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An osteological study on human skeletal remains from Maassara in Egypt. The goal of the 

study was to get a good picture of the health of the individuals buried in the graves at 

Maassara. The study was combined of nine individuals. Two from the Early Dynastic period 

and six individuals from the Old Kingdom. All the adult individuals have some form of 

pathological change. Most pathological changes are in the spine. Most pathological changes 

were age-related. Some of the individuals were very poorly kept and the bones were very 

fragile. 
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1. Inledning  

Länge har fokus i egyptologi legat på faraonerna och de mumier som har hittats. I vissa fall är 

det skelettmaterial som hittas men dessa läggs åt sidan eller slängs bort för att skeletten inte 

bedöms som en källa för information. Under vissa perioder i Egypten påträffas bara 

skelettmaterial. Dessa undanstoppade skelettmaterial är en guldgruva av information om 

begravningsritualer och gravskick. Kunskapen från de tidiga dynastiernas traditioner och 

religion blir inte belyst om skelettmaterialet inte studeras. Skeletten vittnar om en strävan efter 

ett evigt liv, samtidigt som att de utgör ett dokument över det liv som levts.  

Jag valde att skriva om Egypten eftersom det forna Egypten med sin kultur och sina ritualer i 

all tid har farsinerat människor. Litteraturen och forskningen har dock fokuserat på mumier 

och livet efter döden och inte på det liv som levdes på platsen. Denna uppsats ska visa på 

vilken viktig information skeletten gömmer. Osteologin kan bidra med kunskaper som 

egyptologin och arkeologin inte kan eftersom att benen sitter inne på ovärderlig information 

om livet på platsen. När det kommer till skelett från människa kan benen svara på frågor som 

t.ex. sjukdomar, kost, könsindikationer, släktskap, begravningsritualer, kroppslängd och ålder 

samt hur individen har gravlagts. Om skelettmaterial från djur påträffas kan de belysa 

ekonomin på platsen, kost, slakt, tillagning och den vilda och tama faunan på platsen. Vidare 

kan kemiska analyser få fram ytterligare information som släktskap, diet, utseende, kön, 

genetiska sjukdomar, mutationer, som t.ex. laktosintolerans och ifall individen har växt upp på 

en plats och sedan flyttat. Detta är bara lite av den information som gömmer sig i 

skelettmaterialen och som skulle gå förlorad om materialen inte genomgår en osteologisk 

analys.  

1.1. Bakgrund/ Problemformulering 

Redan under antiken betraktades det gamla Egypten som ett rike utav under i form av kultur, 

arkitektur och mystik. De gamla grekerna var hänförda av egyptierna på grund av den stora 

visdomen som egyptierna tycktes besitta. De hänfördes även av kulturen samt den mäktiga 

och otroliga arkitekturen i form av pyramiderna och andra byggnadsverk. Grekerna tyckte 

även om de fantastiska legender som nådde deras öron från Egypten. Under en väldigt lång tid 

var Herodotos den enda källan till forntida Egypten historia. Herodotos återger berättelser och 

myter om Egypten som antagligen har tolkats om, inte helt uppfattats rätt eller där delar har 

tappats på vägen (Nilsson 1933 s.162-163). Gravar är den primära källan vi har till föremålen 

som kan visa oss en bild av hur det var att leva i forntida Egypten (George 1994 s.2-7). 

Tidig dynastisk tid  

Den tidig dynastiska tiden sträcker sig från 3000-2686 f.Kr. Den första och andra dynastin 

ingår i denna period (Bard 2003 s.57; Shaw 2003 s.4). Memphis var huvudstaden under den 
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tidiga dynastiska tiden (O´connor 1991 s.14). Narmer var den första kungen över både övre 

och nedre Egypten. Det var Narmer som förde de två länderna samman (Mark 2016). Kung 

Aha som efterträdde kung Narmer grundade staden Memphis (Griffiths 2013). 

Under den fördynastiska tiden i Egypten begravdes människorna i hål i sanden. Detta 

gjorde att kropparnas organiska material bevarades väldigt bra. Det är under denna tid som 

iden föds till att själen fortsätter leva kvar i kroppen efter att individen var död. Spencer 

skriver att egyptierna måste ha insett att sanden bevarade kropparna långt innan människor 

började att plundra gravarna och detta för att gravarna antagligen kom fram på grund utav 

djur, de olika naturliga elementen eller att de råkade komma åt en grav när de skulle gräva en 

ny. De levande människorna ville göra det mer bekvämt för den döda och började med att 

gravlägga dem i kistor istället för direkt i sanden (Spencer 1982 s.29-34). Eftersom den 

bevarande effekten från sanden försvann när de skärmade av kropparna från sanden 

förmultnade kropparna. I och med att kroppen inte bevarades kunde individen inte häller få ett 

evigt liv. Egyptierna var fasta med att det inte gick gå tillbaka till att begrava individerna i 

sanden och sluta med kistbegravningar för att det ansåg att kistan var som ett hus åt den döda. 

Därför började egyptierna att hitta metoder för att kunna få sandens bevarande effekt på 

artificiell väg vilket i slutändan resulterade i mumifieringen (Spencer 1982 s.30-35). 

Under den tidiga dynastin var det vanligaste begravningssättet kistor som grävdes ned i 

öknen. Detta gjorde dock att kropparna började förmultna. Folket blev rätt snart medvetna om 

att kropparna började förmultna och att det inte gick att få ett evigt liv efter döden utan en 

välbevarad kropp. Därför började egyptierna att linda in den döda i flera lager av linnetyg. 

Folket trodde att inlindningen skulle stoppa kroppen ifrån att förmultna (Spencer 1982 s.34-

35). Egyptierna blev medvetna att även denna teknik inte heller fungerade och började istället 

preparera linnetygerna med harts för att sedan linda dem kring den döda. För egyptierna var 

det viktigt att inlindningen av den döda skulle vara väldigt lik individen, därför var de väldigt 

noga med lindningen runt ansiktet och vid skrevet. Denna metod gjorde att bandagen torkade 

och det blev ett hårt skal, kroppen förmultnade fortfarande innanför bandagen. Folket i 

Egypten trodde att även fast kroppen förmultnade skulle skalet vara kvar därför lindade de 

tygerna på ett sätt som skulle framskönja karaktärsdragen hos den döda. För att då kunde 

skalet fungera som en andra kropp. Flera utav dessa typer utav ”mumier” eller begravningar 

har påträffats i Saqqara 20 mil söder om Kairo. När mumierna har lindats upp har individen 

ofta varit inlindad i åtta lager tyg runt kroppen med extra mycket runt bål och bröstkorg där 

det var 14 lager tyg. Kropparna var begravda i fosterställning vilket var en tradition som var i 

bruk sedan fördynastisk tid. Kropparna hittades vanligen liggande på vänster sida i små 

träkistor. Det var inte förrän under slutet av den tredje dynastin i gamla riket som egyptierna 

började med att ta ut organen ur de döda kropparna. Organen plockades ur kroppen för att 

egyptierna trodde att organen var orsaken till att kropparna förruttnade men hjärtat var kvar 

för att det behövdes i livet efter detta (Spencer 1982 s.34-39). 

Gamla riket  

Det gamla riket sträckte sig från ungefär år 2686-2160 f.Kr. tredje dynastin fram till sjätte 

dynastin ingår i denna period (Malek 2003 s.83). Under den tredje dynastin i det gamla riket 

började den första pyramiden att byggas. Farao Djoser var den som lät bygga första 

pyramiden vilket var trappstegspyramiden i Saqqara. Pepi II var en av de sista faraonerna 
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innan det Gamla rikets slut han var även den farao som suttit på makten längst (Malek 2003 

s.106-107).  

I Baines och Lacovaras (2002) text tar de upp att det är väldigt lite material som har 

hittats från det vanliga folket i Egypten. Det är specifikt gravar och kyrkogårdar de menar. Att 

de finns lite material kan bero på olika faktorer. Baines och Lacovaras pekar på att det är för 

att fokus från arkeologerna och egyptologerna sida har legat på faraonernas gravar och 

monument, specifikt pyramiderna och gravarna i konungarnas och drottningarnas dal i Luxor. 

En annan orsak till att det har hittats lite benmaterial från Egyptens folk kan vara att de har 

blivit begravda på ett sådant sätt att det inte finns några kvarlevor kvar idag. T.ex. där 

kvarlevor efter en individ från gamla riket hittades i närheten utav staden Tell el-Dab´a. 

Kroppen hade förvarats eller begravts i en förvaringsbehållare som mest troligt inte hade 

blivit nedgrävd i sanden. Eftersom att den troligast inte hade blivit nedgrävd hade djur 

kommit åt kroppen och kunnat äta på den. Om individen inte var gravlagd under mark kan 

kroppen blivit påverkad av naturen (Baines & Lacovara 2002 s.13-18). 

De vanligaste sjukdomarna som fanns i gamla Egypten var ledinflammationer, slitna och 

inflammerade tänder, parasiter var även vanligt. Duhig skriver att sjukdomar och skador läkte 

ut rätt snabbt och att det mest troligt var det torra klimatet som var en bidragande faktor till 

detta (Duhig 1997 s.46-51).  

Idag vet vi inte vilket folkslag som de gamla egyptierna var. Debatten om vilket folkslag 

som egyptierna var har omdebatterats, tidvis har olika politiska agendor påverkat debatten. 

Under 50 talet använde de sig av skallmätningar som grund till sin forskning om att 

egyptierna inte härstammade från Afrika och absolut inte kunde tillhöra den svarta 

populationen. Derry skriver att under fördynastisk och tidigdynastisk tid bodde det ett folkslag 

som troligtvis härstammade från ett folk som bodde i vad som idag kallas östra öknen. Men 

att under det gamla riket kom det ett nytt folkslag till platsen från öster och bosatte sig i 

Egypten och det var dessa människor som hade kunskaper om hur pyramiderna kunde byggas 

(Derry 1956 s.80-81). På 80 talet ville man däremot motbevisa vad som tidigare hade 

publicerats om egyptiernas folkslag och visa på att de visst härstammade från Afrika. Siame 

och Diop menar att folket i gamla Egypten härstammar från olika delar i Afrika (Siame 2013 

s.253, 268). Och det finns flera forskare som inte tror att egyptiern härstammade från Afrika 

t.ex. Lefkowitz (1996). Forskare i Tyskland har studerat nukleärt DNA ifrån mumier som 

kommer ifrån staden Abusir el –Meleq som ligger i mellersta Egypten. Resultatet visar att 

dessa individer härstammar från tre olika populationer som var bosatta i främre orienten, 

Anatolien samt Europa (Archaeology 2017-05-30).  

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att komma närmare folket i forna Egypten. Detta gjordes genom att 

studera benmaterial från nio individer varav en av individerna bara består av en proximal ände 

med skaft från lårben (femur) av ett barn. Materialet kommer ifrån Maassara, dagens Helwan 

som ligger cirka 30 kilometer ifrån Kairo i sydöstlig riktning. En av individerna har jag inte 

undersökt på grund av att den finns utställd på Medelhavsmuseet. Den osteologiska 

bedömningen av den utställda individen har utförts av Rita Larje 1988. Två utav individerna 

kommer ifrån andra dynastin under tidig dynastisk tid ungefär 2850-2687 f.Kr. och de 
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resterande individerna kommer ifrån början av fjärde och slutet av femte dynastin under 

gamla riket ungefär 2649-2374 f.Kr. Detta görs för att lyfta fram några individer av forntida 

Egyptens folk i ljuset och bort från skuggan av faraonerna. Vi vet väldigt mycket om 

faraonerna och adel genom att vi har hittat och undersökt deras fina gravar och monument. 

