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Abstract 
 
Laumann, S. 2017. Tandhälsan i Västergarns Schakt 27. 
 
Laumann, S. 2017. Dental status in Västergarn Trench 27.  
 
The mass grave in Västergarn, Gotland, Sweden is located between two medieval churches 
and thought to be a bone depot from when one of the churches expanded their wall in more 
recent time. The bone depot is problematic in a way because it could contain individuals from 
a wide time frame, making it hard to ask certain questions regarding how the individuals 
lived and died. Also conducting individual studies of the skeletons is hard since the 
osteological material is highly fragmented and the individual graves has been disturbed post 
burial. Therefore this osteological study will not focus on studying the health of the people 
individual by individual, but rather examine the permanent teeth of this material and then 
apply statistics to study the overall oral health of Västergarns mass grave. Enquiries regarding 
tooth health and how people experienced their life because of it, are questions that I will be 
trying to answer in this study. A deeper and thorough investigation regarding certain teeth 
conditions such as dental calculus, caries, enamel hypoplasia as well as mechanical damage 
will be conducted. There will also be comparisons between other historic locations in Sweden 
such as Uppsala, Skara and the older cemetery and its ruin in Västergarn. Last but not least a 
discussion regarding the difficulty of examining a diverse material with different timeframes. 
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1.  Inledning 

Västergarn har fått sitt namn från det gamla ordet garn, vilket är en gammal betydelse för 
långa och trånga vikar eller farleder. Då förvirring uppstod när flertalet orter hade samma 
namn på Gotland, lade man till väster på grund av sin placering (Zachrisson 1999, s 8). 
 Platsen har utnyttjats som hamn av vilken den tidigaste skall ha etablerats på 700-talet 
e.Kr. vid Idåns mynning och använts fram till 1000-talet. Namnet Kronholmen dyker också 
upp och tyder på att flertalet holmar fanns utanför Västergarn. Kronholmen skall ha varit skilt 
från vallens norra sida av ett sund och här har man även påträffat en träkonstruktion som 
daterats till 1041 e.Kr. 

Västergarns hamn skall under 1630-talet haft besök av 21–51 fartyg om året, vanligen 
mindre fartyg där varor byttes direkt vid hamnen. Redan 20 år senare skall denna handel 
upphört på grund av centraliserade hamnar, där större fartyg och köpmän kunde bedriva 
handeln i högre utsträckning.  

1734 är Västergarns hamn fortfarande uppmärkt men det står skrivet att den är av 
dålig kvalité. Det finns källor från 1860-talet som motstrider detta och menar på att 
Västergarns egentliga hamn låg norrut i Paviken, men denna information är endast från 
muntliga källor. Hamnen är idag utsatt som en fiskehamn (Zachrisson 1999, s 11f). 

Orten som är belägen 26 km söder om Visby på Gotland är känd för sin halvkretsvall 
(se Fig. 1) den byggdes någon gång under sen vikingatid till tidig medeltid (Norderäng 2005, 
s 2). Den hästskoformade vallen runt Västergarn är en imponerande konstruktion som 
sträcker sig en kilometer runt orten och är som mest 15 meter bred och tre meter hög. 
Undantaget är en sträcka på 175 meter på vallens östra sida där kyrkorna och medeltida 
lämningar finns (Zachrisson 1999, s 12f). 

Figur 1. Halvkretsvallen markerad i rött. 
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I Fig. 2 kan vi se hur nära placerade två kyrkor är varandra faktumet att byggnaderna ligger 
på så ringa avstånd från varandra har förbryllat forskarna. Under 1970-talets grävning av 
området uppdagades dock svaret på detta mysterium då det visade sig att de båda kyrkorna 
utnyttjats samtidigt. På Gotland är det annars vanligt att de äldre kyrkorna återanvänds i 
bygget för de nya. Enligt berättelser skall den romanska kyrkan fått sitt slut någon gång på 
1860-talet då den brändes ner (Zachrisson 1999, s 14f). 
 Under åren 1855–57 tillkom eller byggdes korkyrkans kyrkogårdsmur ut strax söder 
om den romanska kyrkan och det är här i mellan vi finner bendepån i schakt 27 i Västergarn 
(Norderäng 2007, s 23). 

Figur 2. Bendepåns position mellan de bägge kyrkorna. 

 

Bendepån i Västergarn ligger belägen mellan de två kyrkorna, en sockenkyrka samt en 
romansk kyrka där den senare idag ligger i ruiner. Hur bendepån har hamnat här kan 
säkerligen förklaras på flera olika sätt. En av förklaringarna till bendepåns uppkomst är att 
när kyrkogårdsområdet utvidgades har ben flyttats till ett schakt utanför murarna. Detta skulle 
förklara varför materialet är så pass omrört och fragmenterat vilket försvårar att studera 
benmaterialet. Det omrörda materialet och fragmenteringen försvårar studier av 
benmaterialet. I synnerhet i denna studie av tänder har fragmenteringen komplicerat 
undersökningarna eftersom över- (maxilla) och underkäkar (mandibulae) sönderdelats. 
Många fragment och tänder (dentes) kan då ha blivit kvarlämnade i de ursprungliga gravarna. 

Ytterligare ett problem som uppstår för att bendepån är omrörd är att den då kan 
omfatta individer från det att den romanska kyrkan byggdes fram till dess att kropparna 
flyttades till schaktet mellan åren 1855–57. Inga större analyser har utförts och utgivits 
angående dateringar av massgraven och det är därför omöjligt att knyta individerna till en 
tidperiod.  

1.1 Syfte 

Syftet är att studera individernas tandhälsa och göra en jämförande analys med andra 
medeltida kontexter. Både för att materialet är begränsat i sin storlek och dels för att jämföra 
tandstatusen med kontexter som vi har kunnat datera för att se vart bendepån passar bäst in. 
Slutligen skall problematiken att arbeta med ett omrört material diskuteras. Genom att 
kartlägga tänderna ifrån Västergarn har det kommit fram ny data på platsen. Detta har inte 
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gjorts på platsen tidigare och förhoppningen är att det ska kunna komma till användning i 
framtida forskning. 

Tänderna är något vi bär med oss hela livet och de besitter oerhört mycket 
information, både enskilda ögonblick och längre tidsspann. Tänderna kan visa bland annat 
spår av kost, ålder, sjukdomar, trauman och arbetsrelaterade spår. Med denna nya information 
så kan vi få ytterligare en pusselbit till hur människor mådde och levde på Gotland.  

1.2 Frågeställning 

Frågorna är valda utifrån vad bendepån kan svara på. Hur påverkades man av olika 
tandtillstånd och varför uppkom dessa patologier? Vad för rutiner och kostvanor kan ha 
orsakat de olika tandtillstånden och hur levde man? 
 Eftersom att det i den här studien inte finns någon möjlighet att tidsdatera benen i 
depån, så har istället en jämförelse gjorts mot medeltida kontexter i Sverige. Resultaten ifrån 
de olika studierna skall då gå att granska gentemot varandra. 
 Slutligen så ska problematiken diskuteras kring hanteringen av ett material så som det 
ifrån schakt 27 i Västergarn. 
  

 Vad berättar tandstatusen hos massgravens individer om hälsan hos folket som levt 

och dött i Västergarn?  

 Hur förhåller sig materialet från Västergarn schakt 27 till Västergarns äldre 

kyrkogård, Långfredagsslaget i Uppsala och S:t Per i Skara? 

 Vad är problematiken kring att arbeta med ett material från en massgrav/omrörd 

kontext? 

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats kommer fokusera på de permanenta tänderna från Västergarns massmaterial. 
Mjölktänder (dentes deciduous) och lösa tandkronor (dens coronam) kommer alltså inte att 
behandlas i denna studie då dessa inte bär på lika mycket information. Detta har gjorts dels på 
grund av den tidsram som finns för uppsatsen, samt för att kunna vara konsekvent i att 
behandla alla tänder lika. Mjölktänder bär inte på den typ av information som efterfrågas i 
denna studie som permanenta tänder (dentes permanentes) gör. På grund utav att de trillar ur, 
vilket inte gör de särskilt relevanta angående tandhälsa i det här arbetet. 

Fokus har även lagts på mer allmänna tandsjukdomar som tandsten, karies och 
emaljhypoplasier dels då dessa är vanliga i de material som används för jämförelse och dels 
för att de kan berätta mycket om individerna. Sjukdomar som tandlossning (peridontitis) hade 
varit intressant att studera mer ingående, men eftersom större delen av materialet består av 
lösa tänder (65.8 %) och de under- och överkäkar som finns är väldigt fragmenterade, så har 
det inte funnits tillräckligt material för att följa en sådan frågeställning. 

1.4 Material 

Tandmaterialet är ifrån schakt 27 i Västergarn och utgrävt år 2007. Schakten var 6,71 m2 till 
storleken och innehöll ett benmaterial på 80 kg. Detta material var kraftigt omrört och 
fragmenterat. Preliminära beräkningar på antal individer uppgår till 38 vuxna och 26 barn 
(Norderäng 2007, 23f). 
Schaktet ligger beläget söder om den romanskakyrkan men utanför sockenkyrkans mur (Fig. 
2). Bendepån kan ha hamnat där då kyrkogårdsmuren anlades mellan åren 1855 – 1857. 
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Arbetarna som byggde muren skall då kommit i kontakt med ett flertal gravar när grunden 
grävdes och flyttat dessa utanför kyrkogårdsområdet (Norderäng 2007, s 23). 
 Fynd som hittades i samband med schakt 27 var en kalkskiva, ringbrynja i brons, ett 
mynt daterat till 1225–1245, ett modernt glas i botten och även trådspik i botten. På grund av 
att trådspik funnits i botten av bendepån är det väldigt troligt att schaktet har blivit omrört då 
trådspik började tillverkas på mitten av 1800-talet (Norderäng 2007, s 23). 
 Materialet delades efter utgrävningen upp efter benslag och paketerades i kartonger, 
vilket gör en analys av enskilda benelement och specifika patologier väldigt smidigt. 
Motsatsen uppstår dock vid analyser av enskilda individer. 

Tandmaterialet var utspritt, då lösa tänder var nedpackat i enskilda fyndpåsar och 
tänder som satt kvar i käkarna låg i kartonger för respektive kontext. Tänderna i sig var för 
det mesta i gott skick, med undantag för lösa tandkronor. Under- och överkäkar som haft 
tänder kvar var överlag i väldigt dåligt skick, endast fem var i så pass bra tillstånd att de gick 
att könsbedöma. 
 Materialen för den jämförande delen av analysen är från Långfredagsslaget i Uppsala, 
S:t Per i Skara och Västergarns gamla kyrkogård och ruin på Gotland. Tänderna från 
Långfredagsslaget i Uppsala är ifrån en massgrav nedanför slottet och antas ha begravts här 
en tid efter slaget som ägts rum 1520 (Syse 2003, s 14). Undersökningen av tandmaterialet 
hanterar enbart tänder som sitter kvar i antingen under- eller överkäken, det rör sig om minst 
60 individer och cirka 629 tänder, där 370 sitter i överkäken och 259 i underkäken (Borrman 
2003, s 110ff). Tänderna från S:t Per i Skara kommer ifrån en utgrävning 1993 av 
kyrkoruinen och 182 gravar kunde dokumenteras (Vretemark 2010, s 14f). Tandmaterialet 
kommer från 22 barn och vuxna, totalt 485 tänder analyseras och av dessa är 90 lösa tänder 
(Dellborg, Lingström och Borrman 2010, s 48). 
 De nio kvarlämningarna från Västergarns gamla kyrkogård och ruin är från en analys 
Karlsson gjorde 2011. Benmaterialet är daterat efter den typ av armställning de döda är 
begravda med och uppskattas vara mellan 1300–1500 tal (Karlsson 2011, 2 7). Totalt 185 
tänder från både barn och vuxna undersöks i arbetet (Karlsson 2011, s 30).                                                                                                                     

1.5 Källkritik 

Läsaren skall ha i åtanke att schakt 27 är en bendepå med omrörda lager och har en 
åldersdatering som sträcker sig mellan 1100–1800 talet. Därför är det högst troligt att 
individer från detta breda tidsspann förändrar resultatet i det statistiska underlaget och vi får 
inte samma bild som om samtliga tänder hade varit ifrån 1400-talet. Informationen som kan 
erhållas i denna undersökning är ändå väldigt viktig och om framtida 14C-dateringar görs är 
de enkla att sammankoppla med resultaten i denna studie. 

Att beakta angående könsbedömningarna är att dessa är gjorda på endast en till två 
olika morfologiska karaktärer. Karaktärer som har en tendens att kunna variera i viss mån 
från individ till individ. De är könsindikerande men inte på något sätt säkerställande i en 
könsbedömning. Eftersom att resultaten vid könsbedömningen enbart visat på ”man?” så 
finns det inga resultat på könsskillnader.   
 Åldersbedömningarna skall också nämnas, då enskilda tänder som ligger lösts även de 
åldersbedömts efter Brothwell 1982 modell. Deras ålder kan då ha en viss felmarginal 
eftersom ursprungstanken är att alla tre bakre kindtänder ska räknas tillsammans för att få en 
så exakt bedömning som möjligt. Alexandra Karlssons analys av gamla kyrkogården och 
ruinen visar också på att åldersbedömning gjord på tandslitage är något missvisande. Då 
åldern på bedömningar av tänder blev något lägre jämfört med analyser av andra 
åldersindikerande karaktärer (Karlsson 2011, s 30).   
En stor del av materialet som analyseras är även gjort på lösa tänder, hela 65.8 %. Om just 
lösa tandfynd kan ge information av värde är det inte alla som är överens om (Borrman 2003, 
s 112).  
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Det är väldigt varierande dokumentation som finns från utgrävningarna på platsen. 
Utgrävningsrapporten från 1974 är en blandning av tolkningar från olika planer, fotografier 
och profiler. Från 1987 finns det ingen dokumentation kvar av alls, medan utgrävningen 1989 
är väldokumenterad (Cassel et al 1999, s 5f). Detta kan vara något att ha i åtanke då 
informationen som finns är en uppskattning av man tror har gjorts. 
 En stor del av studien består utav att analysera och presentera resultat statistiskt ska 
läsaren ha i åtanke att arbetet går igenom endast 410 tänder och statistiken kan därför bli 
missvisande då det helt enkelt saknas tillräckligt med material. För att uppväga det bristande 
statistiska underlaget har en jämförelsestudie gjorts som innefattar ytterligare tre andra 
kontexter med total 1973 tänder. Studien kommer därför innefatta och hantera 2347 tänder. 
 Alexandra Karlsson skiljer inte på mjölktänder och permanenta tänder i sin studie från 
2011 om Västergarns gamla kyrkogård och ruin. Detta gäller även materialet från S:t Per där 
mjölktänder och permanenta tänder inte skiljs åt. Därför finns det en variation i dessa två 
material som inte förekommer hos materialet från Schakt 27 och Långfredagsslaget. 
Olikheter i statistiken kan härröra ifrån denna skillnad. Detta har tagits i åtanke, men jämförs 
ändå för att om möjligt se skillnader och likheter mellan schakt 27 och Västergarns gamla 
kyrkogård som ligger på så kort avstånd ifrån varandra. 

Dessutom är materialet från gamla kyrkogården och kyrkoruinen daterat. Skulle då 
liknande resultat ifrån de bägge platserna uppstå kan det finnas en korrelation i tid.    

1.6 Teori 

På grund av materialets beskaffenhet så har en processuell riktning varit väldigt effektiv. 
Empirisk data har samlas i tabeller och diagram för att på ett enkelt och övergripande sett 
tillgodose läsaren med ett övergripande resultat. En tand säger inte alltid så mycket, men 
genom att gruppera tanden och ställa den i kontrast med 10 eller 100 andra tänder så skapas 
det en bild som inte tidigare varit synlig. Det processuella tillvägagångsättet har därför lämpat 
sig väldigt bra. Hela uppsatsen följer även en noggrann mall något som är så långt ifrån något 
postmodernistiskt eller post-processuellt man kan tänka sig (Fleming 2006, s 267f). 

Vid diskussionerna tar dock det empiriska tänket slut och jag vill komma åt hur de döda 
mådde och levde, en värld som vi inte kan stiga in i då den inte längre existerar för oss. Men 
genom att ställa frågor som står utanför bevisen, går det att diskutera hypoteser som inte 
processuella metoder eller dennes synsätt någonsin kommer kunna svara på (Fleming 2006, s 
268).  
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2.  Metoder 

Metoderna är utvalda då de är nästintill standardiserade inom osteologin, könsbedömningar, 
åldersbedömningar, MIND och patologier är intressanta frågor att svara på. Eftersom att 
metoderna är väldigt vanliga när man hanterar osteologiskt material bidrar det med 
möjligheten för jämförelsestudier med andra kontexter.  

2.1 Könsbedömningar 

Könsbedömningar har gjorts på morfologiska karaktärer på kranium enligt figur 16 i Acsadi 
och Nemeskeri 1970 (Ascadi & Nemeskkeri 1974). 

2.2 Patologier 

Tandsten (calculus) har granskas enligt en tabell av Brothwell, bedömningen har tre olika 
grader av allvarlighet ”slight”, ”medium” och ”considerable” (Hillson 1996, s 259). Karies 
har studerats genom det utseende tänder får vid angrepp (Hillson 1996, s 269). 
Emaljhypoplasier har studerats genom de horisontala linjer som bildas på tänderna (Liebe-
Harkort 2012, s 387). 

2.3 Åldersbedömning 

Åldersbedömning beräknas på tandförslitning hos samtliga bakrekindtänder (molars) enligt 
Brothwell (Brothwell 1981, s 72). Den har även gjorts på tandframbrott (Irland 2010). 

2.4 Tandröntgen 

Ytterligare information om enskilda fragment, individer och röntgen har även erhållits genom 
kommunikation tillsammans med Björn Lundberg privat praktiserande tandläkare. 

2.5 MIND beräkning 

För att beräkna MIND antalet (minsta antal individer) så identifierades först varje tand till 
tandgrupp, sida och till över- eller underkäke. Sedan gjordes en MIND beräkning på varje 
enskild tandgrupp i varje kontext för att få en sådan balanserad MIND som möjligt. 

