälsa sett 
ut. Något som ingår i den osteologiska paradoxen. 

  



 

  

2. Tidigare forskning 

Inom osteologi har patologier, tillväxtmönster och tandhälsa hos barn sammanlänkats med am-
nings- och avvänjningsmönster. Det är förändringar kopplade till diet och näringsbrist. Ur ana-
lys av stabila isotoper vid studiet av diet har studiet av amningsmönster genom stabila isotop-
analyser utvecklats. 

2.1. Osteologiska metoder 
Emaljhypoplasier har setts som tecken på näringsbrist och därav potentiell brist på bröstmjölk 
och amning. Emaljhypoplasier benämndes första gången av Otto Zsigmondy (1893) och är en 
störning i tänders emaljutveckling. Alexandersen (2008: 375) menar att störningen i arkeolo-
giska sammanhang är en indikator på stress under späd- och barndomsåren. Det kan ta sig ut-
tryck på tandkronan som tunna vågräta linjer, det vill säga linjära emaljhypoplasier (LEH). 
Scheman har utvecklats för att kunna utläsa när LEH uppstått på tänderna. Tänder erupterar i 
olika stadier under barndomen och genom att urskilja var på tanden linjen befinner sig kan dessa 
scheman hjälpa till att utläsa när den stressrelaterade linjen utvecklats (Alexandersen 2008: 
378). 

Swärstedt (1966: 13) har analyserat individer från Västerhus, Frösön, från utgrävningarna 
1947, 1950 och 1951. Gejvall utförde en osteologisk analys utav materialet som bestod av barn 
och vuxna. Swärdstedt (1966: 37–38) analyserade emaljhypoplasierna relation till varandra 
samt utförde en åldersbedömning av dem genom att studera deras placering i relation till grän-
sen mellan cementum och emalj. Resultatet visade att förekomsten av emaljhypoplasier bland 
barnen kulminerade vid 2½–4 års ålder där ca 45% av individerna påvisade förändringen Bar-
nen bedömda till maskulint kön påvisade en högre grad LEH (Swärdstedt 1966: 90). 

Studiet av emaljhypoplasier kopplat till avvänjning har utförts av Goodman och Armelagos 
(1988: 942). De studerade unga individer från Dickson Mounds, Illinois, 950–1300 A.D. och 
under vilka åldrar emaljhypoplasier förekom som mest. I materialet såg Goodman och Arme-
lagos (1989: 233) ett samband mellan avvänjningsperiod och förekomst utav emaljhypoplasier. 
Emalhypoplasier sågs främst i åldrarna 2–4 och författarna menar på att det är en indikator på 
störning i näringsintag. Enligt Goodman och Armelagos (1989) kan skiftet till jordbruk vara 
anledningen till tidig och hög förekomst av emaljhypoplasier. De analyserade även vuxna indi-
viders tänder för att se om det fanns ett samband mellan dödsålder och emaljhypoplasier. De 
menar på att vuxna individer med större förekomst emaljhypoplasier, två eller fler, haft en lägre 
medellivslängd än de med färre emaljhypoplasier (Goodman, Armelagos 1989: 230, 233, 239). 
Vid analys av emaljhypoplasiernas placering på tanden och tid för uppkomst refererar förfat-
tarna till Massler et al. 1941 och Swärdstedts modifiering från 1966 (Goodman, Armelagos, 
Rose 1980: 518). 

Näringsbrist har även studerats utifrån rörbens tillväxtmönster. Genom att jämföra barns 
och ungas tillväxt inom en population kan variation urskiljas. Iregren et al. (2016: 399) analy-
serade tillväxtmönster hos materialet i Västerhus. De studerade tillväxten av smalben (tibiae) 
och lårben (femur). 

Sjukdomar och näringsbrist kan lämna spår på skelettet. Cribra orbitalia eller C-vitamin-
brist är en sådan bristsjukdom. Även D-vitaminbrist eller rakit. 
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2.2  Isotopanalyser 
Benkemiska analyser av diet från mänskliga kvarlevor utvecklades av John Vogel och Nikolaas 
van der Merwe under 1970-talet. De studerade den stabila kolisotopen 13C med syftet att studera 
introduktionen av majs i kosten i USA. Prover togs på kvarlevor från det amerikanska urfolket 
i Eastern Woodland från 1000, A.D. Majs har ett högre kolvärde än andra växter eftersom det 
är en C4-växt och Merwe och Vogel kunde då urskilja majsens sammansättning av stabila iso-
toper i relation till andra växter i regionen. Eriksson refererar till Vogel och van der Merwe 
1977 och 1978 (Eriksson 2013). 

Marilyn Fogel med kollegor (1989) var de första att studera amningsmönster genom isoto-
panalyser av kväve. Studien utfördes på ett barn och dess moder från modern tid där de analy-
serade δ15N från keratin i fingernaglar. Vid födseln var barnets värde likt moderns men i och 
med amningen ökade δ15N med 3‰ och minskade sedan i och med avvänjningen och konsumt-
ion av annan kost (Eriksson 2013). Vidare har analyser av amningsmönster på syre (O) tillsam-
mans med kol (C) utförts av Wright och Schwarcz, 1998, och White et al. 2004, (Eriksson 
2013). Syrehalten i meteoriskt dricksvatten skiljer sig ifrån vattnet i bröstmjölken. Genom att 
se om barnet introducerats till dricksvatten kan slutsatser om aningslängd dras. 

Andrew Sillen och Patricia Smith (1984) publicerade den första studien om avvärjnings-
mönster utifrån stabil isotopanalys av strontium (Sr) och kalcium (Ca). Fast föda har ett högre 
Sr/Ca-värde än bröstmjölk. De utgick från ett humanosteologiskt material från 800–1300 e.Kr. 
från Dor, Israel, där stor del utav populationen bestod av välbevarade juvenila kvarlevor. Re-
sultatet besvarade teorin om att värdena hos spädbarn ökar under amning för att sedan succesivt 
minska i samband med avvänjning och introduktion av fast föda. Spädbarnens medelvärde var 
tydligt högre än medelvärdet hos den vuxna populationen. Värdena var som högst hos barn 
omkring 1,5 år och började sjunka mellan 2–3 års ålder (Sillen och Smith 1984: 238, 240–243). 

  



 

  

3. Bakgrund 

Här presenteras en bakgrund om amning i moderna kontexter, skelettets kronologiska utveckl-
ing och kroppens relation till isotoper inför kommande diskussion. 