Men vad vet vi om folket? Under kulturarkeologin som drog in under slutet utav 1800-talet 

och början av 1900-talet låg fokusen på kulturen och det synliga i landskapet. Det var kult, 

rikedom och synliga monument som stått i fokus (Olsen 2003 s.108). Vilket det har blivit i 

forntida Egyptens fall, för att det var de som hade pengar och inflytande kunde bygga 

monument och fina gravar som finns kvar än idag. Men när den postprocessuella arkeologin 

kom in vid 1980 – 1990 talet låg fokus mer på individen och dennes roll i samhället. Det var 

de vanliga människorna som de ville komma nära. Intresset landade mer på att se hur 

individen passade in i samhället i helhet (Renfrew & Bahn 2012 s.43-45). 

Denna studie har baserats på att undersöka om individerna i Maassara hade några 

sjukdomar. Ifall det finns någon hälsoskillnad mellan kvinnor och män. Finns det patologiska 

skillnader mellan de två individerna från tidig dynastisk tid och de sex andra individerna från 

gamla riket? Har individerna några icke metriska särdrag som tyder på släktskap? Hur gamla 

blev individerna, var de män eller kvinnor, hur långa var det ungefär? Kan materialet efter att 

de gravlagts blivit påverkad av något och i sådana fall hur har de tafonomiska förhållandena 

sett ut? Finns det någon skillnad i kroppslängd mellan de sex individerna från gamla riket och 

de två individerna från tidigdynastisk tid? 

1.3. Frågeställningar 

För att kunna ge svar åt syftet med uppsatsen har dessa frågeställningar använts i uppsatsen.  

- Om det finns spår av sjukdomar i skelettet, skiljer de sig något mellan män och 

kvinnor? 

- Finns det någon skillnad mellan individerna från tidig dynastisk tid och individerna 

från gamla riket? 

- Finns det några icke metrisk särdrag som kan tyda på släktskap? 

1.4. Teoretiska perspektiv 

Perspektivet ligger på de nio individerna från Maassara. Det är en lite grupp individer från ett 

och samma område under två olika dynastier. Även fast det är väldigt få individer som har 

undersökts är de fortfarande en del av populationen i forntida Egypten. Postprocessuell 

arkeologi är att se den lilla människan och hur denne har passat in i samhället. Individerna i 

sig själva är viktiga och kan tillföra kunskap om samhället i helhet (Renfrew & Bahn 2012 

s.43-45). 

1.5. Avgränsningar 

Avgränsningen ligger vid att det är 8 individer och ett lårben från en 9:e individ. 

Uppsatsen behandlar inte tiden före dynastisk tid och inget efter gamla riket. Huvudsyftet är 
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folket, människorna som levde i Egypten. Både fattiga och rika men inga utav kunglig börd 

men paralleller kan dras om möjligt till sjukdomstillståndet hos faraonerna. 

1.6. Källkritik 

I Hjalmar Larsens bok tomb six at Maassara (Larsen 1940) skriver han att det påträffats 

en individ i grav 6. I materialet som finns på Medelhavsmuseet är det två individer från den 

graven. I boken skriver även Larsen om att individen som påträffats i graven har väldigt 

fragmenterade armar och hela ben (Larsen 1940 s.108-109). Men materialet visar tvärt om, 

individen har hela armar men väldigt fragmenterade ben.  

Vissa källor specifikt de som handlar om patologier är hämtade från hemsidor på internet. 

Detta för att de inte har gått att hitta informationen på andra platser. Att jag använder mig av 

en källa från 50 talet som bygger på skallmätningar och en källa från 80 talet som visar på 

raka motsatsen är för att pointera att under tidens gång har vi haft olika uppfattningar och 

teorier om vilket folkslag de gamla egyptierna var. Och idag med hjälp utav Dna forskningen 

kan vi komma närmare svaret men att vi inte ska glömma hur och vad för metoder vi använde 

tidigare och att utvecklingen rör sig framåt.  
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2. Metoder   

2.1. Material  

Materialet som har undersökts är sju individer och ett lårben från ett barn. Materialet kommer 

ifrån Maassara i Egypten och har studerats på Medelhavsmuseet. En nionde individ finns och 

är utställd på museet. Författaren till denna uppsats har inte undersökt den individen men 

kommer att ta upp den då det finns en osteologisk rapport som har gjorts av Rita Larje 1988. 

Osteolog Mats Pettersson har tidigare undersökt skelettmaterialet från Maassara och gjort en 

sammanfattning av individerna (Pettersson, manus).  

De individer som finns i materialet från Maassara är grav 6 lik 6a, grav 6 lik 6b, grav 1 lik 0, 

grav 2 lik 1, grav 2 lik 2, grav 2 lik 3, grav 3 lik 4, grav 3 lik 5 samt individ ib: 1 där de bara 

finns ett lårben (Femur) från individen. Namnen och numrera på individerna är i vilken grav 

de hittades och vilken individ i ordningen som hittades. Så t.ex. Grav 3 Lik 5 är den femte 

individen som hittats under utgrävningen och den grävdes upp ur grav 3. När de kommer till 

Grav 6 lik 6a och grav 6 lik 6b är det lite annorlunda i Larsen (1940) står det att de ska finnas 

en individ i grav 6 men materialet har tidigare studerats på Medelhavsmuseet och de visar på 

två individer och därför har Medelhavsmuseet gett dem namnet Grav 6 lik 6a och grav 6 lik 

6b för att kunna skilja dem åt. 

Definitionen lik som används i texten är inte min definition utan den definition som 

Hjalmar Larsen (1940) använder sig av i sina böcker och som sedan Medelhavsmuseet inte 

har ändrat på. Hjalmar Larsen är den ansvariga arkeologen under utgrävningarna i Maassara 

som var en del av den svenska Egypten expeditionen. Utgrävningarna skedde åren 1936-1937.  

2.2. Metoder  

I denna studie har könsbedömningar gjorts på bäckenben (coxae) genom att mäta stora 

ischias skåran och bedöma efter den skala som Buikstra, Ubelaker 1994 har utformat där en 

1:a betyder kvinna en 2:a betyder kvinna? En 3:a betyder ? en 4:a betyder Man? och en 5:a 

betyder man. Könsbedömningen har även gjorts på fem punkter på kraniet efter samma skala 

enligt Buikstra, Ubelaker 1994.  

Åldersbedömning har gjorts på kranium suturer enligt Buikstra, Ubelaker 1994. 

Ålderbedömningen har även gjort på tänder efter Brothwell 1981. Samt åldersbedömning på 

lårbenets största längd för åldersbedömning på barn enligt Bass 1987. 

Kroppslängdsberäkning har först och främst gjorts på lårben. Beräkningarna har gjorts 

efter Formicola 1996 som är utarbetad specifikt för kvinnor oberoende av folkslag samt för 

män oberoende av folkslag. Kroppslängdsberäkningen har även utförts på överarmsben 

(humerus) enligt Formicola 1996 och hälben (calcaneus) enligt en formel från Holland 1995 
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som är utarbetad oberoende av kön och folkslag samt uträkning på vadben (fibula) enligt 

Sjøvolds (1988) formel som är utarbetad oberoende av kön och folkslag. 

Brothwells (1981) metod för åldersbedömning utarbetad på de bakre kindtänderna är bra 

metod men lite svår att genomföra om det saknas tänder eller att de inte är tillräckligt hela. 

Buikstra & Ubelakers (1994) metod för åldersbedömning på suturerna är en bra och lätt metod 

att förstå men den ger ett stort åldersspann vilket kan variera mellan 16 och 25 år.  Flera utav 

ålderskategorierna har en standardavvikelse på tio till tolv år uppåt och tio till tolv år nedåt. 

Ifall en individ bedöms till 45 år kan den vara mellan 33 och 58 år då standardavvikelsen för 

denna ålderskategori är 12,6 år. Att använd båda dessa metoder tillsammans är bra då det kan 

vara ett bra komplement till varandra då Brothwell (1981) har snävare ålderskategorier. Bass 

(1987) metod för åldersbedömning på barn är en bra metod då det inte finns många metoder 

som går att använda på barn. Kroppslängdsberäkning efter Formicolas (1996) formler som är 

utarbetad på män respektive kvinnor oberoende av vilket folkslag de tillhör. Det är bra 

formler att använda om det är som i detta fall att vi inte vet vilket folkslag som de gamla 

egyptierna tillhörde. Hollands (1995) formel som är uträknad på hälbenet formeln är inte 

beroende av kön eller folkslag. Standardavvikelsen blir större med en mer oberoende formel 

då det är variationer hos män och kvinna samt mellan olika folkslag. Men om hälbenet är det 

enda benet som finns att mäta är det bättre att använda den formeln. Rita Larje använde sig av 

Trotter & Glesers (Brothwell 1981) formler som är utarbetade på moderna amerikanska 

kvinnor. Det är inte en formel som jag personligen skulle ha valt eftersom att vi inte vet 

folkslaget och att metoden är utarbetad på modernt material och vi är genomsnitt längre idag. 

Könsbedömning på kraniet från Buikstra, Ubelaker (1994) är baserade på att karaktärerna för 

bedömningarna ska var väldigt markanta om det är en man och inte markanta om det är en 

kvinna. Men det finns män som är mer gracila och kvinnor som är mer robusta och då kan 

dessa individer bedömas till fel kön. Det samma är för bedömningen på bäckenbenet där den 

stora ischias skåran kan vara snävare för kvinnor och vidare hos män. Men genom att lägga 

ihop dessa båda metoder görs en bedömning på flera punkter vilket gör att bedömninge n blir 

bredare och förhoppningsvis mer korrekt. 

2.3. Tidigare forskning  

Under 1900 talet började studierna på patologiska förändringar hos mumier från forntida 

Egypten. Det var genom bygget av Aswan dammen som projektet började då dammen gjorde 

att flera viktiga arkeologiska platser skulle försvinna. Över 8000 mumier studerades och de 

visade sig ha flera olika patologiska förändringar (Cockburn 1971 s.52-53). År 2007 

publicerades en bok där begravningsritualer och gravgåvor belystes. De gravar som tas upp i 

boken är både gravar från högstatusmänniskor men även från det vanliga folket. Vad fanns i 

gravarna och hur såg det ut på de olika fyndplatserna samt hur gravarna har förändrats genom 

Egyptens historia (Grajetzki 2007 s.vii-viii) 
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2.4. Patologiska förändringar   

Hur bedömningen av de patologiska förändringarna har gått till. 

