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Abstract 

 

Carlzon, E. 2018. Spår av sjukliga förändringar i gotländskt, mänskligt benmaterial, från 

stenålder till medeltid – en sammanställning av forskningsläget på Gotland. 

Carlzon, E. 2018. Traces of disease in human bones from Gotland, from the Stone Age to the 

Middle Ages – a compilation of scientific research on Gotland. 

 

This bachelor thesis is a compilation of previous master and bachelor theses written by 

osteology students at Högskolan på Gotland and Uppsala University Campus Gotland, with a 

focus on palaeopathology in individuals from the island of Gotland, from the Stone Age 

through the Middle Ages. The purpose of this thesis is to shed light on the history of disease 

on the island of Gotland on a bigger scale than previous theses have done. Most master and 

bachelor theses have typically focused on one site or settlement, set in a particular time 

period in their study, whereas I chose to combine all of the studies into one cohesive 

examination of all disease surveyable in the skeleton of these individuals. This, in order to 

see if there are differences to be found in the various time periods, or even differences among 

the population within a specific time period. And there are some differences to be seen, 

indeed; most notably perhaps between the Iron Age and the Middle Ages, where a difference 

in the dental health can clearly be seen. When comparing the other time periods however, 

caution must be advised; the skeletal material is lacking in most eras other than the Iron Age 

and the Middle Ages. 
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1. Inledning 

Detta är en sammanställning av tidigare master- och kandidatuppsatser skrivna av 

osteologistudenter på Högskolan på Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland, från 

2001 och framåt. Uppsatsen består av korta sammanfattningar av dessa uppsatser samt en 

tabell över vilka sjukdomar som förekommit i de olika tidsperioderna uppsatserna i fråga 

behandlar. Uppsatsen är helt teoretisk, vilket betyder att inga osteologiska analyser har utförts 

av mig personligen – all data kommer från skriftliga källor.    

 Innan varje sammanfattning presenteras platsen som uppsatsen berör i form av en kort 

inledande text om platsen, med information som geografiskt läge, arkeologi och historik om 

lokalen. Alla benslag kommer skrivas på svenska, och första gången även på latin inom 

parentes. 

1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att samla in information rörande den gotländska hälsan – via 
osteologiska uppsatser – tolka informationen och sammanställa den för att försöka skapa en 
helhetsbild av Gotlands hälsa över ett långt tidsspann; från stenåldern fram till medeltid.  
Arbetet är en viktig grund för att få en kronologisk helhetsbild av den gotländska hälsan. 
Något större liknande arbete har inte gjorts och det är något som är viktigt för att förstå sig på 
hur sjukdomar och andra skelettala förändringar har förekommit i det förflutna. 
 Det har skrivits många uppsatser om gotlänningars hälsa, men det är främst på 
individnivå, eller överblickar över mindre områden som boplatser med intilliggande gravfält 
eller medeltida kyrkogårdar – det saknas alltså en helhetsbild som sträcker sig över en lång 
tid. De osteologiska resultaten inom arkeologi kan säga väldigt mycket om hur människors 
hälsa och levnadsstandard såg ut, vad de gjorde för att underlätta för sina sjuka och äldre, hur 
deras läkarkonst såg ut, hur deras rättvisesystem såg ut, hur deras gravskick såg ut, med mera.  

1.2. Frågeställningar 

Genom en överblickande bild av hälsotillståndet vill jag försöka se om man kan se skillnader 

och likheter mellan olika kronologiska perioder gällande sjukdomar; mina frågeställningar 

blir således: 

1. Drabbar vissa sjukdomar bara en del av befolkningen, och i sådana fall vilka?  

2. Uppstår vissa sjukdomar bara i en eller i flera kronologiska tidsperioder?  

3. Har några tidsperioder en större eller mindre mängd sjukdomar än andra tidsperioder?  
 
Detta är frågor som jag vill lyfta fram och försöka besvara med hjälp av denna studie.  

1.3. Metod 

Med hjälp av kandidat- och masteruppsatser, skrivna av osteologistudenter vid Högskolan på 
Gotland – sedan år 2013 Uppsala universitet Campus Gotland – med osteologiska analyser på 
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gotländska humana skelettmaterial kommer jag försöka skapa en helhetsbild av den 
gotländska hälsan, från stenåldern fram till medeltid. Även andra källor kommer användas; 
böcker och artiklar innehållande liknande information, samt uppsatser skrivna från andra 
platser i Sverige än Gotland – allt för att jag ska bygga mig en så stor förståelse om hälsa som 
möjligt.  
 Genom att jämföra en mängd olika osteologiskt undersökta platser på Gotland; öst, 
väst, nord och syd, samt olika tidsperioder; stenålder, bronsålder, vendeltid, vikingatid och 
medeltid, kommer jag försöka bygga upp en helhetsbild av den gotländska hälsan. I en 
sammanfattande tabell kommer jag visa resultat på hur olika lokaler på Gotland, samt olika 
tidsperioder, har uppvisats i de osteologiska materialen. Inga osteologiska analyser har utförts 
av mig – mitt kandidatarbete är helt baserat på skriftliga material där osteologistudenter 
skrivit om skelettala förändringar. Min uppgift är att tolka alla analysresultaten, sätta in dem i 
ett helhetsperspektiv och försöka bygga en ny övergripande förståelse därifrån. 

1.4. Bakgrund 

Gotland är en ö som är väldigt rik på historia; här finns spår efter stenåldersboplatser, 
bronsålderslokaler, vikingatida platser samt medeltida material – och allt där emellan. Det 
finns, självklart, väldigt mycket skrivet om dessa olika perioder och lokaler, något jag vill 
påpeka med hjälp av denna uppsats. Men, det finns också mycket mer att göra; många av de 
tidigaste tidsperioderna saknar uppsatser av osteologisk karaktär, medan andra, mer sentida, 
tidsperioder satureras av en uppsjö kandidat- och masteruppsatser – något jag också vill 
belysa i denna uppsats. Det krävs mer forskning om hälsa från framförallt stenålders-, 
bronsålders- och vendeltida lokaler här på Gotland. För att göra en sammanställning av den 
gotländska hälsan har jag läst alla de osteologiska uppsatser rörande sjukliga förändringar 
som sätter spår i skelettet på gotländskt benmaterial, skrivna av osteologistudenter på 
Gotland, och upptäckt att vissa tidsperioder knappt har något skrivet alls. Det mesta är skrivet 
om medeltida Visby vilket skapar något av en paradox: det finns mycket information att 
hämta från medeltiden, till exempel skriftliga källor etc., därför skrivs det mycket om 
medeltiden, och det finns mindre information att hämta från stenåldern, därför skrivs det lite 
om stenåldern. 

1.5. Avgränsning 

Arbetet kommer endast beröra gotländskt skelettmaterial och uppsatser skrivna av 

osteologistudenter på Högskolan på Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland, samt 

artiklar och avhandlingar rörande detta ämne. Detta, därför att storleken på uppsatsen ska 

hållas inom ramarna för en kandidatuppsats, och ett arbete som innefattar hela, eller delar av, 

Sverige skulle bli alldeles för stort att ta upp i denna uppsats – men något som skulle vara 

välkommet i framtiden. En ytterligare avgränsning gäller åldern på de undersökta 

individerna: endast vuxna individer kommer att redovisas i den översiktliga tabellen i 

uppsatsen och ingå i den slutliga diskussionen. Denna avgränsning har gjorts då unga 

individer i regel inte hinner få några skelettala förändringar på grund av sjukdomen, eftersom 

det tar tid för skelettet att påverkas och ändras till följd av en sjukdom. 

1.6. Källkritik 

Det är svårt att göra en sammanställning av det här slaget när författarna till uppsatserna har 

använt sig av så många olika tillvägagångssätt i sina arbeten. En del författare har inte angett 
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exakta patologiska förändringar hos individerna, och istället slagit ihop exempelvis osteofyter 

och artros till “åldersrelaterade förändringar” och “arbetsrelaterade förändringar”, eller slagit 

ihop alla förändringar i munregionen. Detta gör det omöjligt att kunna skilja på sjukdomar 

som karies, parodontit, tandsten och abscess, som alla uppstår i munnen. Författarna till 

uppsatserna har även använt sig av olika metoder gällande ålders- och könsbedömningar samt 

kroppslängdsberäkningar, och även olika benslag vid dessa bedömningar. En del författare 

nämner enbart att vissa skelettala förändringar förekommit i materialet, men inte i vilka 

benslag de undersöktes på, hur många gånger det noterades eller vilket kön individen med 

förändringarna hade. En annan viktig sak att nämna är att det finns mycket mer information 

om vikingatiden och medeltiden jämfört med sten- och bronsåldern .   

 Något man också bör känna till är den så kallade osteologiska paradoxen, vilken 

kortfattat lyder: det är inte alltid de som uppvisar stora skelettala förändringar som var de 

sjukaste i samhället, snarare är det så att individerna med skelettala förändringar överlevde 

sin sjukdom och sedan dog av någon annan orsak. De individer som inte uppvisar några 

skelettala förändringar å andra sidan, de som uppfattas som friska, var de som var värst 

drabbade och inte hann överleva länge nog för att sjukdomen skulle hinna sätta spår i 

skelettet. Det är även så att skelettala förändringar som uppstått under barndomen kan 

försvinna när individen växer och blir äldre, och exempelvis Harris lines kan försvinna helt 

med ålder (Cox & Mays 2000: 39; Alfonso-Durruty 2011: 1f). 

 

1.7. Ordlista 

Här följer en ordlista över de patologier som behandlas i uppsatsen, där varje patologi 
kortfattat beskrivs: 
 
Artros: en ledsjukdom som kan drabba alla leder och gör att brosket mellan benen bryts ner. 
Detta kan leda till benpålagringar, poröst ben, håligheter eller till blanka ytor på benet 
(Reumatikerforbundet 2017). 
 
Cribra orbitalia: små håligheter som bildas i ögonhålans tak. Sjukdomen koppplas främst 
samman med järnbrist under uppväxtåren (Waldron 2009: 136f). 
 
Eburnation: ben som blivit blankpolerat till följd av upprepad kontakt med annat ben. Benen 
gnider mot varandra och får en blank, hård yta. Ofta till följd av kraftig fysisk påfrestning 
under en lång tid, vilket lett till att brosket i leden slitits ner (The Free Dictionary 2018). 
 
Harris lines: parallella horisontella linjer som endast syns via röntgen. De uppstår under 
uppväxtåren på grund av näringsbrist eller till följd av trauman eller sjukdom (Manchester & 
Roberts 2005: 240; Lynnerup et al. 2008: 337). 
 
Lepra: en infektionssjukdom som, i osteologiskt material, kan visa sig genom att ben har 
luckrats upp och har ett sönderfrätt utseende och benen börjar dra sig tillbaks. Spår efter detta 
sätter sig främst i händer och fötter (Donohue 2015; Forsberg 2010: 22). 
 
Osteofyter: osteofyter är vanligt förekommande och bildas i samband med artros. Osteofyter 
uppstår främst i form av små bentaggar längs med ledkanter (Medicinsk Ordbok 2018). 
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Osteomyelit: en infektion som påverkar benmärgen. Infektionen bildar med tiden var som 
tränger ut genom benet och bildar ett hål (Calhoun et al. 2009). 