3.1. Amning utifrån ett modernt perspektiv 
Under graviditeten bildas bröstmjölken. Den föda som kommer bli det nyfödda barnets främsta 
näringskälla. Den första bröstmjölken kallas colostrum eller råmjölk och är särskilt rik på pro-
teiner näringsrik. Colostrum innehåller mer protein och mindre fetter och kolhydrater än mogen 
mjölk (Howcroft 2013: 27). Den fungerar därigenom som ett starkt skydd mot infektioner. För 
att mjölkproduktionen ska komma i gång behöver barnet dia en stund för att stimulera utdriv-
ningsreflexen (Kitzinger 2010: 399–400). Efter sex månader kan tilläggskost införas. Kitzinger 
(2010: 402–403) menar att en för tidig tilläggskost kan skada barnet. I och med att fastare kost 
införs minska mjölkproduktionen vilket innebär att om fastare kost introduceras för tidigt kan 
modern ha svårt att återuppta amningen igen. 

Under amningen kan fysiologiska problem uppstå som mjölkstockning vilket innebär att 
brösten blir hårda och ömma några dagar efter förlossningen. Bröstvårtorna kan få sprickor och 
ömma. För att lindra dessa åkommor och smärta rekommenderas fortsatt amning menar 
Kitzinger (2010: 403–404, 420). Amning är inget definitivt preventivmedel men minskar risken 
för graviditet. I modern tid finns god bröstmjölksersättning att tillgå om modern inte kan eller 
vill amma sitt barn. För att tillgodose barnets individuella behov bör den vara lik moderns mjölk 
vilket kan vara svårt att uppnå. Bröstmjölksersättning är bättre än komjölk eftersom den är 
anpassad för mänskliga spädbarns behov. För att minska bakterier menar Kitzinger (2010: 403–
405, 420) att det är viktigt att flaskan är ren och att mjölken inte står i rumstemperatur eller 
varmare för länge. 

Bröstmjölk innehåller en mängd nyttigheter, så som fetter, hormoner och sackarider, för att 
skydda och stärka det nyfödda barnet. Produktionen och sammansättningen av bröstmjölken 
varierar mellan barnets ålder och mellan mödrar. Kompositionen av bröstmjölk skiljer sig mel-
lan olika djurarter. Howcroft (2013: 25) refererar till en studie från Hinde och Milliga, 2011, 
och USDA nutrient database, se tabell 3.  
 
Tabell 3. Information hämtad ur Howcroft (2013: 25). 

Art Fett(%) Protein(%) Kolhydrat(%) Vatten(%) 

Människa 4.4 1.0 6.9 87.5 

Ko 3.7 3.3 4.7 87.7 

Get 4.1 3.6 4.5 87.0 

Får 7.0 6.0 5.4 80.7 

 
Här påvisas skillnader i mjölkens komposition mellan människa och djur, ko, get och får. Mjölk 
från djur som människor dricker. Vi kan se att människans mjölk har högre kolhydratvärde men 
lägre proteinvärde än de andra arterna. 
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 Under graviditeten är det viktigt att den gravida får i sig tillräckligt mycket näring för att 
tillgodose sina egna och barnets behov. Några viktiga mineraler är, enligt Kitzinger (2010: 96), 
järn, kalcium, zink och magnesium. Kalcium hjälper till att bygga upp skelett och tänder vilket 
hos barn delvis utvecklas i magen. Mineralen finns i bland annat mejeriprodukter, bönor och 
nötter. Zink är viktigt för att musklerna ska kunna dra ihop sig. Likaså att minska risker för 
missfall och dödfödsel. Kött, fiberrik kost och parmesan är några zink-rika livsmedel. I Sverige, 
rekommenderar BB-Stockholm att D-vitamindroppar ges till spädbarn då de inte får i sig till-
räckligt mycket D-vitamin genom bröstmjölken. Enligt rekommendationer från WHO, Social-
styrelsen och Livsmedelsverket bör barn endast konsumera bröstmjölk de första sex månaderna 
innan tilläggskost kan introduceras. Under barns första år eller längre rekommenderas vidare 
amning som komplement (BB-Stockholm: Amning/matning). 

När det är dags för barnet att avvänjas bröstmjölken och introduceras till fastare föda upp-
står ett hälsodilemma. Fortsätter barnet konsumera endast bröstmjölk kan problematik med till-
växt uppstå och konsumeras endast fastare föda kan näringsbrist och risk för sjukdomar uppstå. 
Vid födseln och under de första månaderna har de flesta spädbarn ett tillräckligt järnförråd och 
behöver inte extra järn som tillskott. Förrådet fasas ut ju äldre de blir och då bröstmjölken inte 
är järnberikat behöver barn få i sig järn på annat vis. Även ko- och getmjölk innehåller låga 
doser av järn och kan påverka barns, under ett års ålder, järnvärden negativt. Getmjölk innehål-
ler även låga värden av vitamin B12 vilket kan leda till megaloblastanemi. Spädbarns immun-
försvar är därför beroende av bröstmjölk för att upprätthållas starkt och friskt. Vid avvänjning 
minskar stödet och barnets immunförsvar måste nu byggas upp av annan föda. Ett skifte som 
ökar risken för sjukdom och dödlighet (Howcroft 2013: 28–29). 

Ett emotionellt band mellan ett barn och moder under amning vilket förstärker känslan av 
trygghet och anknytning. Burenhult påpekar vikten av att barn får känna närhet till sin moder 
och familj de första åren i livet (Burenhult 2014: 159).  

3.2. Ben, tänder och isotoper 
Tänder kan delas upp i mjölktänder och permanenta tänder. Utvecklingen av mjölktänderna 
påbörjas under graviditeten för att avslutas omkring 2–3 års ålder. De permanenta tänderna 
framträder vid 6–8 års åldern, incisiverna, och sedan i 10–12 års åldern, canini, premolarer och 
molar 1 och 2. Molar 3, visdomständerna, erupterar omkring 18 års ålder om de framträder alls 
(White, Folkens 2005: 364–365. Howcroft 2013: 43). 

I ben omsätts kollagen kontinuerligt livet ut till skillnad från i tänder där kollagen endast 
ombildas under tändernas utveckling för att sedan upphöra. Näringsbrist och sjukdom kan emel-
lertid påverka ombildningen. Ombildning av kollagen i ben reflekterar individers diet en tid 
innan de dött. Återuppbyggnaden av ben är som mest effektiv vid ung ålder, ju äldre människor 
blir desto långsammare går processen, upp till 10–20 år. Något som innebär att prover från ben 
hos unga individer kan visa vad individen åt några veckor innan döden (Howcroft et al. 2012a: 
218). 

Vid isotopanalys speglas kosts närings- och isotopvärde i skelettet. 13C kan ge information 
om födan varit mer växt- eller animalbaserad. Vid intag av marin föda stiger 15N-halter i relation 
till en mer terrestrisk kost. Näringskedjan påverkar 15N-halterna. Liksom människan får i sig 
matens näring och atomer får djuren i sig atomer från de växter och djur de äter. Näringsvärdet 
och 15N-halterna hos konsumenterna stiger vid varje steg, trofinivå, uppåt i näringskedjan. Ge-
nom detta kan ett djur bedömas vara kött- eller växtätare. Likaså kan ett barn bedömas amma 
eller ej. När ett barn ammas är barnet en trofinivå högre upp i näringskedjan än den som ammar 
barnet. När amningen avtrappas och intaget av mer fast och normal föda ökar sänks 15N-nivå-
erna och blir mer lika den vuxna populationens. Genom att studera 15N och 13C kan amnings-
längden hos barn alltså utläsas (Brown. Brown 2011: 83–85). 
 