2.6 Jämförelsestudie med andra kontexter 

På grund av att materialet är så pass begränsat i storlek, samt att materialet låg i en omrörd 
kontext som med en datering mellan 1100–1800 talet så gjordes en jämförelseanalys. De 
extra kontexterna Västergarns äldre kyrkogård och ruin, Skara och Uppsala ger inte bara 
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studien tillgång till ett högre tandantal utan även en chans att reflektera över resultat, genom 
att jämföra likheter och olikheter på de olika platserna. 

2.7 Totalt antal fragment 

 
Totalt antal fragment eller tänder är räknade för att det är intressant att veta hur många tänder 
som undersökts och används i det statistiska underlaget. Det är även ett viktigt underlag för 
läsaren att se och avgöra hur relevanta siffrorna är. För att förtydliga så är varje fragment en 
tand, tandflisor har inte räknats som enskilda fragment. 
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3. Bakgrund 

 
Västergarn har under en lång tid varit en intressant plats för forskare och utgrävningar 
börjades redan på 70-talet. Utgrävningarna skulle sedan komma att eskalera och mellan åren 
2005–2013 hade man arkeologer på plats nästan varje säsong. 
 Materialet från schakt 27 har också studerats tidigare av Maria Olérs i syfte att skapa 
en översiktsbild av det skelettala materialet. Olérs resultat har sedan använts i Alexandra 
Karlssons uppsats, ingen av dem har dock ingående studerat tänderna.  

3.1 Utgrävningarna åren 1974, 1987 och 1989 

Syftet med 1974 års utgrävning var att frilägga den romanska kyrkan och få en bild av hur 
den verkligen såg ut. Önskan var sedan att bevara kyrkan i ett frilagt skick. Den uppskattade 
undersökningsytan var 310 m2 (Cassel et al. 1999, s 125f). 
 Från utgrävningen år 1987 finns det ingen dokumentation, utan det enda som finns 
bevarat är fyndlistor. Fynden består mestadels av keramik och är registrerat vid Gotlands 
Fornsal (Cassel et al. 1999, s 122). 
 1989 undersöktes en yta på 205 m2 uppdelat på nio schakt, bland dessa nio schakt 
återfanns en mängd anläggningar (Cassel et al 1999, s 100). Vid analys av keramikfynden 
som återfanns uppskattades det en aktivitet på platsen mellan 1100–1900-tal, med en 
tyngdpunkt på 1200–1350-tal (Cassel et al. 1999, s 104).  

3.2 Utgrävningar åren 2005, 2006, 2007, 2008, 2012 

Studenter från högskolan på Gotland har under många år genomfört utgrävningar i 
Västergarn i utbildningssyfte. Under åren 2005–2013 skedde en rad utgrävningar för att få 
ökad förståelse kring platsen. 

2005 sattes en mängd målsättningar upp. Varav några av dessa var att få in den 
romanska kyrkogårdens begränsning mot handelsplatsen, hur barngravarnas placering i 
förhållande till kyrkan såg ut. Fanns det fortfarande några gravar utrustade med gravgåvor 
och slutligen kan man med hjälp av osteologiska analyser se om det fanns någon form av 
social segregering och om gravarnas plats relaterad till kyrkan korrelerade med de 
osteologiska undersökningarna i så fall (Norderäng 2005, s 2). 
 Utgrävningen år 2006 återupptog uppgiften att hitta den romanska kyrkogårdens 
begränsning. Ytterligare sökschakt grävdes för att besvara frågan kring förmodade 
vikingagravar (Norderäng 2006, s 1). 
 2007 fortsatte sökandet efter vikingagravar. Fokus lades också på att hitta fler stolphål 
för att besvara de frågor som kom upp under föregående års grävning, där man funnit flertalet 
stolphål. En höjdkartering av området innanför halvkretsvallen påbörjades också för att få en 
bättre bild av topografin av hamnen (Norderäng 2007, s 2). Det var även under detta års 
grävning som schakt 27 blev utgrävd.  
 Under 2008 fanns det två stora målsättningar att färdigställa höjdkarteringen samt få 
en ökad förståelse angående bebyggelsestrukturen i området (Norderäng 2008, s 1). 
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 Från 2007–2011 öppnades 28 schakt mellan hästhagen och Göthmans trädgård, 
mellan vilka arkeologerna fann fyra husgrunder, tre medeltida husgrunder, en nyare 
husgrund, tre tidigt medeltida lerbottnar, två rektangulära stensättningar samt en okänd 
lämning. De tre sistnämnda anläggningarna har även okänd funktion (Kilger et al 2014, s 
11ff). 
 Syftet med 2012 utgrävning var att bland annat följa upp på de husgrundsfynd som 
hittats i hästhagen under tidigare år. Det fanns även indikationer på bebyggelse under 
flatmark i Snauvalds 1:2 (Kilger et al 2014, s 16). 
 Seminariegrävningen 2013 öppnade fyra schakt av en yta på 129,5 m2 i Snauvalds 
1:2. Syftet med utgrävningen var att studera om tidigare hypoteser kring att bebyggelsen 
ökade i ålder desto närmare vallarna norrut stämde eller ej. Anmärkningsvärda fynd var bland 
annat rester av en husgrund samt en stenpackning som skulle kunna vara ytterligare en 
husgrund (Söderström 2014, s 7). 

3.3 Tidigare forskning av Olérs och Karlsson 

Maria Olérs analyserade delar av bendepåmaterialet år 2008 med syfte att få en översiktlig 
bild av dem skelettala förändringarna hos benen. En fördjupning av de sjukdomar som 
förekom skulle även genomföras (Olérs 2008, s 4). Materialet jämfördes även med tre andra 
gotländska kontexter, nämligen Ajvide (stenålder), Fröjel (vikingatid) och S:t Mikael Visby 
(medeltid). De jämförelser som gjordes vara inriktade mot de förändringar som funnits och 
hur dessa skiljde sig åt mellan dessa fyra platser och de olika tidsperioder (Olérs 2008, s 41). 

Olérs arbete var inriktat på sjukdomar och trauma och hur kroppen reagerar på dessa. 
Tänder var något som Olérs inte tog upp i sitt arbete och den här studien i tandhälsa är ett 
ypperligt komplement till hennes undersökning av schakt 27. 
 Alexandra Karlssons uppsats från år 2011 analyserar nio kroppar från Västergarns 
gamla kyrkogård och dess ruin i syfte att få bättre kunskap om vilka människor som levde där 
under medeltiden. En undersökning av hälsostatus och en jämförelseanalys genomfördes 
också (Karlsson 2011, s 6). En av de jämförande kontexterna är bendepån från Västergarn, de 
jämförelser som gjordes var att se på de större förändringar så som kroppslängdsberäkning, 
Schmorl´s noder och kraniala förändringar som även Karlsson stött på i sitt egna material. 
Även tandslitage jämfördes, men inga andra tandrelaterade förändringar (Karlsson 2011, s 
34f). 
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4.  Resultat 

Nedan redovisas samtliga resultat för de olika kontexterna i Tabellerna. 1–16 för att göra det 
så lättöverskådligt som möjligt, därefter sammanställas all data i Tabellerna 17–22. 
Avvikande eller ytterligare mer specifika förändringar nämns sist i varje kontext.  
 
Förkortningar:  
M1, M2 och M3 = De tre bakre kindtänderna eller oxeltänder. M3 kallas även för 
visdomstand. M1 är den främre av dessa därefter går det i storleksordning bakåt. 
P1 och P2 = De främre kindtänderna där P1 är placerad längst fram och P2 är den bakre av 
dessa. 
C = Hörntand. 
I1 och I2 = De båda framtänderna, I1 är den mest central av om medan I2 är placerad mellan 
I1 och C.   
 

4.1 ID 1669 

Totalt antal fragment: 218. 
MIND: 14. 
Könsbedömning: fyra individer könsbedömdes till ”man?” av dessa fyra tillhörde tre 
åldrarna 25–35 och en 17–25. 
Åldersbedömning: Beräknad på den bakrekindtand med högst MIND i detta fall M1. Tre 
individer var 17–25, sju var 25–35 och två var 33–45 år gamla.  
Tandsten: 56.8 % av alla tänder har tandsten. 
Karies: 7.7 % av alla tänder har karies. 
Mekanisk skada: 2.2 % av alla tänder har någon form av mekanisk skada på tanden. 
Emaljhypoplasi: 4.5 % av alla tänder har emaljhypoplasi. 
 
Tabell 1. Sammanställning av patologiska samt mekaniska förändringar. 

Tänder 
(dentes) 

Tandsten Karies  Mekanisk 
skada 

Emaljhypoplasi Antal 

Molar 1 13 3 1 1 35 
Molar 2 21 5 3 - 35 
Molar 3 14 5 - - 21 
Premolar 1  19 1 - 2 32 
Premolar 2 19 1 1 2 38 
Canin 17 1 - - 22 
Incisiv 1 9 - - 4 18 
Incisiv 2 12 1 - 1 17 
Totalt 124 17 5 10 218 
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Tabell 2. Sammanställning av MIND-beräkning. 

Tänder 
(dentes) 

Överkäke 
(maxilla) 
vänster 
(sinister) 

Överkäke 
(maxilla) 
höger 
(dexter) 

Underkäke 
(mandibula) 
vänster 
(sinister) 

Underkäke 
(mandibula) 
höger (dexter) 

MIND 

Molar 1 12 7 9 7 12 
Molar 2 7 10 8 10 10 
Molar 3 6 5 4 6 6 
Premolar1 7 5 10 10 10 
Premolar2 4 9 14 11 14 
Canin 4 7 5 6 7 
Incisiv 1 6 4 4 4 6 
Incisiv 2 5 3 5 4     5 
Total 
MIND 

- - - - 14 

 

Figur 3. Inflammerad tandrot hos den främre kindtanden (P2). I: 1669 Foto: Sebastian Laumann 

Figur 4. Inflammerad tandrot hos den främre kindtanden (P2). ID: 1669. Röntgenbild Björn Lindberg. 
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Fig. 3 och 4 visar en individ med inflammerad tandrot, tanden (P2) har råkat ut för en olycka 
antingen genom tryck eller annan kraft, detta har i sin tur dödat tanden. Inflammationen har 
uppkommit efter att tanden dött (muntligen Björn Lindberg 26/5 2017). 

4.2 ID 1672 

Totalt antal fragment: 140. 
MIND: 8. 
Könsbedömning: en individ könsbedömdes till ”man?” ålder 17–25. Det gjordes försök att 
könsbedöma ytterligare en individ, på grund av otillräcklig data går det inte att säga mer än 
”?”. Senast nämnda individ var mellan 25–35 år.  
Åldersbedömning: beräknad på bakrekindtand med högst MIND i detta fall M2. Åldrarna 
var en <17, en 17–25, tre 25–35 samt två 33–45 år.  
Tandsten: 70.7 % av alla tänderna har tandsten. 
Karies: 2.8 % av alla tänderna har karies. 
Mekanisk skada: 2.1 % av alla tänderna har någon form av mekanisk skada. 
Emaljhypoplasi: 7.8 % av alla tänderna led av emaljhypoplasier. 
 
Tabell 3. Sammanställning av patologiska samt mekaniska förändringar. 

Tänder 
(dentes) 

Tandsten Karies Mekaniskskada Emaljhypoplasi Antal 

Molar 1 14 - 1 1 19 
Molar 2 13 1 1 1 20 
Molar 3 13 2 - - 17 
Premolar1 11 - - - 15 
Premolar2 13 - - 1 17 
Canin 14 - - 4 17 
Incisiv1 6 - - 2 11 
Incisiv2 15 1 1 2 24 
Totalt 99 4 3 11 140 

 

Figur 5. ID: 1672, Bakre kindtänderna (M1, M2, M3) höger sida. Foto Sebastian Laumann 

 

Fig. 2 visar en horisontaltställd M3, antagligen har det orsakats av platsbrist. Något vi ser ofta 
hos nutida människor. En inflammation har även bildats lingualt mellan M3 och M2, en 
sådan inflammation kan leda till döden men behöver inte göra det utan kan istället pågå i år 
utan dödlig utgång. I fallet med den här individen har personen inte dött av inflammationen 
och det går inte att säga att situationen skulle varit dödlig om individen fortsatt leva 
(muntligen Björn Lindberg 26/5 2017).  



13 

 

Tabell 4. Sammanställning av MIND-beräkning. 

Tänder 
(dentes) 

Överkäke 
(maxilla) vänster 
(sinister) 

Överkäke 
(maxilla) 
höger 
(dexter) 

Underkäke 
(mandibula) 
vänster 
(sinister) 

Underkäke 
(mandibula) 
höger 
(dexter) 

MIND 

Molar1 6 5 3 5 6 
Molar2 4 4 7 5 7 
Molar3 3 3 6 5 6 
Premolar1 5 2 1 7 7 
Premolar2 4 2 6 5 6 
Canin 4 3 5 5 5 
Incisiv 1 3 2 2 4 4 
Incisiv 2 3 6 7 8 8 
Total 
MIND 

- - - - 8 

 

4.3 ID 2223 

Totalt antal individer: 33. 
MIND: 3. 
Åldersbedömning: beräknad på bakre kindtand med högst MIND, i detta fall M1, två tillhör 
åldersgruppen 25–35 och en 33–45 år.  
Tandsten: 60.6 % av alla tänderna har tandsten. 
Karies: 27.2 % av alla tänderna har karies. 
Mekanisk skada: 3 % av alla tänderna har någon form av mekanisk skada. 
Emaljhypoplasi: 15.1 % av alla tänderna har emaljhypoplasier. 
 
Tabell 5. Sammanställning av patologiska samt mekaniska förändringar. 

Tänder 
(dentes) 

Tandsten Karies Mekanisk 
skada 

Emaljhypoplasi Antal 

Molar 1 3 2 - - 5 
Molar 2 4 4 - 1 5 
Molar 3 2 - - - 2 
Premolar 1 2 1 - - 2 
Premolar 2 1 - - - 4 
Canin 4 - - 2 6 
Incisiv 1 3 2 1 - 6 
Incisiv 2 1 - - 2 3 
Totalt 20 9 1 5 33 
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Tabell 6. Sammanställning av MIND-beräkning. 

Tänder 
(dentes) 

Överkäke 
(maxilla) 
vänster 
(sinister) 

Överkäke 
(maxilla) 
höger 
(dexter) 

Underkäke 
(mandibula) 
vänster 
(sinister) 

Underkäke 
(mandibula) 
höger 
(dexter) 

MIND 

Molar 1 2 3 - - 3 
Molar 2 - 1 2 2 2 
Molar 3 - - - 2 2 
Premolar 1 - - 2 - 2 
Premolar 2 - - 2 2 2 
Canin 2 - 1 3 3 
Incisiv 1 1 2 3 - 3 
Incisiv 2 2 1 - - 2 
Total MIND - - - - 3 

 

4.4 ID 1351 

Totalt antal fragment: 3. 
MIND: 2. 
Åldersbedömning: beräknad på bakre kindtanden med högst MIND, i detta fall M1. 
Åldrarna som återfanns var en <17 och en 17–25 år. 
 
Tabell 7. Sammanställning av patologiska samt mekaniska förändringar. 

Tänder 
(karies) 

Tandsten Karies Mekaniskskada Emaljhypoplasi Antal 

Molar 1 - - - - 2 
Canin - - - - 1 
Totalt - - - - 3 

 

Tabell 8. Sammanställning av MIND-beräkning. 

Tänder 
(dentes) 

Överkäke 
(maxilla) 
vänster 
(sinister) 

Överkäke 
(maxilla) 
höger 
(dexter) 

Underkäke 
(mandibula) 
vänster 
(sinister) 

Underkäke 
(mandibula) 
höger 
(dexter) 

MIND 

Molar 1 - 2 - - 2 
Canin - - - 1 1 
Total MIND - - - - 2 

 

4.5 ID 1344 

Totalt antal fragment: 8. 
MIND: 2. 
Åldersbedömning: beräknad på den bakre kindtanden med högst MIND i detta fall M2. 
Båda två individerna tillhör ålderskategorin 25–35 år. 
Tandsten: 75 % av alla tänderna har tandsten. 
Emaljhypoplasi: 12.5 % av alla tänderna har emaljhypoplasier. 
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Tabell 9. Sammanställning av patologiska samt mekaniska förändringar. 

Tänder 
(karies) 

Tandsten Karies Mekaniskskada Emaljhypoplasi Antal 

Molar 1 1 - - - 2 
Molar 2 2 - - - 2 
Premolar 1 1 - - - 1 
Premolar 2 1 - - 1 2 
Incisiv 2 1 - - - 1 
Totalt 6 - - 1 8 

 
Tabell 10. Sammanställning av MIND-beräkning. 

Tänder 
(dentes) 

Överkäke 
(maxilla) 
vänster 
(sinister) 

Överkäke 
(maxilla) 
höger 
(dexter) 

Underkäke 
(mandibula) 
vänster 
(sinister) 

Underkäke 
(mandibula) 
höger 
(dexter) 

MIND 

Molar 1 1 1 - - 1 
Molar 2 2 - - - 2 
Premolar 1 - 1 - - 1 
Premolar 2 - 1  1 1 
Incisiv 2 - 1 - - 1 
Total MIND - - - - 2 

 

4.6 ID 1670 

Totalt antal fragment: 4. 
MIND: 1. 
Åldersbedömning: beräknad på den bakre kindtanden med högst MIND, i detta fall M2. En 
individ som tillhör åldersgruppen 25–35 år. 
Tandsten: 25 % av alla tänder har tandsten. 
Emaljhypoplasi: 75 % av alla tänder har emaljhypoplasier. 
 
Tabell 11. Sammanställning av patologiska samt mekaniska förändringar. 

Tänder 
(dentes) 

Tandsten Karies Mekaniskskada Emaljhypoplasi Antal 

Molar 2 1 - - 1 1 
Premolar 1 - - - 1 1 
Premolar 2 1 - - 1 2 
Totalt 1 - - 3 4 

 
Tabell 12. Sammanställning av MIND-beräkning. 