Osteoporos: en sjukdom som uppstår när skelettet tillverkar för lite ben, vilket leder till att 
benet till slut blir väldigt poröst och skört. I osteologiskt material kan det vara svårt att se spår 
av osteoporos och i de fall man vill kunna studera sjukdomen måste benen röntgas (National 
Osteoporosis Foundation 2018). 

Schmorls noder: små gropar i ryggradens kotkroppar. De uppstår i samband med att kotorna 
utsätts för påfrestning under en lång tid (Kyere et al. 2012). 

Skolios: är en sjukdom som drabbar ryggkotorna och gör att ryggraden blir snedställd (Mayo 
Clinic 2018). 

Spondylos: en form av artros i ryggraden vilket kan leda till ryggsmärtor men även till en 
minskad rörlighet i ryggen då kotorna kan växa ihop (MediBas 2016). 

Tuberkulos: en infektionssjukdom som angriper lungorna, men sjukdomen kan sprida sig till 
ryggraden, och i värsta fall kan ryggraden ”kollapsa” (WebMDa 2018). 

Abscess: en varböld som kan uppstå på grund av en inflammation inne i tanden. Varet tränger 
till slut ut genom ett hål i käkbenet (precis som vid osteomyelit) (WebMDb 2018). 

Emaljhypoplasi: horisontella linjer på tänderna bildas i samband med näringsbrist under 
uppväxten, då tänderna fortfarande utvecklas (Manchester & Roberts 2005: 75). 

Karies: bildas på grund av att syra angriper tänderna och bryter ner emaljen. Detta leder till 
att hål bildas i tänderna (Folktandvården 2018a). 
 
Parodontit: uppstår när tandroten blir infekterad och tanden lossnar. Det hål i käken (så 
kallad alveol) som tanden satt fast i växer då igen (Internetodontologi 2018). 
 
Tandsten: uppstår på grund av bakteriebeläggningar på tänderna. En hård yta bildas runt 
tandköttet eller samlas på tanden (Folktandvården 2018b). 
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2. Materialgenomgång 

I detta kapitel kommer de kandidat- och masteruppsatser som handlar om paleopatologiska 

förändringar i gotländskt benmaterial sammanfattas. Uppsatserna presenteras i kronologisk 

ordning, med början i stenåldern (Tabell 1 och Tabell 2). 

 
Tabell 1. Antal individer med analyserade skelettala förändringar från olika tidsperioder. 
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Stenålder  (totalt 78 analyserade individer) 

Kvinnor:   3 1   2     1    

Män:   6    6         

Oident.:                

Totalt: 0 0 9 1 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 

Bronsålder (totalt 6 analyserade individer) 

Kvinnor:                

Män:   1             

Oident.                

Totalt: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Järnålder (totalt 186 analyserade individer) 

Kvinnor: 1 1 1 2 1  4 1     11   

Män:    2 1  1   3   7  1 

Oident.:  2  2      1   2   

Totalt: 1 3 1 6 2 0 5 1 0 4 0 0 20 0 1 

Medeltid (totalt 210 analyserade individer) 

Kvinnor: 7 5 10 11 1  21 2  10 2 8 7   

Män: 9 2 6 16   25  1 20  3 10   

Oident.: 1 4  12  1 3 4  2   8 1  

Totalt: 17 11 16 39 1 1 49 6 1 32 2 11 25 1 0 
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Tabell 2. Antal individer med analyserade dentala förändringar från olika tidsperioder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Stenålder 

2.1.2. Ajvide 

Beläget på Gotlands västra kust är Ajvide ett av de bästa exemplen när det gäller 

gropkeramiska bosättningar; med sina bra bevarade gravar, stolphål och stora mängder med 

keramikrester (Bratt & Grönwall 2011: 8). Stenåldersboplatsen upptäcktes första gången år 

1922, och året därefter påbörjades den första utgrävningen av platsen. Åren 1983–1987 

utfördes utgrävningar som resulterade i stora mängder osteologiskt material, artefakter av 

bergart, flinta och ben, samt 59 000 keramikskärvor (Österholm 2008: 12–15). 

2.1.3. Ajvide: Maria Olérs 2008 

Följande avsnitt handlar om masteruppsatsen Skelettala förändringar i Västergarn på 

Gotland samt en jämförelse mellan skelettala förändringar på stenålder, vikingatid och 

medeltid, skriven av Maria Olérs år 2008. Det är viktigt att påpeka att uppsatsen främst 

handlar om medeltida Västergarn på Gotland, men jämförelser görs med stenåldersboplatsen 
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Stenålder (totalt 28 analyserade individer) 

Kvinnor:      

Män:      

Oident.:      

Totalt: 0 0 0 0 0 

Bronsålder (totalt 6 analyserade individer) 

Kvinnor:      

Män:  1 1 1 1 

Oident.  1 1  1 

Totalt: 0 2 2 1 2 

Järnålder (totalt 186 analyserade individer) 

Kvinnor:  2 34 6 63 

Män: 1 4 12 6 29 

Oident.:     3 

Totalt: 1 6 46 12 95 

Medeltid (totalt 210 analyserade individer) 

Kvinnor: 5 4 20 22 30 

Män: 13 7 21 32 43 

Oident.: 1 1 4 5 11 

Totalt: 19 12 45 59 84 
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Ajvide; därför har jag valt att ta med uppsatsen i detta kapitel om stenåldern. 

 Från Ajvide har 34 individer analyserats varav 28 var vuxna (Olérs 2008: 41). Av 

dessa individer visade en kvinna ett spår av ett läkt trauma i huvudet – inga andra skelettala 

förändringar på kraniet förekom hos någon av de resterande individerna. Traumat kan 

möjligtvis ha orsakats av våld eller till följd av en fallolycka (Olérs 2008: 42). Hos åtta 

personer påträffades osteofyter på ryggkotorna (vertebrae), även spondylos påträffades, men 

endast hos en person; i ländryggen på en äldre kvinna. Osteofyterna påträffades endast hos 

män, och då enbart på ländkotorna (vertebrae lumbales). En kvinna mellan 50 och 60 år 

uppvisade spår av en läkt fraktur i ett revben (costae) (Olérs 2008: 43, 45; Persson & Persson 

1997: 4–7, 10). Utöver detta nämndes det inga andra spår efter skelettala förändringar eller 

tandsjukdomar i materialet från Ajvide. 

2.1.4. Ajvide: Petra Molnar 

Här följer en sammanfattning av de artiklar som ligger till grund för Petra Molnars 
avhandling angående den gropkeramiska stenåldersboplatsen Ajvide; Tracing Prehistoric 
Activities: Lifeways, Habitual, Behaviour and Health of Hunter-Gatherers on Gotland, 
skriven år 2008.           

 Med hjälp av mikroskop analyserades det osteologiska materialet från Ajvide för att 
försöka finna spår efter ovanliga förslitningar i käkar och tänder och koppla samman dessa 
med vardagliga sysslor, för att se hur dessa påverkade befolkningens tandhälsa (Molnar 
2008a: 423). Närheten till havet samt arkeologiska efterlämningar, tillsammans med 
isotopanalyser, tyder starkt på en maritim diet bestående av säl och fisk. Det finns heller inga 
bevis för att man skulle ätit någon typ av sädesslag eller att man bedrev boskapsskötsel på 
platsen, vilket också stärker teorin om att människorna främst levde på en maritim föda, som 
fiskare och jägare-samlare (Molnar 2008a: 423; Molnar 2008b: 1f).    
 De osteologiska analyserna visade att tänderna användes vid vardagliga sysslor – 
detta då förslitningarna var så pass vanligt förekommande, samt förslitningarnas typiska 
utseende (Molnar 2008a: 423). Varken karies eller tandsten förekom bland tänderna, vilket 
tyder på att befolkningen hade en god munhälsa (Molnar 2008a: 424). Man kunde även se 
skillnader i tändernas förslitningar – och därmed användningsområde – mellan kvinnor och 
män, vilket tyder på att det fanns en skillnad mellan de två könens vardagliga sysslor. Men 
båda könen visade tecken på stark förslitning, det råder alltså ingen tvekan om att både 
kvinnor och män använde tänderna som verktyg, utan det var endast sysslorna som skiljde sig 
åt, inte arbetsfördelningen (Molnar 2008a: 423, 428, 430). En annan undersökning visade att 
det fanns en skillnad i muskelfästena (så kallade Muscoskeletal Stress Markers; MSM) mellan 
kvinnor och män, samt mellan olika åldersgrupper, vilket också stöder denna teori (Molnar 
2006; Molnar 2008b: 4). Eburnation förekom, främst hos männen, vilket också tyder på 
fysiskt krävande arbetssysslor (Molnar et al. 2009: 290).     
 Analyserna av muskelfästen visade att män hade kraftigast påbyggnad på 
muskelfästena och därmed förmodligen arbetade med kroppen i större grad än kvinnorna. 
Även med ökad ålder blev muskelfästenas påbyggnader större, vilket antingen kan bero på en 
långsam påbyggnad under livet, eller rent av en ökad arbetsbelastning vid högre ålder 
(Molnar 2008b: 9; Molnar et al. 2009: 289).  
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2.2. Bronsålder 

2.2.1. Gålrum & Tängelgårda 

Gålrums gravfält ligger i Alskog socken på östra Gotland och de första utgrävningarna i 

området utfördes i slutet på 1800-talet. Tängelgårda ligger i Lärbro socken på norra Gotland 

och skeppssättningarna där grävdes ut år 1915 (Gustavsson 2011: 3, 6). Skeppssättningarna 

på Gotland har varit i bruk från yngre bronsåldern (1100–500 fvt) fram till äldre järnåldern 

(550 fvt–375 evt), och monumenten innehåller ofta brandgravar (Gustavsson 2011: 1). Men 

till skillnad mot fastlandet ändrade man på Gotland brandgravskicket mot skelettbegravningar 

någon gång i början av förromersk järnålder (500 fvt) (Lynnerup et al. 2008: 391). 

2.2.2. Gålrum & Tängelgårda: Gustavsson 2011 

Detta avsnitt behandlar kandidatuppsatsen Gravar i stenskepp – osteologisk analys av brända 

och obrända ben från skeppssättningar på Gotland, skriven av Anders Gustavsson år 2011. 

 Författaren har gjort en osteologisk undersökning av benmaterial från sex 

bronsåldersskeppssättningar från två olika lokaler på Gotland. Materialet kommer från fyra 

skeppssättningar i Gålrum och två i Tängelgårda och totalt undersöktes sex individer – vilka 

bestod av både brända och obrända ben. Utöver de sex individerna påträffades även djurben 

(Gustavsson 2011). De sjukliga förändringar som förekom i materialet var: emaljhypoplasi, 

tandslitage, karies, tandsten, parodontit och eburnation (Gustavsson 2011: 14–22). 

2.3. Järnålder 

2.3.1. Kauparve 

Kauparve röse har genomgått ett antal undersökningar varav den första utfördes år 1941. Fem 

skelett påträffades i primärbegravningar och fyra skelett i sekundärbegravningar (Foglemark 

2011: 6). Röset ligger på norra Gotland och är daterat till bronsåldern, och är ett så kallat 

kraterröse som består av kalksten. Röset mäter 23 meter i diameter och har en höjd på 2,7 

meter, och är omgärdat av en låg mur (Nylén 1968: 13; Stenberger 1942: 101). 