 

  

Kol (δ13C) 
Genom att studera den stabila kolisotopen 13C kan diet identifieras till marin respektive terrest-
risk föda samt skillnader i den terrestriska. Växter kan delas in i C3 och C4 -växter där nivån av 
13C är högre hos C4 -växter än C3-växter. Marina växter har ett högre 13C-värde än de landle-
vande vilket genererar i högre halter hos dess konsumententer som fiskar. Vid analys av 13C tas 
vanligen från prover av kollagen men kan även extraheras ur apatit, som hydrolxyapatit. 13C i 
kollagen reflekterar i högre utsträckning proteinintag medan 13C i hydroxyalpatit speglar intaget 
av kolhydrater och fetter. Vid amning höjs 13C-halten en aning hos barnet i relation till den som 
ammar (Howcroft 2013: 46–48). 
 
Kväve (δ15N) 
Vid dietanalys av kväve används den stabila isotopen 15N. Växter får i sig kväve genom att ta 
upp bakterier som absorberat kväve från atmosfären. 15N utgör protein, aminosyror, i djurs diet 
och ökar för varje steg upp i näringskedjan. Bröstmjölk har ett högre 15N-värde än konsumen-
tens diet. Vid amning får därför barnet i sig en högre 15N-halt och hamnar en trofinnivå högre 
än den som ammar barnet. 15N-halten hos ammande barn är runt 2,5‰ högre (Howcroft 
2013:45f). Harris (2020: 52) menar att skillnaden i δ15N hos diet och konsument ligger mellan 
2–6‰. δ15N kan skilja sig inom en individ beroende på var provet tas ifrån. Kollagen ger ett 
högre δ15N än keratin från hår eller naglar. 
 
Strontium (Sr) och kalcium (Ca) 
Växtbaserad föda har en relativt hög Sr/Ca-kvot, marin kost har en ytterligare högre kvot och 
animalbaserad kost något lägre än den växtbaserade. De har alla högre värden än bröstmjölk. 
Ungefär 25% kalcium en vuxen människa konsumerar absorberas i kroppen. Under graviditet 
fördubblas upptagningen av kalcium för att även tillgodose fostrets behov och möjliggöra pro-
duktion av kalciumrik bröstmjölk. Efter förlossningen minskar upptagningen av kalcium och 
återgår till det normala. Under amning har därför spädbarn höga kalciumnivåer som minskar i 
takt med avvänjningen (Silen, Smith 1948. Smith et al. 2021:4). Halten strontium fortsätter att 
ligga högt hos den gravida, i förhållandet till kalcium, under amningen (Iregren et al. 2000). 
Iregren et al. (2000) refererar till Atkinson & West, 1970, som menar att mjölkkörtlar och pla-
centa hämmar utsöndringen av strontium till barnet för att prioritera kalcium. Därav höjs nivån 
av Sr hos den gravida och ammande för att sedan minska i och med att amningen fasas ut 
(Iregren et al. 2000: 192). Detta innebär att isotopanalys av Sr av kan utläsa huruvida individen 
ammar eller inte. 
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4. Arkeologiskt skelettmaterial 

4.1  Bjärby 
Gravfältet påträffades 1935 och genomgick arkeologiska undersökningar 1967, 1972 och 
1975/76 (Schulze 1996: 148). Totalt har 130 individer grävts ut under flera tillfällen där majo-
riteten daterats till äldre romersk järnålder, 0–200 e.Kr. Många individer har dateras till äldre 
romersk järnålder utifrån gravgods men några utav individerna har daterats till vikingatid. De 
vikingatida gravgodsen hör till den nord-sydliga delen av gravfältet (Shulze 1996: 151). Eriks-
son et al. (2008) gjorde en komparativ studie av gravfält på Öland från olika tidsåldrar där 14C-
datering och stabil isotopanalys utfördes. Forskarna valde då att inte 14C-datera Bjärby gravfält 
eftersom de ansåg det vara improduktivt då det arkeologiska källmaterialet gav en bra och snäv 
datering. De flesta vuxna var begravda i hällkistor med kallmurad hällkista och skelettgrav un-
der flat mark eller hällar. Bland gravgodsen förekom järnknivar, flintstycke, harts och kruk-
skärvor (Schoultz 2006: 19, 24).  

Från utgrävningen 1975/76 var de vuxna individernas och de äldre barnens kvarlevor rela-
tivt välbevarade uppger Schulze (1984: 13). De yngre barnens kvarlevor var sköra och i många 
fall obefintliga. Bland barnens kvarlevor påträffades generellt delar av kranium, mjölktänder, 
revben och öronben. Utav 77st barnkistgravar påträffades skelettrester i 47st och 39st av dem 
har bedömts vara mellan 0–14 år gamla, åldersgrupp infant enligt Sjøvold 1978. De låg tätt i 
rader något som Schulze (1996: 149) menar kan indikera på att gravarna varit märkta med ex-
empelvis en gravsten. Något som troligtvis även gäller de vuxna gravarna. Det finns tecken på 
plundring av vuxengravarna men om plundring av barngravarna skett är svårt att tyda till följd 
av materialets sköra bevaringstillstånd (Schulze 1984: 13). Kenth Holgersson utförde osteolo-
gisk analys av skeletten från utgrävningarna. Holgersson har åldersbedömt individerna och hän-
visar till tänderna som viktiga indikatorer hos de 39st barnen. Utefter bedömning är de indelade 
i åldersgrupper enligt Sjøvold, 1978. Holgersson menar på att orsaken till det höga antalet barn-
gravar skulle kunna förklaras med en epidemi som pest (Holgersson i Schulze et al. 1984: 66–
67). 

Den allmänna dieten i Bjärby har främst bestått av terrestrisk kost med inslag av sötvat-
tensfisk. Det är troligt att C4-växter inte konsumerades i Bjärby då många C4-växter kräver 
varmare klimat (Eriksson et al. 2008). Individerna från Bjärby har höga kvävehalter i kombi-
nation med låga kolhalter. Höga δ15N-värden kan indikera på hög konsumtion av marin föda 
medan de låga δ13C-värdena indikerar på terrestrisk kost. Schoultz (2006: 30) menar därför att 
en rimlig förklaring skulle kunna vara att individerna konsumerat insjöfisk som abborre eller 
gädda. Vidare kan de höga δ15N-värdena även bero på konsumtion av diande djur i och med 
amningseffekten. Schoultz (2006: 30) refererar till Burenhult, 1999, som pekar på att boskaps-
djur från Bornholm, Danmark, romersk järnålder, slaktats omkring 6–10 månader. En ålder som 
sammanfaller med kalvars avvänjning. Bjärbys kulturella normer angående boskaps amnings-
längd och slaktmönster kan dock variera från de danska. Kol- och kvävevärdena hos populat-
ionen tyder på att spannmål konsumerats mycket lite. Dock kan animaliskt protein ge större 
utslag och skymma växters protein i provresultaten. (Schoultz 2006:30–31). Skelettmaterial 
från djur har påträffats, däribland kor (bos taurus), får/get (ovis aries/capra hircus), häst (ecuus 
caballus) och hund (canis familiaris). Fiskben har inte påträffats (Eriksson et al. 2008). 