Tänder 
(dentes) 

Överkäke 
(maxilla) 
vänster 
(sinister) 

Överkäke 
(maxilla) 
höger 
(dexter) 

Underkäke 
(mandibula) 
vänster 
(sinister) 

Underkäke 
(mandibula) 
höger 
(dexter) 

MIND 

Molar 2 - - 1 - 1 
Premolar 1 - 1 - - 1 
Premolar 2 1 - 1 - 1 
Total MIND - - - - 1 
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4.7 ID 1343 

Totalt antal fragment: 3. 
MIND: 1. 
Åldersbedömning: beräknad på den bakrekindtand med högst MIND, i detta fall M1. En 
tand som tillhör åldersgruppen 17–25 år.  
Tandsten: 33.3 % av alla tänder har tandsten. 
 
Tabell 13. Sammanställning av patologiska samt mekaniska förändringar. 

Tänder 
(dentes) 

Tandsten Karies Mekaniskskada Emaljhypoplasi Antal 

Molar 1 - - - - 1 
Premolar 2 - - - - 1 
Incisiv 2 1 - - - 1 
Totalt 1 - - - 3 

 
Tabell 14. Sammanställning av MIND-beräkning. 

Tänder 
(dentes) 

Överkäke 
(maxilla) 
vänster 
(sinister) 

Överkäke 
(maxilla) 
höger 
(dexter) 

Underkäke 
(mandibula) 
vänster 
(sinister) 

Underkäke 
(mandibula) 
höger 
(dexter) 

MIND 

Molar 1 1 - - - 1 
Premolar 2 - - 1 - 1 
Incisiv 2 - - - 1 1 
Total MIND - - - - 1 

4.8 ID 2124 

Totalt antal fragment: 1. 
MIND: 1. 
Åldersbedömning: beräknad på den bakre kindtanden med högst MIND, i detta fall M1. En 
tand som tillhör åldersgruppen 17–25 år.  
Emaljhypoplasi: 100 % av alla tänder har emaljhypoplasi. 
 
Tabell 15. Sammanställning av patologiska samt mekaniska förändringar. 

Tänder 
(dentes) 

Tandsten Karies Mekaniskskada Emaljhypoplasi Antal 

Molar 1 - - - 1 1 
 
Tabell 16. Sammanställning av MIND-beräkning. 

Tänder 
(dentes) 

Överkäke 
(maxilla) 
vänster 
(sinister) 

Överkäke 
(maxilla) 
höger 
(dexter) 

Underkäke 
(mandibula) 
vänster 
(sinister) 

Underkäke 
(mandibula) 
höger 
(dexter) 

Mind 

Molar 1 1 - - - 1 

4.9 Sammanfattande resultat 

Nedan följer en total sammanställning av materialet som analyserats. Ett antal tabeller finns 
till förfogande för att få en så bra översiktsbild av tänderna som möjligt. Tabell. 16 och 17 
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visar på antalet tänder och deras position i munnen, medan Tabell. 18–21 fördelar de olika 
undersökta förändringarna i ålderskategorier. 
 
Totalt antal fragment: 410. 
MIND: 23.  
Tandsten: 61.9 % av alla tänder har tandsten. Av dessa har 3.1 % en högre grad av karies 
”medium”. 
Karies: 7.3 % av alla tänder har karies. 
Mekanisk skada: 2.1 % av alla tänder har någon form av mekanisk skada. 
Emaljhypoplasi: 7.5 % av alla tänder har emaljhypoplasier. 
 
Tabell 17. Sammanställning av patologiska samt mekaniska förändringar för samtliga kontexter. 

Tänder 
(dentes) 

Tandsten Karies Mekanisk 
skada 

Emaljhypoplasi Antal 

Molar 1 31 5 2 3 65 
Molar 2 41 10 4 3 63 
Molar 3 29 7 - - 40 
Premolar 1 33 2 - 3 51 
Premolar 2 35 1 1 5 64 
Canin 37 1 - 6 46 
Incisiv 1 18 2 1 6 35 
Incisiv 2 30 2 1 5 46 
Totalt 254 30 9 31 410 

 
Tabell 18. Sammanställning av MIND-beräkning för samtliga kontexter. 

Tänder 
(dentes) 

Överkäke 
(maxilla) 
vänster 
(sinister) 

Överkäke 
(maxilla) 
höger 
(dexter) 

Underkäke 
(mandibula) 
vänster 
(sinister) 

Underkäke 
(mandibula) 
höger 
(dexter) 

MIND 

Molar 1 23 18 12 12 23 
Molar 2 13 15 18 17 18 
Molar 3 9 8 10 13 13 
Premolar 1 12 9 13 17 17 
Premolar 2 9 12 24 19 23 
Canin 10 10 11 15 15 
Incisiv 1 10 8 9 8 10 
Incisiv 2 10 11 12 13 13 
Total MIND - - - - 23 

 
Totalt 216 (52.6 %) tänder är åldersbedömda av de 410 i materialet. Av dessa tillhör sju (1.7 
%) <17, 76 (18.5 %) 17–25, 94 (22.9 %) 25–35, 30 (7.3 %) 33–45) och nio (2.1 %) 45+. 
 
Tabell 19. Tänder med tandsten indelade i ålderskategorier, andelen i procent är andelar av totalt antal tänder i 

dennes åldersgrupp. 

Ålderskategori <17 17–25 25–35 33–45 45+ 
Tandsten 3 (42.8 %) 38 (50 %) 64 (68 %) 27 (90 %) 7 (77.7 %) 

 
Tabell 20. Tänder med karies indelade i ålderskategorier, andelen i procent är andelar av totalt antal tänder i 

dennes åldersgrupp. 

Ålderskategori <17 17–25 25–35 33–45 45+ 
Karies - 5 (6.5 %) 11 (11.7 %) 5 (16.6 %) 2 (22.2 %) 
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Tabell 21. Tänder med mekanisk skada indelade i ålderskategorier, andelen i procent är andelar av totalt antal 

tänder i dennes åldersgrupp 
Ålderskategori <17 17–25 25–35 33–45 45+ 
Mekanisk 
skada 

- 1 (1.3 %) 1 (1 %) 1 (3.3 %) 3 (33.3 %) 

 
Tabell 22. Tänder med emaljhypoplasier indelade i ålderskategorier, andelen i procent är andelar av totalt antal 

tänder i dennes åldersgrupp 
Ålderskategori <17 17–25 25–35 33–45 45+ 
Emaljhypoplasier - 5 (6.5 %) 2 (2.1 %) - - 
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5.  Diskussion 

I det här kapitlet förklaras det huruvida olika patologier påverkar tänderna, samt hur det 
påverkade människorna som återfinns i materialet från schakt 27 i Västergarn i vardagen.
 Därefter jämförs resultaten från undersökningen av Västergarns material mot fynden 
ifrån Västergarns gamla kyrkogård och ruin, Långfredagsslaget i Uppsala och S:t Per i Skara. 
 Sist diskuteras det kring hur det har varit att arbeta med ett material som inte har en 
datering och svårigheterna kring att studera ett sådant uppblandat material. 

5.1 Vad berättar tandstatusen hos massgravens individer om hälsan hos 

folket som levt och dött i Västergarn? 

5.1.1 Tandsten 

Tandsten (Fig. 6) börjar som plack på tänderna. Plack är i sin tur en blandning av bakterier, 
fetter, aminosyror och socker. När bakterierna sedan börjar metabolisera aminosyrorna 
skapas restprodukter i form av alkalier. Dessa basiska ämnen har samma pH-värde som saliv 
och lagras närmast tänderna. Därefter kan plack om det förblir obehandlat utan tandvård 
mineraliseras och bli tandsten. 

Hos människan är tandsten absolut vanligast på utsida (buccala) och insidan 
(linguala) av tänderna pga. Spottkörtlarna placering som finns under tungan (Hillson 2005, s 
288f). Hur fort tandsten sprids är också väldigt varierande beroende på kost. En individ kan 
få lika mycket tandsten på en månad som en annan individ samlat på sig över ett års tid 
(muntligen Björn Lindberg 26/5 2017).  

Totalt 62 % av alla tänder i schakt 27 har tandsten 
och de mest drabbad är  
ålderskategorin 33–45 där 90 % av alla tänder visar tecken 
på tandsten. Att så många har tandsten i den här 
åldersgruppen kan bero på att det finns ökad risk för 
tandlossning (periodontitis) i äldre åldrar. Något att även 
notera är att i Tabell. 23 samt Fig. 7 där vi kan se att det sker 
en kontinuerlig ökning av tandsten från ålderskategorin <17 
till 33–45 för att sedan avta vid 45+ år. Att åldersgrupperna 
<17 och 45+ ser en minskning kan bero på att vid <17 har 
inte man inte nödvändigtvis fått samtliga tänder, men man 
kan också ha en annorlunda kost som ung vuxen. Vid 45+ år 
har man utsatt tänderna med mycket slitage och har  
            Figur 6. ID: 1344, framtand (I2)  

höger med tandsten. Foto: Sebastian             

Laumann. 

  
nödvändigtvis inte lika många tänder kvar, vilket direkt leder till att man med färre tänder 
kanske inte kunnat äta samma kost som de ålderskategorierna med högst andel tandsten. 
Schakt 27 är också en sekundär gravdepå för många av individerna, om ett stort antal av de 
äldre individerna led av periodontitis och skulle de haft lättare för ökad post-mortem  
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tandlossning. Det vill säga att de äldre individerna löper högre risk att deras tänder ligger 
kvar i de ursprungliga gravarna. Skillnader kan också bero på varierat statistiskt underlag, då 
endast sju tänder i åldern 45+ år kunnat identifieras. 
      
Tabell 23. Tänder med tandsten indelade i ålderskategorier, andelen i procent är andelar av totalt antal tänder i 

dennes åldersgrupp. 
Ålderskategori <17 17–25 25–35 33–45 45+ 
Tandsten 3 (42.8 %) 38 (50 %) 64 (68 %) 27 (90 %) 7 (77.7 %) 

 

Figur 7. Figuren visar tandstenens ökning samt tillbakagång för de olika åldrarna. 

 
Vi ser i Fig. 7 att tandsten hörde till vardagen och var en tandsjukdom som nästan alla levde 
med. Vi kan även med hjälp av tandsten spekulera kring vad människor livnärande sig på. 
För att drabbas av tandsten behöver bakterierna i munnen kolhydrater och kasein (ett 
mjölkprotein). För att placket ska bildas krävs det att dessa två näringsämnen varit vanliga i 
kosten genom hela livet (Hillson 1996,s 254). Det finns även en koppling mellan salivmängd 
och mineralhalten i dricksvattnet (Liebe-Harkort 2010, s 8). 

Tandsten har ett tydligt samband med tandlossning (periodontitis), men även om 
många tänder i materialet har en mild grad av tandsten behöver de inte nödvändigtvis 
tänderna varit drabbade av parodontitis i någon större utsträckning. Mång käkar har dock 
tappat flertalet av sina tänder och på grund av tidsbrist under analysen har inte varje enskild 
käke studerats. Det går därför inte att avgöra om tandlossningen skett ante- eller postmortem. 
Tandsten har även en tendens att lossna postmortem och tänderna får då kanske inte samma 
bedömningsvärde i analysen som de var i livet (Hillson 1996, s 256).
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5.1.2 Karies 

Figur 8. Från vänster: ID: 1672 framtand överkäke (I2) höger, ID: 1669 visdomstand underkäke (M3) höger. 

Foto: Sebastian Laumann. 

 
Karies (se Fig. 8) är en tandsjukdom som mest troligt har plågat människan under 1000 tals 
år, men som kraftigt ökat i och med introduktionen av jordbruket. Något som sedan bara ökat 
med införandet av socker och det höga värdet av kolhydrater i kosten (Liebe-Harkort 2012, s 
168). 

Första tecken av karies på emaljen är brunaktiga fläckar (Hillson 1996, s 269). I det 
här stadiet kan tanden fortfarande återhämta sig om angreppen upphör. Karies kan angripa 
både roten och kronan och när den gått tillräckligt långt går det inte längre att härleda vilken 
typ av karies det är. Karies påverkar också ante-mortem tandlossning och då framförallt de 
bakre kindtänderna (Molnar 2011, s 686). 

Karies sitter historiskt sett på olika sidor av tanden och detta är kostrelaterat. Den 
medeltida människan drabbades ofta vid kontaktytor mellan tänder (mesialt och distalt), 
medan mer nutida angrepp är vanligare på tuggytan (occlusalt) eller på utsidan av tänderna 
(buccalt). Något som skall ha förhindrat att man drabbades av karies på tändernas tuggyta är 
det kraftiga slitage som tänderna utsattes för. Det fanns helt enkelt ingenstans för bakterier, 
kolhydrater, aminosyror och fetter att fästa på de bakre kindtänderna (muntligen Björn 
Lindberg 26/5 2017). Detta verkar omtvistat och Hillson skriver bland annat i sin bok att det 
må varit sant på yngre individer men hos de äldre individerna så korrelerar tandslitage med 
karies (Hillson 2005, s 293). 
 Av totalt 30 karies angrepp är 22 av dessa på de bakre kindtänderna och av alla 
angrepp är 11 (36.6 %) fördelade mesialt och distalt, 15 (50 %) buccalt och occlusalt. 
 Ytterligare forskning på karies och hur den attackerar tänderna före samt efter 
introduktionen av sockret i Sverige, skulle kunna leda till att man kan följa karies 
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angreppsmönster i kontexter så som Västergarns bendepå med omrörda lager och möjligen 
datera kropparna med hjälp av detta. Problemet med bendepåns material kvarstår dock, där 
det inte finns några ”hela” individer i materialet utan allt är sorterat efter bentyp. Teorin kan 
sedan bara appliceras på individer med karies eller om det inte finns några generella 
avvikelser av karies. Det vill säga av de individer som har karies har samtliga haft det mesialt 
eller distalt på tänderna.  
 Antal individer med karies var fem och detta är 21.7 % av det totala MIND-antalet på 
23 individer. Utgår man från den preliminära MIND beräkningen som gjordes våren 2008 
som uppgav 38 vuxna individer så har vi en karies utbredning på 13.1 % (Norderäng 2007, s 
24). 

Hur har då karies påverkat Västergarnsborna? Svaret är inte särskilt mycket. Relativt 
få individer var påverkade av karies och koncentrationen kariesdrabbade var i åldrarna 25-35. 
Hål i tänderna verkar alltså inte ha varit en åkomma som i någon större utsträckning påverkat 
populationen. Enstaka individer med en utvecklad karies som tagit sig in i pulpan har haft 
tandvärk, men då ett stort antal underkäkar och överkäkar inte gått att para ihop med enskilda 
tänder hade det varit svårt att studera följd faktorer så som tandlossning (Lingström & 
Borrman 2010, s 84). Även om det statistiska underlaget från Västergarns massgrav är litet, 
verkar 13,1 % kariesdrabbade överensstämma med genomsnittet hos svenskar under 
medeltiden som låg på ungefär 10 % (Lingstöm & Borrman 2010, s 76). 

5.1.3 Mekaniska skador 

Figur 9. Från vänster: ID:1669 överkäke bakre kindtand (M2) vänster, ID: 1672 överkäke bakre kindtand (M1) 

vänster. Foto: Sebastian Laumann. 

  
Mekaniska skador av typen självförvållande skador där individen använt något föremål så 
som tandnål (tandpetare i dagligt tal) för att få bort matrester eller tandsten har identifierats i 
materialet. Upprepande användning av en tandnål skulle kunna skapa fåror i tänderna som 
kan ses exempel på i Fig. 9. I studien finns det en hög utbredningen av tandsten (62 %) som 
tyder på att väldigt få använde sig av en tandnål (Borrman 2003, s 125). Vi vet dessutom att 
det var först år 1797 då kungen genom en förordning skapade det som skulle vara 
motsvarigheten till dagens tandläkare (Lingström & Borrman 2010, s 84). Att individerna 
hade så pass mycket tandsten skulle kunna tala för att dessa gravläggningar gjordes före år 
1797, även då trådspik har hittats i bendepåns nedre lager och dateras till 1800-talets mitt 
(Norderäng 2007, s 23). 

Den andra formen av mekaniska skador i materialet är extrem förslitning på tänderna 
genom arbetsrelaterade aktiviteter. Där upprepad användning av tänderna i bearbetningen av 
till exempel skinn eller fibrer skapar en nötning av tänder (Cruwys 1988, s 295). Hos öst 
grönländare och kanadensiska inuiter är de bakre kindtänderna oftast oerhört nötta, vilket kan 
bero på att man tuggat mycket på djurhudar (Cruwys 1988, s 297).    
 Endast nio tänder har någon form av mekanisk skada, av dessa nio är skadorna 
fokuserade på de bakre kindtänderna och endast två är i sin tur extremt nedslitna. Dessa två 
tänder skulle dessutom kunna tillhöra samma individ då deras slitage är näst intill identiskt 



23 

 

och sitter på varsin sida. Detta egendomliga slitage verkar indikera att individen har haft 
levnadsvanor som skilde sig ifrån övriga populationen. Kanske beror skillnaden på att 
individen i fråga haft föråldrat yrke, en annan typ av kost, någon form av handikapp som 
gjorde att individen var mer beroende av att använda munnen eller så kom personen utifrån 
populationen.  
 Även fast det inte funnits någon utbredd kunskap eller odontologisk förmåga har 
människan till en viss nivå brytt sig om sin tandhälsa. Tandpetare har använts så långt tillbaka 
som till neandertalarna (Estalrrich et al 2016, s 747) och det finns spår av detta bruk även i 
Västergarn. Det tyder på att enstaka individer på något sätt försökte hantera sin munhygien, 
men det var en praxis som inte var särskilt vanlig. Det som talar för detta är låga antalet 
påverkade tänder är det höga förekomsten av tandsten som finns på 62 % av alla tänder. 

Eftersom så få tänder har någon form av mekanisk skada är det även svårt att se någon 
statistisk korrelation mellan mekanisk skada och andra orala trauman eller patologier. 55.5 % 
av de mekaniskt skadade tänderna hade även tandsten, men av detta går det inte att dra några 
säkra slutsatser eftersom materialet var så litet. 
Av materialet går det att utröna att personer som levde i Västergarn inte gjorde några 
anmärkningsvärda försök förbättra sin munhygien.    