Benpålagring längs med ledytans kant har klassificerats som osteofyter. Medan benkammar 

på allt annat än ledyta är exostoser. Håligheter centrerat på kotkropp har definierats som 

Schmorl’s noder och håligheter som sträcker sig ut mot sidorna på ledytan har getts 

definitionen diskbråck. Små tätsittande håligheter på ledytan har definierats som pitting. En 

liten benpålagring lite rundad till formen har definierats till ben ”knapp”. På byggnad av ben 

på t.ex. ledytor eller vid muskelfästen har klassificerats som benpålagringar. Benpålagringar 

vid kanten av ledytan som har en läppliknande form har definierats som lipping.  
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3. Analys/ Resultat 

3.1. Två individer från andra dynastin under tidig dynastisk tid  

Gravanläggning 6  

Larsen nämner att under utgrävningen av grav fem hittades skelettben på olika ställen i graven 

(Larsen 1940 s.106).  I grav 6 påträffades en individ med huvudet riktat mot söder och knäna i 

väster. Kraniet hittades skiljt från kroppen på en höjd skillnad av 2,5 dm. underkäken hittades 

en bit bakom nacken hos individen. Individen låg på vänster sida. Att gravlägga människor på 

vänster sida med huvudet i söder är en sed för tidsperioden tidig dynastisk tid. Denna 

begravningssed upphör under den tredje dynastin. Hookerställning brukas under denna period 

men individen påträffades med lårbenen utåt från kroppen med vadben och skenben snett 

under (tänk en hukande ställning). Arm benen var väldigt fragmenterade. Det går inte att tolka 

vilken position de hade. Det kan bero på att gravplundrare har grävt sig ner i graven med ett 

mål att stjäla hals- och armsmycken och då har dessa kroppsregioner påverkats. I fotändan hos 

den döda hittades en vas i alabaster, nästintill hel. Under kraniet hittades en stor obränd 

lerpärla, en stor pärla av fajans och 26 små pärlor av grönfajans. Det har påträffats flera kärl 

av lera och alabaster. Inga spår av en kista har hittats. Positionen av keramiken visar att det 

inte har funnits någon kista. Totalt har 18 lerkärl hittats i graven (Larsen 1940 s.106-110). I ett 

kärl hittades olika delar av växter. Dessa växter är korn (hordeum Vulgare), fodervicker (vicia 

sativa), lins (lens esculenta), dårrepe (lolium temulentum) och tagglusern (medicago hispida). 

Tagglusern är det äldsta då kända fyndet av växten som hittats i en egyptisk grav. Samma med 

dårrepe det är också det äldsta då kända fyndet som hittats av växten i Egypten. Under 

utgrävningen hittades även en bit flinta i graven (Larsen 1940 s.112) 

3.1.1. Grav 6 Lik 6a  
Bevaringsförhållanden: hela ben är underkäke (mandibula), första revbenen från både höger 

och vänster sida, 20 kotor fem halskotor vara av en är den andra halskotan (axis), tio 

bröstkotor, fem ländkotor, överarmsben & strålben (radius) från både höger och vänster sida, 

höger armbågsben (ulna), fem handrotsben, åtta mellanhandsben och 8 falanger från händerna 

(phalang manus), korsbenet (sacrum), en svanskota (os coccyx), höger knäskål (patella), 13 

fotrotsben, nio mellanfotsben (metatarsal) fem från höger och fyra från vänster fot och 15 

falanger (phalang pedis) från fötterna.  

Metoder: Grav 6 lik 6a har bedömts till kvinna med hjälp av bäckenbenet i enlighet med 

Buikstra, Ubelaker (1994) och på kranium efter Buikstra, Ubelaker (1994). 

Kroppslängdsberäkning har gjorts på överarmsben enligt Formicola (1996). Resultatet är att 

individen var ungefär 159 cm lång. Åldersbedömning har gjorts på tänder enligt Brothwell 

(1981) och på kranium suturer enligt Buikstra, Ubelaker (1994). Enligt slitaget på tänderna 

var individen mellan 25 och 35 år och enligt suturerna 48 ± 10,5 år. Individen var mellan 25 

och 59 år.  

Metrisk dokumentation: överarm 31,7 cm & strålben 23,6 cm.  
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Patologiska förändringar: cirka 1 cm stort hål i bröstbenet (sternum) mest troligt ett 

icke metriskt särdrag (Se bild 1.). Osteofyter på kotbågen caudalt hos 5 bröstkotor (vertebrae 

thoracicae). 1 bröstkota med början till Schmorĺ s nodes. Två ländkotor har osteofyter på 

kotkroppens ledytor kranialt. Osteofyter på vänster hälben. Exostoser på både vänster och 

höger hälben. Exostoser på både falang 1 och falang 3 stortå. Osteofyter på två falanger från 

fötterna. Samt en falang från foten med exostoser ovanför den proximala ledytan. 

 

Bild nr.1 visar det icke metriska särdraget/ hålet i bröstbenet. Individ grav 6 lik  6a. Foto Petra Carlsson 

 

3.1.2. Grav 6 Lik 6b  
Bevaringsförhållanden: de hela benen hos individen är inte många, bara 19 ben. De hela 

benen är ett mellanhandsben (metacarpal), sex falanger från händerna, sju kotor var av tre är 

bröstkotor och fyra är ländkotor, korsbenet, höger knäskål, höger språngben (talus), och två 

mellanfotsben en från vardera fot. Resterande ben är fragmenterade.  

Metoder: Grav 6 lik 6b är bedömd man och bedömningen har gjorts på bäckenbenet i 

enlighet med Buikstra, Ubelaker (1994). Han var runt 165 cm lång enligt hälbenet och detta är 

uträknat med hjälp av Hollands formel Holland (1995). Den enda åldersbedömningen som har 

gått att utföra är att det är en vuxen individ, alla benen har fusionerat. Men det finns inga 

andra ålderskaraktärer som går att bedöma för att säga en mer exakt ålder.  

Metrisk dokumentation: hälbenet 8,16 cm & språngbenet 5,28 cm.  

Patologiska förändringar: Schmorĺ s nodes på korsbenet (se bild 2). Osteofyter på alla 

ländkotor 3 kranialt och 1 caudalt och kranialt. En ländkota med benpålagringar på 

kotkroppen kranialt (Se bild 3). Schmorĺ s nodes på 2 ländkotor en med Schmorĺ s kranialt 

och en med både kranialt och caudalt. Bedömd till diskbråck på en bröstkota (Se bild 4). 2 

bröstkotor med Schmorĺ s nodes. En bröstkota med både pitting och osteofyter på ledytorna 

på kotbågen caudalt (Se bild 5).  
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Bild nr.2 Schmorl’s noder på sacrum. Individ grav 6 lik  6b. Foto Petra Carlsson 

 

Bild nr.3 röd pil Benpålagring på ledytan blå pil osteofyter. Individ grav 6 lik  6b. Foto Petra Carlsson 

 

Bild nr.4 Möjligen diskbråck. Individ grav 6 lik  6b. Foto Petra Carlsson 
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Bild nr.5 röd pil pitting blå pil osteofyter. Individ 6 grav 6 lik  6b. Foto Petra Carlsson 

3.2. Sex individer från fjärde och femte dynastin under gamla riket  

Gravanläggningar 1 - 3 

Grav 1. Var ett nästan 9 meter djupt schakt. Schaktet var uthugget i bergarten 

konglomerat. Schaktet var fyllt med jord och i jorden låg ett flertal krukskärvor, några 

flintföremål däribland två halvmåneformade borrar. Vid schaktets botten låg gravkammaren 

uthuggen i den södra väggen. Det har en gång i tiden funnits en dörrfyllnad, den översta delen 

av fyllningen var bortplockad och en del har ramlat in i gravkammaren. Gravkammaren var 

relativt rektangulär 1,7 meter lång och 1,5 meter bred. I gravkammaren hittades ett offerbord i 

alabaster, ett cylindriskt stenkärl i kalksten, flera skärvor av lerkärl, skärvor av en 

alabasterskål och en botten platta i alabaster. I den innersta delen låg människoben 

kringströdda (Larsen 1940 s.163-165).  

Grav 2. Överkonstruktionen på grav 2 var en tegelmastaba. På en ungefärligt av 2,90 m 

påträffades vad som gick att tolka som en gravkista, kistan stod diagonalt i schaktet vilket 

visar på en sekundär placering och att graven hade plundrats kort efter att individen hade 

gravlagts. Kistan var 1,9 m lång och 0,5 m bred. Detta gick att utläsa då det fanns avtryck av 

kistans botten samt att det fortfarande fanns trärester kvar. Skelettet i kistan var dåligt bevarat, 

kraniet låg i nordöst och kollade åt sydöst, underkäken låg i höjd med bröstkorgen. Individen 

hade gravlagds på vänster sida men överkroppen hade hamnat på rygg troligtvis i samband 

med gravplundringen. Två rörformiga pärlor i grönglaserad fajans hittades utanför kistan vid 

fotänden. På ett djup av ungefär en meter hittades en andra kista i graven, kistan var 1,9 m 

lång vilket gick att bedöma på locket, individen låg raklång, med kraniet vänt åt vänster benen 

var välbevarade men graven var lite omrörd. Det fanns hår kvar på kraniet och delar av huden 

fans kvar på individen, under skelettet fanns det tygrester. Håret hade bleknat men var 

troligtvis mörkt under individens levnads period. Flera små grönglaserade och ringformade 

fajanspärlor hittades under individen tillsammans med tygresterna. Sammanlagt hittades 325 

pärlor vid individen. På ett djup på ungefär sju meter hittas ytterligare en individ. Individen 

låg på vänster sida med kraniet låg i norr med ansiktet vänt mot öster. Individen var rätt 

omrörd. I schaktet hittades flera hundra krukskärvor från olika kärl, ett flintspån och en 

obestämd kopparklump. Bottennivån på schaktet låg på ungefär fyra meter kammaren på 
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schaktet öppnar sig åt höger. Kistorna har troligtvis hamnat i sekundärt läge efter en plundring 

strax efter gravläggningen och har bara firats ner i schaktet och fastnat och kilats fats i lutande 

ställning (Larsen 1940 s.165-170).  

Grav 3. I grav 3 har mer än 900 krukskärvor hittats, ungefär 250 flintföremål de flesta 

föremålen flinspån och flintavslag men några halvmåne formade borrar samt en del av en 

flintkniv hittades också. Överkonstruktionen på grav 3 har varit en tegelmastaba men det 

fanns endast lite rester kvar utav konstruktionen. Ungefär fyra meter ned i schaktet påträffades 

en individ i hookerställning. Kraniet påträffades böjt mot höger axel. På ungefär åtta meters 

djup låg kammarens ingång utgrävd i lera i södra väggen. Dörrfyllnaden bestod utav tegel 

men delar av den saknades.   I kammarens västra vägg fanns det två nischer den ena nischen 

såg inte ut att vara färdig. I den andra påträffades ett blottlagt skelett. Individen låg i 

hopkrupen på vänster sida med kraniet i norr. Kraniet låg riktat mot öster vilandes mot en 

sten. Det enda fyndet som påträffats i kammaren var en fotpall i rödbränd lera. Schaktet 

fortsatte djupare utanför kammaren och botten låg på ett djup på ungefär 10 meter (Larsen 

1940 s.170-173).  

Hjalmar Larsen skriver att gravläggning på vänster sida är sed under tredje och fjärde 

dynastin i området runt Maassara samt att det blir allt vanligare att gravlägga en individ med 

huvudet i norr under fjärde dynastin för att under femte och sjätte dynastin bli en allmän sed 

(Larsen 1940 s.176-177). Pärlorna som påträffats i grav 2 är den vanliga formen av pärlor i 

egyptiska gravar (Larsen 1940 s.201). Det är ovanligt att hitta föremål från flinta i gravar efter 

andra dynastin. Det är väldigt anmärkningsvärt att det finns många föremål av flinta som i 

grav 3 (Larsen 1940 s.202). 

3.2.1. Grav 1 Lik 0  
Individens bevaringsförhållande: Det är få ben som är hela. De ben som är hela är tre 

kotor, två mellanhandsben, en falang från handen, tre mellanfotsben och ett fotrotsben. De 

resterande benen som finns är i flera delar och det saknas även delar av vissa ben.  

Metod: könsbedömning har inte kunnat utföras. Har därför använt Mats Pettersson 

bedömning och enligt den är individen en man? (Pettersson, manus). Ålder är vuxen och går 

inte att säga något mer har inga ben eller tänder som går att bedöma ålder på men alla ben är 

fusionerade vilket betyder att individen är över 18 år Brothwell (1981). 