Kosten på Öland har varit kulturellt styrd (Eriksson et al. 2008). I Bjärby har kvinnor och 
individer som tolkats ha hög status från tidig barndom ätit föda från högre trofinivåer än män 
(Howcroft et al. 2012: 224). Kvinnorna har generellt högre δ15N-värden och något lägre δ13C-
värden än männen. Detta menar Schoultz (2006: 32) kan spegla ett genusmönster från unga till 



 

  

äldre åldrar. Det kan tolkas som att kvinnor haft en betydande roll inom skinnhantverk och 
boskapsskötsel och att männen arbetat mer med fiske. 

4.2  Västerhus 
Västerhus eller Westerhus kyrkogård ligger på Frösön i Jämtland. På platsen finns en kyrka 
med kyrkogård och kring ett boplatsområde med en kungsgård. Det har varit en viktig och 
central plats som omtalats i medeltida pärmebrev och i mässboken i Sunde 1481. Röjning av 
platsens påbörjades 1924. Andra världskriget lämnade en del militär skadegörelse på gravfältet 
och kyrkan (Gejvall 1962: 21–22). Det arkeologiska fältarbetet utfördes 1947–1952. Skelett-
materialet undersöktes av Nils-Gustaf Gejvall 1960 och odontologiskt av Torsten Swärdsted 
1966. Torbjörn Ahlström beräknade 1994 individernas kroppslängd. Kyrkogrunden och kyrko-
gården har grävts ut men hela kyrkogården har inte dokumenterats i samband med utgrävning-
arna. Några utav artefakterna som påträffats i gravarna är pilgrimsmärken från Santiago de 
Compostela, en tidigmedeltida bronsslöja och en syl av älgben. Skelettmaterial från får/get, 
nötkreatur, svin och häst har påträffats i det arkeologiska källmaterialet (Iregren et al. 2000: 
196). Många utav de vuxna individernas patologiska förändringar är rygg-relaterade åkommor. 
Ryggont måste varit vanligt förekommande till följd utav diskbråck, artros eller överbelastning. 
Vidare har spår av metastaser påträffats samt frakturer av slag eller bett, läkta som oläkta, samt 
teorier om skador på hjärnan och/eller polio (Gejvall 1962: 69). Även den yngre populationen 
har haft problem med diskbråck. 

364 individer har grävts ut varav en stor del var barn. En del utav barngravarna har legat på 
redan tidigare gravar något som enligt Gejvall (1962: 43) kan indikera på hastigt insjuknande 
och hastig död som digerdöden 1350. Av 346st hade 183st dött före sju års ålder. Majoriteten 
utav barnen har bedömts till under 7 års ålder vilket Gejvall (1960) tolkat bero på en epidemi 
eller infektionssjukdomar. Svält kan även härleda till situationen. I åldersspannet 7–20 sjunker 
dödligheten för att sedan stiga i åldrarna 20–40 år, fem personer åldersbedömdes till 60+. Bar-
nens och de vuxnas gravar är uppdelade efter kön, kvinnor på nordsidan och män på sydsidan 
Barnen låg begravda koncentrerat med några undantag (Iregren et al. 2000: 9, 11, 14–15, 17). 

Analyser av δ13C visar att terrestrisk diet varit grundläggande för populationen i Västerhus. 
Analyser av Zn/Sr visade att även animalisk diet varit hög medan Cu-värdet visade på lågt eller 
obefintligt intag av marin föda (Iregren et al. 2000: 188–189). Populationen i Västerhus har 
troligen haft tillgång till kålsorter, sädesslag och rotfrukter då de odlats i Norden under medeltid 
(Iregren et al. 2000:188–189). Iregren et al. (2000: 192) refererar till Pate, 1994, som menar att 
strontium finns i högre halter i vegetabilisk diet än animalisk då ämnet är mer koncentrerat i 
växterna då de har en lägre trofinivå. 

I Västerhus har Sr/Ca-kvoten bland de könsbedömda kvinnorna, 22st, ett medelvärde på 
0,7‰ och männen, 17st, 0,69‰. Variationen inom den kvinnliga gruppen är stor där ett antal 
har markant högre värde, de befann sig i åldersspannet 19 till 50år. Högst Sr-värde utav hela 
populationen var två kvinnor, 17 och 19 år gamla, vilka Iregren et al. (2000) menar kan tolkas 
ha fött barn. Variation finns också hos kvinnorna omkring 55 års åldern där några överstiger 
och andra ligger under genomsnittet. De individerna med höga Sr-värden skulle potentiellt 
kunna sammanlänka med klimakteriet eller vegetabilisk kost. De låga Sr/Ca-värdena hos de 
vuxna kvinnorna menar Iregren et al. (2000: 195–196) inte kan konstatera att de inte fött barn. 

 Proverna extraherades oftast från revben hos barn och falanger hos vuxna. Det var tänkt 
att använda samma typ av ben för alla individer, vilket Iregren et al. (2000) anger vara rekom-
menderat, men ett urval gjordes för att anpassa vidare analyser. Kalcium, strontium, zink, bly 
och koppar var några av ämnena som analyserades för dietstudier. Arkeologerna uppmärksam-
mar likväl risken för kontaminering vid analys av Sr men menar att proverna ej kontaminerats 
då Sr-halterna i benmaterialet var högre än de i jorden (Iregren et al. 2000: 181–182, 187).  
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4.3  Quarto Cappello del Prete (QCP) 
Rom var under kejsartiden en stor och central stad med förorter, Suburbium, omkring som QCP. 
Barnadödligheten i Rom under denna tid var mycket hög. 

I QCP fanns vattensystem, fontäner och en smedja (De Angelis et al. 2020a: 3). Dieten i 
och utanför Rom var relativt heterogen. Spannmål var en viktig råvara för att baka bröd och 
gröt liksom grönsaker och frukt. Från skriftliga källor har även C4-växten hirs nämnts men 
isotopdata har visat litet utslag av hirs. Tamdjur gav kött och vilda hjortar i liten grad. Kon-
sumtion av marin föda speglar social och ekologisk kontext (De Angelis et al. 2020a: 3, 11). 