5.1.4 Emaljhypoplasi 

Emaljhypoplasi är ett tecken på stress och svältsjukdom och används ofta för att värdera 
barns hälsa. Emaljhypoplasi kännetecknas av parallella horisontella linjer på emaljen (Fig. 
10). Undernäringen behöver inte endast komma ifrån svält i form av fattigdom utan kan även 
bero på långa sjukdomsförlopp som barn (Liebe-Harkort 2012, s 387). Att beakta är att vi kan 
se spåren av dessa stressrelaterade perioder för att individen har överlevt den utmanande 
tiden.  

Figur 10. ID: 1669 överkäke främre kindtand (P2) höger, distal betraktelse. Foto: Sebastian Laumann. 
 

Totalt 31 tänder är markerade med horisontala linjer som är tecken på emaljhypoplasier och 
detta motsvarar 7.5 % av alla tänder. Med hjälp utav Tabell. 24 kan vi avläsa att minsta antal 
individer med emaljhypoplasier är två, vilket motsvarar 8.6 % av antalet individer som 
analyserats i materialet. Vi kan med hjälp av Tabell. 25–28 se korrelationen mellan 
tandframbrott och vilka tänder som är mest påverkade av emaljhypoplasier. Detta kan i sin 
tur berätta för oss vilka tider i människornas liv som var fysiskt utmanande.      
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Tabell 24. Tabellen är en MIND sammanställning på alla tänder med emaljhypoplasier. 
Tänder 
(dentes) 

Överkäke 
(maxilla) 
vänster 
(sinister) 

Överkäke 
(maxilla) 
höger 
(dexter) 

Underkäke 
(mandibula) 
vänster 
(sinister) 

Underkäke 
(mandibula) 
höger 
(dexter) 

MIND 

Molar 1 1 2 - - 2 
Molar 2 1 - 2 - 2 
Molar 3 - - - - - 
Premolar 1 - 1 2 - 2 
Premolar 2 - 2 2 1 2 
Canin 2 1 1 2 2 
Incisiv 1 2 2 - 2 2 
Incisiv 2 2 2 1 - 2 
Total MIND - - - - 2 

 
Tabell 25. En tabell som visar åldersbedömning utifrån tand eruption (Irland 2010). 

Överkäke (maxilla) 
Tänder I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 
Ålder (år) 7-8 8-9 11-12 10-11 10-12 6-7 12-13 17-21 

 
Tabell 26. En tabell som visar antal tänder med emaljhypoplasier. 

Överkäke (maxilla) 
Tänder I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 
Antal 4 4 3 1 2 3 1 - 

 
Tabell 27. En tabell som visar åldersbedömning utifrån tand eruption (Irland 2010). 

Underkäke (mandibula) 
Tänder I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 
Ålder (år) 6-7 7-8 9-10 10-12 11-12 6-7 12-13 17-21 

 
Tabell 28. En tabell som visar antal tänder med emaljhypoplasier. 

Underkäke (mandibula) 
Tänder I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 
Antal 2 1 3 2 3 - 2 - 
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Figur 11. Översiktlig tabell över antal tänder med emaljhypoplasier 

 

Med hjälp av ovanstående Tabeller. 25–28 har alla åldrar delat upp i två åldersgrupperingar 
enligt följande 6–9 år och 10–13 år. Åldern 6–9 år har 14 drabbade tänder, medan 10–13 har 
17 drabbade tänder. Ålderskategorin 6–9 innefattar enbart fem olika tänder, nämligen 
framtänderna (I1 och I2) och hörntänderna (Canin) i underkäken och framtänderna (I1 och 
I2) i överkäken. Detta gör kategorin något underrepresenterad i antal tandtyper, men vi kan se 
i Fig. 11 att framtänderna (I1 och I2) är där vi har högst koncentration av emaljhypoplasier. 
Detta visar på att de svåraste åren var de yngre barnåren, men att framtill att man får sina 
mellersta bakre kindtänder (M2) vid 13 års ålder är inte faran helt över. Inga förändringar 
syns på de bakersta kindtänderna (M3) vilket skulle kunna innebära att under tonåren hade 
man inte samma problem. Kanske var diverse barnsjukdomar förbi och det fanns inte längre 
någon fara för att bli sjuksängsliggande under längre perioder. 

För att återanknyta så var fortfarande väldigt få drabbade av emaljhypoplasier då 
MIND endast uppkom till två individer, detta kan visa på att man haft ett stabilt näringsintag 
som väldigt sällan äventyrades och inga längre sjukdomsförlopp som barn. Inga mjölktänder 
har analyserats så detta stämmer bara på barn över 6 år.    

5.2 Hur förhåller sig materialet från Västergarn schakt 27 till 

Västergarns äldre kyrkogård, Långfredagsslaget i Uppsala och S:t Per i 

Skara? 

5.2.1 Västergarns äldre kyrkogård och kyrkoruin 

Materialet består av tänder från nio gravar, fem ifrån äldre kyrkogården och fyra ifrån 
kyrkoruinen. Dessa individer tros ha gravlagds under åren 1300–1500-tal. Materialet 
analyserades av Alexandra Karlsson 2011 (Karlsson 2011, s 7). För enkelhetens skull 
kommer de två kontexterna att benämnas som kyrkogårdsmaterialet. 
 Inga emaljhypoplasier påträffades i materialet från kyrkogården (Karlsson 2011, s 
31). Medan det förekom, om än väldigt sparsamt i schakt 27. Detta kan visa på att de fåtal fall 
som har emaljhypoplasier i bendepån inte härrör från samma tidsperiod. Beroende på vilken 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

Emaljhypoplasier

Maxilla Mandibula



26 

 

plats de har på kyrkogården skulle de kunna tillhöra ett annan socialt stånd och då inte haft 
samma ekonomiska möjligheter. Detta var något som diskuterades under 2005 utgrävning 
som en eventuell målsättning att svara på (Norderäng 2005, s 2). 

Avsaknaden av emaljhypoplasier skulle också kunna vara en koppling till det lilla 
tandslitaget som uppvisats i kyrkogårdsmaterialet, där det fanns en tendens till att 
åldersbedömningen på tandslitage inte korrelerade med andra åldersbedömande metoder. 
(Karlsson 2011, s 30). Detta står i direkt kontrast med schakt 27 där inga andra 
åldersbedömningar går att göra, vilket skulle kunna peka på en missvisande ålder på 
bendepåns material. 
 Totalt 185 tänder med mjölktänder inräknade ger materialet en tandstens spridning på 
50.2 % kontra 62 % tandsten i schakt 27. Detta tyder på att man sett en ökning av tandsten 
och en mindre skiftning i kosten, om nu schakt 27 benmaterial härrör från en annan 
tidsperiod. 28.6 % av alla tänderna hade kariesangrepp, i jämförelse med schakt 27 där siffran 
ligger på 7.3 %. Dessa siffror skulle kunna peka på att kosten förändrats och var mer 
proteinrik, då hög tandstens förekomst tillsammans med låg karies frekvens står i samband 
med ett högt proteinintag (Liebe-Harkort 2010, s 8).  

5.2.2 Långfredagsslaget 

Långfredagsslaget var ett slag mellan Sverige och Danmark i Uppsala år 1520, där Danmark 
kom ut som segrare (Syse 2003, s 14ff). Materialet är ett massgravsmaterial och återfanns 
öster om Uppsala slott (Syse 2003, s 19). Vilka som ligger i gravarna är svårt att säga, men 
med tanke på det skick som benen återfinns i menar forskare att skeletten måste legat 
exponerade en längre tid innan de begravdes. Detta stämmer väl överens med de historiska 
källorna som säger att det legat snö på backen tiden efter slaget (Syse 2003, s 16) och kanske 
även tjäle som skulle försvårat grävningen. Sten Sture och hans anhängare var även 
bannlysta, vilket kanske gav danskarna rätten att inte behöva begrava svenskarna (Syse 2003, 
s 34). Att kropparna då behandlats på detta sätt tyder på att det skulle kunna vara svenskar 
som ligger begravda här. 
 Materialet som jämförs är enbart tandmaterialet från Långfredagsslaget och detta 
bestod utav ca 629 tänder som satt fast i käkbenen (Borrman 2003, s 110). Det framgår inte 
om några lösa tänder har varit med i undersökningen eller ej. 
  Även här är emaljhypoplasi väldigt lågt, enbart 16 drabbade tänder och med en så låg 
procentdel som 0.03 % (Borrman 2003, s 114f). Emaljhypoplasin låga värden visar att kosten 
och näringsintaget har varit bra under tonåren. 
  Kariesutbredningen är också någorlunda likt där Långfredagsslaget ligger på 12 % 
och Västergarns bendepå hamnar på 7.3 %, men likheten slutar inte här utan även de bakre 
kindtänderna är de mest utsatta i bägge kontexterna (Borrman 2003, s 122). Däremot 
framkommer det inte vart på tänderna kariesangreppen sitter. Tänder i schakt 27 i Västergarn 
har angrepp på tuggytan och på utsidan av tanden vilket talar för mer sentida individer.  
 Inga exakta siffror på förekomsten av tandsten hos Långfredagsslagets material. Det 
enda som står skrivet är att det ska finnas på i stort sätt alla tänder. Utifrån den information 
som finns i verket har antagandet gjorts att de syftar på att mellan 90–99 % av alla tänder har 
tandsten. Denna siffra är således 30–40 % högre än den vi finner i schakt 27 (Borrman 2003, 
s 124). 
 Spår av försök till munhygien finns från långfredagsslaget i form av en bild där 
tydliga skåror har bildats mellan två tänder. Liknande exempel har även framkommit i 
materialet från Västergarn dock inte lika markant (Borrman 2003, s 125f). 
 Många likheter mellan platserna kan ses i Tabell. 29 och den enda större skillnaden är 
distributionen av tandsten som är avsevärt högre i uppsalamaterialet. På grund av att 
bendepån i Västergarn är omrörd så har man ännu inte daterat den, men likheterna i 
materialen är slående. Det ska dock tilläggas att majoriteten av tänderna från Västergarn är 
lösa tänder och de besitter inte samma kontinuerlighet som tänder som ej lossnat. Mycket 
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information går förlorat av post-mortemtandlossning. Uppsalamaterialet kan också vara spår 
av den svenska bondearmén och finns det dessutom danskar, legosoldater från Tyskland och 
Frankrike börjar den ihopsamlade data tappa relevans. De höga värdena av tandsten hos 
materialet är oroväckande, men är kanske en bieffekt av spannmålskost som var typisk för 
soldater i fälttåg. Emaljhypoplasier är nästintill obefintligt på 0.03 % och kan vara ett tecken 
på att enbart unga och friska män värvades.  
 
Tabell 29. Sammanställning i procent av totalt antal tänder i materialen som visar förändring. 

Plats Karies Emaljhypoplasi Tandsten 
Västergarn 7.3 %. 7.5 % 61.9 % 
Uppsala 12 % 0.03 % ≈99 % 

5.2.3 S:t Per i Skara 

Skara ligger beläget ca 27 kilometer väster om Skövde, Västra Götaland. Materialet från S:t 
Per kommer från 1993 års utgrävning, som gjordes då Skara stadshotell planerade utbyggnad 
av en teatersalong. Nästan 200 gravar dokumenterades och platsen dateras mellan år 1100–
1534 (Claesson 2010, s 7; Vretemark och Borrman 2010, s 15f). Totalt hittades 182 gravar 
var av 173 grävdes ut. Av dessa 173 lät man göra en mer djupgående studie på ett 70-tal 
individer (Vretemark & Borrman 2010, s 25). Totalt 1123 tänder från 52 individer fanns 
tillgängliga för den studie som skulle hantera tandmaterialet, utöver detta hade 62 tänder gått 
förlorade ante-mortem och 212 tänder post-mortem (Lingstöm & Borrman 2010, s 78). 
 Vanligaste problemen i materialet är bland annat tandlossning, som har ett samband 
med åldrandet (Vretemark & Borrman 2010, s 33). Detta visar på att man levde länge. Tänder 
kan även tappas i yngre åldrar vid inflammation, men generellt förekommer tandlossning vid 
hög ålder. På grund av att man blev äldre kan vi även se karies i mer avancerade stadier. 
Bristen på underkäkar och överkäkar från Västergarns schakt 27 gör det dock svårt att göra 
några jämförelser angående tandlossning (peridontitis). 
 38 % av de individerna från Skara visade minst en kariesattack och de drabbade var 
fördelade i följande åldersgrupper en 17, fem 17–25, åtta 25–35 och sex 35-45. Även om det 
inte står i direkt samband med Västergarns schakt 27 så kan man se att mängden karies 
angrepp per åldersgrupp är relativ till hur det ser ut i Skara. 
 
Tabell 30. Tänder med karies indelade i olika ålderskategorier i Västergarn schakt 27, andelen i procent är 

andelar av totalt antal tänder i dennes åldersgrupp. 

Ålderskategori <17 17–25 25–35 33–45 45+ 
Karies - 5 (6.5 %) 11 (11.7 %) 5 (16.6 %) 2 (22.2 %) 

 
Enligt Tabell. 30 ser vi en ökning av tänder med kariesangrepp fram till 45+ år, karies har ett 
samband med tandlossning, där kariesangreppen ökar samtidigt som det finns färre tänder 
kvar. Av de 1123 analyserade tänderna hade endast 5 % karies, något lägre än Västergarns 
material på 7.3 %. Vanligaste förekommande tand med karies angrepp var även i Skara de 
bakre kindtänderna och framförallt M1 (Lingström & Borrman 2010, s 79f).  
 25 % av de 48 vuxna som studerades led av emaljhypoplasi, vilket tyder på att 
individerna ganska ofta hade ont om mat, saknade viktiga näringsämnen eller var sjuka som 
barn (Dellborg, Lingström & Borrman 2010, s 54).    

5.3 Vad är problematiken kring att arbeta med ett material från en 

massgrav/bendepå? 

Väldigt lite information om bendepåer går att hitta. Många verkar inte ta upp de svårigheter 
och problem som uppstår när man ska analysera ett sådant material. Till detta tillkommer att 
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kulturlagerna är omrörda och enskilda individer är inte nödvändigtvis nedgrävda vid samma 
tidpunkt. På grund av den begränsande information som finns kommer det allra mesta nedan 
vara förknippat med massgravar för att sedan appliceras för bendepån i Västergarn. 
 Problemet med sådana material kan grunda sig i att det finns väldigt få massgravar. 
Under järnålder återfinns ingen massgrav i Sverige och vi finner inte särskilt många fler 
utanför Sveriges gränser. Endast två massgravar för att vara exakt, Alken Enge i Danmark 
och Kalkriese i Tyskland (Frisk 2015, s 77). Antalet massgravar kom att öka under 
medeltiden. Till exempel vi hittar massgravar i Sigtuna, Uppsala och Visby. Fortfarande få 
till antalet och fåtalet massgravar talar för att det nätverk av kyrkor som hade börjat byggas 
över hela landet löste problemet genom sina faciliteter (Frisk 2015, 80f).  

Problematiken fortsätter sedan och redan i fält möts man av utmaningar. Massgravar 
eller omfattande bendepåer har en tendens att kropparna är tätt packade. Detta gör det väldigt 
svårt att urskilja individer och framförallt att hålla ihop rätt ben med rätt individ vid 
utgrävning och transport (Kjellstöm 2000, s 265f). 
 Eftersom att Västergarns material har blivit omdisponerat (Norderäng 2007, s 23) så 
bör många av kroppar redan varit i dåligt skick. Det beskrivs att kropparna som begravdes 
efter Långfredagsslaget hade legat framme länge innan begravning och förruttnelseprocessen 
hade kunnat påbörjas. Detta gjorde i sin tur att ben lossnade i lederna och föll isär vid 
begravningen (Syse 2003, s 34). Denna teori borde även kunna kopplas till Västergarn där 
många av kropparna bör haft god tid att på sig att förmultna innan de stöttes på av arbetarna 
till den nya kyrkogårdsmuren. Teorin talar också för att individerna skulle kunna vara ifrån 
medeltid då de haft mer tid att påbörja förmultning. Detta bör i sin tur ökat benens 
inkonsekvens och blandning i schakt 27. Att benen blivit flyttade en gång tidigare kan också 
betyda att många ben, framförallt tänder saknas och ligger kvar i sina ursprungliga gravar då 
de var så långt komna i förruttnelseprocessen (Olérs 2008, s10). Tänder har även väldigt lätt 
för att ramlar ur post-mortem, framförallt om folk led av tandlossning i högre grad. 
Ålderskategorin 45+ år är underrepresenterad i materialet och det skulle mycket väl kunna 
vara så att tänderna har lossnat post-mortem vid en eventuell förflyttning av kropparna. 
 Ytterligare en faktor är tid, då till exempel schakt 27 är som tidigare nämnt flertalet 
gånger omrört och vi finner mer sentida föremål så som järntråd på de nedre kulturlagerna 
(Norderäng 2007, s 23). Järntråden som tillkom på mitten av 1800 talet kan ha varit en 
förbrukningsvara och använts på arbetsplatsen vid byggandet av kyrkogårdsmuren, på grund 
av att den legat och skräpat på arbetsplatsen har den följt med ner först i schakt 27. Den 
behöver alltså inte nödvändigtvis vara kopplad till någon av gravarna utan kan mycket väl 
vara samtida med byggandet år 1855–57 (Norderäng 2007, s 23). 
 Gravarna som blev förstörda vid bygget av kyrkogårdsmuren kan ju också varit 
omärkta gravar. De kan alltså ha varit tillräcklig gamla redan vid byggandet av 
kyrkogårdsmuren för att ha blivit bortglömda. Eller så var de utmärkta och grävdes bort 
vetandes och väldigt metodiskt. Kalkskivan som återfinns i schakt 27 är då kanske en 
lämning från arbetarna i tecken på dåligt samvete. 
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6.  Slutsats 

Om man skall utgå ifrån schakt 27 har folk i Västergarn inte haft några större tandproblem 
utöver tandsten som funnits hos 62 % av alla tänder. Annars visar den lilla kontexten låga 
värden av både karies 7.3 % och emaljhypoplasier 7.5 % hos alla tänder. Dessa värden tyder 
på att kolhydrater var ett vanligt inslag i kosten (Hillson 1996,s 254). Emaljhypoplasier är 
enstaka och visar på att det har funnits mat på tallriken för det mesta. Undantaget är något 
obalanserad kost eller något enstaka längre sjukdomsförlopp. Tandhälsan har alltså varit god 
och få människor plågades av karies. 2.1 % av alla tänder har även någon form av mekanisk 
skada, detta visar på att några individer kanske gjort försök på att upprätthålla tandhälsan. 
Siffran är kanske så låg för att tandstenen inte har varit så alvarlig, eller helt enkelt inte varit 
något som påverkade människorna i någon större utsträckning. I alla fall inte tillräckligt för 
att åtgärda problemet. 