2.3.2. Kauparve: Foglemark 2011 

Följande avsnitt handlar om kandidatuppsatsen Kauparve – en osteologisk studie av tre 

sekundärbegravningar från vendeltid på Gotland, skriven av Theresia Foglemark år 2011. 

 I uppsatsen presenterar författaren resultatet över den osteologiska analys som 

utfördes på fyra vendeltida individer från tre sekundärbegravningar i anslutning till 

bronsåldersröset i Kauparve på Gotland (Foglemark 2011: 4–7). De analyserade individerna 

bestod av två kvinnor, en man samt ett barn (Foglemark 2011: 12–21). Den ena kvinnan var 

cirka 159 centimeter lång och runt 50 till 60 år. Med hjälp av röntgen kunde man se spår efter 

Harris lines i båda skenbenen (tibia), och tandanalysen visade att kvinnan hade hade lidit av 

parodontit, karies och slitage (Foglemark 2011: 12–15). Den andra kvinnan var cirka 156 

centimeter lång med en ålder på runt 48 till 60 år. Kvinnan hade en läkt fraktur i vänster 

skenben; frakturen hade även spår av osteomyelit. Spår efter parodontit, karies och tandsten 

påträffades också (Foglemark 2011: 16f). Mannen beräknades vara cirka 168 centimeter lång 

och vara mellan 20 och 23 år. Tandsten noterades på samtliga tänder i överkäken och en lätt 
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grad av parodontit noterades. Spår efter Schmorls noder påträffades i en mängd bröstkotor 

(vertebrae thoracicae) samt i ländkotorna, och via röntgen kunde man se spår av Harris lines 

både i övre och undre delen av skenbenen (Foglemark 2011: 18–21). 

2.3.3. Fröjel 

Under vikingatiden låg på Gotlands sydvästra kust en av de största och mest betydelsefulla 

hamnarna på hela Gotland, i vad som idag är Fröjel socken, drygt fyra mil söder om Visby 

(Carlsson 1999a: 7; Carlsson 1999b: 7). Man tror att platsen grundades någon gång mellan 

slutet av 500-talet och början på 600-talet som ett fiskeläge vid kusten. Under de 

arkeologiska utgrävningarna i slutet av 80-talet påträffades tre gravfält som användes i olika 

tidsperioder; det första daterades till 600–900-tal, det andra till 1000-tal och det tredje till 

1000–1100-tal (Vos 2005: 2). Under 1000-talet fanns i Fröjel både en blomstrande hamn 

samt hantverksverksamhet. Hundra år senare, på 1100-talet, hade platsen förlorat mycket av 

sin forna glans, men levde ändå kvar in i historisk tid (Carlsson 1999b: 182).  

2.3.4. Fröjel: Vos 2005 

Detta avsnitt är en sammanfattning av kandidatuppsatsen En osteologisk sammanställning av 

141 individer från den vikingatida hamnplatsen vid Fröjel på Gotland, skriven av Andreas 

Vos år 2005.          

 Uppsatsen är en sammanställning av de utgrävningar som gjorts på den vikingatida 

hamnplatsen i Fröjel (600–1100-tal), samt en osteologisk analys av tolv individer utgrävda år 

2004 (Vos 2005: 3). Materialet består sammanlagt av 141 individer varav 73 är kvinnor och 

28 män (Vos 2005: 7). Åldersspannet på individerna låg mellan 14–20 år till över 60 år, men 

även barn fanns representerade i materialet (Vos 2005: 9). Maxlängden i materialet var 182 

centimeter och den minsta längden var 149 centimeter (Vos 2005: 13). I materialet framkom 

spår efter artros, trauma, cribra orbitalia, Schmorls noder, emaljhypoplasi, tandsten, karies, 

abscess samt slitage på tänderna (Vos 2005: 11). 

2.3.5. Fröjel: Andersson 2013 

Följande avsnitt handlar om kandidatuppsatsen Hälsan i behåll? En studie av sjukdomsbilden 

i det vikingatida Fröjel, Gotland, skriven av Malin Andersson år 2013. 

 Författaren har undersökt 13 individer från den vikingatida hamnplatsen i Fröjel 

(600–1100-tal) i syfte att få reda på mer information om människorna och deras hälsa, samt 

att göra en komparativ studie med samtida och tidigmedeltida lokaler (Andersson 2013: 2, 5). 

Av de 13 individer som undersöktes var 3 män och 8 kvinnor. Åldersfördelningen såg ut på 

följande sätt: 2 individer var mellan 10 och 24 år, 7 individer var mellan 18 och 44 år och 2 

var mellan 35 och 79 år. Kroppslängden hos männen sträckte sig från 168 till 185 centimeter, 

och hos kvinnorna från 159 till 176 centimeter (Andersson 2013: 14–28). 

 De skelettala förändringar som påträffades var: Schmorls noder, osteofyter, artros och 

osteomyelit. Osteoporosmätningar gjordes också, men ingen av individerna visade tecken på 

varken osteoporos eller osteopeni. En av individerna hade väldiga spår efter ett flertal 

huggskador som ej har läkt. Spår efter frakturer påträffades, och via röntgen upptäcktes även 

spår efter läkta frakturer. I munregionen fanns spår av tandsten, karies och abscess 

(Andersson 2013: 23, 31–39). 
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2.3.6. Stora Karlsö 

Stora Karlsö är en liten ö utanför Gotlands västra kust. Ön består av ett bågformat 

bergsmassiv med höga, branta klippor som stupar mot havet. I bergsväggarna längst med ön 

finns en mängd grottor, varav Stora Förvar, med sin stenåldersboplats, är den mest kända. 

Och det var en ren slump som ledde till upptäckten av de första fynden på ön; år 1887 

hämtades jord från Stora Förvar som skulle användas till att plantera träd på ön. I samband 

med detta hittades djurben och andra föremål i grottan. Detta ledde så småningom till att man 

år 1889 påbörjade undersökningar av alla de rösen på ön, varav de flesta härrörde från 

järnåldern (550 fvt–1050 evt) (Sundeen 2005: 5, 7f). 

2.3.7. Stora Karlsö: Sundeen 2005 

Detta avsnitt berör kandidatuppsatsen Benen från Stora Karlsö: en analys av 

skelettmaterialet från Fredrik Nordins utgrävning 1889, skriven av Hanna Sundeen år 2005. 

 Syftet med uppsatsen var att göra en grundläggande osteologisk analys av 

benmaterialet från Stora Karlsö för att på så sätt få ut information om kön, ålder, 

kroppslängd, samt patologiska förändringar hos individerna begravda där (Sundeen 2005: 6). 

Benen som undersöktes var väldigt dåligt sorterade och dokumentationen från utgrävningen 

(som gjordes år 1889) var bristfällig (Sundeen 2005: 9f). Med tanke på detta blir köns- och 

åldersbedömningarna väldigt osäkra, då det är osäkert vilka ben som hör till en och samma 

individ (Sundeen 2005: 11). Det är också viktigt att poängtera att individerna visade sig – 

genom 14C-mätningar – komma från järnåldern och framåt, ända fram till modern tid 

(Sundeen 2005: 11). Hos individerna påträffades cribra orbitalia, osteofyter, Schmorls noder, 

frakturer samt spår efter tumörer (Sundeen 2005: 26–31). Åldern på de gravlagda ligger på 

runt 17 till 72 år och medellängden tycks ha varit cirka 177 centimeter (Sundeen 2005: 44). 

2.3.8. Gustavsvik 

Gustavsvik var under vikingatiden en hamnplats, cirka två kilometer norr om dagens Visby, 

intill havet på Gotlands västra kust (Altner 2005: 4). Norr om denna hamnplats är ett större 

gravfält beläget, med flatmarksgravar och stenrösen, som beräknas bestå av uppemot hundra 

gravar (Carlsson 1998: 17f). Tyvärr är stenrösena, som ligger ovan jord, sedan länge 

plundrade och förstörda (Altner 2005: 5). 

2.3.9. Gustavsvik: Altner 2005 

Följande avsnitt handlar om kandidatuppsatsen Osteoporosis: en nutida vällevnadssjukdom?, 

skriven av Anders Altner år 2005.        

 Till uppsatsen har författaren analyserat 24 individer, från 21 gravar, från den 

vikingatida hamnplatsen Gustavsvik. Osteoporosmätningar gjordes på skelettmaterialet för att 

bygga en förståelse över individernas bentäthet och för att se om osteoporos är en sjukdom 

som endast förekommer i dagens samhälle, då vi lever längre idag och har tillgång till 

modern medicinsk teknik; vilket skulle göra att osteoporos hinner börja utvecklas i våra ben 

(Altner 2005: 2f, 7).          

 Av de undersökta individerna var 11 män och 11 kvinnor. Den yngsta individen var 

en kvinna mellan 15 och 25 år och den äldsta var en man i 40 till 60-årsåldern. Männen var 

mellan 160 till 180 centimeter långa och kvinnorna mellan 147 till 167 centimeter (Altner 

2005: 7). Hos de undersökta individerna förekom följande patologiska och skelettala 
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förändringar: cribra orbitalia, osteofyter, eburnation, platymari, abscess och rotresorption 

(Altner 2005: 13f) – det fanns alltså inga definitiva spår efter osteoporos i materialet från 

Gustavsvik (Altner 2005: 48). 

2.3.10. Kopparsvik 

Kopparsvik, numera ett område med oljecisterner vid färjeterminalen i södra Visby, ät ett av 

nio vikingatida gravfält på Gotland, som upptäcktes i slutet av 1800-talet. I samband med 

upptäckten plundrades gravfältet. år 1918 gjordes den första riktiga undersökningen av 

platsen och på 50-talet skulle ett avlopp dras genom gravfältet och ett 30-tal gravar 

undersöktes. När oljecisternerna, som står där idag, skulle byggas undersökte man de 

resterande 295 gravarna. Området tros ha varit en handelsplats från 900–1000-tal, och kanske 

till och med en föregångare till Visby (Ekman 2011: 8; Pettersson 1966; Funegård Viberg 

2012: 29). 

2.3.11. Kopparsvik: Åkerblom 2013 

Detta avsnitt rör kandidatuppsatsen The Fear of Little Men – On the Prehistorical and 

Historical Treatment of Individuals with Dwarfism, skriven av Josefin Åkerblom år 2013. 

 Uppsatsen handlar om dvärgväxt, men inte enbart om individer från Gotland; en av 

endast fyra individer med dvärgväxt man påträffat i Sverige från vikingatiden kom från 

Kopparsvik. De andra tre individerna hittades på två andra orter; i Löddeköpinge i Skåne och 

i Skämsta, som ligger ungefär sex mil utanför Gamla Uppsala, där två av dem är funna 

(Ekman 2011: 3). Individen från Kopparsvik var en man i 50-årsåldern med mild 

achondroplasi (dvärgväxt) och könsbedömningen gjordes med hjälp av höftbenet och kraniet 

(Ekman 2011: 14; Åkerblom 2013: 20). Achondroplasi är en form av kortväxthet där 

individens armar och ben är korta medan överkroppen är relativt normallång. Personer med 

achondroplasi blir ofta inte längre än 140 centimeter (Ekman 2011: 11).   