Kroppslängdsberäkning har gjorts på vänster hälben då det var det enda hela benet som gick 

att mäta. Individen var cirka 177 cm lång (Holland 1995) 

Patologiska förändringar: Ett hål mellan lårbensleden och lårbenshalsen på vänster 

lårben (se bild 6). Väldigt markant nackutskott (se bild 7).  
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Bild nr.6 hål mellan lårbensleden och lårbenshalsen. Individ grav 1 lik  0. Foto Petra Carlsson 

 

Bild nr.7 markant nackutskott. Individ grav 1 lik  0. Foto Petra Carlsson 

3.2.2. Grav 2 Lik 1  
Bevaringsförhållanden: De ben som är hela är kranium med tänderna 2 2, 2 3 2 7 & 2 8 i 

överkäken (maxilla), underkäke med tänderna 3 2- 3 8 & 4 2- 4 8, båda nyckelbenen 

(clavicula), första revbenen på båda sidorna, 20 kotor, sex halskotor (vertebrae cervical), tio 

bröstkotor, fyra ländkotor (vertebrae lumbal), höger överarm, tre hela mellanhandsben, tre 

falanger från handen, höger knäskål, språngbenet både höger och vänster, höger och vänster 

hälben, fyra fotrotsben från höger fot, fyra mellanfotsben från vänster fot och två falanger från 

foten. Resten av benen är i flera delar eller saknas.  

Metoder: Könsbedömning har gjorts på bäckenbenet efter Buikstra, Ubelaker (1994) och 

sju punkter på kraniet enligt Buikstra, Ubelaker (1994). Individen har bedömts till kvinna. 
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Åldersbedömningen har gjorts på kraniets suturer enligt Buikstra, Ubelaker (1994). och på 

tandslitage enligt Brothwell (1981). Kranium suturerna visar en ålder 45,2 ± 12,6 år och 

tänderna visar en ålder på mellan 25 och 35 år. Detta ger ett åldersspann på mellan 25 till 58 

år. Kroppslängds beräkning har gjort på vänster överarm enligt Formicola (1996). 

Överarmsbenet har valts då det var de enda hela benet som gick att göra en bedömning på. 

Individen var ungefär 156 cm lång.  

Metrisk dokumentation: överarm 30,5 cm.  

Patologiska förändringar: Sista ländkotan ser deformerad ut (Se bild 8 och 9). 

Osteofyter på höger knäskål. Tandlossning i underkäken. Tandläkaren Björn Lundborg 

konsulterades om de slutna alveolerna i överkäken och han svarade ”Hos individ Grav 2 Lik 1 

har alveolerna i överkäken (maxilla) slutit sig där tänderna 2 5 och 2 6 har suttit. Det är 

troligt att detta precis som hos Individ Grav 2 Lik 3 beror på en abscess” (Björn Lundberg 

2017 muntl). (Se bild 10).  

 

Bild nr.8 Den deformerade kotan till vänster. En normal kota till höger. Individer grav 2 lik  1 och grav 2 lik  3. 

Foto Petra Carlsson 

 

Bild nr.9 deformerad kota. Individ grav 2 lik  1. Foto Petra Carlsson 
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Bild nr.10 utläkt abscess. Individ grav 2 lik  1. Foto Petra Carlsson 

3.2.3. Grav 2 Lik 3 
Bevaringsförhållanden: De hela benen är båda nyckelbenen, vänster överarm, båda 

strålbenen, båda armbågsbenen, 12 handrotsben, alla mellanhandsben från höger sida, 26 

falanger från händerna, 23 kotor sex är halskotor, 12 är bröstkotor & fem är ländkotor, höger 

lårben, vänster skenben (tibia), alla fotrotsben och 22 falanger från fötterna. De resterande 

benen är i flera delar där vissa delar även saknas.  

Metoder: Könsbedömning har gjorts på sju punkter på kraniet efter Buikstra, Ubelaker 

(1994) och på bäckenbenet enligt Buikstra, Ubelaker (1994) och har bedömt att individen är 

en kvinna. Åldern är bedömd till 45,2 ± 12,6 år enligt suturerna på kraniet uträknat efter 

Buikstra, Ubelaker (1994) och tandslitage visar på en ålder mellan 35-45 enligt Brothwell 

(1981). Kroppslängds beräkning är gjord på lårben efter Formicola (1996). Visar på en längd 

som är ungefär 158 cm. individen var mellan 35 och 58 år gammal.  

Metrisk dokumentation: Lårben 43,1 cm & Skenben 35,8 cm  

Patologiska förändringar: Två bröstkotor är trapetsformade och har lipping vilket kan 

tyda på att de har kollapsat (Se bild 11). Den ena av de trapetsformade kotorna samt en till 

bröstkota har små hål på kotkroppen vilket troligen är schmorl’s noder. Andra halskotan (axis) 

har osteofyter. Alla fem ländkotor har osteofyter. En ländkota har Schmorĺ s nodes. När 

tandläkare Björn Lundberg konsulterades om de hål som fanns i överkäken svarade han ”Två 

hål på vardera sidan av överkäken ovanför tänderna 1 5 och 1 6 på vänstersida och 2 4 -2 8 

på högersida kan vara abscesser” (Björn Lundberg 2017 muntl). (Se bild 12). På tanden 3 7 i 

underkäken finns det en utväxt på en utav rötterna (Se bild 13). Båtbenet (scaphoideum) har 

två hål som ser ut att vara utläkta (Se bild 14). Vänster vadben har exostoser distalt.  
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Bild nr.11 kotkompression. Individ grav 2 lik  3. Foto Petra Carlsson  

 

Bild nr.12 abscesser på båda sidor i överkäken. Individ grav 2 lik  3. Foto Petra Carlsson  

 

Bild nr 13 utväxt på tandroten. Individ grav 2 lik  3. Foto Sabine Sten.  



22 

 

 

Bild nr.14 två hål i båtbenet. Individ grav 2 lik  3. Foto Petra Carlsson 

3.2.4. Grav 3 Lik 4  
Bevaringsförhållanden: kraniet är i flera delar, likaså revbenen, skulderbladen (scapula), 

nyckelbenen, överarmarna, höger strålben, några mellanhandsben, skenben & vadben från 

höger sida och ett mellanfotsben. De hela benen är vänster strålben, både höger och vänster 

armbågsben, åtta handrotsben, åtta mellanhandsben fyra från vardera sidan. 12 falanger från 

händerna, bröstbenet, alla kotor, korsbenet, båda bäckenbenen, lårben från båda sidor, knäskål 

från både vänster och höger, vänster skenben & vadben, alla fotrotsben, nio mellanfotsben 

fem från vänster, fyra från höger, åtta falanger från fötterna och ett sesamben (os sesamoid).  

Metoder: Grav 3 Lik 4 är bedömd till man och bedömningen har gjorts på kraniet enligt 

Buikstra, Ubelaker (1994) och på bäckenbenet efter Buikstra, Ubelaker (1994). 

Kroppslängdsberäkningen är gjord på lårben efter Formicola (1996). Vilket visar på en 

ungefärlig längd på 175 cm. Åldersbedömning har gjorts på tandslitage Brothwell (1981) och 

kranium suturer Buikstra, Ubelaker (1994). Kranium suturerna visar på en ålder som är 48,8 ± 

10,5 år och tandslitaget visar på en ålder mellan 35-45 år. Åldern är bedömd till mellan 35 och 

59 år.  

Metrisk dokumentation: lårben 47,8 cm, skenben 41,1 cm & vadben 39,6 cm  

Patologiska förändringar: Benpålagring i acetabelum på både vänster och höger 

bäckenben. Höger knäskål har 1 ben ”knapp” på ledytan (Se bild 15). Benpålagring i ”hålet” 

distalt på både vänster och höger överarm. De flesta utav rötterna i överkäken är synliga. 

Även underkäken har flera synliga tandrötter. Pitting på både höger och vänsters distala ändar 

på lårbenen (Se bild 16). En ben ”knapp” på korsbenets högra ledyta mot bäckenbenet (Se 

bild 17). Osteofyter på korsbenets ledyta kranialt. Den 9:e bröstkotan är plattare i jämförelse 

med de andra kotorna vilket kan bero på en missbildning (Se bild 18 och 19). Eller har kotan 

kollapsat? När doktor Maria Sääv konsulterades ifall kotan kunde ha kollapsat svarade hon 

”Kolla upp Scheuermanns sjukdom” (Maria Sääv 2017 muntl). Kan ha Schmorĺ s nodes men 

det kan även ett tecken på missbildningen. Sista ländkotan har osteofyter på ledytorna och 

kotbågen båda är i kranial riktning, även Schmorĺ s noder kranialt. 4:e ländkotan har 

benpålagringar på kotkroppen caudalt samt osteofyter kranialt. Ländkota 3 har osteofyter på 

kotkroppen i både caudal och kranial riktning samt början till Schmorĺ s nodes kranialt. 

Osteofyter finns på vänster skulderblad (se bild 20). 
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Bild nr. 15 ”benknapp” på knäskålens ledyta. Individ grav 3 lik  4 . Foto Petra Carlsson 

 

Bild nr.16 pitting distal ledyta på lårben. Individ grav 3 lik  4 . Foto Petra Carlsson 

 

Bild nr.17 ”benknapp” på korsbenets högra ledyta individ grav 3 lik  4. Foto Petra Carlsson 
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Bild nr .18 hela ryggraden med den missbildade kotan markerad med pilar. Individ grav 3 lik  4. Foto Petra 

Carlsson 

 

Bild nr. 19 missbildade kotan. Individ grav 3 lik  4. Foto Petra Carlsson 

 

Bild nr. 20 osteofyter skulderblad. Individ grav 3 lik  4. Foto Petra Carlsson 
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3.2.5. Grav 3 Lik 5  
Bevaringsförhållanden: individens hela ben är tio tänder, vänster nyckelben, ett 

handrotsben, tre mellanhandsben på ett utav mellanhandsbenen har det lilla mångkantiga 

benet (trapeziodeum) växt på, tre falanger från händerna, en halskota Axis, fem bröstkotor, en 

ländkota, nio fotrotsben och sex mellanfotsben fyra från vänster fot och två från höger fot. De 

tafonomiska förhållandena har inte varit de bästa för att kraniet är i flera delar, likaså 

underkäken, båda skulderbladen, höger nyckelben saknas, båda överarmarna är trasiga, precis 

som vänster strålbenen och båda armbågsbenen, bröstbenet är i två delar, revbenen (costae) är 

i flera delar, det finns 34 delar av kotor, korsbenet likaså båda bäckenbenen är i flera delar, 

varken lårbenen, skenbenen eller vadbenen är hela, inte häller tre utav mellanfotsbenen.  

Metoder: En könsbedömning har inte varit möjlig att utföra. Mats Petterssons 

könsbedömning har använts och han bedömer individen till en man. Åldern är bedömd till en 

vuxen individ då alla ben är fusionerade vilket visar att individen var över 18 år (Brothwell 

1981) men en mer exakt ålder går inte att göra då de ålders karaktärer som bedöms saknas 

eller är såpass trasiga att en åldersbedömning inte går att göra. Kroppslängdsberäkning har 

inte heller gått att göra då det inte har funnits några hela ben att mäta. 

Patologiska förändringar: Metacarpus II har växt ihop med det lilla mångkantiga benet 

på vänster hand (Se bild 21). Kan bero på en fraktur i form av slag eller klämskada. 

Markerade muskelfästen på höger vadben kan vara entesopati eller aktivitetsspår. 

Benpålagringar vid muskelfästet distalt på skenbenet kan vara entesopati, vilket är en 

inflammation i muskelfästet som har påverkat benet. Kan även vara aktivitetsspår vilket är att 

muskelfästena blir mer markanta om de musklerna används ofta. 