Resultaten visar att värdena av olika patologier hos individerna stämmer i hög 
utsträckning med andra medeltida kontexter så som S:t Per och Långfredagsslaget. Dock syns 
skillnader mellan individer från den äldre kyrkogården och ruin, en plats som ligger diktan 
schakt 27 i Västergarn. 

 
Tabell 31. Tabell med sammanställande värden på samtliga kontexter. 

Kontext Tandsten Karies Mekanisk skada Emaljhypoplasi 
Västergarn schakt 27 61.9 % 7.3 % 2.1 % 7.5 % 
Västergarn gamla 
kyrkogården/ruinen 

50.2 % 28.6 % - 0 % 

Långfredagsslaget ≈99 % 12 % - 0.03 % 
S:t Per - 5 % - - 

 
Tabell. 31 visar en generell bild av hur jämförelsen ser ut mellan de olika kontexterna, för 
mer ingående hänvisas läsaren till segmenten ovan. Vi kan med hjälp av Tabell. 31 lätt och 
överskådligt se på likheter och olikheter mellan materialen. Att tänka på är att det är en stor 
variation i antal tänder i somliga kontexter. 
 Flertalet problem uppenbarar sig vid analys av en massgrav. Inte särskilt mycket är 
skrivit om detta och det som finns verkar mest handla om den initiala hanteringen i fält. 
Bendepån i Västergarn kan i allra högsta grad bestå av individer från ett väldigt brett 
tidsspektra (1100–1800 talet). Detta gör det väldigt svårt att dokumentera materialet och göra 
antaganden, då man hela tiden brottas med ovetskapen om när materialet är ifrån.  
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7.  Sammanfattning 

Schakt 27 som undersöks i den här uppsatsen är belägen mellan två kyrkor i en ort vid namn 
Västergarn på Gotland. Bendepån påträffandes år 2007 vid en seminarierutgrävning, där hela 
80 kg ben anträffades. 
 Syftet är att genom en analys av tänderna visa på ny information och resultat som 
sedan kan vara fördelaktig i framtida forskning av platsen. 
 Tidigare forskning av bendepån har inte berört tänderna i någon större utsträckning 
utan fokuserat på de övriga benen i kroppen. Genom att komplettera tidigare forskning av 
bendepån tillsammans med denna djupgående analys av tänderna, är förhoppningen att det 
skall finnas ett brett osteologiskt underlag av bendepån.      

Tabell. 17 visar på att totalt 410 tänder har analyserats i uppsatsen. Av dessa satt 140 
kvar i en under- eller överkäke i varierande fragmenteringsgrad, de övriga 270 tänderna var 
tänder som lossnat post-mortem. Endast fem käkar var i så pass bra skick att det gick att göra 
någon form av könsbedömning, tyvärr på grund av otillräckligt med morfologiska karaktärer 
blev resultaten inte tydligare än ”man?”. Saknaden av kvinnor gjorde därför att någon form 
av könstatistisk analys uteblev. 
 MIND-beräkning på tänderna resulterade 23 individer, denna siffra står i stark 
kontrast med tidigare studier, där upp till 36 vuxna individer skulle finnas i bendepån. Att 
tänka på är att MIND endast är gjort på tandmaterialet. 65.8 % av materialet bestod av tänder 
drabbade av post-mortemtandlossning. Utöver detta så är bendepån i största sannolikhet en 
sekundärbegravning och risken att tänder kan blivit kvarlämnade är större än att man skulle 
missat något större ben i kroppen. 

Vidare skrivs mer ingående om tandsten och hur patologin är kost- och hälsorelaterad 
i materialet. Det visar sig att kolhydrater i form av stärkelser och olika sockerarter är den 
största boven. Tandstenen (Tabell. 23) är utan undantag den mest representerade 
tandsjukdomen i materialet och ökar stadigt från och med 17 års ålder ändra upp till 45+ år 
för att sedan dra sig tillbaka. 

En ganska låg siffra på 7.3 % av karies har hittats på individerna i schakt 27, detta 
motsvarar 30 karies angrepp. 22 av dessa är på de bakre kindtänderna och av alla angrepp så 
är 11 (36.6 %) fördelade mesialt och distalt och 15 (50 %) buccalt och occlusalt.  
  Nio tänder har mekaniska skador på sig, av dessa har 55.5 % även tandsten. Målet här 
var att studera och se om några ansträngningar hade gjorts för att bibehålla en god 
munhygien. 
 Även emaljhypoplasier studerades då det har direkt koppling till kost och hälsan i en 
population. 7.5 % av alla tänder har emaljhypoplasi, även en MIND beräkning gjordes och 
visade på att endast 8.6 % av alla individer i kontexten skulle haft emaljhypoplasi. 
 
Tabell 32. Tabell med sammanställande valörer, för mer ingående läs ovan. Procenten är uträknat på antal 

tänder. 

Kontext Tandsten Karies Mekanisk skada Emaljhypoplasi 
Västergarn schakt 27 61.9 % 7.3 % 2.1 % 7.5 % 
Västergarn gamla 
kyrkogården/ruinen 

50.2 % 28.6 % - 0 % 

Långfredagsslaget ≈99 % 12 % - 0.03 % 
S:t Per - 5 % - - 
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Vidare görs en jämförelsestudie för att kompensera för det lilla urvalet av tänder som 
analyseras i materialet. Totalt tillför S:t Per, Långfredagsslaget och Västergarns gamla 
kyrkogård och ruin 1937 tänder till studien. Siffror som inte vissas i Tabell. 32 ovan är att i 
S:t Per materialet har 25 % av de vuxna emaljhypoplasi. Dock framgår det inte hur många 
tänder av dessa 48 vuxna som har emaljhypoplasi. 
 Sist diskuteras problematiken med att analysera materialet. De största punkterna här 
är hanteringen av materialet i fält, det kan vara svårt att hålla isär individer och undvika att 
man blandar ihop dem. En annan viktig punkt som behandlas är problematiken kring att 
materialet blivit omrört och i största sannolikhet i samband med att det flyttades då 
sockenkyrkan byggde sin kyrkogårdsmur år 1855–57. 
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8.  Framtida forskningsmöjligheter 

Det finns fortfarande mängder av forskningsmöjligheter på materialet, mjölktänder analyseras 
till exempel inte i den här analysen och av de tidigare analyserna att döma skall det finnas 
upp till 26 barn i schakt 27. Bendepån är också belägen ovanpå en barngrav och i anslutning 
till en annan, dessa två gravar skulle eventuellt kunna vara bra jämförelse data med de 
mjölktänderna från bendepån. 
 Fler dateringsmetoder måste även utföras på bendepån under förutsättning att man 
kan sortera benmaterialet för att urskilja enskilda individer. 14C-datering hade varit effektiv i 
detta avseende för att kunna använda informationen vi erhåller av bendepån i större 
utsträckning. Som det är idag går det inte att säga så mycket om befolkningen i Västergarn 
utifrån den information vi får av bendepån. Då informationen blir alldeles för generell 
eftersom att schakt 27 i nuläget har en sådan diffus datering och att det inte återfinns några 
kompletta individer. 
 En strontium analys skulle kunna visa vad folk åt och dra kopplingar till dom resultat 
som dokumenterats i denna uppsats. 

Vidare forskning kring kariesangrepp och vart de har för vana att sätta sig hade varit 
intressant. Med tillräcklig information skulle man i så fall kunna datera samtliga individer 
med karies och då få en bättre bild av vilka tidsperioder man arbetar med. 
 Tänder har stor forskningspotential och genom att studera människors tandhälsa kan 
vi erhålla en mängd information. Både enskilda ögonblick i deras liv och händelser som har 
sträckt sig över flera år eller decennier. Fler studier behövs om tänder och forskning kring 
diet och diverse tandsjukdomar. Än idag har vi inte något riktigt svar på vad fetter har för 
samband tillsammans med karies (Hillson 1996, s 279). Vi saknar också kunskap av hur och 
varför tand plack mineraliseras och blir tandsten (Hillson, 2005, s 288). 
 Karies och tandsten har plågat människan i kanske flera millenium. Vi behöver mer 
förståelse om patologierna och dessa två är utmärkta forsknings områden då de spiller över i 
andra områden så som odontologi, kost och hälsa. Områden som är mer aktuella än någonsin 
idag där läskedrycker är billigare än vatten och snabba kolhydrater finns överallt i form av 
snabbmat. Tandhälsan är oerhört viktig och påverkar resten av kroppen, ska man börja 
någonstans varför inte börja med tänderna? 
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Figur 2. Bendepåns position mellan kyrkorna, Nordeäng 2007, s 24. Finns på sida 2. 

 

Figur 3. Inflammerad tandrot hos den främre kindtanden (P2). Foto: Sebastian Laumann, finns på sida 
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Figur 4. Inflammerad tandrot hos den främre kindtanden (P2). Röntgenbild av Björn Lindberg. Finns 
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Figur 5. Bakre kindtänderna (M1, M2, M3) höger sida. Foto Sebastian Laumann, finns på sida 11. 

 

Figur 6. Framtand (I2) höger med tandsten. Foto: Sebastian Laumann, finns på sida 18. 

 

Figur 8. Framtand överkäke (I2) höger, visdomstand underkäke (M3) höger. Foto: Sebastian 

Laumann. Finns på sida 20. 

 

Figur 9. Överkäke bakre kindtand (M2) vänster, överkäke bakre kindtand (M1) vänster. Foto: 

Sebastian Laumann, finns på sida 21. 

 

Figur 10. Överkäke främre kindtand (P2) höger, distal betraktelse. Foto: Sebastian Laumann, finns på 

sida 22. 
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Bilagor 

Appendixet innehåller benlistor för samtliga tänder som analyserats från bendepån schakt 27 i 
Västergarn. Därefter följs den av en mer detaljerad lista över samtliga tänder. Vissa tänder 
har även fått ett individnummer eller fragmentnummer, detta är något som gjorts under 
studiens gång för att hålla ihop tänder som sitter i samma käke, eller för att sära på dem för 
att belysa en enskild tand.  
 
Förkortningar: B=Buccalt, M=Mesialt, L=Lingualt, D=Distalt 
 
Cervival ridge = området precis mellan tandkronan och tandroten  
 
 

Bilaga 1 Lösa tandfynd 
 

Plats:  Västergarn       
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1669 27 - - M1 sin Ö 
33–
45 Tandsten, Mekaniskt M, CR B,D, L, slight 

1669 27 - - M1 sin Ö 
25–
35 - - - 

1669 27 - - M1 sin Ö 
25–
35 - - - 

1669 27 - - M1 sin Ö 
17–
25 - - - 

1669 27 - - M1 sin Ö 
17–
25 - - - 

1669 27 - - M1 sin Ö 
17–
25 tandsten - M,B, slight 

1669 27 - - M1 dex Ö 
17–
25 tandsten - D, slight 

1669 27 - - M2 sin Ö 45+ tandsten, Mekaniskt O, B,L, medium 

1669 27 - - M2 dex Ö 45+ 
tandsten, 

karies,mekaniskt 
D, rektangulär 

öppning B, slight, O karies 

1669 27 - - M2 dex Ö 
33–
45 tandsten - D, slight 

1669 27 - - M2 dex Ö 
17–
25 - - - 

1669 27 - - M3 sin Ö 
25–
35 - - - 

1669 27 - - M3 sin Ö 
33–
45 tandsten, karies - L,M,B slight. Karies M 

1669 27 - - M3 dex Ö 
25–
35 tandsten, karies   L,D,B slight. Karies O 
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1669 27 - - M3 dex Ö 
33–
45 tandsten - L,D slight 

1669 27 - - M3 dex Ö 
25–
35 tandsten - M,L slight 

1669 27 - - P1 sin Ö - - - - 

1669 27 - - P1 sin Ö - tandsten - D,B slight 

1669 27 - - P1 sin Ö - tandsten - B,M slight 

1669 27 - - P1 sin Ö - tandsten - D,M slight 

1669 27 - - P2 sin Ö - tandsten - B slight 

1669 27 - - P2 dex Ö - tandsten - B, M slight 

1669 27 - - P2 dex Ö - emaljhypoplas - - 

1669 27 - - P2 dex Ö - 
emaljhypoplas, 

tandsten - B,M slight 

1669 27 - - C sin Ö - tandsten - D slight 

1669 27 - - C sin Ö - tandsten - D slight 

1669 27 - - C dex Ö - - - - 

1669 27 - - C dex Ö - tandsten - B slight 

1669 27 - - C dex Ö - tandsten - B,D slight 

1669 27 - - C dex Ö - tandsten - M,B,D slight 

1669 27 - - I1 sin Ö - - - - 

1669 27 - - I1 sin Ö - emaljhypoplaslo - - 

1669 27 - - I1 sin Ö - emaljhypoplaslo - - 

1669 27 - - I1 sin Ö - tandsten - B,M slight 

1669 27 - - I1 sin Ö - tandsten - B,L slight 

1669 27 - - I1 sin Ö - tandsten - D,B,M slight 

1669 27 - - I1 dex Ö - emaljhypoplas - - 

1669 27 - - I1 dex Ö - emaljhypoplas - - 

1669 27 - - I1 dex Ö - - - - 

1669 27 - - I1 dex Ö - - - - 

1669 27 - - I2 sin Ö - - - - 

1669 27 - - I2 sin Ö - 
emaljhypoplas, 

tandsten - L,M slight 

1669 27 - - I2 sin Ö - tandsten - B slight 

1669 27 - - I2 sin Ö - tandsten - M slight 

1669 27 - - I2 sin Ö - tandsten - B slight 

1669 27 - - I2 dex Ö - tandsten - B slight 

1669 27 - - I2 dex Ö - - - - 

1669 27 - - I2 dex Ö - karies - D,cervival ridge 

1669 27 - - M1 sin U 
17–
25 tandsten - B, M, L, D slight 

1669 27 - - M1 sin U 
25–
35 tandsten - D slight 

1669 27 - - M1 sin U 
25–
35 tandsten, karies - D, M slight. Karies B 

1669 27 - - M1 sin U 
25–
35 tandsten - B, L slight 

1669 27 - - M1 dex U 
25–
35 tandsten - D slight 

1669 27 - - M1 dex U 
25–
35 tandsten - B, M, L medium 

1669 27 - - M1 dex U 
17–
25 - - - 

1669 27 - - M2 sin U 
17–
25 - - - 
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1669 27 - - M2 sin U 
17–
25 tandsten - B, D, M slight 

1669 27 - - M2 sin U 
17–
25 tandsten - D slight 

1669 27 - - M2 sin U 
33–
45 tandsten - B slight 

1669 27 - - M2 dex U 
17–
25 tandsten - B, D slight 

1669 27 - - M2 dex U 
33–
45 tandsten - B, L slight 

1669 27 - - M2 dex U 
17–
25 - - - 

1669 27 - - M2 dex U 
17–
25 - - - 

1669 27 - - M2 dex U 
25–
35 - - - 

1669 27 - - M3 sin U 
17–
25 - - - 

1669 27 - - M3 sin U 
25–
35 tandsten - L, B, M slight 

1669 27 - - M3 dex U 
25–
35 tandsten, karies - D slight, adv karies L 

1669 27 - - M3 dex U 
25–
35 tandsten, karies - 

L, D, B, M slight. Karies 
L 

1669 27 - - M3 dex U 
33–
45 tandsten - B, L slight 

1669 27 - - M3 dex U 
25–
35 tandsten - B, L, D medium 

1669 27 - - P1 sin U - - - - 

1669 27 - - P1 sin U - karies - M adv karies 

1669 27 - - P1 sin U - emaljhypoplas - - 

1669 27 - - P1 sin U - tandsten - M, D slight 

1669 27 - - P1 sin U - 
tandsten, 

emaljhypoplas - L, M slight 

1669 27 - - P1 sin U - tandsten - L slight 

1669 27 - - P1 dex U - - - - 

1669 27 - - P1 dex U - - - - 

1669 27 - - P1 dex U - tandsten - M, B slight 

1669 27 - - P1 dex U - tandsten - B, M, L slight 

1669 27 - - P1  dex U - tandsten - L slight 

1669 27 - - P1 dex U - tandsten - L slight 

1669 27 - - P1 dex U - tandsten - L slight 

1669 27 - - P1 dex U - tandsten - B, L medium 

1669 27 - - P2 sin U - tandsten, karies - M slight, karies O 

1669 27 - - P2 sin U - tandsten - D, M slight 

1669 27 - - P2 sin U - tandsten - M slight 

1669 27 - - P2 sin U - tandsten - B slight 

1669 27 - - P2 sin U - tandsten - B slight 

1669 27 - - P2 sin U - tandsten - M, L slight 

1669 27 - - P2 sin U - tandsten - M, B , D slight 

1669 27 - - P2 sin U - - - - 

1669 27 - - P2 sin U - - - - 

1669 27 - - P2 sin U - - - - 

1669 27 - - P2 sin U - - - - 

1669 27 - - P2 dex U - tandsten - B slight 

1669 27 - - P2 dex U - tandsten - B slight 
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1669 27 - - P2 dex U - tandsten - B, M slight 