50 individer, barn och vuxna, valdes ut för analys av δ15N/δ13C och proverna togs från 50st 
revben. Urvalet utgick efter bäst bevaringstillstånd. Tidigare information om individernas ålder 
och biologiskt kön fanns att tillgå från Catalano, 2015, och tidigare dietanalyser av QCP av De 
Angelis et al. (2020a: 4). Urvalet var oberoende biologiskt kön då unga individer kan vara svåra 
att könsbedömda. Proverna från QCP jämfördes med data från utgrävningar i Rom och hamn-
staden Portus vid Tyrrenska havet. Datan hämtades från databasen IsoArcH. Jämförelsedatan 
valdes ut att anpassa QCP kronologiskt. Resultatet visade att populationen främst konsumerat 
terrestrisk diet och att C3-växter varit en viktig del utav den. δ13C visade att dieten varit hetero-
gen för populationen. Kvävevärdena för populationen var relativt låga och skiljer sig därför mot 
andra begravningsplatser i Roms Surburbium (De Angelis et al. 2020b: 3). Fiskredskap eller 
fiskben har inte påträffats från QCP De Angelis et al. 2020a: 11). Det är okänt ur vilken eller 
vilka samhällsklasser individerna från QCP tillhörde. Majoriteten av individerna låg begravda 
i jorden och omkring hälften av dem innehöll artefakter (De Angelis et al. 2020b: 4). 

Mer än 70% av de totalt 120st analyserade individerna var barn och 50% av dem var mellan 
0–6 år gamla. Något som sticker ut i relation till den generella demografiska bilden. Det stora 
antalet barn ökar möjligheten till pålitliga resultat då barnskelett i sin natur är fragila något 
studien av De Angelis et al. (2020a: 3) vill lyfta fram. Likaså att ge bredare kunskap om barnens 
livsstil i och kring Rom. Barnen är åldersbedömda till 0–6år eller 7–12år, se bilaga 3. 

Vidare har studier av aDNA utförts på populationen från QCP (De Angelis et al. 2022). 
  



 

  

5. Analys 

Fallstudierna har främst studerat amning genom isotopanalys. Materialet från Bjärby och QCP 
har analyserats på C/N och Västerhus Sr/Ca. Från Västerhus och QCP utfördes isotopanalyserna 
genom att extrahera kollagen från ben. Från Bjärby extraherades och analyserades benkollagen 
och dentin. Resultaten från de olika elementen skiljer sig åt och visar olika näringsvärden i 
relation till ålder elementet utvecklats. Utvalt element vid kollagenextraktion och utförande av 
isotopanalys skiljer sig mellan studierna. 

Emaljhypoplasier, cribra orbitalia och rakit påträffades i Västerhus. Patologiska föränd-
ringar som till viss del kan kopplas till näringsbrist men inte är direkt indikationer på amnings-
problematik. Spår av näringsbrist påträffades även i materialet från QCP. Från Bjärby påträffa-
des karies i individ 18 (7–10 år) i M1 vilket indikerar på att individen troligen fått tilläggskost. 

Majoriteten av barnen inom de respektive populationerna har ammats kontinuerligt och väl 
då ett tidsspann för avvänjning och amningsslut kunnat utrönas. Konsumtion av bröstmjölk har 
dock varierat inom fallstudiernas populationer. Författarna menar på att individuella skillnader 
av diet förekommer likväl som normer kring amning. En del individer har troligen ammats 
mycket lite vilket ger belägg för substitut. 

Amningslängden inom de tre fallstudierna skiljer sig något. I Bjärby påbörjades avvänjning 
omkring 6 månader med avslutad amning vid 1–4 år. I Västerhus avvänjdes barnen vid 2 års 
ålder med viss tilläggskost och amningsslut vid 5 år. Tilläggskost har en bredare roll i Bjärby 
och Västerhus medan i QCP ersätter fastare föda bröstmjölken mer abrupt än utan en över-
gångsperiod med tilläggskost. Avvänjningsperioden i QCP påbörjades vid 3 år ålder och var 
mycket kort. Från QCP har individerna mellan 7–12 år visar generellt på ett lägre δ15N-värde 
än de 0–6 år gamla, se bilaga 3. 

De Angelis och Iregren påpekar det höga antalet döda barn inom populationen vilket kan 
beskrivas med en epidemi. Den generella barnadödligheten i Rom var hög. 
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6. Diskussion 

Utav barnen från Västerhus visade ett antal tecken på rakit. Holman (1986: 118) menar på att 
rakit ofta inte syns på kvarlevor från barn som inte börjat gå ännu. Rakit och amemi är inte 
direkt kopplat till näringsbrist utan kan även vara genetiskt. När det väl går att studera spädbarns 
ofta mycket sköra skelett. Rakit indikerar inte på en direkt brist av bröstmjölk utan D-vitamin. 
I modern tid rekommenderas mödrar att ge D-vitamindroppar till nyfödda. Emaljhypoplasier 
kan uppkomma ur en mängd situationer men är kopplat till stress till följd utav sjukdom och/el-
ler näringsbrist. Cribra orbitalia, C-vitaminbrist, uppdagades hos många utav barnen från Väs-
terhus. Iregren et al. (2016: 399–402). menar att barn med högre förekomst utav cribra orbitalia 
haft stark tillväxt och överlevt sjukdomen en längre tid. Något som kan sammanlänkas med den 
osteologiska paradoxen. 
 I Västerhus förekom flera patologiska förändringar hos den vuxna populationen. Tecken på 
artros i olika former är vanligt förekommande, likaså frakturer och sprött skelett. Den allmänna 
hälsan inom populationen kan ifrågasättas vilket måste påverkat barnen samt bidra till möjliga 
förklaringar angående varför så många barn dog. Kan det kopplas samman till amning? Artros, 
utslitning av ledytor, är ärftligt men orsakas också av överbelastning och hårt arbete. Många 
kvinnor i Västerhus arbetade med jordbruk och på kungsgården. Det tunga och tidskrävande 
arbetet kan i sin tur ha genererat i att mödrar inte kunde ta med sitt barn till arbetet och därav 
inte hann amma sina barn tillräckligt. Kanske ammade de även kungsgårdens barn vilket Iregren 
nämnt skulle kunna vara en möjlig företeelse. 

Att ammas av någon annan än sin biologiska mor har brukats i form av ammor men också 
vänner och grannar. Antingen då en mor inte kunnat amma sitt barn till följd av fysiologiska 
skäl, arbete eller kulturella normer. Detta kan ses som ett substitut till modersmjölk. Huruvida 
användningen av ammor kan studeras utifrån isotopanalyser från barn är mer komplext. Poten-
tiellt skulle de barn med goda värden kunna ha ammats av en amma då tillgången till bröstmjölk 
är god. Mer tillämpbart, som Iregren et al. (2000: 192) uppger under kapitel 3.2, är förmodligen 
studiet av kvinnor då nivån av strontium kraftigt ökar och lagras hos gravida och ammande 
kvinnor. De barn som ammats och/eller ammats väl skulle kunna haft ammor eller ammats av 
någon annan än sin moder. Individer med begränsad tillgång till bröstmjölk skulle kanske kunna 
tolkas vara barn till mödrar som inte kunnat amma sina egna barn som kanske arbetade som 
just ammor. I historiska texter har avtal mellan mödrar och ammor återfunnits från medelhavs-
området under antiken i vilka amningslängd och lön framgår (Fildes 1986: 9). Amma har varit 
ett yrke men vänner, grannar och familj har likväl bistått en moder med amningshjälp. Det har 
ansetts vara ett privilegium för eliten att anställa ammor men även som ett tecken på dåligt 
moderskap att inte amma sina egna barn (Howcroft 2013: 31–32). 