 

Bild nr.21 ihop växta ben, mellanhandsben II och det lilla mångkantiga benet. Individ grav 3 lik  5 . Foto Petra 

Carlsson 

3.2.6. Grav 2 Lik 2 Osteologisk analys av Rita Larje 1988 

Bevaringsförhållanden: Individen är i ett väldigt bra skick och saknar bara några ben. 

Ben som saknas är: några tänder, tre bröstkotor, några mellanhandsben och några falanger 

från både fötterna och händerna.  

Metoder: Individen är bedömd till kvinna utifrån bäckenben och kranium. 

Åldersbedömning har gjorts på tandslitage och kranium suturer och symfysfogen på 
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blygdbenet (pubis). Och åldern är bedömd till mellan 45 och 60 år. Kroppslängdsberäkning 

har gjorts på överarmsben, lårben och skenben hon har använt sig av en formel av Trotter & 

Gleser (Brothwell 1981) som är baserade på moderna amerikanska kvinnor. Det blir en 

ungefärlig kroppslängd på 156 cm (Rita Larje 1988).   

Metrisk dokumentation: lårben vänster 41 cm, höger 40,8 cm. skenben vänster 33 cm. 

överarmsben vänster 28,9 cm, höger 28,8 cm. armbågsben höger 28,4 cm (Rita Larje 1988). 

Patologiska förhållanden: bröstkotor 1-4 & 12 har osteoarthritic ”lipping”. Första och 

andra bröstkotan har en ganska svår spondylit. Kotkropparna har förstorats och har porotiska 

förändringar samt osteofyter. Det är lipping på ländkota två till fem och den fjärde ländkotan 

är något komprimerad. Kotkroppen på ländkota nr 5 finns inte men ledytorna på korsbenet 

visar på porositet i ländkotorna som mest troligt har orsakat smärta. Flera utav tandkronorna 

har tappats efter döden och det är bara rötterna kvar. Det finns tandsten på framtänderna 

(incisiv) samt 2 och 3 bakre kindtanden i underkäken, första bakre kindtanden i överkäken har 

tandsten. Båda de bakersta kindtänderna i underkäken har karies på tandhalsen, och andra 

bakre kindtanden på väster sida i underkäken har karies på kronan (Rita Larje 1988).  

3.2.7. Individ Ib: 1  
Denna individ är hittad tillsammans med djurben och är därför inte daterad, kan komma 

ifrån både grav sex från andra dynastin och gravarna från fjärde och femte dynastin. 

Bevaringsförhållanden: Det finns ett lårben från denna individ. Det är höger lårben och den 

saknar distal ände.  

Metoder: Individen är åldersberäknad till mellan 0,5 och 1,5 år detta är beräknat på största 

längden på lårben (Bass 1987). 

Metrisk dokumentation: Lårben 9,53 cm. 

 

 Sammanfattning 

De undersökta individerna är tre män en man? och fyra kvinnor samt ett barn (se figur 1). 

Barnet har inga könskaraktärer då barnet inte har kommit upp i puberteten och det är då 

skelettet först utvecklar könskaraktärer. Individerna hade ett åldersspann mellan ett halvt år 

och 60 år (se figur 2) och var mellan 156 och 177 cm långa (se figur 3). Alla individer utom 

barnet har någon patologisk förändring och de flesta förändringarna sitter i kotraden. 
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Figur 1: Könsbedömningen av individerna 

 

Figur 2: Åldersspridningen mellan de olika individerna. 
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Figur 3: Medelvärdet av Kroppslängdsberäkningen hos individerna. Grav 3 Lik 5 har en kroppslängd på 0 i 

denna figur och det är för att det inte har gått att göra en kroppslängdsberäkning. 
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4. Diskussion, slutsats och sammanfattning 

Benen av människa från Maassara är sköra och de måste hanteras med försiktighet. Flera utav 

benen är väldigt fragmenterade och det saknas både delar av ben och hela benelement. 

Patologiska sjukdomar. 

Osteoartrit innebär en inflammation i leden detta gör att benet påverkas. Inflammationen 

skapar en obalans mellan nedbrytning och broskbildning. När detta händer bryts ledbrosket 

ned och ben kommer i kontakt med ben och då uppstår ofta pitting och om slitaget fortgår 

uppstår eburnation som är en blankslitning utav leden. Detta i sin tur skapar smärta (Biocare, 

osteoarthritis). Osteoartrit har noterats på kotor hos individer från Gisr –el mudir i Egypten. 

Om det är pitting, eburnation och osteofyter på leder hos en individ är det en indikation att 

den led utav osteoartrit (Duhig 1997 s.48-49).   

Schmorĺ s nodes är en sjukdom som yttrar sig i små gropar på kotkroppens ledyta. De 

orsakas av tryck i ryggraden som gör att leddiskarna i ryggraden trycks in i kotkroppen och då 

bildas dessa hål. Schmorl’s nodes tros uppkomma vid stress och mycket ansträngning. Vikten 

stressas då på bröstkorg och ryggrad (Baxarias, Herrerín 2008)  

Icke metriska särdrag är variationer i skelettet som inte alla individer har. Eftersom att 

inte alla individer har dessa särdrag kan det ge en indikation på släktskap om det hittas flera 

individer med samma särdrag på en liten yta t.ex. begravningsplats. De icke metriska 

särdragen kan vara extra suturer på kraniet, flera hål på halskotorna, hål i bröstbenet eller små 

hål i kraniet som t.ex. hål eller hack vid den övre kanten på ögonbrynsbågen (Buikstra, 

Ubelaker 1994 s.85-92). 

Abscesser är en varsamling under huden eller i en muskel ofta orsakad av bakterier. 

Abscesser bildas då det finns en infektion som inte kroppen kan ta hand om innan den sprider 

sig. Vita blodkroppar skickas ut för att stoppa infektionen. Det är i denna process som det blir 

en varsamling och beroende på hur lång tid det tar att bekämpa infektionen desto större blir 

abscessen (Dover, Turkington 2007 s.1). Abscesser känns igen på ben då det bildas hål i 

benet.  

Hypercementosis är en på bildning utav tandcement som sätter sig vid tandroten. Det är 

vanligast på de bakre kindtänderna i underkäken (Medical Dictionary, hypercementosis).  

Artros är en sjukdom där det sker en succesiv nedbrytning utav ledbrosket samtidigt som 

det pågår en på och ombyggnad av broskvävnad och ben. Vad som kännetecknar artros är 

eburnation det är när allt ledbrosk har brutits ner och ben går mot ben och då får en blank 

slipad yta. Pitting som är många små hål på ledytan på ett centrerat ställe. Osteofyter vilket är 

nya benbildningar på ledytan. Lipping är benpålagringar vid ledytan som har en läppliknande 

form. Spondylos är som artros fast det sitter i lederna i ryggraden och påverkas på samma sätt 

som hos artros (Leden 2008 s.359-361).   
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4.1. Diskussion  

Enligt Mats Pettersson ska det finnas två individer könbedömda till Man? två kvinnor, en 

kvinna? två män och en man/kvinna i materialet. Jag har bedömt att det finns 3 kvinnor och 2 

män. De övriga två individerna har inte kunnat bedömas därför används Mats Petterssons 

(Pettersson, manus) bedömning för dessa två. Individen som är utställd på Medelhavsmuseet 

är bedömt till kvinna av Larje (1988). Barnet har inga könskaraktärer. Det finns tre individer 

som har bedömts till män, en som har bedömts till man? och 4 som har bedömts till kvinna. 

Individen Ib:1 som är ett barn har inga könsbedömds då det förts är i puberteten som 

könskaraktärerna utvecklas och individen var mellan 0,5 och 1,5 år.  

Kvinnornas kroppslängd var mellan 156 och 159 cm i längd och männen mellan 165 och 

177. Individen i grav 1 har fått en ungefärlig kroppslängdsberäkning på 176,6 cm. Detta är 

uträknat på hälbenet vilket kan vara ett ben som är svårt att kroppslängdsberäkna på och det 

ger en standardavvikelse på 4,88 vilket är ganska mycket då kroppslängdsberäkningen får ett 

spann på nästan 10 cm. individ Grav 6 lik 6b som kommer ifrån andra dynastin är ungefär 10 

cm kortare i jämförelse med de män som kommer ifrån gamla riket.   

Finns det några icke metrisk särdrag som kan tyda på släktskap? Individ 6a har ett hål i 

bröstbenet som troligt är en variation i form av ett icke metriskt särdrag som kan tyda på 

släktskap. Men då ingen annan individ i materialet har uppvisat något liknande har inget 

släktskap kunnat knytas. Individ 3 i grav 2 har två små hål i på båtbenet i höger hand. Dessa 

hål kan var ett tecken på en inflammation eller infektion som har påverkat handen och skapat 

dessa hål. Men de kan även vara icke metriska särdrag. Vänster lårben hos individ 0 i grav 1 

har ett hål på sidan utav lårbenshuvudet. Det kan vara ett icke metriskt särdrag och de kan 

vara en patologisk förändring i benet som har orsakats av en sjukdom. Ifall att båda dessa 

förändringar är icke metriska särdrag går de inte att fastställa att de är släkt då det inte 

uppvisar samma form av variation och det går inte häller att binda dem till någon av de andra 

individerna i gravarna. Då inga icke metriska särdrag kan koppla samman individerna ger det 

en indikation att individerna som är gravlagda inte är besläktade med varandra.  

Individen 6b från grav 6 är den enda med Schmorl’s noder på korsbenet vilket kan betyda 

att han har ansträngt korsryggen mer än de andra individerna i materialet. Individ 6b har vad 

som kan tolkas som diskbråck på en av bröstkotorna. Denna kota skiljer sig från de andra 

bröstkotorna som har Schmorl’s noder för att fördjupningarna i kotkroppen går ut över kanten 

på kotan vilket kan vara en indikation på att det handlar om diskbråck och inte om schmorl’s 

noder individen 6b har även tecken på osteoartrit i kotraden då han har både osteofyter och 

pitting vilket är två tecken på denna sjukdom (Duhig 1997 s.48-49). Individ 2 har osteoartrit. 

Ingen av de två individerna från grav 6 har några tandförändringar eller tecken på patologier i 

käkpartiet som flera utav individerna i de andra gravarna har. De två individerna från grav 6 

har inte häller några tecken på kollapsade kotor. Individ 4 i grav 3 har en bröstkota nr.9 som 

är mycket plattare än alla de andra kotorna i ryggen. Detta kan tyda på en missbildning som är 

sen födseln men det kan även vara Scheuermanns sjukdom som är en utvecklingsstörning i 

ryggkotorna som gör att vissa kotor inte växer till sig. Om personer har denna sjukdom sätter 

den sig ofta på bröstkotorna, sjukdomen behöver inte påverka mer än en kota. Den 9:e 

bröstkotan har även små hål på kotkroppen vilket kan vara Schmorl’s noder. Men det kan 

även vara en del av dess utseende p.g.a. sjukdomen eller missbildningen. Individen grav 2 lik 

3 har en utväxt på tandroten på tand 3 7.  Tandläkaren Björn Lundberg konsulterades i frågan 
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ifall det kunde vara hypercementosis? Och han svarade ”svårt att säga - det stämmer att det 

är vanligast på molarerna i underkäken (vilket detta ser ut att vara) men är oftast lokaliserat 

runt rotspetsen. Har det kanske försvunnit delar under tidens gång?” (Björn Lundberg, 2017 

muntl). Detta kan vara hypercementosis som är en sjukdom där tandcementum bildas på roten 

av tanden mest runt rotspetsen. Detta uppkommer främst på de bakre kindtänderna i 

underkäken vilket denna tand är. Det kan vara att individen har detta och sjukdomen behöver 

inte påverka flera tänder än en (Medical Dictionary, hypercementosis). De båda individerna 

från grav 2 har troligtvis haft abscesser i munnen. Alla individer har osteofyter men var 

relativt unga mellan 25 och 45 år. 