1669 27 - - P2 dex U - tandsten - B, M slight 

1669 27 - - P2 dex U - - - - 

1669 27 - - P2 dex U - - - - 

1669 27 - - P2 dex U - - - - 

1669 27 - - P2 dex U - - - - 

1669 27 - - C sin U - tandsten - B slight 

1669 27 - - C sin U - tandsten - M slight 

1669 27 - - C sin U - tandsten - B, L slight 

1669 27 - - C sin U - - - - 

1669 27 - - C dex U - tandsten, karies - D,B, L slight. Karies B 

1669 27 - - C dex U - tandsten - D, L, M slight 

1669 27 - - C dex U - tandsten - D, B, L slight 

1669 27 - - C dex U - tandsten - D, M slight 

1669 27 - - C dex U - - - - 

1669 27 - - I1 sin U - tandsten - B, D slight 

1669 27 - - I1 sin U - tandsten - B, M, L, D slight 

1669 27 - - I1 sin U - tandsten - B slight 

1669 27 - - I1 sin U - - - - 

1669 27 - - I1 dex U - tandsten - B, L slight 

1669 27 - - I1 dex U - tandsten - B slight 

1669 27 - - I1 dex U - tandsten - B, D slight 

1669 27 - - I1 dex U - - - - 

1669 27 - - I2 sin U - tandsten - B slight 

1669 27 - - I2 sin U - tandsten - B, L medium 

1669 27 - - I2 sin U - - - - 

1669 27 - - I2 sin U - - - - 

1669 27 - - I2 dex U - tandsten - B, D, L slight 

1669 27 - - I2 dex U - tandsten - B, L slight 

1669 27 - - I2 dex U - tandsten - M slight 

1672 27 - 3:2 M1 sin Ö 
17–
25 mekanisk skada M cervival ridge - 

1672 27 - 3:2 M1 sin Ö 
17–
25 - - - 

1672 27 - 3:2 M1 sin Ö 
25–
35 tandsten - D, M slight 

1672 27 - 3:2 M1 sin Ö 45+ tandsten - D, L slight 

1672 27 - 3:2 M1 dex Ö 
17–
25 tandsten - D slight 

1672 27 - 3:2 M1 dex Ö 
17–
25 tandsten - D, L slight 

1672 27 - 3:2 M1 dex Ö 
25–
35 tandsten - B slight 

1672 27 - 3:2 M2 sin Ö 
25–
35 

tandsten, 
emaljhypoplas - D, L slight 

1672 27 - 3:2 M2 sin Ö 
17–
25 tandsten - M, L slight 

1672 27 - 3:2 M2 sin Ö 45+ - - - 

1672 27 - 3:2 M2 dex Ö 
33–
45 tandsten - D slight 

1672 27 - 3:2 M2 dex Ö 45+ 
tandsten, mekanisk 

skada 
mesialt, cervival 

ridge D, B slight 

1672 27 - 3:2 M3 sin Ö 
33–
45 tandsten - M, B, D slight 
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1672 27 - 3:2 M3 sin Ö 45+ tandsten - M, D slight 

1672 27 - 3:2 M3 dex Ö 45+ tandsten - B, M, L slight 

1672 27 - 3:2 M3 dex Ö 
33–
45 tandsten - B, D, M slight 

1672 27 - 3:2 P1 sin Ö - tandsten - B slight 

1672 27 - 3:2 P1 sin Ö - tandsten - B slight 

1672 27 - 3:2 P1 dex Ö - - - - 

1672 27 - 3:2 P1 dex Ö - tandsten - B, D slight 

1672 27 - 3:2 P2 sin Ö - - - - 

1672 27 - 3:2 P2 dex Ö - - - - 

1672 27 - 3:2 P2 dex Ö - tandsten - B slight 

1672 27 - 3:2 C sin Ö - tandsten - B, D slight 

1672 27 - 3:2 C sin Ö - 
tandsten, 

emaljhypoplas - B slight 

1672 27 - 3:2 C sin Ö - emaljhypoplas - - 

1672 27 - 3:2 C sin Ö - - - - 

1672 27 - 3:2 C dex Ö - tandsten, emal hyp - L, M slight 

1672 27 - 3:2 C dex Ö - tandsten - M, B, D slight 

1672 27 - 3:2 C dex Ö - - - - 

1672 27 - 3:2 I1 sin Ö - tandsten - B, L slight 

1672 27 - 3:2 I1 sin Ö - tandsten - B slight 

1672 27 - 3:2 I1 sin Ö - - - - 

1672 27 - 3:2 I1 dex Ö - tandsten - B, D slight 

1672 27 - 3:2 I1 dex Ö - - - - 

1672 27 - 3:2 I2 sin Ö - tandsten - B slight 

1672 27 - 3:2 I2 sin Ö - - - - 

1672 27 - 3:2 I2 sin Ö - mekaniskskada D, cervical ridge - 

1672 27 - 3:2 I2 dex Ö - tandsten - B slight 

1672 27 - 3:2 I2 dex Ö - tandsten - B, M, D slight 

1672 27 - 3:2 I2 dex Ö - tandsten - B,M, L slight 

1672 27 - 3:2 I2 dex Ö - emaljhypoplas - - 

1672 27 - 3:2 I2 dex Ö - karies - D karies, adv 

1672 27 - 3:2 M1 dex U 
17–
25 - - - 

1672 27 - 3:2 M1 dex U 
17–
25 - - - 

1672 27 - 3:2 M2 sin U 
33–
45 tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 M2 sin U 
25–
35 tandsten - L, M slight 

1672 27 - 3:2 M2 sin U 
33–
45 tandsten - B, M slight 

1672 27 - 3:2 M2 dex U 
25–
35 - - - 

1672 27 - 3:2 M3 sin U 45+ - - - 

1672 27 - 3:2 M3 sin U 
33–
45 tandsten - D slight 

1672 27 - 3:2 M3 sin U 
33–
45 tandsten - D, B slight 

1672 27 - 3:2 M3 sin U 
33–
45 tandsten - B, M slight 

1672 27 - 3:2 M3 dex U 
33–
45 tandsten, karies - 

B, D slight. Karies M, 
adv 

1672 27 - 3:2 M3 dex U 
33–
45 tandsten - B, D, L, M slight 
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1672 27 - 3:2 P1 sin U - tandsten - D, B, M slight 

1672 27 - 3:2 P1 dex U - - - - 

1672 27 - 3:2 P1 dex U - - - - 

1672 27 - 3:2 P1 dex U - tandsten - M, D slight 

1672 27 - 3:2 P1 dex U - tandsten - D slight 

1672 27 - 3:2 P1 dex U - tandsten - B, L, D slight 

1672 27 - 3:2 P1 dex U - tandsten - L slight 

1672 27 - 3:2 P2 sin U - - - - 

1672 27 - 3:2 P2 sin U - emaljhypoplas - - 

1672 27 - 3:2 P2 sin U - tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 P2 sin U - tandsten - B, M, L slight 

1672 27 - 3:2 P2 dex U - tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 P2 dex U - tandsten - M slight 

1672 27 - 3:2 P2 dex U - tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 C sin U - tandsten - D, M slight 

1672 27 - 3:2 C sin U - tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 C sin U - tandsten - B, L slight 

1672 27 - 3:2 C sin U - tandsten - B, M, L slight 

1672 27 - 3:2 C sin U - tandsten - B, M, D slight 

1672 27 - 3:2 C dex U - tandsten - B, M slight 

1672 27 - 3:2 C dex U - tandsten - B, M, L slight 

1672 27 - 3:2 C dex U - tandsten - B slight 

1672 27 - 3:2 C dex U - tandsten - M, D slight 

1672 27 - 3:2 I1 sin U - tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 I1 sin U - tandsten - B, M, L, D medium 

1672 27 - 3:2 I1 dex U - tandsten - L slight 

1672 27 - 3:2 I1 dex U - - - - 

1672 27 - 3:2 I1 dex U - emaljhypoplas - - 

1672 27 - 3:2 I1 dex U - emaljhypoplas - - 

1672 27 - 3:2 I2 sin U - tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 I2 sin U - tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 I2 sin U - tandsten - B, M, L slight 

1672 27 - 3:2 I2 sin U - tandsten - B, M, L, D medium 

1672 27 - 3:2 I2 sin U - tandsten - B, M, L, D medium 

1672 27 - 3:2 I2 sin U - emaljhypoplas - - 

1672 27 - 3:2 I2 sin U - - - - 

1672 27 - 3:2 I2 dex U - tandsten - B, M slight 

1672 27 - 3:2 I2 dex U - tandsten - B slight 

1672 27 - 3:2 I2 dex U - tandsten - B, M, L slight 

1672 27 - 3:2 I2 dex U - tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 I2 dex U - tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 I2 dex U - tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 I2 dex U - - - - 

2223 27 - 4 M1 sin Ö 
17–
25 - - - 

2223 27 - 4 M1 sin Ö 
25–
35 tandsten, karies - D slight. Karies B 
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2223 27 - 4 M1 dex Ö 
33–
45 tandsten - D slight 

2223 27 - 4 M1 dex Ö 
25–
35 - - - 

2223 27 - 4 C sin Ö - tandsten - M slight 

2223 27 - 4 C sin Ö - tandsten - B slight 

2223 27 - 4 I1 sin Ö - tandsten - M, L slight 

2223 27 - 4 I1 dex Ö - tandsten - B, M slight 

2223 27 - 4 I1 dex Ö - karies, mekanisk B, cervical ridge L Karies early 

2223 27 - 4 I2 sin Ö - tandsten - M slight 

2223 27 - 4 I2 sin Ö - emaljhypoplas - - 

2223 27 - 4 I2 dex Ö - emaljhypoplas - - 

2223 27 - 4 M2 sin U 
17–
25 

tandsten, 
emaljhypoplas, karies - 

D slight. Karies B 
coronalt 

2223 27 - 4 M2 sin U 
33–
45 tandsten, karies - 

M slight. Karies B 
cervical ridge. 

2223 27 - 4 M2 dex U 45+ tandsten, karies - 
B, D slight. Karies D, 

cervical ridge. 

2223 27 - 4 M2 dex U 
33–
45 - - - 

2223 27 - 4 M3 dex U 
33–
45 tandsten - D slight 

2223 27 - 4 M3 dex U 
33–
45 tandsten - B, M, L, D slight 

2223 27 - 4 P1 sin U - tandsten, karies - M slight. Karies O. 

2223 27 - 4 P1 sin U - tandsten - B, M, L, D slight 

2223 27 - 4 P2 sin U - - - - 

2223 27 - 4 P2 sin U - - - - 

2223 27 - 4 P2 dex U - - - - 

2223 27 - 4 P2 dex U - tandsten - D, M slight 

2223 27 - 4 C sin U - 
tandsten, 

emaljhypoplas - L slight 

2223 27 - 4 C dex U - tandsten - B, M, L, D slight 

2223 27 - 4 C dex U - emaljhypoplas - - 

2223 27 - 4 C dex U - - - - 

2223 27 - 4 I1 sin U - tandsten - B, M, L, D slight 

2223 27 - 4 I1 sin U - - - - 

2223 27 - 4 I1 sin U - karies - 
M, D Karies cervical 

ridge 

1351 27 3 2 M1 dex Ö <17 - - - 

1351 27 3 2 M1 dex Ö 
17–
25 - - - 

1351 27 3 2 C dex U - - - - 

1344 27 2 2 M1 sin Ö 
25–
35 tandsten - B, D slight 

1344 27 2 2 M2 sin Ö 
25–
35 tandsten - L slight 

1344 27 2 2 P1 dex Ö - tandsten - B, M slight 

1344 27 2 2 P2 dex U - emaljhypoplas - - 

1670 27 - 4 P1 dex Ö - emaljhypoplas - - 

1670 27 - 4 P2 sin Ö - tandsten - B, M slight 

1670 27 - 4 M2 sin U 
25–
35 

tandsten, 
emaljhypoplas - B, M, L slight 

1670 27 - 4 P2 sin U - emaljhypoplas - - 

1343 27 1 2 M1 sin Ö 
17–
25 - - - 
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1343 27 1 2 I2 dex U - tandsten - B, L slight 

2124 27 4 4 M1 sin Ö 
17–
25 emaljhypoplas - - 
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1669 27 - 3 1 M1 sin Ö - 25–35 - - - 

1669 27 - 3 1 M2 sin Ö - 25–35 - - - 

1669 27 - 3 1 M3 sin Ö - 25–35 periodontitis - - 

1669 27 - 3 1 P1 sin Ö - 25–35 - - - 

1669 27 - 3 1 P2 sin Ö - 25–35 Rot inflamation   - 

1669 27 - 3 1 C sin Ö - 25–35 - - - 

1669 27 - 3 1 M2 dex Ö - 25–35 - - - 

1669 27 - 3 1 M3 dex Ö - 25–35 karies, periodontitis   Karies B cervical ridge 

1669 27 - 3 1 P1 dex Ö - 25–35 - - - 

1669 27 - - 2 M1 sin U Man? 25–35 - - - 

1669 27 - - 2 M2 sin U Man? 25–35 tandsten   L slight 

1669 27 - - 2 M3 sin U Man? 25–35 - - - 

1669 27 - - 2 P1 sin U Man? 25–35 - - - 

1669 27 - - 2 M1 dex U Man? 25–35 - - - 

1669 27 - - 2 M2 dex U Man? 25–35 Karies, tandsten - karies B, tandsten slight L, M 

1669 27 - - 2 M3 dex U Man? 25–35 tandsten - L, M slight 

1669 27 - - 2 P1 dex U Man? 25–35 - - - 

1669 27 - - 2 P2 dex U Man? 25–35 - - - 

1669 27 - - 2 C dex U Man? 25–35 tandsten - L, B slight 

1669 27 - - 2 I2 dex U Man? 25–35 tandsten - L slight 

1669 27 - 3 3 M1 sin U Man? 17–25 - - - 

1669 27 - 3 3 M2 sin U Man? 17–25 karies - Karies B cronialt 

1669 27 - 3 3 P1 sin U Man? 17–25 - - - 

1669 27 - 3 3 P2 sin U Man? 17–25 - - - 

1669 27 - 3 3 M1 dex U Man? 17–25 - - - 

1669 27 - 3 3 M2 dex U Man? 17–25 karies - Karies B cronialt 

1669 27 - 3 3 P1 dex U Man? 17–25 - - - 

1669 27 - 3 3 P2 dex U Man? 17–25 - - - 
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1669 27 - - 4 M1 sin U Man? 25–35 tandsten - M, D slight 

1669 27 - - 4 M2 sin U Man? 25–35 karies, tandsten - 
Karies B cervical ridge. D, L, M 

slight 

1669 27 - - 4 P1 sin U Man? 25–35 tandsten - L, M, D slight 

1669 27 - - 4 P2 sin U Man? 25–35 tandsten - D, B, M slight 

1669 27 - - 4 C sin U Man? 25–35 tandsten - L, M, B slight 

1669 27 - - 4 I2 sin U Man? 25–35 tandsten - L, M, B slight 

1669 27 - - 4 M3 dex U Man? 25–35 tandsten - M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 5 M1 sin U ? 25–35 tandsten - B, L, M slight 

1672 27 - 3:2 5 M2 sin U ? 25–35 tandsten - D, M slight 

1672 27 - 3:2 5 M3 sin U ? 25–35 tandsten - D, L slight 

1672 27 - 3:2 5 P2 sin U ? 25–35 tandsten - D slight 

1672 27 - 3:2 5 M1 dex U ? 25–35 - - - 

1672 27 - 3:2 5 M2 dex U ? 25–35 
cirkulärt metallaktigt 

föremål B - 

1672 27 - 3:2 5 M3 dex U ? 25–35 kronisk inflamation - B, M inflammation 

1672 27 - 3:2 6 M1 sin U Man? 17–25 tandsten - D, M, L slight 

1672 27 - 3:2 6 M2 sin U Man? 17–25 tandsten, karies - M, L slight. karies B 

1672 27 - 3:2 6 M3 sin U Man? 17–25 tandsten, karies - D, L slight. karies B 

1672 27 - 3:2 6 P2 sin U Man? 17–25 tandsten - M slight 

1672 27 - 3:2 6 M1 dex U Man? 17–25 tandsten - D, M, B slight 

1672 27 - 3:2 6 M2 dex U Man? 17–25 tandsten - D, M slight 

1672 27 - 3:2 6 M3 dex U Man? 17–25 tandsten - L, D, B slight 

1672 27 - 3:2 6 P2 dex U Man? 17–25 tandsten - D, L slight 

1672 27 - 3:2 6 P1 dex U Man? 17–25 tandsten - D, L, M slight 

1672 27 - 3:2 6 C dex U Man? 17–25 Emaljhypoplasi, tandsten - B, M, L, D slight 

1672 27 - 3:2 6 I2 dex U Man? 17–25 tandsten - B, M, L, D slight 

1669 27 - 3 7 M1 sin Ö Man? 25–35 tandsten - B slight 

1669 27 - 3 7 M2 sin Ö Man? 25–35 tandsten - D, M, B slight 

1669 27 - 3 7 M3 sin Ö Man? 25–35 tandsten - M slight 

1669 27 - 3 7 P2 sin Ö Man? 25–35 tandsten - D, M slight 

1669 27 - 3 7 P1 sin Ö Man? 25–35 tandsten - D, B, M slight 

1669 27 - 3 7 C sin Ö Man? 25–35 tandsten - D, B, M slight 

1669 27 - 3 7 M1 dex Ö Man? 25–35 tandsten - D, M, B slight 

1669 27 - 3 7 M2 dex Ö Man? 25–35 mekaniskskada L - 

1669 27 - 3 7 M3 dex Ö Man? 25–35 - - - 

1669 27 - 3 7 P1 dex Ö Man? 25–35 tandsten - B slight 

1669 27 - 3 7 P2 dex Ö Man? 25–35 - - - 
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166
9 27 - - 1 M1 sin Ö 25–35 tandsten, karies Slitage 

B, D, M slight. Karies M cervical 
ridge 

166
9 27 - - 1 M2 sin Ö 25–35 tandsten - M, L slight 

166
9 27 - - 1 M3 sin Ö 25–35 tandsten - D, B, M slight 

166
9 27 - - 1 P1 sin Ö 25–35 tandsten, skada 

 B 
corona

lt B slight 

166
9 27 - - 1 P2 sin Ö 25–35 tandsten - D, B slight 

166
9 27 - - 2 M1 dex Ö 25–35 tandsten - D, M slight 

166
9 27 - - 2 M2 dex Ö 25–35 tandsten - D slight 

166
9 27 - - 2 P1 dex Ö 25–35 tandsten - B, D slight 

166
9 27 - - 2 P2 dex Ö 25–35 - - - 

166
9 27 - - 2 C dex Ö 25–35 tandsten - B slight 

166
9 27 - - 3 M1 dex Ö 17–25 

tandsten, 
emaljhypoplas - B slight 

166
9 27 - - 3 M2 dex Ö 17–25 - - - 

166
9 27 - - 3 P1 dex Ö 17–25 - - - 

166
9 27 - - 3 P2 dex Ö 17–25 - - - 

166
9 27 - - 3 C dex Ö 17–25 - - - 

166
9 27 - - 4 M1 sin Ö 33–45 karies - Karies M cervical ridge 

166
9 27 - - 4 M2 sin Ö 33–45 tandsten, karies - D slight. Karies B 

166
9 27 - - 4 M3 sin Ö 33–45 tandsten   L, D slight. 