 En intressant sak att notera när det kommer till gravfältet är att många (58 personer) 

av de begravda individerna lades ner på mage vid begravningen, något som verkar ha utförts 

på både högt uppsatta och lågt ställda individer, män och kvinnor, unga och gamla, samt 

personer som tycks ha begravts med bundna händer eller fötter (Funegård Viberg 2012: 29). I 

en grav med tre personer låg två av individerna på rygg och den tredje på mage, vilket är 

förbryllande (Lindstedt 2008). Individen med dvärgväxt var dock begravd på rygg, och 

förutom längden skiljde sig individen förmodligen inte speciellt mycket från de övriga 

begravda. Två ringformiga spännen låg placerade på ett sätt som tyder på att de var fästa på 

mannens kläder, samt ett bronsbeslag som, med tanke på formen, förmodligen hörde till en 

bältesväska. Ett ringspänne format som ett djurhuvud fanns också i graven, ett föremål som 

endast hittades hos tre andra individer (varav en av dem hade begravts på mage) på gravfältet, 

och som daterades till 900–1000-tal (Carlsson 1988: 70f; Ekman 2011: 14f).  

 Förutom att många individer begravdes på mage står Kopparsvikgravfältet för en 

annan intressant företeelse. Hela 46 individer hade filade horisontella fåror i framtänderna, 

något som man endast identifierat i 74 manliga järnåldersskelett i Norden, varav 66 av dessa 

kommer från Gotland (Valentinsson 2011). Dock är detta fenomen inte analyserat hos 

individen med achondroplasi.         

 Slutligen identifierades en annan speciell grav i Kopparsvik, en grav där individen 

tycks ha begravts på mage med smalbenen böjda uppåt i graven. Detta kan ha berott på att 
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graven mannen begravdes i helt enkelt var för liten, och man fick böja benen uppåt så att de 

skulle få plats (Arcini 2009: 191; Pettersson 1966: 12). 

2.3.12. Lilla Bjärge 

Lilla Bjärge gravfält ligger i Vallstena socken på mellersta Gotland. Platsen grävdes ut för 

första gången redan år 1875 och sen dess har det pågått en rad utgrävningar. År 1992 grävdes 

ett antal individer ut vilka daterades till vendel- och vikingatid med hjälp av de artefakter som 

påträffades i samband med individerna (Friberg 2007: 4; Funegård Viberg 2012: 9). 

2.3.13. Lilla Bjärge: Friberg 2007 

Här följer en sammanfattning av masteruppsatsen Patologiska förändringar och 

tandsjukdomar i Lilla Bjärge, Vallstena socken, Gotland: en jämförande studie mellan 

vikingatida gravfält och medeltida kyrkogårdar, skriven av Sofie Friberg år 2007. 

 I sin analys har författaren undersökt åtta individer, fem män och tre kvinnor, från den 

vikingatida boplatsen Lilla Bjärge, för att ta reda på vilka sjukdomar som förekom på platsen 

samt för att se hur tandhälsan såg ut (Friberg 2007: 1). Några åldersbedömningar eller 

kroppslängdsberäkningar utfördes inte då materialet redan var analyserat. I tänderna 

påträffades spår efter karies, tandsten, parodontit, emaljhypoplasi och abscess; samtliga 

individer hade en kombination av minst två av dessa sjukdomarna i tänderna (Friberg 2007: 

18–21, 39). Övriga skelettala förändringar som förekom var osteofyter, frakturer samt 

ledförändringar (Friberg 2007: 22–26). 

2.3.14. Västra brottet, Slite 

Västra brottet ligger i Othem socken på norra Gotland. En del av området skulle banas av på 

hösten 2008, och under grävningen framkom en dittills okänd skelettgrav. Området 

inventerades genast (i oktober 2008) och cirka hundra meter söder om den nyupptäckta 

graven fann man ett helt nytt gravfält (Norgren 2010: 5). På grund av dåliga 

väderförhållanden under utgrävningen – kyla, väta och mycket regnvatten – blev benen tyvärr 

väldigt dåligt bevarade (Carlsson 2009: 5). Gravfältet, som daterades till 800–900-tal 

baserade på de smycken som påträffades i gravarna, låg väldigt låglänt och bör ha legat direkt 

intill den forna stranden – något som var väldigt vanligt under vikingatiden (Carlsson 2009: 

6f, 15f). 

2.3.15. Västra brottet, Slite: Norgren 2010 

Kommande avsnitt handlar om kandidatuppsatsen Västra brottet i Slite: vikingatida gravplats 

på Gotland: osteologisk analys och jämförelser med andra samtida gravplatser, skriven av 

Stina Norgren år 2010.        

 Uppsatsen handlar om analysen på 19 individer från ett vikingatida (800–900-tal) 

gravfält i Västra brottet i Slite, på Gotland (Norgren 2010: 1). Nio individer bedömdes till 

kvinnor och sex till män, de resterande individerna gick inte att könsbedöma. På grund av att 

materialet var väldigt fragmenterat var det svårt att göra åldersbedömningar; endast en 

individ troddes vara över 35 år, och åldersintervallet låg på cirka 18 till 45 år (Norgren 2010: 

52). I materialet förekom spår efter läkta frakturer och Schmorls noder samt parodontit, 

tandsten, karies och emaljhypoplasi (Norgren 2010: 43, 51). Ett ytterligare fynd som gjordes 
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var en framtand i överkäken tillhörande en man som hade tre horisontella filade fåror i 

emaljen på tanden. Detta är ett fenomen som påträffats hos ett 30-tal vikingatida män i 

Sverige och Danmark, varav merparten kommer från Gotland (Norgren 2010: 53, 57). 

2.4. Medeltid 

2.4.1. Galgberget, Visby 

Galgberget är en avrättningsplats strax norr om Visby som användes från 1200-talet ända 

fram till år 1845 (Täng 2010: 1). Galgkonstruktionen består av tre stycken sex meter höga 

kalkstenspelare som bar upp träbjälkarna som utgjorde själva galgen där de dömda hängdes. 

Vid ett senare tillfälle byggdes en mur runt galgen, detta tror man var i samband med att man 

införde halshuggning som dödsstraff, någon gång på 1600-talet (Täng 2010: 5). Vid de 

utgrävningar som gjorts har man funnit spår efter både de människor och djur som avrättats 

på platsen. 

2.4.2. Galgberget, Visby: Ljubez 2009 

Följande avsnitt handlar om kandidatuppsatsen Livet efter döden: en studie av två individer 

från Galgberget i Viby, skriven av Anja Ljubez år 2009.     

 I uppsatsen analyseras två avrättade individer som grävdes ut i en utgrävning av 

Galgberget i Visby år 2008, i syfte att ta reda på hur individerna dog (Ljubez 2009: 2). 

Uppsatsen är skriven utifrån ett rättsantropologiskt synsätt och författaren vill påvisa att ett 

samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner är viktigt och kan bidra till en utökad 

förståelse av materialet (Ljubez 2009: 4).       

 För att utföra en könsbedömning av individerna användes kraniet, höftbenet (coxae) 

och lårbenet (femur) (Ljubez 2009: 10). Vid åldersbedömningen använde författaren att 

undersöka epifysernas sammanväxning, kraniets suturer, revbenen samt tänderna och deras 

slitage (Ljubez 2009: 10). En kroppslängdsberäkning utfördes endast på en av individerna, på 

lårbenet, då epifyserna inte hade växt samman hos den andra individen (Ljubez 2009: 11). 

Den ena individen var en man mellan 35 och 50 år och var cirka 173 centimeter lång. 

Tänderna hade både karies och tandsten, även parodontit påträffades i underkäken. Mannen 

hade även spår efter cribra orbitalia och några av bröstkotorna hade osteofyter. I halskotorna 

(vertebrae cervicales) finns även spåret efter det svärd som användes under avrättningen 

(Ljubez 2009: 12f). Den andra individen var en man mellan 15 och 17 år.  Tänderna var i 

ganska bra skick, men det fanns ändå spår efter efter både karies och tandsten. Inga andra 

patologiska spår påträffades i skelettet. Även hos denna individen fanns tydliga spår efter 

svärdet som användes under avrättningen, i form av avhuggna halskotor (Ljubez 2009: 14f). 

En 14C-datering har utförts på de båda individerna och visar att de avrättades någon gång 

mellan år 1480 och 1660 (Ljubez 2009: 16). 

2.4.3. Galgberget, Visby: Norrby 2010 

Här följer en sammanfattning av kandidatuppsatsen Tänder berättar – en osteologisk analys 

av tandhälsan hos de begravda individerna på Galgberget i Visby, skriven av Malin Norrby 

år 2010.           

 I sin uppsats analyserar författaren tänder från 18 överkäkar (maxilla) och 36 
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underkäkar (mandibula) från Galgberget i Visby för att försöka skapa en förståelse över 

tandhälsan hos de avrättade individerna som begravts där, och för att se om det fanns 

skillnader mellan olika kön och åldersgrupper. Jämförelser mellan andra platser i Visby 

utfördes också; dessa på material från S:t Clemens, S:ta Gertrud, S:t Mikael och S:t Hans 

(Norrby 2010: 1, 4).         

 Könsbedömningar gjordes främst på underkäkarna, varav nio bedömdes som troliga 

kvinnor och sexton till troliga män, de resterande käkarna gav osäkra resultat (Norrby 2010: 

17, 59). Ett kranium var så pass välbehållet att det gick att utföra en könsbedömning, vilket 

visade att det troligtvis rörde sig om en kvinna (Norrby 2010: 11). Åldersbedömningar 

utfördes på kindtänderna (molarerna) via graden av slitage, samt utifrån graden tandframbrott 

(Norrby 2010: 11f). Bland tänderna påträffades tandsten på 26 käkar, karies på 14 käkar, 

emaljhypoplasi på 4 käkar och parodontit på 32 käkar (Norrby 2010: 13–17). Tandsten 

förekom främst hos män; tolv av sexton käkar visade spår av tandsten hos män, jämfört med 

en käke hos kvinnor. Emaljhypoplasier förekom också främst hos män; tre manliga käkar 

hade tänder med emaljhypoplasier, och den fjärde käken tillhörde en individ med obestämt 

kön (Norrby 2010: 20f). Åldersbedömningarna visar att de flesta individerna var mellan 17 

och 35 år (Norrby 2010: 17). 

2.4.4. Galgberget, Visby: Täng 2010 

Detta avsnitt handlar om kandidatuppsatsen De dömdas öde: en rättsmedicinsk tolkning av 

skeletala skador från avrättningsplatsen Galgberget i Visby, skriven av Elinor Täng år 2010. 

 Uppsatsen handlar om de skelettala trauman som orsakades av de vapen som 

användes vid avrättningar på Galgberget i Visby, och hur man med hjälp av osteologiska 

analyser kan försöka få reda på i vilken position de avrättade individerna befann sig i vid 

dödsögonblicket och vilka vapen som användes under avrättningen (Täng 2010: 1). 

Skelettmaterialet som undersöktes av författaren bestod av 30 individer och kom från 

utgrävningarna av Galgberget gjorda år 2008 och 2009 (Täng 2010: 4).  

 Könsbedömningar har gjorts med hjälp av mätningar på underkäken samt på den 

distala epikondylbredden på lårbenet (Täng 2010: 9). Åldersbedömningar har utförts med 

hjälp av fusionering av epifyser, tandslitage samt frambrott av den bakre kindtanden (Täng 

2010: 9). Kroppslängdsberäkningar utfördes endast på en individ med hjälp av ett 

armbågsben (ulna) (Täng 2010: 9). Utöver dessa analyser utfördes även 

röntgenundersökningar på lårben, mellanhandsben (metacarpal), ett armbågsben, en ländkota 

och ett skenben (Täng 2010: 9).        