Holman (1986: 113) menar på att romarna noga ville utforma sina barn. Karaktären barn 
fick som vuxna utformades under barndomen vilket stod i fokus och överskuggade hur barnen 
behandlades. En av metoderna var att kontrollera hur barnen åt. Barnen skulle vara smala då 
hunger motiverar konsumtion av hälsosamt slag. De antika läkarna och filosoferna Soranos från 
Efesos och Oribasius rekommenderar att barn inte ska konsumera colostrum och därefter 
mycket reglerad amning. Aristoteles, Damastes från Efesos och Pliny rekommenderade däre-
mot att barnen skulle ammas direkt efter födseln. Holman (1986: 118) pekar på att Soranos och 
Oribasius råd inte ligger till individens bästa. Att beröva spädbarn colostrum och sedan före-
språka hårt reglerad amning berövar barnet på en stor del utav dess naturliga och livsnödvän-
diga näringskälla. De rekommenderade i stället vatten och honung som ökar risken för sjukdo-
mar från kontaminerat vatten från Roms varierande vattenkvalité och matförgiftning, botulism. 
Huruvida befolkningens tillgång till Soranos, Rufus och Oribasius råd är svårt att veta. Soranos 



 

  

och Oribasius råd riktar sig till elitens miljöer och troligen är det främst eliten som skulle kunna 
haft tillgång till råden. Det finns råd i skrift men inte bekräftelse på att de följts upp (Holman 
1986: 115–118). Då människors amningsmönster är mer plastiska än andra däggdjurs kan den 
till viss del anpassas till kulturella normer och råd. Emellertid står inte barnets bästa i fokus 
(Howcroft et al. 2012a). 

Om eventuellt QCP haft tillgång till några utav dessa råd är svårt att veta. Emellertid är 
materialet samtida med Soranos som levde under 100-talet. Barnets biologiska bästa låg inte i 
fokus. Men vad som ansågs vara barns bästa under antiken, medeltiden eller järnålder stämmer 
antagningsvis inte överens med dagens rekommendationer. De kan däremot ansetts som det 
bästa alternativet för barn i tider då kunskap och forskning om kroppen och näringsämnen inte 
ser ut som idag. Tilläggskost skulle därför även kunna ses som tecken på kärlek och omhänder-
tagande. 

Djurmjölk har brukats som substitut men Dunne et al. (2019: 248) påpekar att spädbarns 
kroppar inte kan ta upp näring på samma vis från djurmjölk. Konsumtion av djurmjölk kan även 
leda till infektioner, diarré, risk för anemi, näringsbrist och zoonoser. Howcroft et al. (2012b: 
39) instämmer i kritiken men menar även att fermenterad djurmjölk i kombination med järnbe-
rikad föda likväl kan fungera som ett relativt bra substitut, i brist på annat, och stärka barnens 
överlevnad något. Tecken på att djurmjölk konsumerats har påträffats i arkeologiskt käll-
material i form av lerkärl som troligen brukats för att ge barn mat. Dunne et al. (2019: 246) 
analyserade sådana kärl som påträffats i barngravar från Bavaria under brons- och järnålder. 
Genom ORA (Organic Residue Analysis), där matskorpor analyseras, har de konstaterats inne-
hålla spår av mjölk från idisslare (Dunne et al. 2019: 246–247). Författarna menar på att an-
vändningen av djurmjölk som substitut till bröstmjölk ökade i och med spridningen av jordbruk 
under neolitikum. Tidigare har sådana kärl påträffats i Tyskland, 5500–4800 f.Kr. och 800–450 
f.Kr. I Sverige har dihorn från Råneå, Norrbotten, påträffats, troligen från 1700- eller 1800-tal 
(Howcroft 2013: 28). Sådana kärl har ej påträffats i barnens gravar från fallstudierna. Däremot 
har hartsfragment påträffats i några utav barngravarna från Bjärby (grav 84), se bilaga 1. Harts 
har historiskt brukats som tätningsmedel i kärl men även andra artefakter (Brown. Brown 2011: 
236–239). 

Konsumtionen av djurmjölk hos barn har i historiska avbildningar, bildkonst och litteratur 
förekommit som Romulus och Remus som ammandes av en varg. Detta för att uppmärksamma 
personernas krafter, identitet och ursprung. Att faktiskt låta ett barn ammas av eller ge barn 
djurmjölk har däremot setts som orent då barn kan börja efterlikna djuren. Troligtvis har djur-
mjölk ändå brukats när bröstmjölk inte funnits att tillgå. Vidare har barn diandes djurmjölk 
påträffats i medeltida texter från Frankrike, Tyskland och Sverige från 1000–1500-talet (Fildes 
1986: 52, 54). Att ett barn skulle börja efterlikna den som ammat det har även Soranos nämnt 
men då i bemärkelse av ammor. Soranos menade att ammor inte bör vara för arga då barnet kan 
utveckla liknande egenskaper. Det kan därför vara bättre att modern ammar sitt barn för att 
stärka släktskapet. Likaså kan bandet mellan ett barn och dess amma stärkas och ses som blods-
band (Howcroft 2013: 31–32).  
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7. Slutsats 

Amningsmönster varierar mellan tidsåldrar, platser och populationer men även inom dem. 
Genom främst isotopanalyser men även osteologiska analyser bekräftar fallstudierna från 
Öland, Frösön och Rom att en heterogen amningsnorm inte kunnat utläsas. En del barn har 
ammats väl och en del har ej fått tillräckligt med bröstmjölk. Vid sådan problematik har substitut 
som djurmjölk brukats. Även ammor har varit en viktig del inom amningens historieskrivning. 
Substituten har brukats även när de inte legat till barnets fysiologiska bästa. Å ena sidan har de 
inte uppfyllt näringsbehovet, å andra sidan kan de vara tecken på vilja och omtanke kring barns 
överlevnad. Idag ser vi till modern forskning om amning, under antiken var det kanske just 
Soranos och Oribasius råd som man trodde var det korrekta sättet att amma på. 
 
Fortsatt forskning inom området amning och amningsproblematik behövs för att få en bättre 
överblick av barns och kvinnors hälsa. Likaså att kunna studera ammors roller och utspridning. 
För framtida diskussion vore det intressant att sätta osteoarkeologiska studier av amning i re-
lation till moderna rekommendationer. I Sverige rekommenderas idag tilläggskost från sex må-
naders ålder. Vad kan osteologisk forskning inflika i exempelvis diskussion om amningslängd 
och föräldraledighet. Vidare att utföra analyser av keramik ifrån olika kontexter med fokus på 
matkärl för barn, utröna spår av mjölkfetter och matskorpor liksom se till kärlens utseende och 
konstruktion. 