166
9 27 - - 4 P1 sin Ö 33–45 tandsten   B slight. 

166
9 27 - - 5 M1 sin Ö 25–35 tandsten - M, L slight 

166
9 27 - - 5 M2 sin Ö 25–35 - - - 

166
9 27 - - 5 P2 sin Ö 25–35 - - - 

166
9 27 - - 6 M1 dex Ö 17–25 tandsten - M, L slight 

166
9 27 - - 6 M2 dex Ö 17–25 tandsten - B, L slight 

166
9 27 - - 7 M1 sin Ö 25–35 - - - 

166
9 27 - - 7 M2 sin Ö 25–35 tandsten - D slight 
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166
9 27 - - 8 M1 dex Ö 17–25 tandsten - B slight 

166
9 27 - - 8 P2 dex Ö 17–25 - - - 

166
9 27 - - 9 P2 dex Ö - 

tandsten, 
mekaniskskda M B, D slight 

166
9 27 - - 10 M2 dex Ö 17–25 tandsten - B, D, M slight. 

166
9 27 - - 11 P1 dex Ö - tandsten - M slight. 

166
9 27 - - 11 P2 dex Ö - - - - 

166
9 27 - - 11 C dex Ö - tandsten - D slight 

166
9 27 - - 12 M1 dex Ö 17–25 - - - 

166
9 27 - - 12 M2 dex Ö 17–25 - - - 

166
9 27 - - 13 I2 dex Ö - - - - 

166
9 27 - - 14 M2 dex U 33–45 tandsten - D slight. 

166
9 27 - - 15 M1 dex U 25–35 tandsten - B, M, L slight. 

166
9 27 - - 15 P2 dex U 25–35 tandsten - B, L slight 

166
9 27 - - 16 M2 dex U 25–35 

tandsten, 
peridontitis - M, D slight 

166
9 27 - - 17 M1 sin U 17–25 tandsten - M, L slight 

166
9 27 - - 17 M2 sin U 17–25 - - - 

166
9 27 - - 17 M3 sin U 17–25 - - Oerupterad 

166
9 27 - - 18 M1 sin U 17–25 - - - 

166
9 27 - - 19 M1 dex U 25–35 

tandsten, 
peridontitis - B, L slight 

166
9 27 - - 19 M2 dex U 25–35 

tandsten, 
peridontitis - B, D, L slight 

167
2 27 - 3:2 20 P2 sin Ö - tandsten - D slight 

167
2 27 - 3:2 21 M1 dex Ö 17–25 

tandsten, 
emaljhypoplas - M, B slight. 

167
2 27 - 3:2 21 M2 dex Ö 17–25 tandsten - D, M slight 

167
2 27 - 3:2 22 M1 sin Ö 17–25 tandsten - B slight 

167
2 27 - 3:2 22 M2 sin Ö 17–25 tandsten - D slight 

167
2 27 - 3:2 22 M3 sin Ö 17–25 tandsten - M, B slight. 

167
2 27 - 3:2 22 P1 sin Ö 17–25 tandsten - B slight 

167
2 27 - 3:2 22 P2 sin Ö 17–25 tandsten 

B 
cronoa

lt B slight 

167
2 27 - 3:2 23 M1 sin Ö 17–25 tandsten - D, L M slight 

167
2 27 - 3:2 23 P1 sin Ö 17–25 tandsten - D, M slight 

167
2 27 - 3:2 23 P2 sin Ö 17–25 tandsten - D, M slight 

167
2 27 - 3:2 24 P1 sin Ö 17–25 - - - 

167
2 27 - 3:2 24 M1 dex Ö 17–25 - - - 

167
2 27 - 3:2 24 M2 dex Ö 17–25 - - - 
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167
2 27 - 3:2 24 M3 dex Ö 17–25 - - - 

167
2 27 - 3:2 24 I2 dex Ö 17–25 - - - 

167
2 27 - 3:2 25 M1 dex U <17 tandsten - L, M slight 

167
2 27 - 3:2 25 M2 dex U <17 tandsten - L slight 

167
2 27 - 3:2 25 M3 dex U <17 - - oerupterad 

167
2 27 - 3:2 26 M1 sin U <17 tandsten - M, L slight 

167
2 27 - 3:2 26 M2 sin U <17 - - - 

167
2 27 - 3:2 27 M2 sin U 25–35 

tandsten, 
peridontitis L, D M, B slight. 

167
2 27 - 3:2 28 P2 dex U - tandsten - B, D slight 

167
2 27 - 3:2 29 M1 dex U 33–45 

tandsten, 
peridontitis L D, L slight 

167
2 27 - 3:2 30 M2 dex U 33–45 

tandsten, 
periodontitis - D, M slight 

222
3 27 5 4 31 M1 dex Ö 25–35 tandsten, karies - 

L, D slight. Karies D cervical 
ridge 

222
3 27 5 4 31 M2 dex Ö 25–35 tandsten, karies - 

B, M, L, D slight.Karies M 
cervical ridge 

134
3 27 1 2 32 P2 sin U - tandlossning - 

ante-mortem tandlossning M1, 
M2, M3 

134
4 27 2 2 33 M2 sin Ö 25–35 tandsten - D, B slight 

134
4 27 2 2 34 P2 dex Ö - tandsten - M slight. 

134
4 27 2 2 34 I2 dex Ö - tandsten - B, M, L, D slight. 

134
4 27 2 2 35 M1 dex Ö <17 - - - 

 
 
 
 

Bilaga 4 Tänder i käken hos individerna 

 
Individ 1 ID:1669 lager 3 
Käkparti: Maxilla  
Tänder: Sinister: M3, M2, M1, P2, P1, C. Dexter: M3, M2, P1 
Ålder: 25–35 
Karies: M3 dexter buccalt cervical ridge. 
Förändringar: P2 sinister har en rot inflammation buccalt, som har tillkommit efter någon 
kraft har tryck tanden kranialt och dödat den. Periodontitis buccalt M3 sinister, periodnontitis 
buccalt M3 dexter. 
 
Individ 2 ID: 1669 
Käkparti: Mandibula 
Tänder: Sinister: M3, M2, M1, P1 (roten). Dexter: M3, M2, M1, P2, P1, C, I2 
Ålder: 25–35 
Kön: Man? ”4” 
Förändringar: Periodontitis M3, M2, M1 dexter, Periodontitis loss M2 och M1 sinister. 
Karies: buccalt M2 dexter, 
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Tandsten: ”slight” M2 Sinister lingualt, M3 dexter och M2 dexter lingualt och mesialt, C 
sinister lingualt och buccalt, I2 dexter lingualt. 
 
Individ 3 ID 1669 Lager 3 
Käkparti: Mandibula 
Tänder: Sinister: M2, M1, P2, P1. Dexter: M2, M1, P2, P1 
Ålder: 17–25 
Kön: Man? ”4” 
Karies: buccalt M2 sinister cronoalt, buccalt M2 dexter cronoalt 
 
Individ 4 ID: 1669 
Käkparti: Mandibula 
Tänder: Sinister: M2, M1, P2, P1, C, I2. Dexter: M3 
Ålder: 25–35 
Kön: Man? ”4” 
Förändringar: Periodontitis buccalt M3 och M2 dexter, Periodontitis buccalt M3 och M2 
sinister. 
Karies: 2 hål buccalt M2 Sinister cervical ridge. 
Tandsten: ”slight” mesialt, lingualt, distalt M3 dexter, distalt, lingualt, mesialt M2 sinister, 
mesialt, distalt M1 sinister, distalt, buccalt, mesialt P2 sinister, lingualt, mesialt, distalt P1 
sinister, lingualt, mesialt, buccalt C och lingualt, mesialt, buccalt I2. 
 
Individ 5 ID: 1672 
Käkparti: Mandibula 
Tänder: Sinister: M3, M2, M1, P2. Dexter: M3, M2, M1 
Ålder: 25–35 
Kön: ? ”3” 
Tandsten: ”slight” distalt, lingualt M3 sinister, distalt, mesialt M2 sinister, buccalt, lingualt, 
mesialt M1 sinister, distalt P2 sinister.  
Övrigt: Horisontal position M3 dexter, finns även en kronisk inflammation lingualt och 
mesialt vid M3 dexter. Denna inflammation kan vara dödlig om den kommer i kontakt med 
nerven som löper under tandraden. Denna inflammation dödade inte individen och det går 
inte heller säga att den skulle ha gjort det om inte individen dött av något annat. Cirkulärt 
metallföremål buccalt M2 sinister, ante-mortem tandlossning P2 läkt. 
 
Individ 6 ID: 1672 Lager 3,2 Kartong 3 
Käkparti: Mandibula 
Tänder: Sinister. M3, M2, M1, P2. Dexter: M3, M2, M1, P2, P1, C, I2 
Ålder: 17–25 
Kön: Man? ”4” 
Förändringar: Peridontitis horisontalt buccalt M1, M2, I2 dexter, peridontitis vertikalt buccalt 
M1, M2 sinister. 
Tandsten: ”slight” lingual, distalt, buccalt M3 dexter, distalt, mesialt M2 dexter, distalt, 
mesialt, buccalt M1 dexter, distalt, lingualt P2 dexter, distalt, lingualt, mesialt P1 dexter, 
lingualt, buccalt, distalt, mesialt C dexter, distalt, mesialt, lingualt, buccalt I2 dexter, distalt, 
lingualt M3 sinister, mesialt, lingualt M2 sinister, distalt, mesialt, lingualt M1sinister, mesialt 
P2 sinister. 
Karies: buccalt M3 sinister cronoalt, buccalt M2 sinister cronoalt. 
Övrigt: Emaljhypoplasier I2 dexter. 
 
Individ 7 ID 1669 Lager 3 
Käkparti: Maxilla 
Tänder: Sinister: M3, M2, M1, P2, P1. Dexter: M3, M2, M1, P2, P1, C 
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Ålder: 25–35 
Kön: Supra-orbital Margin ”4”, Supra-Orbital Ridge/glabella ”4” Man?  
Tandsten: ”slight” distalt, mesialt, buccalt M1 dexter, buccalt P1 dexter, mesialt M3 sinister, 
distalt, mesialt, buccalt M2 sinister, buccalt M1 sinister, distalt, mesialt P2 sinister, distalt, 
buccalt, mesialt P1 sinister, distalt, buccalt, mesialt C sinister. 
Övrigt: M2 dexter har någon form av mekaniskskada lingualt cronoalt. 
 
Bilaga: 5 Tänder i käkar 
 
ID: 1669 
 
Maxilla 
 
Fragment 1 
M1, M2, M3, P1 och P2 sinister 
Tandsten: 5 tänder har ”slight” tandsten. M1 buccalt, distalt och mesialt, M2 mesialt och 
lingualt, M3 distalt, buccalt och mesialt, P1 buccalt, P2 distalt och buccalt. 
Karies: M1 mesialt cervival ridge. 
Ålder: 25–35 
Övrigt. Peridontitis horisontalt, extrem förslitning occlusalt på M1 i jämförelse med M2 och 
M3. Ante-mortem traumas-exfoliation på P1 buccalt coronalt. 
 
Fragment 2 
M1, M2, P1, P2, C dexter 
Tandsten: 4 tänder har ”slight” tandsten. M1 distalt och mesialt, M2 distalt, P1 buccalt och 
distalt, C buccalt. 
Ålder: 25–35 
Övrigt: Använt munnen på ett sådant sätt att tandrötterna har nött bort det tunna skelettet man 
har utåt. 
 
Fragment 3 
M1, M2, P1, P2, C dexter 
Tandsten: 1 har ”slight” tandsten. M1 buccalt. 
Ålder: 17–25 
Övrigt: Emaljhypoplasier M1. 
 
Fragment 4 
M1, M2, M3, P1 sinister 
Tandsten: 3 har ”slight” tandsten. M2 distalt, M3 lingualt och distalt, P1 buccalt. 
Ålder: 33–45 
Karies: 2 tänder har Karies, M1 mesialt cervival rigde. M2 buccalt. 
 
Fragment 5 
M1, M2 och P2 sinister 
Tandsten: 1 har ”slight” tandsten. M1 lingualt och mesialt. 
Ålder: 25–35 
 
Fragment 6 
M1 och M2 dexter 
Tandsten: 2 har ”slight” tandsten. M1 mesial och lingualt, M2 buccalt och lingualt. 
Ålder: 17–25 
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Fragment 7 
M1 och M2 sinister 
Tandsten: 1 har ”slight” tandsten. M2 distalt. 
Ålder: 25–35 
 
Fragment 8 
M1 och P2 dexter 
Tandsten:1 har ”slight” tandsten. M1 buccalt. 
Ålder: 17–25 
 
Fragment 9 
P2 dexter 
Tandsten: ”slight” P2 buccalt och distalt. 
Övrigt: mekaniskada mesialt cervival ridge. 
 
Fragment 10 
M2 dexter 
Tandsten: ”slight” buccalt, distalt och mesialt. 
Ålder: 17–25 
 
Fragment 11 
P1, P2 och C dexter 
Tandsten: 2 har ”slight” tandsten. P1 mesialt, C distalt 
 
Fragment 12 
M1 och M2 dexter 
Ålder: 17–25 
 
Fragment 13 
I2 dexter 
 
Mandibula 
 
Fragment 14 
M2 dexter 
Tandsten: ”slight” distalt. 
Ålder: 33–45 
 
Fragment 15 
M1 och P2 dexter 
Tandsten: 2 har ”slight” tandsten. M1 buccalt, mesialt och lingualt, P2 buccalt och lingualt. 
Ålder: 25–35 
 
Fragment 16 
M2 dexter 
Tandsten: ”slight” mesialt och distalt. 
Ålder: 25–35 
Övrigt: periodontitis horisontalt. 
 
Fragment 17 
M1, M2 och M3 (oerupterad) sinister 
Tandsten: 1 har ”slight” tandsten. M1 mesialt och lingualt. 
Ålder: 17–25 
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Övrigt: Emaljhypoplasier på M1. 
 
Fragment 18 
M1 sinister 
Ålder: 17–25 
 
Fragment 19 
M1, M2 dexter 
Tandsten: 2 har tandsten ”slight” M1 buccalt och lingualt. M2 buccalt, distalt och lingualt. 
Ålder: 25–35 
Övrigt: Peridontitis, P1 rotkanal är fylld med lera. 
  
ID: 1672 Lager 3:2, kartong 3 
 
Maxilla 
 
Fragment 20 
P2 sinister 
Tandsten: Tanden har ”slight” tandsten placerat distalt på tanden. 
 
Fragment 21 
M1 och M2 dexter  
Tandsten: 2 tänder har tandsten ”slight”. M1 har det placerat mesialt och buccalt. M2 har det 
distalt och mesialt. 
Ålder: 17–25 
Övrigt: Emaljhypoplasier på M1. 
 
Fragment 22 
M1, M2, M3, P1 och P2 sinister 
Tandsten: Samtliga (5) tänder har tandsten ”slight”. M1 buccalt, M2 distalt, M3 mesialt och 
buccalt, P1 buccalt, P2 buccalt. 
Övrigt. P2 har ante-mortem trauma-exfoliation buccalt cronoalt.  
Ålder: 17–25 
 
Fragment 23 
M1, P1 och P2 sinister 
Tandsten: samtliga (3) tänder har tandsten ”slight” M1 distalt, lingualt och mesialt, P1 distalt 
och mesialt, P2 distalt och mesialt. 
Ålder: 17–25 
 
Fragment 24 
P1 sinister och M3, M2, M1, I2 dexter 
Ålder: 17–25 
 
 
Mandibula 
 
Fragment 25 
M1, M2 och M3 (oerupterad) dexter 
Tandsten: 2 tänder har tandsten ”slight” M1 lingualt och mesialt, M2 har det lingualt. 
Ålder: <17. 
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Fragment 26 
M1 och M2 sinister 
Tandsten: M1 har ”slight” tandsten mesialt och lingualt. 
Ålder: <17 
 
Fragment 27 
M2 sinister 
Tandsten: ”slight” mesialt och buccalt. 
Övrigt: Periodontitis horisontalt. Ante-mortem trauma-exfoliation lingualt och distalt. 
Ålder: 25–35. 
 
Fragment 28 
P2 dexter 
Tandsten: ”slight” buccalt och distalt. 
 
Fragment 29 
M1 dexter 
Tandsten: ”slight” distalt och lingualt. 
Övrigt: peridontitis horisontalt. Ante-mortem trauma-exfoliation lingualt. 
Ålder: 33–45 
 
Fragment 30 
M2 dexter 
Tandsten: ”slight” distalt och mesialt. 
Övrigt: Periodontitis horisontalt. 
Ålder: 33–45 
 
ID: 2223 Lager 4 Kartong 5 
 
Maxilla 
 
Fragment 31 
M1 och M2 dexter 
Ålder: 25–35 
Tandsten: ”slight” distalt, lingualt, mesialt, buccalt M2, lingualt, distalt M1. 
Karies: mesialt M2 dexter cervical ridge, distalt M1 dexter cervical ridge. 
 
ID: 1343 Ruta 1 lager 2 
 
Mandibula 
 
Fragment 32 
P2 sinister 
Förändringar: P2 sinister sliten in till dentinet. Ante-mortem tandlossning M3, M2, M1 
Sinister. 
  
ID: 1344 Lager 2, Ruta 2 
 
Maxilla 
 
Fragment 33 
M2 sinister 
Tandsten. ”slight” distalt och buccalt 
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Ålder: 25–35 
 
Fragment 34 
P2 och I2 dexter  
Tandsten: båda har tandsten ”slight” P2 har det mesialt. I2 buccalt, mesialt, lingualt och 
distalt. 
 
Mandibula 
 
Fragment 35 
M1 dexter och en mjölktand 
Ålder: <17 
Övrigt: Inga förändringar. 
 