 Vid den paleopatologiska analysen påträffades huggspår i tre underkäkar, en halskota, 

två armbågsben, en stortå (phalang) samt i ett oidentifierat ben (Täng 2010: 14). Snitt- och 

verktygsspår påträffades i ett skenben och i ett lårben (Täng 2010: 15). Även 

penetrationsskador fanns det spår efter i ett pannben (os frontale) (Täng 2010: 16). Frakturer 

fanns i två revben, ett armbågsben, ett mellanhandsben, ett lårben samt ett skenben (Täng 

2010: 17–19). Även stressfrakturer analyserades i en ländkota samt i ett lårben – dessa 

frakturer behöver inte ha med avrättningen att göra, snarare har de med naturliga eller 

sjukliga förändringar att göra (Täng 2010: 20).      

 De individer som undersöktes var mellan 17 och 35 år och av de könsbedömningar 

som var möjliga att göra bedömdes tre individer till män och en till trolig kvinna. Den 

kroppslängdsberäkning som utfördes gav individen en uppskattad längd på cirka 174 

centimeter, dock är beräkningen gjord på ett armbågsben med två frakturer (Täng 2010: 35). 
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2.4.5. Grötlingbo 

På sommaren år 2002 påträffades benrester efter ett mänskligt skelett i ett grustag i 

Grötlingbo på södra Gotland. Efter en undersökning upptäcktes spår efter ytterligare fyra 

individer i närheten. Alla fem individer hade tydliga spår efter avrättning, och år 2005 

påbörjades en arkeologisk undersökning av platsen då man misstänkte att det rörde sig om en 

gammal avrättningsplats. Platsen användes troligtvis från slutet av 1500-talet till början av 

1600-talet, vilket man fått reda på genom dendrokronologiska studier av träfragment från 

stolphål samt dräktdetaljer och textilier (Lithander 2013: 38). Lokalen ligger i ett område där 

tre socknar möts; Grötlingbo, Eke och Havdhem. Det finns inga historiska källor som pekar 

på att det ska ha funnits en avrättningsplats i området, men platsen är med stor säkerhet Eke 

avrättningsplats som aldrig lokaliserats (Lithander 2013: 3f). 

2.4.6. Grötlingbo: Börjesson 2005 

Följande avsnitt är en sammanfattning av kandidatuppsatsen Hugget som stucket: en studie av 

våldsrelaterade skador, skriven av Lindy Börjesson år 2005.   

 Uppsatsen handlar om hur våldsrelaterade skador syns i skelettet; detta genom att 

analysera tre individer – samt ytterligare fragmenterat skelettmaterial – från en 

avrättningsplats i Grötlingbo på Gotland (Börjesson 2005: 5).   

 Den första individen beräknades vara mellan 23 och 30 år och hade en längd på cirka 

172 centimeter. På kraniet påträffades en skada till följd av ett hugg. Även underkäken hade 

spår av ett hugg och en bit av käken var borta. Av de halskotorna som fanns bevarade kunde 

man se spår av att de blivit avhuggna (Börjesson 2005: 39f). Den andra individen bedömdes 

vara en kvinna i åldern 25 till 35 år. Ingen kroppslängdsberäkning kunde utföras då inga 

rörben fanns att tillgå. Även hos denna individen finns spår efter avrättningen; underkäken 

har delats itu på grund av ett hugg och en halskota har huggits isär (Börjesson 2005: 40f). 

Den tredje individen var en man i åldern 23 till 40 år och var runt 167 centimeter lång 

(Börjesson 2005: 44f).         

 Vid den osteologiska analysen undersöktes även ett flertal fragmenterade ben som 

tillhörde olika individer (minst fem stycken) men det är svårt att säga någonting om dessa 

individer då materialet är väldigt fragmenterat och omrört (Börjesson 2005: 41–45). 

 Övriga förändringar som förekom i materialet, utöver huggskadorna, var karies, 

parodontit och osteofyter (Börjesson 2005: 39–42). 

2.4.7. Grötlingbo: Lithander 2013 

Detta avsnitt behandlar kandidatuppsatsen Brustna ben och brustna hjärtan – en osteologisk 

analys av offren från Eke avrättningsplats i Grötlingbo socken, Gotland, skriven av Beata 

Lithander år 2013.          

 Till uppsatsen har sex individer, från 1500–1600-talet, genomgått en osteologisk 

analys av författaren för att få reda på vilka skador som uppkommit hos individerna på 

avrättningsplatsen (Lithander 2013: 1, 11). Tre individer bedömdes vara kvinnor och tre män, 

av vilka spår efter halshuggning fanns hos tre av dem; två män och en kvinna. Männen var 

mellan 25 och 40 år och kvinnan mellan 37 och 48 år (Lithander 2013: 15). I materialet 

framkom skelettala förändringar i form av artros, osteoporos, osteofyter och pitting, samt 

tandsten och karies (Lithander 2015: 15–28). Våldsrelaterade spår finns i ett skenben och i 

två vadben (fibula), som alla bar kraftiga huggspår (Lithander 2015: 28). 
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2.4.8. Kvarteret Banken, Visby 

Kvarteret Banken i Visby är en plats där det pågått mycket ombyggnationer, och eftersom 

flera kyrkoruiner är belägna i området har många arkeologiska utgrävningar utförts i samband 

med dessa. Ruinerna av S:t Per och S:t Hans har undersökts, vilka grundades på 1100-talet 

respektive 1200-talet (Tisell 2010: 5). Ytterligare en kyrka tros ha legat under både S:t Per 

och S:t Hans – Allhelgonakyrkan, som sägs, enligt Gutasagan, vara den första kyrkan i Visby, 

byggd någon gång på 1000-talet på en tidigare hednisk kultplats (Olofsson 2005: 3). 

2.4.9. Kvarteret Banken, Visby: Olofsson 2005 

Här följer en sammanfattning av kandidatuppsatsen Individen i graven bredvid – en 

osteologisk jämförelse av medeltida skelettmaterial från kvarteret Banken, Visby, skriven av 

Simon Olofsson år 2005.        

 Författaren utförde en osteologisk analys på 23 medeltida individer från kvarteret 

Banken i Visby. Individerna kom från S:t Hans och S:t Per (Olofsson 2005: 1, 35). Nio av 

individerna bedömdes vara kvinnor och sex bedömdes till män. Åldern hos de analyserade 

kvinnorna var mellan 19 och 79 år, och männen mellan 17 och 50 år. Kvinnorna hade en 

längd på 150 till 170 centimeter och männen 157 till 189 centimeter (Olofsson 2005: 33). De 

patologiska förändringar som yttrade sig i materialet var: osteomyelit, Schmorls noder, cribra 

orbitalia, osteofyter, artros, frakturer, parodontit, abscess och tandslitage (Olofsson 2005: 10–

31). 

2.4.10. Kvarteret Banken, Visby: Russ 2005 

Detta avsnitt handlar om kandidatuppsatsen Osteologisk analyse av graver ved middelalder 

kvarteret Banken i Visby, skriven av Helene Russ år 2005.    

 Först och främst är det viktigt att poängtera att uppsatsen ej är helt färdigskriven, dock 

är den osteologiska analysen helt fulltsändig.       

 25 individer från 18 medeltida gravar genomgick en osteologisk analys av författaren. 

Av dessa individer var sju kvinnor och sex män (Russ 2005: 43). De skelettala skillnader och 

sjukdomar som noterades var: frakturer, cribra orbitalia, artros, spondylos, samt tandsten och 

karies (Russ 2005: 13–42). 

2.4.11. Kvarteret Banken, Visby: Hongslo Vala 2009 

Följande avsnitt är en sammanfattning av masteruppsatsen Osteoartrithiske og osteoporotiske 

forandringer i skjelett fra middelalderen – hvordan påvirket disse sykdommene menneskene i 

deres daglige liv, og hvordan kan medisinsk ekspertise være til hjelp ved en osteologisk 

analyse, skriven av Cecilie Hongslo Vala år 2009.     

 Uppsatsen handlar om osteoporos och artros som undersökts hos sju individer från 

kvarteret Banken i Visby – S:t Hans och S:ta Gertrud, i detta fall (Hongslo Vala 2009: 2). 

 Sex av individerna var män i åldrarna mellan 26 och 70 år och de hade en 

kroppslängd på cirka 169 till 174 centimeter. Kvinnan var i 55-årsåldern och var runt 163 

centimeter lång (Hongslo Vala 2009: 16–28). De skelettala förändringar som påträffades var 

följande: artros, osteofyter, Schmorls noder, spondylos, osteoporos och abscess, samt 

frakturer.  För att kunna undersöka osteoporos användes en DEXA-maskin (Hongslo Vala: 

11). De förändringar i munnen som påträffades var: tandsten, tandslitage, parodontit, karies 

och abscess (Hongslo Vala 2009: 9, 16–28). 
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2.4.12. Kvarteret Banken, Visby: Tisell 2010 

Här följer en sammanfattning av kandidatuppsatsen Sjukdomar i Banken – en 

tvärvetenskaplig analys av fem individers hälsa och skeletala förändringar i kvarteret 

Banken 1, Visby, skriven av Louise Tisell år 2010.      

 Till uppsatsen har författaren gjort en osteologisk undersökning på fem medeltida 

individer från kvarteret Banken i Visby – i detta fall kom individerna från S:t Pers och S:t 

Hans kyrkogårdar (Tisell 2010: 2, 5). Alla fem individer bedömdes vara kvinnor som alla var 

runt 160 centimeter långa och i åldrarna mellan 19 och 68 år (Tisell 2010: 8). Både röntgen 

och en osteoporosmätning utfördes på några få utvalda ben med uppenbara skelettala 

förändringar för att kunna ställa en säkrare analys.      

 De patologiska förändringar som förekom var: osteofyter, artros, spondylos, gikt och 

Harris lines (Tisell 2010: 14–33). Författaren trodde sig även ha funnit spår efter lepra, men 

det rörde sig troligtvis om antingen gikt eller osteomyelit (Tisell 2010: 31f). Individerna 

visade även spår efter tandsten, karies, emaljhypoplasi, tandslitage samt eventuellt parodontit 

(Tisell 2010: 14–33). 

2.4.13. Kvarteret Banken, Visby: Hast 2013 

Följande avsnitt handlar om kandidatuppsatsen Tanden som källa – tandhälsa under 

medeltiden, kv. Banken, Visby, skriven av Ida Hast år 2013.    

 Uppsatsen handlar om tandhälsan hos medeltida individer från kvarteret Banken i 

Visby. För den osteologiska analysen har tänder och käkben från 39 individer undersökts 

(Hast 2013: 2). Materialet bestod av 14 vuxna kvinnor och 6 män, de resterande individerna 

var antingen barn eller så gick det inte att bedöma deras kön (Hast 2013: 21–23).  I materialet 

förekom spår av karies, tandsten, parodontit, emaljhypoplasi, samt cribra orbitalia. Även 

bihåleinflammation påträffades hos fem individer (Hast 2013: 11–13).  