  



 

  

8. Sammanfattning 

 
En osteoarkeologisk studie av amningsproblematik har utförts. Studier från olika kontexter ge-
nomgick en komparativ analys där deras amningsmönster diskuterades. Fallstudierna Bjärby, 
Öland, Västerhus, Frösön och Quarto Cappello del Prete (QCP). Det finns mycket som påverkar 
amning som fysiologiska problem som mjölkstockning eller sjukdomar. Likaså problematik 
relaterat till ekonomi och sociala och kulturella normer. Den osteologiska paradoxen användes 
vid tolkning av patologiska förändringar. Kulturella normer har styrt diet och amning även om 
variation inom fallstudierna presenterades. Den självklara amningen har inte alltid varit själv-
klar. Individer och populationer har behövt anstränga sig för att mätta sina barn.  
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Bilaga 1: Bjärby 
Grav Ålder Element δ13C (‰) δ15N (‰) Övrigt Referens 
Grav 9 6-7 år.  

Inf I/II. 
di -19.8 13.6 Hällkista. Eriksson et al. 2008: 

527. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
27, 72. 
 

dm1 -20.0 13.7 
dc -19.5 14.0 
dm2 -19.6 14.0 
M1 germ -20.2 15.0 
Kranium -19.5 13.6 

Grav 18 7-10 år.  
Inf II 

Rörben -19.3 14.2 Skelettgrav un-
der täckhällar. 
Karies i 6-års 
tanden. 

Eriksson et al. 2008: 
527. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
30, 75. 

Grav 20 Inf II.  
Äldre än 12 
år, yngre än 
18 år. 

di -19.9 15.1 Hällkista. 12års 
tand. 

Eriksson et al. 2008: 
527f. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
30, 75. 

dm1 -19.5 15.8 
dc -19.8 15.3 
dm2 -19.9 15.1 
M1 germ -20.1 13.7 
Underkäke -20.5 13.5 

Grav 28 3-6 år.  
Inf I. 

di -19.2 15.7 Hällkista. Eriksson et al. 2008: 
528. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
34f, 73. 

dm1 -19.0 16.6 
dc -19.1 15.3 
dm2 -18.9 15.7 
M1 germ -19.8 13.7 
Kranium -19.6 14.6 

Grav 33 3-6 år. 
Inf I.  
Ca 5 år ut-
efter tanda-
nalys. 

di2 -20.2 13.2 Hällkista.  Eriksson et al. 2008: 
528. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
35f, 76. 

dm1 -20.2 13.3 
dc -20.3 13.3 
M1 germ -20.0 13.3 
Kranium -20.0 13.1 

Grav 34 5-7 år. 
Inf I. 

di1 -20.1 14.5 Hällkista. Prov-
tagning på kra-
nium utgick. 

Eriksson et al. 2008: 
528. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
36, 73. 

dm1 -20.1 15.1 
dc -20.0 14.8 
dm2 -20.1 14.6 

Grav 55 Inf I. Yngre 
än 3 år. 

Kranium -20.4 12.0 Hällkista. Eriksson et al. 2008: 
528. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
46, 78. 

Grav 56 Inf I. Kranium -19.5 12.8 Hällkista. Eriksson et al. 2008: 
528. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
46, 78. 

Grav 62 4-6 år. 
Inf I. 
Ca 3 år. 

dc 20.3 12.9 Hällkista. Bärn-
stenspärla. Prov-
tagning på di ut-
gick. 

Eriksson et al. 2008: 
528. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
47f, 79. 

dm2 -20.6 12.8 
M1 germ -20.1 13.0 

Grav 67 Ca 4 år. 
Inf I. 

dm1 -20.0 14.5 Hällkista. Kolbi-
tar i graven. 

Eriksson et al. 2008: 
528. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
48f, 79. 

dc -19.9 12.7 
dm2 -12.7 14.9 

Grav 80 0-2 år. 
Inf I. 

Kranium -20.5 11.1 Hällkista. Bärn-
stenspärla. 

Eriksson et al. 2008: 
528. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
54, 81. 

Grav 84 4-6 år. 
Inf I. 

di1 -19.2 15.6 Hällkista. Harts-
fragment. 

Eriksson et al. 2008: 
528. Holgersson i 
Schulze et al. 1984: 
55, 81. 

dm1 -19.1 16.1 
dc -19.2 16.1 
dm2 -19.2 15.9 
M1 germ -19.1 15.9 



 

  

Bilaga 2: Västerhus 
Grav nr Ålder Element Ca (wt%) Sr (‰) δ13C 

(‰) 
Övrigt Referens 

Grav 2a 9-6 mån. 
0.5 

Revben 31,5±0.4 255±9 - - Gejvall 1960: C56. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 2c 3-6 mån. 
0.25 

Revben 31,7±0.4 272±8 - - Gejvall 1960: C56. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 2d 0-3 mån. 
0.25 

Revben 32.5±0.4 270±8 - - Gejvall 1960: C56. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 7 3-6mån. 
0.35 

Revben 32.0±0.4 261±8 - - Gejvall 1960: C56. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 15a 3-6 mån. 
0.5 

Revben 28.1±0.6 181±12 - Spikfragment Gejvall 1960: C56, 113. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 16 6-9 mån. 
0.5 

Revben 25.4±0.5 247±14 - - Gejvall 1960: C56. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 35a 4-4.5 år. 
2.8 

Revben 26.8±0.3 173±6 - - Gejvall 1960: C57. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 49 1.5-2 år. 
1.5 

Revben 26.0±0.3 154±6 - - Gejvall 1960: C58. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 50b 3-6 mån. 
0.25 

Revben 32.2±0.4 324±8 - - Gejvall 1960: C58. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav  
51-68a 

4-5 år.  
4.5 

Revben 28.8±0.4 224±7 - Kontext med 
11 barn.  

Gejvall 1960: C58. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav  
51-68b 

3-4 år.  
3.5 

Revben 27.7±0.3 173±6 - Kontext med 
11 barn. 

Gejvall 1960: C58. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav  
51-68d 

2-2.5 år. 
2.3 

Revben 28.2±0.4 208±8 - Kontext med 
11 barn. 

Gejvall 1960: C59. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 55b 3-6 mån. 
0.25 

Revben 29.8±0.4 228±8 - - Gejvall 1960: C59. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 59 3-6 mån. 
0.25 

Revben 28.4±0.5 225±12 - - Gejvall 1960: C59. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 74 4-5 år.  
4 

Revben 28.8±0.4 213±8 - - Gejvall 1960: C61. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 75 4-5 år. 
4 

Revben 32.3±0.4 305±8 - - Gejvall 1960: C61. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 88a 2-2.5 år. 
2.3 

Revben 28.1±0.5 175±11 - - Gejvall 1960: C61. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 88b 1.5-2 år. 
1.8 

Revben 34.0±0.6 286±14 - - Gejvall 1960: C62. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav E89d 5-6 år.  
8 

Revben 23.9±0.5 171±9 -20.4 Kontext med 
22 barn. 