Bilaga: 6 Lösa tänder 
 
ID: 1669 
 
Maxilla 
 
M1 sinister (6) 
Tandsten: 2 har ”slight” tandsten. Som sitter mesialt och buccalt på 1 samt distalt, buccalt och 
lingualt på den andra, den senare nämnda tanden uppvisar även någon form av 
mekaniskskada mesialt cervival ridge. 
Ålder: 3 av tänder faller i kategorin 17–25, 2 i 25–35 och en i 33–45. 
 
M1 dexter (1) 
Tandsten: ”slight” distalt. 
Ålder: 17–25 
 
M2 sinister (1) mekansikt slitage hela vägen ner till pulpan occlusalt. 
Tandsten: ”medium” buccalt och lingualt. 
Ålder: 45+ 
Övrigt: Mekaniskt slitage hela vägen ner till pulpan occlusalt. 
 
M2 dexter (3) 
Tandsten: 2 har ”slight” tandsten, buccalt och den andra distalt. 
Karies: Finns på samma tand som har tandsten buccalt och sitter occlusalt. 
Ålder: Tänderna tillhör 3 olika åldersgrupper: 17–25, 33–45 och 45+. 
Övrigt: Tanden med karies är även kraftigt nedsliten ner till pulpan occlusalt, samt mesialt 
finns en rektangulär öppning vid cervival ridge. 
 
M3 sinister (2) 
Tandsten: 1 har tandsten ”slight” sitter lingualt, mesialt och buccalt.  
Karies: Samma tand har även karies mesialt vid cervival ridge. 
Ålder: Den med karies tillhör gruppen 33–45 och den andra 25–35. 
 
M3 dexter (3) 
Tandsten: 3 har ”slight” som sitter enligt följande lingualt, distalt och buccalt. Lingualt och 
distalt, den sista har det mesialt och lingualt. 
Karies: Tanden med tandsten lingualt, distalt och buccalt har karies occlusalt. 
Ålder: 2 tillhör 25–35 och 1 33–45. 
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P1 sinister (4) 
Tandsten: 3 har tandsten ”slight” som sitter distalt och buccalt, buccalt och mesialt och 
slutligen distalt och mesialt. 
Övrigt: 1 tand med kraftig nedslipning nästan hela vägen ner till pulpan occlusalt.  
 
P2 sinister (1) 
Tandsten: ”slight” buccalt. 
 
P2 dexter (3) 
Tandsten: 2 med ”slight” båda har det mesialt och buccalt. 
Övrigt: 2 har emalj hypoplasier. 
 
C sinister (2) 
Tandsten: 2 med ”slight” tandsten distalt på bägge tänderna.  
 
C dexter (4) 
Tandsten: 3 med “slight” tandsten och det sitter: buccalt. Buccalt och distalt. Eller mesialt, 
buccalt och distalt på de 3 tänderna.  
 
I1 sinister (6) 
Tandsten: 3 med ”slight” tandsten buccalt, mesialt. Buccalt och lingualt eller distalt, buccalt 
och mesialt. 
Övrigt: 2 tänder med emalj hyplopasier inte någon av ovannämnda. 
 
I1 dexter (4) 
Övrigt: 1 med konstig yta buccalt. 2st emaljhypoplasier 
 
I2 sinister (5) 
Tandsten: 4 med ”slight” tandsten som sitter buccalt. Mesialt. Lingualt och mesialt. Buccalt.  
Övrigt: 1 med emaljhypoplasier, har även tandsten lingualt och mesialt. 
 
I2 dexter (3) 
Tandsten: 1 har ”slight” buccalt. 
Karies: finns på 1 tand distalt cervival ridge.  
 
Mandibula 
 
M1 sinister (4) 
Tandsten: samtliga har tandsten ”slight” på följande positioner distalt, buccalt, mesialt och 
lingualt. Distalt. Distalt och mesialt. Buccalt och lingualt. 
Karies: 1 tand lingualt cervival ridge, har även tandsten distalt och mesialt. 
Ålder: 1 tillhör kategorin 17–25 och 3 tillhör 25–35. 
 
M1 dexter (3) 
Tandsten: 1 har ”medium” buccalt, mesialt och lingualt. 1 med tandsten ”slight” distalt. 
Ålder: En 17–25 och två 25–35.  
 
M2 sinister (4) 
Tandsten: 3 med tandsten ”slight” buccalt. Buccalt, distalt och mesialt. Distalt. 
Ålder: Tre 17–25 och en 33–45. 
 
M2 dexter (5) 
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Tandsten: 2 med tandsten ”slight” buccalt och lingualt samt en där det sitter buccalt och 
distalt. 
Ålder: Tre 17–25, en 25–35 och en 33–45. 
 
M3 sinister (2) 
Tandsten: En med tandsten ”slight” lingualt, buccalt och mesialt. 
Ålder: En 17–25 och en 25–35. 
 
M3 dexter (4) 
Tandsten: 3 med tandsten ”slight” som sitter antingen distalt eller lingualt, mesialt, distalt och 
buccalt eller buccalt och lingualt. 1 med tandsten ”medium” buccalt, lingualt och distalt. 
Karies: Två med karies antingen buccalt cervival ridge eller lingualt hela vägen in till pulpan, 
svårt att se vart den börjat advanced form. 
Ålder: Tre 25–35 och en 33–45. 
 
P1 sinister (6) 
Tandsten: 3 med tandsten ”slight” som sitter mesialt och distalt. Mesialt och lingualt eller 
lingualt. 
Karies: 1 har karies mesialt avancerad form hela vägen in i pulpan. 
Övrigt: 3st har emaljhypoplasier. 
 
P1 dexter (8) 
Tandsten: 5 med tandsten ”slight” på följande platser: mesialt och buccalt. Buccalt, mesialt 
och lingualt. Lingualt. Lingualt. Lingualt. 1 med tandsten ”medium” lingualt och bacalt. 
 
P2 sinister (11) 
Tandsten: 7 har tandsten ”slight” på följande platser: distalt och mesialt. Mesialt. Buccalt. 
Buccalt. Mesialt och lingualt. Mesialt, buccalt och distalt. Sista har det mesialt. 
Karies: 1 har karies occlusalt, denna tand har även tandsten slight mesialt. 
 
P2 dexter (8) 
Tandsten: 4 tänder med tandsten ”slight” på följande platser: buccalt. Buccalt. Buccalt och 
mesialt. Samt buccalt och mesialt.  
 
C sinister (4) 
Tandsten: 3 har tandsten ”slight” på följande platser: mesialt. Buccalt och lingualt. Buccalt.  
 
C dexter (5) 
Tandsten: 4 har tandsten ”slight” på följande platser: buccalt, distalt och lingualt. Distalt, 
lingualt och mesialt. Distalt, buccalt och lingualt. Distalt och mesialt. 
Karies: 1 tand har även påbörjad karies buccalt och dennes tandsten är distalt, buccalt och 
lingualt.  
 
I1 sinister (4) 
Tandsten: 3 har tandsten ”slight” på följande platser: buccalt och distalt. Buccalt, mesialt, 
lingualt och distalt. Buccalt.  
 
I1 dexter (4) 
Tandsten: 3 har tandsten ”slight”: buccalt och lingualt. Buccalt. Buccalt och distalt. 
 
I2 sinister (4) 
Tandsten: 1 av dessa har tandsten ”slight” buccalt och en annan har tandsten ”medium” 
buccalt och lingualt. 
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I2 dexter (3) 
Tandsten: Tre har tandsten ”slight” buccalt, distalt och lingualt. Buccalt och lingualt. Mesialt. 
 
ID: 1672 
 
Maxilla 
 
M1 sinister (4) 
Tandsten: 2 har tandsten ”slight” den ena har det distalt och mesialt. Den andra distalt och 
lingualt. 
Ålder: två är 17–25, en är 25–35 och den sista är 45+. 
Övrigt: Tanden med tandsten distalt och lingualt har även en kraftig förslitning ner till pulpan 
diagonalt från den buccala till den lingoala sidan. Mekaniskskada mesialt cervical ridge. 
 
M1 dexter (3) 
Tandsten: Tre har tandsten ”slight” antingen distalt. Lingualt och distalt. Buccalt.  
Ålder: Två 17–25 och en 25–35. 
 
M2 sinister (3) 
Tandsten: två har tandsten ”slight” mesialt och lingualt, den andra har det distalt och lingualt. 
Ålder: En är 17–25, en annan 25–35 och den sista 45+. 
Övrigt: tanden som är 25–35 år har också emaljhypoplasier. 
 
M2 dexter (2) 
Tandsten: båda har tandsten ”slight” distalt eller distalt och buccalt. 
Ålder: 33–45 och 45+. 
Övrigt: Den sist nämnda tanden har även ett foramen cervical ridge mesialt och har en kraftig 
nedslitning diagonalt med högsta punkten buccalt till lägsta lingualt. 
 
M3 sinister (2) 
Tandsten: Två har tandsten ”slight” på följande positioner mesialt, buccalt och distalt. 
Mesialt, distalt. 
Ålder: 1 33–45 och en 45+. 
 
M3 dexter (2) 
Tandsten: båda har tandsten ”slight” distalt, buccalt och mesialt. Buccalt, mesialt och 
lingualt. 
Ålder: En 45+ och den andra är 33–45. 
 
P1 sinister (2) 
Tandsten: båda har tandstenen ”slight” buccalt. 
 
P1 dexter (2) 
Tandsten: 1 har tandsten ”slight” buccalt och distalt. 
 
P2 sinister (1) 
Övrigt: inga förändringar. 
 
P2 dexter (2) 
Tandsten: 1 har tandsten ”slight” buccalt.  
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C sinister (4) 
Tandsten: 2 har tandsten ”slight” buccalt och den andra har buccalt och distalt. 
Övrigt: 2 har emaljhypoplasier, den med tandsten buccalt är en av dessa. 
 
C dexter (3) 
Tandsten: 2 har tandsten ”slight” som sitter lingualt och mesialt eller mesialt, buccalt och 
distalt. 
Övrigt: Den förstnämnda tanden med tandsten har även emaljhypoplasier. 
 
I1 sinister (3) 
Tandsten: 2 har tandsten ”slight” buccalt eller buccalt och lingualt. 
 
I1 dexter (2) 
Tandsten: 1 har tandsten ”slight” buccalt och distal. 
 
I2 sinister (3) 
Tandsten: 1 har tandsten ”slight” buccalt. 
Övrigt: 1 annan tand har ett mekaniskt foramen cervical ridge distalt. 
 
I2 dexter (5) 
Tandsten: 3 stycken har tandsten ”slight” buccalt. Buccalt, mesialt och distalt. Buccalt, distalt 
och lingualt. 
Karies: 1 annan tand har karies advanced distalt. 
Övrigt: Ytterligare en enskild tand har emaljhypoplasier.  
 
Mandibula 
 
M1 dexter (2) 
Ålder: båda tillhör 17–25. 
Övrigt: inga förändringar. 
 
M2 sinister (3) 
Tandsten: samtliga har tandsten ”slight” lingualt och mesialt. lingualt, buccalt, distalt och 
mesialt. Buccalt och mesialt. 
Ålder: en 25–35 och två 33–45. 
 
M2 dexter (1) 
Ålder: 25–35 
Övrigt: inga förändringar. 
 
M3 sinister (4) 
Tandsten: 3 har tandsten ”slight” distalt. Distalt och buccalt. Buccalt och mesialt. 
Ålder: en 45+ och 3 stycken 33–45. 
 
M3 dexter (2) 
Tandsten: båda har tandsten ”slight” buccalt, distalt, lingualt och mesialt. Den andra tanden 
har det buccalt och distalt. 
Karies: sistnämnda tanden har också karies mesialt. 
Ålder: två 33–45. 
 
P1 sinister (1) 
Tandsten: ”slight” distalt, buccalt och mesialt.  
 



58 

 

P1 dexter (6) 
Tandsten: 4 har tandsten ”slight” mesialt och distalt. Distalt. Buccalt, lingualt och distalt. 
Lingoalt.  
 
P2 sinister (4) 
Tandsten: 2 med tandsten ”slight” buccalt, mesialt,lingualt och distalt. Den andra har buccalt, 
mesialt och lingualt. 
Övrigt: 1 annan tand har emaljhypoplasier. 
 
P2 dexter (3) 
Tandsten: samtliga har tandsten ”slight” buccalt, mesialt, lingualt och distalt. Mesialt. Sista 
har det på buccalt, mesialt, lingualt och distalt. 
 
C sinister (5) 
Tandsten: alla har tandsten ”slight” på följande positioner distalt och mesialt. Buccalt, 
mesialt, lingualt och distalt. Buccalt och lingualt. Buccalt, mesilat och lingualt. Buccalt 
mesialt och distalt. 
 
C dexter (4) 
Tandsten: samtliga har tandsten ”slight” buccalt och mesialt. Buccalt, mesialt och lingualt. 
Buccalt. Mesialt och distalt.  
 
I1 sinister (2) 
Tandsten: 1 har tandsten ”slight” buccalt, mesialt, lingualt och distalt. Den andra har tandsten 
”medium” buccalt, mesialt, lingualt och distalt.  
 
I1 dexter (4) 
Tandsten: 1 har tandsten ”slight” lingualt. 
Övrigt: 2 andra har emaljhypoplasier. 
 
I2 sinister (7) 
Tandsten: 3 har tandsten ”slight” buccalt, mesialt, lingualt och distalt. Buccalt, mesialt, 
lingualt och distalt. Sista har det buccalt, mesialt och lingualt. 2 tänder har tandsten 
”medium” på buccalt, mesialt, lingualt och distalt. 
Övrigt: 1 annan har emaljhypoplasier.  
 
I2 dexter (7) 
Tandsten: 6 av 7 tänder har tandsten ”slight” buccalt och mesialt. Buccalt. Buccalt, mesialt 
och lingualt. Buccalt, mesialt, lingualt och distalt. Buccalt, mesialt, lingualt och distalt. 
Buccalt, mesialt, lingualt och distalt.     
 
ID: 2223 
 
Maxilla 
 
M1 sinister (2) 
Tandsten: 1 ”slight” distalt. 
Karies: Buccalt samma tand med tandsten distalt. 
Ålder: 17–25 och 25–35. 
 
M1 dexter (2) 
Tandsten: 1 har ”slight” distalt. 
Ålder: 25–35 och 33–45. 
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C sinister (2) 
Tandsten: 2 har tandsten ”slight” mesialt och på den andra tanden buccalt. 
 
I1 sinister (1) 
Tandsten: 1 har ”slight” tandsten mesialt och lingualt. 
 
I1 dexter (2) 
Tandsten: 1 har tandsten ”slight” buccalt och mesialt. 
Karies: Har vad som ser ut som början eller tillbaka dragning av karies lingualt, inte samma 
tand som ovan. Den har även vad som ser ut som någon form av mekaniskt skada buccalt. 
 
I2 sinister (2) 
Tandsten: 1 med ”slight” mesialt. 
Emaljhypoplasier. 1st inte samma tand som ovan. 
 
I2 dexter (1) 
Övrigt: Emaljhypoplasier.  
 
Mandibula 
 
M2 sinister (2) 
Tandsten: 2 ”slight” distalt och mesialt. 
Karies: 2 har karies buccalt coronalt. Distalt cervical ridge. 
Ålder: en 17–25 samt en 33–45. 
Övrigt: en tand med emaljhypoplasier, samma tand med karies coronalt buccalt. 
 
M2 dexter (2) 
Tandsten: 1 har ”slight” buccalt och distalt. 
Karies: samma tand som har tandsten, har karies distalt cervical ridge. 
Ålder: 45+ och 33–45. 
 
M3 dexter (2) 
Tandsten: 2 har tandsten ”slight” 1 distalt, en den andra buccalt, mesialt, lingualt och distalt. 
Ålder: 2 är 33–45. 
 
P1 sinister (2) 
Tandsten: 2 har ”slight” tandsten mesialt och den andra buccalt, distalt, lingualt och mesialt. 
Karies: 1 Occlusalt (tanden med tandsten endast mesialt). 
 
P2 sinister (2) 
Övrigt: Inga förändringar. 
 
P2 dexter (2) 
Tandsten: 1 har ”slight” tandsten distalt och mesialt. 
 
C sinister (1) 
Tandsten: 1 med ”slight” tandsten lingualt. 
Övrigt: Emaljhypoplasier 
 
C dexter (3) 
Tandsten: 1 har tandsten ”slight” buccalt, distalt, lingualt och mesialt. 
Övrigt: En har emaljhypoplasier inte samma tand som ovan. 
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I1 sinister (3) 
Tandsten: 1st ”slight” buccalt, distalt, lingualt och mesialt. 
Karies: En tand har 2 karies angrepp både mesialt och distalt cervical ridge inte 
genomgående. 
 
ID: 1351 Ruta 3 L2 
 
Maxilla 
 
M1 dexter (2) 
Ålder: 1 är 17–25 och den andra är <17. 
Övrigt: Inga förändringar. 
 
Mandibula 
 
C dexter (1) 
Övrigt: Inga förändringar. 
 
ID: 1344 Ruta 2 Lager 2 
 
Maxilla 
 
M1 sinister (1) 
Tandsten: “slight” buccalt och distalt. 
Ålder: 25–35 
 
M2 sinister (1) 
Tandsten: ”slight” lingualt. 
Ålder: 25–35 
 
P1 dexter (1) 
Tandsten: ”slight” buccalt och mesialt. 
 
Mandibula 
 
P2 dexter (1) 
Övrigt: Emaljhypoplasi. 
 
ID:1670 lager 4 
 
Maxilla 
 
 
P1 dexter (1) 
Övrigt: Emaljhypoplasier. 
 
P2 sinister (1) 
Tandsten: ”slight” buccalt och mesialt. 
 
Mandibula 
 
M2 sinister (1) 
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Tandsten: ”slight” buccalt, mesialt och lingualt. 
Ålder: 25–35 
Övrigt: emaljhypoplasier 
 
P2 sinister (1) 
Övrigt: Emaljhypoplasier  
 
ID: 1343 ruta 1 lager 2 
 
Maxilla 
 
M1 sinister (1) 
Ålder: 17–25 
 
Mandibula 
 
I2 dexter (1) 
Tandsten: ”slight” buccalt och lingualt. 
 
ID: 2124 ruta 4 lager 4 
 
Maxilla 
 
M1 sinister (1) 
Ålder: 17–25 
Övrigt: Emaljhypoplasi. 
 
 