2.4.14. Ryska kyrkan, Visby  

Var Ryska kyrkan i Visby låg belägen var länge väldigt omdiskuterat. Kyrkan nämndes i ett 

brev år 1461, men dess exakta placering var svår att få fram bland alla Visbys ruiner 

(Runesson 2016: 2). I ett dokument från 1684 dök ny information upp om var kyrkan kunde 

ha legat, detta i form av ett juridiskt brev i vilket platsen där “den gamla ryska kyrkan” 

brukade stå fanns beskrivet (Falck 1971: 85). En arkeologisk utgrävning styrdes upp och, 

under vad som då var en tapas-bar, hittade man spår efter ett litet stenkapell i ortodox stil med 

30 gravar – Ryska kyrkan var funnen (Runesson 2016: 2). 

2.4.15. Ryska kyrkan: Runesson 2016 

Här följer en sammanfattning av kandidatuppsatsen New Novgorod? On the Russian Church 

in Visby and Hidden Social Structures, skriven av Noah Runesson år 2016. 

 Uppsatsen belyser först och främst den ryska befolkningen som bodde i Visby under 

medeltiden (1150–1400-tal) med hjälp av skelettmaterial från Ryska kyrkan; genom 

osteologiska analyser och jämförande studier av den – redan analyserade – tysk-gotländska 

majoritetsbefolkningen (i form av material från S:t Hans) (Runesson 2016). Uppsatsens andra 

syfte är att pröva en ny metod för att, på ett mer övergripande sätt, analysera osteologiskt 

material; genom en så kallad multipel korrespondensanalys (MCA) (Runesson 2016: 5). I sin 

analys undersökte författaren individer från 30 gravar från Ryska kyrkan och utförde 
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osteologiska analyser på dessa. Dokumentationen från utgrävningen, utförd år 1971, är tyvärr 

väldigt bristfällig och antalet gravar är inte helt säkert (Runesson 2016: 6). 

 Analysen delades in i två kategorier: singelgravar och gravar med fler individer. Av 

singelgravarna var sex individer män, två förmodade män, en kvinna, tre förmodade kvinnor 

och en individ där det inte var möjligt att bedöma könet. Dessa individer bedömdes till att 

vara 21–60 år. Hos männen var medellängden beräknad till 173 centimeter och kvinnorna 

beräknades till att ha en medellängd på 163 centimeter (Runesson 2016: 17). Av de gravarna 

som innehöll fler individer kunde tre bedömas som förmodade män och fem förmodade 

kvinnor. Av dessa gravar bedömdes de flesta till 20+ år, men en grav (grav 12) innehöll även 

många ben från yngre individer. Inga kroppslängdsberäkningar gjordes på dessa gravar då 

väldigt många av benen var kraftigt fragmenterade (Runesson 2016: 17). 

 Författaren anser att tandstatusen hos individerna var god; hos åtta av nio individer 

påträffades någon form av tandsjukdom, men dessa bestod främst av lätt till mild tandsten 

och parodontit – även den lätt till mild grad. Karies förekom hos tre individer, men i två av 

fallen var den väldigt lindrig (Runesson 2016: 19). Gällande förändringar i lederna uppstod 

dessa främst i överkroppen; mestadels i skulderbladet (scapula) i form av pitting eller 

osteofyter (Runesson 2016: 19). I ryggkotorna påträffades Schmorls noder och i en del 

revben fanns pitting; detta ansåg författaren vara åldersrelaterade förändringar (Runesson 

2016: 20). Hos tre av nio individer påträffades emaljhyploplasi, men i de övriga benen fanns 

inga tecken på undernäring. Fyra av elva individer hade trauman i form av limbus vertebrae i 

ryggkotorna. Det fanns även spår av läkta trauman i ett mellanfotsben (metatarsal) samt i en 

halskota.  En individ visade tecken på kraftig skolios i ryggraden (Runesson 2016: 20). 

Avslutningsvis hade majoriteten av de analyserade individerna kraftiga muskelfästen, vilket 

tyder på att de använt kroppen väldigt mycket till fysiskt krävande aktiviteter (Runesson 

2016: 20) 

2.4.16. S:t Clemens & S:ta Gertrud, Visby  

S:t Clemens var, efter 1200-talets mitt, en stor kyrka och därför anses den ha haft tillgång till 

mycket pengar och varit en betydelsefull kyrka, främst för de välbärgade i samhället. Detta 

styrks av alla de skor, tygbitar och andra fynd som påträffats under utgrävningar av 

kyrkogården som vittnar om att de gravlagda individerna var välbärgade (Durehed 2001: 1; 

Ekhoff 1912: 136).          

 Till skillnad mot S:t Clemens är S:ta Gertrud Visbys minsta ruin, och väldigt lite 

information finns att tillgå; både i modern tid men även i historiska källor omnämns kyrkan 

inte särskilt mycket. Att kyrkan, som helt bestod av kalksten, restes någon gång mellan 1466 

och 1485 kan tydas i två vapensköldar som är inhuggna i portalen (Durehed 2001: 3). 

Arkeologiska undersökningar visar att platsen har byggts om ända fram till 1800-talet 

(Durehed 2001: 4). 

2.4.17. S:t Clemens och S:ta Gertrud, Visby: Durehed 2001 

Detta avsnitt handlar om kandidatuppsatsen S:t Clemens och S:ta Gertrud – en analys av två 

medeltida kyrkogårdsmaterial i Visby, skriven av Emma Durehed år 2001.  

 Uppsatsen bygger på en osteologisk undersökning av totalt 15 individer från två olika 

kyrkor i medeltida Visby för att, genom osteologiska analyser, försöka se skillnader mellan 

kyrkorna i form av begravningsmönster, hälsa och tillhörande ekonomiskt samhällstillstånd. 
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Fem individer kom ifrån S:t Clemens (1100–1200-tal) och tio individer kom ifrån S:ta 

Gertrud (1400-tal) (Durehed 2001: 1). Av skelettmaterialet var samtliga individer vuxna, med 

en ålder på 20–60 år, varav de flesta var runt 40–50 år och endast två individer var 60 år 

(Durehed 2001: 23). Från S:t Clemens-materialet bedömdes fyra individer till manligt kön 

och den femte till kvinnligt. Från S:ta Gertrud-materialet bedömdes tre individer till män och 

två till förmodade män, tre individer till kvinnor samt en till förmodad kvinna och en individ 

som inte gick att könsbedöma (Durehed 2001: 11–20). Medellängden hos männen låg på 175 

centimeter och hos kvinnorna 160 centimeter; båda materialen inräknade (Durehed 2001: 24). 

 Tandhälsan var genomgående dålig och slitaget på tänderna omfattande. Många av 

tänderna har slitits ned ända till tandroten. I många fall har alveolerna (de hålrum i käken där 

tänderna sitter) växt igen, men det finns även spår av stora, inflammerade, oläkta alveoler. 

Även spår av abscesser påträffades, ofta i samband med kraftigt tandslitage. Karies 

påträffades också i allt material, men tandsten var något som endast förekom i S:ta Gertrud-

materialet (Durehed 2001: 25). Övriga patologier består främst av osteofyter på ryggkotorna, 

något som är genomgående för båda materialen. Schmorls noder förekommer också i stor 

utsträckning, ofta i samband med osteofyter (Durehed 2001: 26). I tre fall upptäcktes 

spondylos, och hos en kvinna från S:t Clemens-materialet fanns tydliga tecken på skolios 

(Durehed 2001: 26). I fem fall förekom poröst ben, varav fyra av fallen hade detta spritt över 

hela skelettet. Fyra av de fem individerna med poröst ben kom ifrån S:ta Gertrud-materialet. 

Två individer visade tecken på osteoma; en 40 årig man från S:t Clemens och en 50 årig 

individ från S:ta Gertrud. I båda fallen bestod detta av flera tumörer, något som är ovanligt 

(Durehed 2001:27). Ett flertal frakturer påträffades vid analysen: några läkta revben från en 

40 årig kvinna i S:ta Gertrud-materialet; en fraktur som påverkade både armbågsbenet och 

överarmsbenet hos en 50 årig kvinna från S:ta Gertrud; ett djupt men läkt hack i huvudet hos 

en 50 årig man från S:t Clemens; en läkt, rundad fraktur i huvudet på en 60 årig man från S:t 

Clemens (Durehed 2001: 27). 

2.4.18. S:t Göran, Visby 

S:t Göran är förmodligen mest känd för att ha varit ett leprahospital i medeltida Visby, och 

Sveriges största. Kyrkan låg i den norra delen, i utkanten, av Visby, något som är vanligt för 

just leprahospital eftersom den norra delen av städer ansågs vara förknippat med det onda – 

norr om staden ligger även Galgberget, och vid ringmurens norra port hade bödeln sin bostad 

(Tuulse 1970: 106). Det har varit svårt att datera kyrkoruinen på grund av avsaknaden av 

dekorativa detaljer, men det finns likheter med S:t Clemens, vilket kan tyda på att kyrkan 

grundades på 1200-talets mitt (Lagerlöf & Svahnström 1973: 57). 

2.4.19. S:t Göran, Visby: Forsberg 2010 

Följande avsnitt är en sammanfattning av masteruppsatsen Skeletala förändringar från S:t 

Göran – ett leprahospital från medeltida Visby, skriven av Madeleine Forsberg år 2010. 

 Uppsatsen är skriven i syfte att analysera de individer som begravdes i S:t Göran 

under medeltiden för att undersöka vilka sjukdomar dessa människor drogs med (Forsberg 

2010: 2).         

 Könsbedömningar har gjorts på två höftben vilka tillhörde en kvinna och en man 

(Forsberg 2010: 11). Åldersbedömningar har endast gjorts på två stycken nyckelben från en 

och samma individ, vilka visade sig tillhöra ett barn (Forsberg 2010: 11). Röntgen utfördes på 
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ett höftben, ett vadben och två skenben. Höftbenet skickades in för att det hade många 

förändringar som tydde på artros, och författaren ville få reda på om det fanns ytterligare 

förändringar inuti benet. Vadbenet och skenbenen röntgades på grund av att författaren ville 

få reda på om det rörde sig om osteomyelit (Forsberg 2010: 12f).    

 De sjukliga förändringar som noterades under den osteologiska analysen var: lepra, 

tuberkulos, artros, cribra orbitalia och osteomyelit (Forsberg 2010: 20–28). Lepra påträffades 

hos en individ i tre av mellanfotsbenen (Forsberg 2010: 22). Tuberkulos noterades i ett 

revben och möjligtvis i ett höftben (Forsberg 2010: 25). 

2.4.20. S:t Hans, Visby 

Under åren 1980–1988 grävdes det ut 104 gravar i S:t Hans kyrkoruin. Man tror att de som 

begravdes i gravfältet tillhörande S:t Hans kyrka var antingen tyskar eller Visbybor – eller 

både och – då en hel del gravstenar med tyska namn har påträffats. Kyrkan var troligtvis i 

bruk från 1100- eller 1200-talet fram till 1500-talet, och revs förmodligen på 1530-talet, då 

man var rädd att kanoner riktade mot Visborgs slott kunde placeras i tornet (Runesson 2016: 

7; Swanström 1986: 52). 

2.4.21. S:t Hans, Visby: Åkeson 2001 

Följande avsnitt handlar om uppsatsen Tidens tand: osteologisk analys av gravar vid S:t 

Hans kyrkoruin i Visby, kvarteret Banken I, som är skriven av Petter Åkeson år 2001.