Gejvall 1960: C62. 
Iregren et al. 2000: 183, 
190. 

Grav E89g 2.2-3år.  
2.5 

Revben 26.6±0.4 147±7 -21.2 Kontext med 
22 barn. 

Gejvall 1960: C62. 
Iregren et al. 2000: 183, 
190. 

Grav 107 3-4 år.  
3.5 

Revben 26.9±0.3 177±7 - - Gejvall 1960: C66. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 108 6-7 år.  
7 

Revben 28.0±0.3 195±6 - - Gejvall 1960: C48. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 109b 1.5-2år.  
1.8 

Revben 25.7±0.3 178±6 - - Gejvall 1960: C67. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 115b 3-4 år.  
3 

Revben 26.1±0.3 266±7 - - Gejvall 1960: C67. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 118 2-2.5 år. 
2.8 

Revben 26.5±0.4 236±7 - - Gejvall 1960: C67. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 123 
   

2.5-3 år. 
2.8 

Revben 28.4±0.4 245±8 - - Gejvall 1960: C67. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 126 0-3 mån. 
0.25 

Revben 25.3±0.5 184±9 - - Gejvall 1960: C67. 
Iregren et al. 2000: 183. 



 

 
25 

Grav 130 4-5 år. 
3.5 

Revben 32.4±0.4 312±8 - - Gejvall 1960: C68. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 132b 2.5-3 år. 
2.8 

Revben 25.2±0.5 151±9 - - Gejvall 1960: C68. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 141 5-6 år.  
3.5 

Revben 31.3±0.4 373±9 - - Gejvall 1960: C68. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 145b 0-3 mån. 
0.25 

Revben 23.2±0.5 175±11 - - Gejvall 1960: C68. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 154 6-7 år.  
6.5 

Revben 28.5±0.4 246±8 - - Gejvall 1960: C52. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 161 2-2.5 år. 
1.5 

Revben 26.5±0.4 191±7 - - Gejvall 1960: C69. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 169 3-4 år.  
3.5 

Revben 26.8±0.4 204±6 - Spår av rakitis 
i tänderna. 

Gejvall 1960: C52, 103. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 170 2.5-3 år. 
2.8 

Revben 25.6±0.4 172±7 - - Gejvall 1960: C70. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 174a 2-2.5 år. 
2.3 

Revben 31.7±0.4 341±10 -  Gejvall 1960: C70. 
Iregren et al. 2000: 183, 
185. Falang 28.3±0.5 254±12 - - 

Grav 174b 0-3 mån. 
0.25 

Revben 27.0±0.5 252±11 - - Gejvall 1960: C70. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 180 6-7 år.  
6.5 

Revben 26.9±0.3 164±5 - - Gejvall 1960: C70. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 184 3-6 mån. 
0.5 

Revben 24.2±5 174±10 - - Gejvall 1960: C70. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 185 ¾-1 år. 
0.85 

Revben 24.1±0.5 140±9 - - Gejvall 1960: C70. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 192 0-3 mån. 
0.25 

Revben 28.5±0.5 298±3 - - Gejvall 1960: C71. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 195b 4-5 år.  
4.5 

Revben 32.7±0.4 348±8 - - Gejvall 1960: C71. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 198 2-2.5 år. 
2.3 

Revben 152±3 193±7 - - Gejvall 1960: C71. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 204 3-4 år.  
3 

Revben 23.3±0.7 252±16 - - Gejvall 1960: C71. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 210a 9-10 år.  
9.5 

Revben 31.1±0.4 397±9 - - Gejvall 1960: C72. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 210b 5-6 år.  
5 

Revben 34.4±0.5 552±13 - - Gejvall 1960: C73. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 214 5-6 år.  
4.5 

Revben 30.3±0.5 363±13 - - Gejvall 1960: C73. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 215 3-6 mån. 
0.35 

Revben 28.4±0.5 279±11 - - Gejvall 1960: C73. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 217 3-4 år.  
2.5 

Revben 28.7±0.4 302±10 - Tre järnspikar. Gejvall 1960: C73, 113. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 220 5-6 år.  
5.5 

Revben 23.2±0.5 156±11 - - Gejvall 1960: C73. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav 222 6-9 mån. 
0.3 

Revben 22.0±0.5 166±10 - - Gejvall 1960: C73. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav To a 1.5-2 år. 
1.8 

Revben 29.9±0.4 293±9 -21.4 - Gejvall 1960: C73. 
Iregren et al. 2000: 183, 
190. 

Grav To b ¾-1 år. 
0.85 

Revben 29.2±0.4 355±10 - - Gejvall 1960: C73. 
Iregren et al. 2000: 183. 

Grav To i 6-9 mån. 
0.65 

Revben 31.3±0.4 260±8 -22.8 - Gejvall 1960: C74. 
Iregren et al. 2000: 183, 
190. 

  



 

  

Bilaga 3: Quarto Cappello del Prete (QCP) 
Grav Ålder (år) Element δ 13C 

(‰) 
δ15N (‰) Övrigt Referens 

QCP-4 0–6 Revben -19.1 11.0 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-5 0–6 Revben -18.4 12.6 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-10 0–6 Revben -18.9 13.1 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-11 0–6 Revben -18.4 11.4 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-19 0–6 Revben -18.2 12.9 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-32 0–6 Revben -19.0 10.8 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-33 0–6 Revben -18.8 12.7 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-42 0–6 Revben -18.4 12.5 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-46 0–6 Revben -18.4 13.5 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-47b 0–6 Revben -18.4 13.5 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-51 0–6 Revben -18.9 12.2 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-54 0–6 Revben -18.9 10.5 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-55 0–6 Revben -19.4 10.5 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-56 0–6 Revben -19.5 8.4 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-59 0–6 Revben -18.7 13.2 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-63 0–6 Revben -19.2 10.0 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-65 0–6 Revben -18.6 10.5 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-67 0–6 Revben -18.7 11.7 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-72 0–6 Revben -19.6 9.9 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-73 0–6 Revben -19.4 10.1 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-82 07–12 Revben -20.0 8.6 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-5 07–12 Revben -19.4 8.4 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-6 0–6 Revben -18.9 13.0 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-7 07–12 Revben -19.3 9.3 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-11 0–6 Revben -19.3 6.4 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-8B 0–6 Revben -19.2 9.4 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-14 0–6 Revben -18.6 10.2 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-15 0–6 Revben -18.9 12.2 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 
QCP-17 07–12 Revben -19.4 8.6 - De Angelis et al. 2020a: tabell 1. 

 