Finns det någon patologisk skillnad mellan männen och kvinnorna i materialet? Alla de 

vuxna individerna har någon form av patologiska förändringar som indikerar på något 

sjukligt. De flesta patologiska förändringarna sitter i kotraden, dessa patologier är osteofyter 

och Schmorĺ s nodes det förekommer även pitting hos en individ. I detta material finns det 

fyra individer som har Schmorĺ s nodes. Det är två män och två kvinnor, en av männen har 

även en kota som tyder på diskbråck. Det är fem individer som har osteofyter på kotraden två 

män och tre kvinnor, männen har osteofyter på både kotkroppen och kotbågen medan 

kvinnorna bara har osteofyter på kotkroppen. Kvinnorna har olika tandsjukdomar t.ex. 

abscesser, tandlossning och karies och det är ingen av männen som har påvisat någon 

tandsjukdom förutom tandsten. En av männen har osteofyter på skulderbladet vilket ingen 

annan individ i materialet har, en av kvinnorna har osteofyter och exostoser på fotbenen som 

är unikt för bara denna individ. Två utav kvinnorna har lipping och en av dem har kollapsade 

kotor. Dessa åkommor har ingen utav de manliga individerna. En av männen har markerade 

muskelfästen i underbenen på höger sida samt en hopväxning i handen av det lilla 

mångkantiga benet och det andra mellanhandsbenet. Detta kan ge en indikation på att han har 

använt kroppen på ett sätt som har gett han markerade muskelfästen och ingen av de andra 

individerna har använt sina kroppar på samma sätt. Hopväxningen i handen kan bero på ett 

slag eller att han har gjort illa handen på något sätt. En annan man har benpålagringar i 

höftskålen (acetabulum) på båda höftbenen som kan tyda på luxation. Denna man har även 

benpålagringar i muskelfästet distalt på överarmsbenet (humerus) vilket kan ge en indikation 

på att han har haft en inflammation i detta fäste. Dessa förändringar visar på att männen har 

använt kroppen på ett annat sätt än kvinnorna då det saknar dessa förändringar. En av 

kvinnorna har både spondylit och osteoartrit. Ingen annan i materialet har spondylit men en 

utav männen visar tecken på att han har haft osteoartrit. Två av de manliga individerna har 

åkommor på korsbenet. En av männen har osteofyter kranialt på korsbenet samt en ben 

”knapp” på höger ledyta mot bäckenbenet och den andra individen har Schmorĺ s noder 

kranialt på korsbenet. En av kvinnorna har utläkta hål på båtbenet och en av männen har ett 

utläkt hål på femur. Två av männen har pitting, en utav dem har de på distal ände av både 

höge och vänster lårben och den andra har de på kotbågen till en bröstkota. Det är de ända 

individerna med pitting. En av kvinnorna har osteofyter på knäskålen medan en av männen 

har en benknapp på knäskålens ledyta. Det är bara en av individerna som har en benpålagring 

kranialt på kotkroppen till en ländkota och den individen är man. De flesta av dessa olika 

patologiska förändringar är åldersrelaterade t.ex. pitting, osteofyter, Schmorĺ s nodes.  

Det finns två individer i materialet som kommer ifrån grav 6. Det är grav 6 lik 6a och grav 

6 lik 6b. I Medelhavsmuseets databas för museisamlingar står det att båda individerna hette 

grav 6 lik 6. Dem på museet har separerat på individerna och gett dem namnen grav 6 lik 6a 
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respektive 6b. Kan det då vara så att eftersom att det inte står någonting i de skrivna källorna 

om att det finns två individer i graven att en utav individerna mest troligt individ 6b är ifrån 

grav 5 men att den har hamnat fel under fyndhanteringen? Det som däremot inte stämmer in 

på den teorin är att Larsen skriver i sin text att individen som påträffats i grav 6 har väldigt 

fragmenterade ben i armarna och hela ben i benen. Men individen 6a har hela ben i armarna 

men lårbenen är trasiga och har bara hela ledändar på både höger och vänster lårben. Båda 

skenbenen har en del av skaftet och den distala ledytan, resterande delar är i småbitar. Individ 

6b har fragmenterade ben i armarna samt att det bara är skenbenen som finns från de nedre 

långa benen och dessa ben är i flera delar. 

Individerna i gravarna 1-3 kommer mest troligt från en högre ställning än den "vanliga 

människan" eftersom att i gravarna har det påträffats flera rikemans fynd samt att individerna 

är gravlagda i en Masstaba vilket är en sorts rikemansgrav. Skeletten från dessa individer 

visar på att individerna har arbetat hårt med kroppen om de var individer med högre ställning 

borde de inte ha så många patologiska förändringar som tyder på mycket och hårt arbete. 

Flera av individerna har förslitningsskador och aktivitetsspår som tyder på att de har arbetat 

och använt kroppen.  

 

4.2. Slutsats 

Materialet belyser livet för 4 män (varav en osäker man), 4 kvinnor samt ett barn. Individerna 

var mellan 18 och 59 år förutom barnet som var 0,5 – 1,5 år. Kroppslängden på dessa 

individer ligger i spannet mellan 156 och 177 cm.  Alla individer, förutom barnet, har 

patologiska förändringar. Vissa individer har flera och andra individer har färre patologiska 

förändringar som vissa visar på en sjukdom eller flera sjukdomar. De flesta av de patologiska 

förändringarna som har hittats har suttit i kotraden. Vissa av sjukdomarna som har påträffats i 

materialet är osteoartrit som en kvinna har och troligtvis en man har. Två kvinnor har 

abscesser i käkpartiet. Schmorĺ s nodes är en sjukdom som hälften av de vuxna individerna 

har. Det är männen i materialet som har patologiska förändringar på korsbenet medan de är 

kvinnorna som har patologiska förändringar i tänder och käkar. Den kvinnliga individen i grav 

6 har exostoser på flera ben i fötterna vilket kan tyda på att hon har skadat fötterna vilket har 

resulterat i att det har växt på nytt ben på de ställena. Det är den enda individen i materialet 

med exostoser. En individ har markerade muskelfästen som tyder på aktivitet. Två av de 

kvinnliga individerna har lipping och en av dessa har kollapsade kotor. En av individerna från 

grav 6 har Schmorl’s noder på korsryggen som ingen annan individ har uppvisat detta kan 

tyda på att individen har ansträngt den delen av ryggen mer än de andra individerna i 

materialet. Ingen av individerna från andra dynastin har haft några synliga patologier i 

munnen förutom tandsten. Två av individerna från gamla riket har abscesser i överkäken. Det 

finns minst en möjligtvis tre individer med icke metriskt särdrag. De är olika vilket kan tyda 

på att individerna inte är nära släkt med varandra. Den individ som garanterat har ett icke 

symmetriskt särdrag är från andra dynastin. Flera utav de patologiska förändringarna som 

individerna har uppvisat är åldersrelaterade.  
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4.2.1. Framtida forskning 
Detta arbete har haft en klar begränsning i materialet och för att ytterligare belysa livet i det 

forna Egypten bör flera individer från olika platser analyseras för att komplettera hälsobilden 

från dessa tidsperioder. Därigenom skulle en mer komplett bild skapas och belysa om det är 

samma tendenser igenom hela landet eller om utvecklingen skiljer sig från plats till plats. 

Detta skulle även ge en djupare bild av hälsoläget hos populationer från olika tidsperioder.  

4.3. Sammanfattning  

En osteologisk studie har genomförts på mänskligt benmaterial från Maassara i Egypten 

cirka 20 kilometer söder om Kairo. Ämnet valdes för att gamla Egypten alltid har farsinerat 

människan redan under Herodotos tid hänfördes de av den egyptiska samtiden. Studien har 

gjorts för att belysa skelettmaterialens vikt i den egyptiska historien eftersom att från vissa 

dynastier finns det bara skelettmaterial. Studien har gått ut på att undersöka hälsobilden hos 

individer från andra dynastin samt slutet på fjärde dynastin och början på femte. Det var åtta 

individer som studerades och en nionde individ som inte fanns tillgänglig men författaren har 

fått ta del av den osteologiska rapporten och kunnat använda sig av den. det var 4 män (var av 

en osäker) och 4 kvinnor samt ett barn. Individerna var mellan 156 och 177 cm långa. Åldern 

på de vuxna individerna varierade mellan 18 och 59 år och barnet var mellan 0,5 och 1,5 år. 

Materialet kommer från två olika tidsepoker andra dynastin ingår i tidigdynastisk tid medan 

fjärde och femte dynastin hör till gamla riket. En av individerna i grav 6 kan komma ifrån 

grav 5 istället, eftersom att det inte finns något skrivet om att det har funnits två individer i 

grav 6 men att det har påträffats ben ifrån grav 5. Alla de vuxna individerna har någon form 

av patologisk förändring. De flesta patologiska förändringarna sitter i kotpelaren. De flesta 

patologiska förändringarna var åldersrelaterade. Vissa utav individerna var väldigt dåligt 

bevarade benen var väldigt sköra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

5. Källförteckning.  

5.1. Källförteckning   

Litteratur 

Baines, J. & Lacovara P. 2002. Burial and the dead in ancient Egyptian society: respect, 

formalism, neglect. Journal of Social Archaeology 2: 5–36. 

Bard, K A. 2003. The Emergence of the Egyptian State. I: The Oxford history of ancient 

Egypt. Shaw, I (red.) Oxford: Oxford University Press: 57–83. 

Bass, W M. 1987. Human osteology: a laboratory and field manual. 3. ed. Columbia: 

Missouri Archaeological Society  

Baxarias, J. & Herrerín, J. 2008 the handbook atlas of paleopathology, Zaragoza: Libros 

Portica.  

Brothwell, D R. 1981. Digging up bones: the excavation, treatment and study of human 

skeletal remains. 3. ed., [rev. and updated] Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press 

Buikstra JE, Ubelaker DH. 1994. Standards for data collection from human skeletal remains: 

Proceedings of a Seminar at the Field Museum of Natural History. Organized by J. Haas. 

Arkansas Archaeological Survey Research Series. Fayetteville, AK, No. 44 

Cockburn, A T. 1971. Infectious Diseases in Ancient Population. I: Current Anthropology 

Vol. 12, No. 1: 45-62. 

Derry, D E. 1956. The Dynastic Race in Egypt. I: The Journal of Egyptian Archaeology 

Vol.42: 80-85. 

Duhig, C. 1997. Gisr el-Mudir human skeletal material 1994-1995. I: The Journal of Egyptian 

Archaeology, Vol. 83: 46-51. 

Formicola V. & Franceschi M. 1996 Regression equations for estimation stature from long 

bones of early Holocene European samples. I: American journal of physical antropology. Vol 

100: 83-88. 

George, B. 1994. Liv, hälsa, skönhet: egyptiska smycken. Stockholm: Medelhavsmuseet  

Grajetzki, W. 2007. Burial customs in ancient Egypt: life in death for rich and poor. 3. impr. 

London: Duckworth. 