 Uppsatsen bygger på skelettmaterial från en utgrävning av S:t Hans i Visby som 

genomgått en osteologisk analys av författaren. Det analyserade materialet bestod av 13 

individer, plus ytterligare benmaterial från 24 individer som inte var märkta med 

gravnummer för att utöka förståelsen över tandstatusen i materialet (Åkeson 2001: 7). I 

materialet förekom skelettala förändringar i form av cribra orbitalia, osteofyter, artros, 

spondylos samt några läkta frakturer. Gällande tänderna påträffades karies hos 13 individer, 

tandsten hos 21, parodontit hos 20, emaljhypoplasi hos 1 och abscess hos 6 individer (Åkeson 

2001: 17–24). 

2.4.22. S:t Hans, Visby: Friberg 2006 

Här följer en sammanfattning av Sofie Fribergs kandidatuppsats Kommer du undan? 

Parodontit, en folksjukdom både förr och nu skriven år 2006.   

 Författaren till uppsatsen undersökte individer från den medeltida kyrkan S:t Hans 

(1300–1500-talet) i Visby för att se hur vanligt förekommande sjukdomen parodontit var 

under medeltiden samt hur vanlig den är idag. Till sin hjälp använde hon sig av tio kranier 

vilka hon utförde osteologiska analyser på (Friberg 2006: 1–3).    

 De undersökta individernas åldrar sträckte sig mellan cirka 6 och 60 år – notera dock 

att endast en individ var mellan 6 och 8 år; de resterande var mellan 24 och 60 år. Sex av 

individerna bedömdes som män, tre bedömdes som kvinnor och den yngsta individen gick 

inte att könsbedöma (Friberg 2006: 14). Av de individer som undersöktes fanns det tecken på 

parodontit hos två av dem, karies hos två och tandsten hos nio. Av de två som hade 

parodontit hade en även karies. Utöver karies, tandsten och parodontit hade alla individer 

även ett visst till kraftigt tandslitage (Friberg 2006: 14). 



21 

 

2.4.23. S:t Mikael, Visby 

S:t Mikael låg belägen uppe på klinten i Visby, nära den östra delen av ringmuren. I nuläget 

finns ingen del av kyrkobyggnaden kvar ovan jord då platsen är helt bebyggd och kyrkan 

nyttjades som stenbrott efter reformationen (Larsson 2001: 4). Kyrkans läge, och det faktum 

att den inte omnämns i tyska testamenten eller kyrkliga avgiftslistor, pekar på att kyrkan var 

till för de lågt stående människorna i samhället (Wase 1990: 36). År 1969 utfördes 

arkeologiska utgrävningar av kyrkan och tillsammans med kartor från 1720 kunde kyrkan 

rekonstrueras, men något exakt årtal för när kyrkan byggdes finns inte (Björ 2005: 6; Larsson 

2001: 5). 

2.4.24. S:t Mikael, Visby: Larsson 2001 

Följande avsnitt handlar om uppsatsen S:t Mikael: en osteologisk analys av ett medeltida 

gravmaterial från Visby, skriven av Jessica Larsson år 2001.   

 Uppsatsen behandlar en osteologisk analys utförd på 23 medeltida skelett från S:t 

Mikael i Visby, i syfte att försöka se om det finns tecken på att de som begravdes där var av 

en socialt lägre klass, då S:t Mikael ansetts vara en kyrka främst för de fattiga (Larsson 2001: 

2). Skelettmaterialet kommer från två separata utgrävningar, gjorda år 1968 och 1972 

(Larsson 2001: 5). Könsbedömningar gjordes främst med hjälp av kraniet och höftbenet, men 

även mätningar på lårben, överarmsben och skulderblad användes (Larsson 2001: 6). Vid 

åldersbedömningar av unga individer användes graden av tandframbrott samt fusionering av 

epifyser. Hos de övriga individerna användes höftbenet, kraniet och tänderna vid 

könsbedömningen (Larsson 2001: 8). Kroppslängdsberäkningar utfördes på alla långa rörben 

som fanns tillgängliga, men i första hand på vänster lårben. Dock utfördes inga mätningar på 

individer som bedömdes vara under 15 år (Larsson 2001: 10).   

 Skelettmaterialet bestod av fem kvinnor, tre förmodade kvinnor, sex män, två 

förmodade män, två ungdomar, fyra barn samt en individ som inte gick att könsbedöma. 

Ungdomarna och barnen könsbedömdes inte heller. Två av barnen var mellan 0–7 år, de 

andra två var mellan 5 och 14 år. Ungdomarna var mellan 10 och 24 år. De resterande 

individerna var främst mellan 18 och 64 år, med en maxålder på 79 år (Larsson 2001: 30f). 

Medelkroppslängden hos kvinnorna var 162 centimeter och hos männen 175 centimeter 

(Larsson 2001: 31).          

 De skelettförändringar som påvisades var följande: osteofyter: vilka fanns hos elva 

individer; Schmorls noder: fanns även de på elva individer, ofta i samband med osteofyter; 

ligamenta flava: förekom hos tretton individer, främst i samband med osteofyter och 

Schmorls noder; spondylos: förekom hos en man och en kvinna; eburnation: förekom hos en 

del av individerna; osteoporos: påträffades i stor mängd hos tre individer, vilka alla var 50 år 

eller äldre; periostit: fanns på diafyserna hos fyra individer, varav en även hade periostit på 

ett armbågsben, ett strålben och ett skenben (Larsson 2001: 31–33). När det kommer till 

tandhälsan hade ungefär hälften av alla individer mild tandsten. Karies förekom bara hos två 

individer. En individ hade abscesser, utöver detta hade individen även karies på flera tänder 

och många av alveolerna var helt läkta, vilket tyder på tandlossning tidigare i livet (Larsson 

2001: 33f). En del frakturer förekom också i materialet; tre individer visade spår av läkta 

frakturer på revbenen, två individer hade frakturer på strålbenen; en av dessa individer avled 

på grund av en huggskada över ögat (Larsson 2001: 34). 
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2.4.25. S:t Mikael, Visby: Björ 2005 

Detta avsnitt handlar om kandidatuppsatsen S:t Mikael – de fattigas kyrka? En osteologisk 

analys och jämförelse mellan skelettmaterial från S:t Mikael och kv. Banken, Visby, Gotland, 

skriven av Johan Björ år 2005.       

 Uppsatsen handlar om den osteologiska analys författaren utförde på 19 individer från 

15 medeltida gravar från S:t Mikael i Visby. Syftet med uppsatsen var att försöka se om de 

gravlagda individerna vid S:t Mikael tillhörde en lägre samhällsklass än de övriga 

Visbyborna (Björ 2005: 2).        

 Könsbedömningar har gjorts utifrån kraniet och höftbenet, även så 

åldersbedömningarna, där även tandslitage har använts (Björ 2005: 10–13). 

Kroppslängdsberäkningarna har gjorts på samtliga långa rörben, både på vänster och höger 

sida (Björ 2005: 15). Även en osteoporosmätning gjordes på en av individernas vänstra 

lårben, då denna individ visade tecken på flertalet benbrott på just det benet (Björ 2005: 17). 

Av individerna var sex kvinnor och tio män, varav de resterande var antingen barn eller för 

svårbedömda (Björ 2005: 18). De skelettala förändringar som påträffades i materialet var 

följande: spondylos, osteofyter, osteomyelit, Schmorls noder, artros och frakturer. 

Tandsjukdomarna innefattade: karies, tandsten, parodontit och abscess (Björ 2005: 20–22). 

2.4.26. Västergarn 

Dagens Västergarn är ett mindre samhälle på Gotlands västra kust, cirka 30 km söder om 

Visby. Under medeltiden var området endast en handelsort, då ingen stadsbebyggelse har 

påträffats (Cassel et al. 1999: 11f). Västergarn sägs, enligt de skriftliga källorna, ha varit en 

liten hamn dit mindre skepp seglade för att hämta virke, men med tiden glömdes platsen bort 

då skeppen hade blivit större och seglade direkt till Visby där det fanns en rymligare hamn 

(Cassel et al. 1999: 11).        

 Västergarn är välkänt för den vall som går i en halvmåne runt en del av det nuvarande 

samhället. Vallen sträcker sig 1000 meter, är 15 meter bred och 3 meter hög. Under 

medeltiden fanns innanför vallen en romansk kyrka (900–1000-tal) vilken idag kan spåras 

genom den ruin som finns kvar av kyrkan (Cassel et al. 1999: 12f). 

2.4.27. Västergarn: Karlsson 2011 

Följande avsnitt handlar om Alexandra Karlssons kandidatuppsats Nio individer från Västra 

farleden – en osteologisk analys av nio individer från medeltida Västergarn på Gotland, 

skriven år 2011.        

 Osteologiska analyser utfördes på nio individer från Västergarn, Gotland, för att utöka 

kunskapen om dess invånare under medeltiden (1000–1500-talet). Individerna som 

undersöktes visade tecken på en ålder mellan 2 och 44 år, varav fem var vuxna och fyra barn. 

Undersökningarna visar att fem av individerna var kvinnor och en individ var en man – de 

övriga individerna gick ej att könsbedöma (Karlsson 2011: 2).    

 De undersökta individerna kommer från fyra olika utgrävningar, utförda år 1974, 

2005, 2006 och 2007. De osteologiska analyserna svarar på frågor rörande individernas kön, 

ålder, kroppslängd och hälsostatus, i hopp om att få en bättre bild av vilka människorna som 

levde i medeltida Västergarn var (Karlsson 2011: 6).     

 I början av 70-talet (1971) utfördes den första utgrävningen av platsen. År 1974 

utfördes en annan utgrävning av platsen vars syfte var att datera den romanska kyrkoruinen 
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samt att försöka säga hur länge den var i bruk (Cassel et al. 1999: 5, 30). Under detta år 

påträffades fyra skelett vilka har analyserats av författaren (Karlsson 2011: 6). År 2005 

utfördes en utgrävning i syfte att se om de begravda individerna visade tecken på släktskap 

med varandra, hur deras hälsostatus såg ut samt om de hade gravgåvor (Norderäng 2005: 2). 

Från denna utgrävning har en individ analyserats av författaren (Karlsson 2011: 6). 

Utgrävningen år 2006 utfördes i syfte att se om det fanns tecken på att Västergarn brukades 

under vikingatiden (Norderäng 2006: 1). Från denna utgrävning har tre stycken individer 

analyserats av författaren (Karlsson 2011: 7). Den sista individen som analyserades kommer 

från 2007 års utgrävning av Västergarn, vars främsta syfte var att försöka fastställa 

vikingatida gravplatser i området (Karlsson 2011: 7; Norderäng 2007: 2).   

 Hos de analyserade individerna påträffades följande patologiska förändringar: Harris 

lines hos två individer, en person uppvisade tecken på cribra orbitalia, Schmorls noder 

identifierades hos två individer, vilka har tolkats som personer i yngre medelåldern och därför 

kan denna typ av patologiska förändring vittna om en fysisk överansträngning hos 

individerna – då Schmorls noder ofta uppstår antingen vid fysisk påfrestning eller vid hög 

ålder (Karlsson 2011: 32). Av de 185 tänder (inkluderande mjölktänder) som analyserades 

påträffades tandsten på 93 och karies på 53 (Karlsson 2011: 30). 
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3. Diskussion 

Det är inte helt lätt att sammanställa osteologiska uppsatser skrivna av olika personer, i olika 

tider, om olika material. Metoderna som används skiljer sig åt vad det gäller köns- och 

åldersbedömningar samt kroppslängdsberäkningar. Åkeson (2001: 8f) använde sig främst av 

höftben och kranium vid könsbedömning, så även Durehed (2004: 4–6). Täng (2010: 9) 

använde sig istället endast av mandibula och den distala epikondylbredden på femur vid sina 

könsbedömningar. Vissa författare undersökte endast kranium, eller individer som saknade 

många benslag, och med tanke på att höftbenet är det säkraste benet för att könsbedöma en 

individ (Björ 2005: 10) kan det vara svårt att verkligen få fram pålitliga resultat i dessa fall. 