Griffiths, S. 2013. First pharaoh ruled Ancient Egypt 500 years LATER than first thought: 

Maths model and radiocarbon data rewrite history. 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2410047/King-Aha-First-pharaoh-ruled-

Ancient-Egypt-500-years-LATER-thought.html (hämtad 2017-06-07) 



35 

 

Holland T. D. 1995 Brief Communication: Estimation of adult stature from the Calcaneus and 

Talus. I: American journal of physical antropology. Vol 96: 315-320 

Larsen, H. 1940 Tomb six at Maassara. An Egyptian second dynasty tomb. Reprint from Acta 

Archaeologica Vol XI Fasc. 1-2.  

Larsen, H. 1940 Three shaft tombs with chambers at Maassara, Egypt. Reprint from Acta 

Archaeologica Vol XI Fasc. 3.  

Leden, I. 2008 Icke-inflammatoriska ledsjukdomar. I: Biologisk antropologi med human 

osteologi. Lynnerup, N., Bennike, P & Iregren, E. (Red.). 1. udgave, 1. oplag København: 

Gyldendal: 359–362 

Lefkowitz, M. 1996. Not out of Africa: How Afrocentrism became an excuse to teach myth as 

history. New York NY: Basic books 

Malek, J. 2003. The Old kingdom. I: The Oxford history of ancient Egypt. Shaw, I (red.) 

Oxford: Oxford University Press: 83–108. 

Nilsson, M. 1933. de arkeologiska upptäckterna i den klassiska södern och den forna orienten 

O'Connor, D. 1991 Boat graves and pyramid origins. New discoveries at Abydos, Egypt. 

Expedition Volume 33 No 3: 5–15. 

Olsen, B 2003. Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Lund: 

Studentlitteratur: 105-147. 

Renfrew, C & Bahn, P G. 2012. Archaeology: theories, methods and practice. 6th ed. 

London: Thames & Hudson: 41–48. 

Siame, C N. 2013. Katunkumene and Ancient Egypt in Africa I: Journal of Black Studies. 

Vol. 44, No. 3: 252-257. 

Sjøvold, T. 1988, Geschlechtsdiagnose am Skelett, I: R. Knussmann (ed.), Anthropologie, 

Handbuch des vergleichenden Biologie des Menschen, Band 1; 1. Teil, Gustav Fischer 

Verlag, Stuttgart: 444-480. 

Shaw, I. 2003. The Oxford history of ancient Egypt. Oxford: Oxford University Press: 1–16.  

Spencer, A.J. 1982. Death in Ancient Egypt. Harmondsworth: Penguin Books: 29-44. 

Turkington, C. Dover, J S; medical illustrations, Birck Cox 2007. The encyclopedia of skin 

and skin disorders (3rd Ed.): 1-405. 

Valentino, C. (ed) .2017. Genomes of Egyptian Mummies Mapped 

http://www.archaeology.org/news/5589-170530-egypt-mummy-dna publicerad 2017-05-30 

(hämtad 2017-05-31).  

Hemsidor 

http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3011253 (hämtad 2017-04-19) 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/hypercementosis (hämtad: 2017-05-14) 

Mark, J J. http://www.ancient.eu/Narmer/ publicerad 2016-02-01 (hämtad 2017-05-27)  

http://www.archaeology.org/news/5589-170530-egypt-mummy-dna
http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3011253
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/hypercementosis
http://www.ancient.eu/Narmer/


36 

 

Opublicerade källor 

Larje, R.1988 Anthropological data concerning the displayed skeleton from prehistoric Egypt 

(Grav 2, Lik 2).  

Riksantikvarieämbetet & Statens historiska museer. Egyptiska museet och Egyptenkommittén: 

handlingar rörande utgrävningen vid Maassara m.m. 1937-1938, 1941 FIc:1.  

Pettersson Mats. Mänskliga kvarlevor Medelhavsmuseet Stockholm Samt 

(http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3011246), (hämtad 2017-04-19) 

 

Muntligt meddelande  

Björn Lundberg, tandläkare, Tandläkarpraktiken i Visby. 

Maria Sääf med. doktor, överläkare vid Osteoporosmottagningen Visby lasarett. Specialist i 

endokrinologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet. 

Bildkälla:  

Bilden på framsidan hämtad ur boken: George, Beate (1994). Liv, hälsa, skönhet: egyptiska 

smycken. Stockholm: Medelhavsmuseet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3011246


37 

 

Bilaga 1: Benlista  

Tabell 1. Bedömning på sida Dx/Sin är båda sidor. Ej bedömd har inte gjort en sidobedömning. – går inte 

att göra en sidobedömning  

Grav 6 Lik 6A – 

Kvinna 

Delar, antal Sida 

Dx/Sin 

Sjukdomar  längd 

Cranium  ansiktskelet med vänster 

temporale 

Sin 
  

Maxilla 2 delar med alveoler& 1 

tand nr 1 5. 

Ej 

bedömd 

  

Sphenoidale 1 del  Ej 

bedömd 

  

Temporale 4 delar Dx 
  

Maxilla + okben 2 delar  Ej 

bedömd 

  

Mandibula  hel med 11tänder 4 2- 4-8 & 

3 3, 3 4, 3 6, 3 7.  

 
Tandsten på alla tänder  

 

Scapula  flera delar men ledyta finns Sin 
  

Scapula flera delar bara en halv 

ledyta  

Dx 
  

Clavicula saknar ledyta mot humerus Sin 
  

Clavicula saknar ledyta mot sternum Dx 
  

Sternum ofusionerad. Flera 

Fragment. Hål i sternum 

- 
  

Costae förta 

revben  

hela Dx/Sin 
  

Costae  19 delar med ledyta mot 

kota  

Ej 

bedömd 

  

Costae 3 med ledyta mot sternum  Ej 

bedömd 

  

Vertebrae 

cervical  

4 + Axis, en ledyta av atlas  - 
  

Vertebrae 

thoracicae 

12, 10 hela, 2 kotkroppar - 6 med osteofyter på kotbågens ledyta, 

1 med schmorl's noder  

 

Vertebrae 

lumbal 

5 st - 2 med osteofyter på kotkroppen 
 

Humerus hel Sin 
 

31,7 

cm 

Humerus hel Dx 
  

Radius hel Sin 
 

23,6 

cm 

Radius hel Dx 
  

Ulna 2 delar, proximal ända, och 

skaft 

Sin 
  

Ulna  hel Dx 
  

Lunatum 1 hel Ej 

bedömd 

  

Capitatum 1 hel Ej 

bedömd 
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Triquetrum 1 hel  Ej 

bedömd 

  

Scaphoideum  2 hela  Dx/Sin 
  

Mc I 1 hel Dx 
  

Mc II 1 hel Dx 
  

Mc III 2 hel  Dx/Sin 
  

Mc IV 2 hel Dx/Sin 
  

Mc V 2 hel Dx/Sin 
  

Phalanger 

Manus 

8 st, var av 1 ph3  Ej 

bedömd 

  

Sacrum hel - 
  

Svanskota 1 hel - 
  

Coxae fragmenterad Sin 
  

Coxae saknar kanten på tarmbenet Dx 
  

Femur proximal och distal ända 

hela skaftet trasigt  

Dx/Sin 
  

Patella hel Dx 
  

Fibula 2 delar, distal + skaft, 

proximal ända  

Sin 
  

Fibula proximal och distal ända 

hela skaftet trasigt  

Dx 
  

Tibia  1 del skaft + distal ände, 

resten i småbitar  

Dx/Sin 
  

Calcaneus  hel Sin Exostoser, Osteofyter 
 

Calcaneus  2 delar Dx Exostoser  
 

Talus 2 hela Dx/Sin 
  

Os Naviculare 2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuniforme 

Mediale 

2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuniforme 

Intermedium 

2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuniforme 

Laterale 

2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuboideum 2 hela Dx/Sin 
  

Mt I 2 hela Dx/Sin 
  

Mt II 2 hela Dx/Sin 
  

Mt III 2 hela Dx/Sin 
  

Mt IV 2 hela Dx/Sin 
  

Mt V 1 hel Dx 
  

Ph1 Stortå 2 hela Dx/Sin Exostoser  
 

Ph 3 Stortå 1 hel Ej 

bedömd 

Exostoser  
 

Phalanger Pedis 12. 8 Ph1, 2 Ph2 2 Ph3. Ej 

bedömd 

Osteofyter på två phalanger. Exostoser 

på en phalang 
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Tabell 2  

Grav 6 lik 

6b - Man 

Delar, antal Sida 

Dx/Sin 

Sjukdomar  längd 

Frontale  1 del Ej 

bedömd 

  

Scapula Små delar Ej 

bedömd 

  

Ulna/radius  3 delar  Sin 
  

Meta carpal 1 hel ej bedömd 

till nummer 

Sin 
  

Phalanger 

Manus 

6 vara av 1 ph 3 Ej 

bedömd 

  

Costae 7 delar. 1 del 

ledyta mot kota 

- 
  

Vertebrae 

thoracicae 

3 - Schmorl´s nodes på 2 av 3 kotor, Osteofyter på alla 

kotkroppar och 1 med osteofyter kotbåge 

 

Vertebrae 

lumbal 

4  - Schmorĺ s nodes på 2 av 4 kotor, diskbråck på 1 av 4 

kotor. Osteofyter på alla kroppar och 1 med osteofyter 

kotbågen 

 

Sacrum  Hel - Schmorĺ s nodes, osteofyter cranialt 
 

Coxae  3 delar Sin 
  

Coxae  fragmenterat 

blygben och 

tarmben 

Dx 
  

Tibia 2 delar skaft Sin 
  

Tibia 2 delar. 1 

proximal ände, 

skaft 

Dx 
  

Patella Hel Dx 
  

Calcanues fragmenterat Dx 
 

8,156 

cm 

Talus Hel Dx 
 

5,283 

cm 

Meta tarsal 1 ej bedömd till 

nummer 

Sin 
  

Meta tarsal 1 ej bedömd till 

nummer 

Dx 
  

 

Tabell 3 

Grav 1 Lik 0 - 

Man ? 

Delar, antal Sida 

Dx/Sin 

Sjukdomar  längd 

Cranium  12 delar skalltak - 
  

Clavicula  2 delar  Dx 
  

Humerus  3 delar. Distal ledrulle, distal del av skaft, del av skaft. Sin 
  

Humerus  3 delar. Proximal ledkula, klyvet skaft, distal ände utan 

ledrulle  

Dx 
  

Humerus  1 del av skaftet  Ej 

bedömd 

  

Ulna 1 del av skaftet  Sin 
  

Ulna 1 del distal ände fragmenterad Dx 
  

Radius 3 delar. Proximal ledyta, proximal del av skaft, distal 

ände  

Sin 
  

Radius 2 delar av skaftet Dx 
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Mc II hel Dx 
  

Mc IV hel Dx 
  

Mellan 

handsben  

2. 1 utan ledyta proximalt, 1 saknar proximal del av skaft 

+ ledyta  

Ej 

bedömd 

  

Phalanger 2. 1 hel, 1 saknar distal ända Ej 

bedömd 

  

Sternum 1 del  - 
  

Vertebrae 

cervical  

2 var av en är atlas - 
  

Vertebrae 

thoracicae 

1 hel - 
  

Delar av kota 6. 5 kotkroppar och 1 kotbåge - 
  

Costae 2 delar - 
  

Femur 3 delar. Ledkula + del av skaft, 2 delar av ledrullen Sin Hål mellan 

lårbenshalsen 

och 

lårbensleden. 