Vid åldersbedömningar användes främst tandframbrott, tandslitage, ofusionerade och 

fusionerade epifyser och, där det var möjligt, de långa rörbenen – ju mer metoder man 

använder desto säkrare resultat får man. Och Runesson (2016: 9–11) använde sig även av helt 

nya metoder där man använder sig av nyckelbenet (clavicula) vid åldersbedömning. Det är 

alltså en uppsjö metoder som används vid de osteologiska analyserna, och alla ger aningen 

olika resultat. Men, det är inte måtten i sig själva som är det viktigaste; om kroppslängden 

skiftar ett par centimeter hit eller dit, eller om en individs ålder bedöms till några år färre eller 

fler – det är den övergripliga informationen som är viktig; informationen som säger något. I 

det här fallet är det informationen om människornas hälsa som är det viktigaste – vilka 

sjukdomar de drogs med och vilka spår de satte i skelettet på dessa människor. Med det sagt 

ska jag nu försöka besvara de tre frågeställningarna jag ställde inledningsvis, vilka lyder:  

1. Drabbar vissa sjukdomar bara en del av befolkningen, och i sådana fall vilka?  

2. Uppstår vissa sjukdomar bara i en eller i flera kronologiska tidsperioder?  

3. Har några tidsperioder en större eller mindre mängd sjukdomar än andra tidsperioder?  

 

Till min hjälp kommer jag använda mig av Tabell 1 och Tabell 2 (sida 5 och 6). Svaret på 

fråga 1 är främst “nej”, i det materialet som dessa uppsatser behandlar kan man inte säga att 

någon sjukdom endast drabbar en del av befolkningen – förutom i stenåldersmaterialet från 

Ajvide, där det främst är hos männen man kan se spår av eburnation, vilket kan peka på att 

männen utförde tyngre arbetssysslor än kvinnorna. Spår av fysisk påfrestning uppenbarade 

sig även hos de äldre individerna, vilket kan tydas på två sätt: de äldre individernas skelett 

påverkades i större utsträckning eftersom de levde längre, eller, de äldre individerna utsattes 

för tyngre arbetssysslor. Intressant nog fanns det skillnader i tandslitaget mellan män och 

kvinnor i Ajvide, men båda könen uppvisade slitage; detta beror förmodligen på att både 

männen och kvinnorna arbetade med tänderna som redskap, men använde dem till olika 

ändamål.           

 Det finns vissa mönster man kan se i det resterande materialet, bland annat antalet 

individer med tandsten under järnåldern; dubbelt så många kvinnor än män har påträffats med 

tandsten, och tre gånger så många kvinnor än män har karies – men om det beror på olika 

matvanor eller bara en tillfällighet är svårt att säga med ett så relativt litet material att utgå 

ifrån. Av de undersökta individerna från medeltiden har nästan tre gånger så många män som 
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kvinnor abscess, och här är det männen som har mest tandsten. Men återigen är det svårt att 

avgöra om det handlar om faktiska skillnader i samhället och människors matvanor, eller om 

det bara handlar om tillfälligheter.       

 Fråga 2 kan besvaras med ett klart “ja” – det går faktiskt att se vissa sjukdomar som 

enbart rör vissa tidsperioder. De tydligaste exemplen är lepra och tuberkulos, som enbart 

förekommer under medeltiden, vilket troligtvis beror på städernas (Visby, i det här fallet) 

växande storlek och faktumet att människor bor så pass tätt ihop, samt de ökade 

handelskontakterna som förde med sig sjukdomar. Sjukdomar sprider sig lättare i 

tätbebyggda områden, speciellt luftburna infektionssjukdomar som tuberkulos (Forsberg 

2010: 24). Det finns även andra sjukdomar som det inte finns spår efter i vissa perioder; i 

stenåldersmaterialet uppvisades inga tecken av varken artros, cribra orbitalia, Harris lines, 

Schmorls noder eller osteoporos, inte heller några spår efter trauman påträffades. Abscess är 

också nästan uteslutande funnet i medeltidsmaterialet, med totalt 19 individer, medan endast 

1 individ i järnåldern uppvisar denna åkomma. Och nästan sex gånger så många individer 

påträffades med parodontit i medeltidsmaterialet jämfört med järnåldersmaterialet. Detta kan 

mycket väl ha något med matvanorna som ändras efter mitten av 1000-talet att göra; delvis i 

samband med kristendomens införande, vilken förde med sig en skiktning av befolkningen 

och olika samhällsstånd bildades. Stadssamhällen växte fram och istället för att bereda, 

konservera och tillaga maten i hemmet började man istället köpa “massproducerad” mat av 

bagaren, slaktaren och bryggaren. Nya lyxvaror som torkad frukt och socker dyker så 

småningom upp; allt detta hade säkert en stor inverkan på tandhälsan under medeltiden 

(Durehed 2001: 25f; Hast 2013: 2).       

 Svaret på fråga 3 är “ja”, vissa perioder har faktiskt en större mängd sjukdomar än 

andra; tendenser till detta kan man se när man jämför järnåldern med medeltiden. 12 

individer med parodontit har påträffats i materialet från järnåldern jämfört med hela 59 

individer från medeltiden. Å andra sidan är både förekomsten av karies och tandsten något 

mer under järnåldern – men detta kan faktiskt förklaras. Anledningen till att skillnaden inte är 

så stor gällande karies och tandsten kan bero på att individerna från järnåldern har kvar 

mycket mer tänder i käkarna än individerna från medeltiden. Som jag nämnde tidigare har 

medeltidsbefolkningen nästan sex gånger så mycket parodontit jämfört med 

järnåldersbefolkningen, alltså är det självklart att järnåldersbefolkningen uppvisar mer karies 

och tandsten – de har ju mer tänder kvar där sjukdomarna sätter sina spår. Har man inga 

tänder kvar finns det ju heller inga spår av varken karies eller tandsten. En annan sak att tänka 

på gällande karies och tandsten är att många av de tänderna som tappats förmodligen varit 

utsatta för antingen karies eller tandsten (eller en kombination) och därmed försvinner en del 

siffror med dessa sjukdomar. Man kan alltså anta att karies och tandsten har förekommit i 

något större utsträckning, i alla fall i de samhällen som har mycket parodontit. Tandsten har 

för övrigt en tendens till att försvinna när materialet får ligga i jorden under en lång tid, samt i 

samband med fyndhanteringen vid arkeologiska utgrävningar (Brothwell 1981: 160; Larsson 

2001: 33). Hast (2013: 11; Hillson 1996: 282) nämner att kariesfrekvensen ökade kraftigt 

under medeltiden. Hast påpekar också att karies är en av de allra vanligaste folksjukdomarna 

och har angripit våra tänder så länge människan har funnits (Liebe-Harkort 2010: 4; 

Vretemark & Borrman 2010: 75).       Under 

vikingatiden (järnålder) var senbearbetning (vid reptillverkning) en vanlig arbetssyssla som 

tärde väldigt på tänderna (Friberg 2007: 43). Tandslitage är något som hänger i ända in i 

medeltiden där man fortfarande använder tänderna som verktyg. Norrby (2010: 11) nämner 
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abrasion och attrition – tandslitage på grund av tand som gnider mot tand samt något 

främmande föremål som skapar ett slitage; detta kan bero på tuggandet av föda eller att man 

använt tänderna som redskap under en längre tid (Brothwell 1981: 71; Larsen 1997: 254).

 Notera att jag varit väldigt försiktig att inte nämna bronsåldern. Materialet från 

bronsåldern är så pass litet – vilket i sig gör det svårt att jämföras med – och fragmenterat 

vilket gör att många tecken på sjukdomar helt enkelt inte uppenbarar sig vid analyserna. 

Anledningen till detta är att kremering var det vanligaste gravskicket under bronsåldern, 

vilket gör att de krossade benfragmenten blir väldigt små och hårt brända och inte lämnar 

efter sig lika många spår till osteologen att gå efter vid analysarbetet. Detta, i kombination 

med att det helt enkelt inte finns lika mycket material utgrävt från denna tidsperioden.  

 Det är just försiktighet som genomsyrar hela denna diskussionen; materialen från de 

olika tidsperioderna är så pass små att man bör vara försiktig med att dra för stora slutsatser. 

Det krävs ytterligare forskning för att vi ska, på ett så övertygande sätt som möjligt, kunna 

jämföra alla tidsperioder med varandra och få ut riktigt reliabla resultat. 
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4. Slutsats 

Det går faktiskt att se tecken på att vissa sjukdomar endast uppstår i specifika tidsperioder; 

lepra, tuberkulos, som endast har upptäckts i medeltidsmaterial. Artros, cribra orbitalia, 

eburnation, Harris lines, Schmorls noder och osteoporos, som inte finns dokumenterade i 

stenåldersmaterialet på Gotland. Dock är det viktigt att poängtera att stenåldersmaterialet är 

betydligt mindre än medeltidsmaterialet. Det kan vara så att det finns skelett med spår efter 

dessa förändringar, som vi ännu inte har hittat och grävt ut. Man ska alltså vara försiktig med 

att dra för stora slutsatser när man jämför ett litet material med ett större. Järnåldersmaterialet 

och medeltidsmaterialet däremot, som är jämnstora, är det lättare att jämföra med varandra. 

Inte bara tandhälsan, utan även hälsan i stort tycks ha blivit sämre under medeltiden än i 

tidigare tidsperioder. 
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5. Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats är en sammanställning av tidigare uppsatser skrivna främst av 

osteologistudenter vid Högskolan på Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland, samt 

avhandlingar och artiklar. Uppsatserna som har sammanställts är av osteologisk karaktär med 

fokus på skelettala förändringar i gotländskt benmaterial. Uppsatserna har rört tidsperioderna 

stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid. Syftet med denna uppsats var, förutom att 

sammanställa tidigare uppsatser, att ta reda på om det går att se skillnader i hälsa över tid och 

inom populationer i de gotländska benmaterialen. De skelettala förändringar som har varit 

huvudfokus är följande: artros, cribra orbitalia, frakturer, Harris lines, lepra, osteofyter, 

osteomyelit, osteoporos, Schmorls noder, skolios, spondylos, trauman och tuberkulos.  

 Det går att se vissa skillnader i skelettmaterialet över tid, men samtidigt måste man 

vara försiktig – vissa analyserade benmaterial är mycket större än andra; vissa tidsperioder är 

överrepresenterade vilket kan leda till missvisande information. Man bör vara försiktig att 

inte dra för stora slutsatser och hela tiden ha materialets storlek i åtanke när man gör 

jämförelser eller drar paralleller. Järnåldersmaterialet och medeltidsmaterialet var jämnstora 

och därför kunde man jämföra dem på ett någorlunda pålitligt sätt; det medeltida materialet 

visade tecken på en ganska dålig hälsa överlag, jämfört med materialet från järnåldern. 
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