 

Femur 3 delar. Ledkula, ledrulle, klyvet skaft Dx 
  

Femur 7 delar av skaftet  Ej 

bedömd 

  

Tibia  6 delar. 1 del proximal ledyta, 4 delar skaft, 1 del distal 

ände + skaft 

Sin 
  

Tibia  2 delar. 1 del distal ledyta, 1 del klyvet skaft proximalt Dx 
  

Fibula 2 delar av skaftet Ej 

bedömd 

  

Calcaneus 2 delar.  Sin 
 

8,646 

Calcaneus saknar proximal ända Dx 
  

Talus 2 delar Sin 
  

Cubiodeum hel Dx 
  

Mt III hel Dx 
  

Mt IV hel Dx 
  

 

 

 

Tabell 4  

Grav 2 lik 1 - 

Kvinna 

Delar, antal Sida 

Dx/Sin 

Sjukdomar  längd 

Cranium  hel - Abscess i 

maxilla  

 

Tänder i maxilla 2 2, 2 3, 2 7 2,8. - 
  

Mandibula hel med tänder 3 2- 3 8, 4 2 - 4 8. - 
  

Clavicula 2 hela Dx/Sin 
  

Scapula  fragmenterad  Ej 

bedömd 

  

Första revben 2 hela  Dx/Sin 
  

Costae  18 med ledyta mot kota - 
  

Vertebrae cervical  6 - 
  

Vertebrae 

thoracicae 

10 - 
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Vertebrae lumbal 5 kotor sista kotan delad mitt i tu - Sista 

lumbalkotan 

deformerad  

 

Humerus  hel Sin 
 

30,5 

cm 

Humerus  2 delar. Distal ände + skaft, ledkula Dx 
  

Ulna  3 delar. två proximala ändar och 1 del av skaft som 

ej går att sidobestämma 

Dx/Sin 
  

Radius  1 del proximal ände  Sin 
  

Mc  2 distala ändar av Mc Sin  
  

Mc  4. 3 hela och 1 proximal ände Dx 
  

Phalanger Manus 3 ph 1 och/eller 2  Ej 

bedömd 

  

Coxae  5 delar. 3 delar Sin och 2 delar som ej går att 

sidobestömma  

Sin 
  

Femur 5 delar  Sin 
  

Patella 1 Dx osteofyter 
 

Tibia  2 delar  Sin 
  

Tibia  2 delar Dx 
  

Fibula  3 delar. En del fibula Dx och två delar som ej går 

att sidobestämma  

Dx 
  

Talus  2 hela Dx/Sin 
  

Calcaneus 2 hela Dx/Sin 
  

Os Naviculare hela Sin 
  

Os Cuniforme 

Mediale 

hela Sin 
  

Os Cuniforme 

Intermedium 

hela Sin 
  

Os Cuniforme 

Laterale 

hela Sin 
  

Mt I hel Sin 
  

Mt II hel Sin 
  

Mt III hel Sin 
  

Mt IV 2. Sin Hel, Dx trasig Proximal Dx/Sin 
  

Phalanger Pedis  2. 1 ph3 stortå Ej 

bedömd 

  

 

 

Tabell 5 

Grav 2 lik 3 - Kvinna Delar, antal Sida 

Dx/Sin 

Sjukdomar  längd 

Cranium  utan ansiktskelett  - 
  

Ansiktskelett tänder 2 4, 2 7, 2 8.  - 
  

Lösa tänder  8 - 
  

Mandibula  hel med tänder 4 1- 4 7, 3 1- 3 

7 

- 
  

Os Hyoideum 
 

- 
  

Scapula  fragmenterad Dx/Sin 
  

Clavicula 2 hela Dx/Sin 
  

Humerus hel Sin 
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Humerus två delad proximalt Dx 
  

Radius 2 hela Dx/Sin 
  

Ulna 2 hela Dx/Sin 
  

Scaphoideum 2 hela,  Dx/Sin sin har två utläkta gropar 
 

Pisiforme 2 hela Dx/Sin 
  

Trapezium 2 hela  Dx/Sin 
  

Triquetrum 2 hela Dx/Sin 
  

Trapeziudeum 1  Ej 

bedömd 

  

Hamatum 1  Ej 

bedömd 

  

Capitatum 1  Ej 

bedömd 

  

Lunatum 1  Ej 

bedömd 

  

Mc I hel  Dx 
  

Mc II hel Dx 
  

Mc III hel Dx 
  

Mc IV hel Dx 
  

Mc V hel Dx 
  

Phalanger Manus 26. 9 ph1, 9 ph2, 7ph3 varav 1 

tumme  

Ej 

bedömd 

  

Sternum 1 del  - 
  

Atlas  hel - 
  

Axis hel - Osteofyter 
 

Vertebrae cervical  4  - 
  

Vertebrae thoracicae 12  - 1 har Schmorl´s nodes 
 

Vertebrae lumbal 5  - alla med osteofyter, 1 med 

Schmorĺ s nodes 

 

Coxae fragmenterat tarmben Dx 
  

Femur hel Sin 
 

43,1 

cm 

Femur 2 delad Dx 
  

Tibia  hel  Sin 
 

35,8 

cm 

Tibia  proximal ledyta i flera delar  Dx 
  

Fibula  två delad distal Sin Exostoser distalt  
 

Fibula  3 delar  Dx 
  

Calcaneus 2 hela Dx/Sin Dx exostoser, Sin osteofyter 
 

Talus  2 hela Dx/Sin 
  

Os Naviculare 2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuniforme 

Mediale 

2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuniforme 

Intermedium 

2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuniforme 

Laterale 

2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuboideum 2 hela Dx/Sin 
  

Phalanger Pedis  22, 10 ph 1, 5 ph 2, 7 ph 3.  Ej 

bedömd 

  

Tabell 6 
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Grav 3 Lik 4 - Man Delar, antal Sida 

Dx/Sin 

Sjukdomar  längd 

Kranium  flera delar utan ansiktskelett - 
  

Ansiktskelett fragmenterat ansiktsskelett med 

fragmenterade tänder 1 1 -1 8, 2 1 - 

1 5. 

- 
  

Mandibula hel med fragmenterade tänder 3 3 - 3 

8, 4 2 - 4 8.  

- 
  

Clavicula  saknar ändar Sin 
  

Clavicula  2 delar Dx 
  

Scapula fragmenterad Dx/Sin Osteofyter Sin  
 

Humerus 6 delar var av 5 delar av proximal 

ände 

Sin Benpålagring i 

muskelfästet distalt 

 

Humerus  3 delar  Dx Benpålagring i 

muskelfästet distalt 

 

Radius hel  Sin 
  

Radius 2 delar Dx 
  

Ulna 2 hela Dx/Sin 
  

Trapezium 2 hela Dx/Sin 
  

Scaphoideum  hel Dx 
  

Lunatum hel Dx 
  

Triquetrum hel Dx 
  

Trapeziodeum hel Dx 
  

Capitatum hel Dx 
  

Hamatum  hel  Dx 
  

Mc I 2 hela Dx/Sin 
  

Mc II 2. Sin fragmenterad distal, Dx hel Dx/Sin 
  

Mc III 2 hela Dx/Sin 
  

Mc IV 2. Sin hel, Dx fragmenterad distal  Dx/Sin 
  

Mc V 2 hela Dx/Sin 
  

Phalanger Manus 12. 8 Ph1, 3 Ph2, 1 Ph3. Ej 

bedömd 

  

Sternum hel - 
  

Costae 29. 21 med ledyta mot kota - 
  

Vertebrae cervical  7  - 
  

Vertebrae thoracicae 12  - 9:e kotan missbildad  
 

Vertebrae lumbal 5  - 3 kotor med Schmorĺ s 

noder, 3 kotor med 

osteofyter, 1 med 

osteofyter på kotkroppen. 

4:e kotan benpålagring 

caudalt på kotkroppen  

 

Sacrum hel - Osteofyter 
 

Coxae  hel Sin Benpålagring i 

acetabulum 

 

Coxae  hel  Dx Benpålagring i 

acetabulum 

 

Femur hel Sin Pitting distalt 47,8 

Femur hel Dx Pitting distalt 
 

Patella  2 hela Dx/Sin Ben ”knapp” dx  
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Tibia hel  Sin 
 

41,1 

Tibia  11 delar  Dx 
  

Fibula hel Sin 
 

39,6 

Fibula två delar  Dx 
  

Calcaneus  2 hela Dx/Sin 
  

Talus 2 hela Dx/Sin 
  

Os Naviculare 2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuniforme 

Mediale 

2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuniforme 

Intermedium 

2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuniforme 

Laterale 

2 hela Dx/Sin 
  

Os Cuboideum 2 hela Dx/Sin 
  

Mt I 2 hela Dx/Sin 
  

Mt II 2 hela Dx/Sin 
  

Mt III 2 hela Dx/Sin 
  

Mt IV 2 hela Dx/Sin 
  

Mt V 2. Sin hel, Dx fragmenterad distal  Dx/Sin 
  

Phalanger Pedis 8. 7 ph1, 1 ph2. Ej 

bedömd 

  

Sesamben 1 från foten  Ej 

bedömd 

  

 

Tabell 7  

Grav 3 Lik 5 - man  Delar, antal Sida 

Dx/Sin 

Sjukdomar  längd 

Frontale 1 del  Ej 

bedömd 

  

Paritale 1 del  Ej 

bedömd  

  

Maxilla 3 delar  - 
  

Occipitale 2 delar en med ledyta mot atlas  - 
  

Sphenoidale 1 del  - 
  

Temporale 3 delar  - 
  

Okben  1 del  - 
  

Skalltak 23 delar  - 
  

Lösa tänder  19. 9 delar av tänder  - 
  

Mandibula  5 delar - 
  

Scapula  6 delar  Sin 
  

Scapula  11 delar  Dx 
  

Clavicula hel Sin 
  

Humerus 2 delar  Sin 
  

Humerus 1 del av ledkulan proximal Dx 
  

Ulna  2 delar  Sin 
  

Ulna  1 del  Dx 
  

Radius 2 delar priximal ända + skaft, distal ledyta  Sin 
  

Capitatum hel Sin 
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Mc II hopväxt med Trapeziodeum Sin 
  

Mc IV hel Sin 
  

Mc V hel Sin 
  

Mc  2 distala delar  Dx 
  

Phalanger Manus 3 Ph 1  Ej 

bedömd 

  

Sternum 2 delar - 
  

Costae 68 delar vara av 9 med ledyta mot kota - 
  

Vertebrae cervical  1 hel. Axis - 
  

Vertebrae thoracicae 5 hela - 
  

Vertebrae lumbal 1 hel. - 
  

delar av kota 34. 12 kotkroppar, 11 kotbågar, 11 kotfragment  - 
  

Sacrum 3 delar  - 
  

Coxae 4 delar  Sin 
  

coxae 19 delar  Dx 
  

Femur  2 delar. 1 del skaft, 1 ledrulle distal Sin 
  

Tibia 4 delar. 3 delar av skaft, distal ände  Sin 
  

Tibia 2 delar. 1 del skaft, distal ände  Dx Markerat 

muskelfäste  

 

Fibula 2 delar. 1 del skaft, distal ände  Dx Markerat 

muskelfäste  

 

Fotrotsben  6 Ej 

bedömd 

  

Calcaneus hel Sin 
  

Talus hel Sin 
  

Naviculare hel Sin 
  

Mt I hel Sin 
  

Mt II saknar proximal ände Sin 
  

Mt III 2. Sin hel, Dx saknar proximal ände Dx/Sin 
  

Mt IV 2. Sin Hel, Dx saknar distal ände  Dx/Sin 
  

Mt V hel  Sin 
  

Mellan fotsben  2 som ej har bedömts till nummer Dx 
  

 

Tabell 8. 

IB:1  Delar, antal Sida 
Dx/sin 

Sjukdomar  längd 

Femur saknar distal ände  Dx 
 

9,53 

 


