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Abstract 
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. 

 
Osteoarthritic and osteoporotic changes in human skeleton from the middle ages- how did 

these diseases affect the people in their daily life, and how can medical expertise be of use in 

addition to an osteological analysis.   

 

This scientific paper is about the changes in the skeleton caused by the diseases osteoarthritis 

and osteoporosis. Six males and one female from Banken 1, S:ta Gertrud  and S:t Hans in 

Visby were chosen for an osteological analysis. All individuals are adults and dates back to 

the middle ages. One male suffered from both osteoporosis and osteoarthritis and one female 

and three males suffered from osteoarthritis. One male might have been in the beginning faze 

of osteoarthritis, and one male shows no sign of any of the diseases. In addition to 

osteoarthritis and osteoporosis, some of the individuals suffer from other pathological 

conditions. Some of the bones from most of the individuals were x-rayed at Visby hospital, to 

see if medical technique could show some additional information to the osteological analysis. 

The x-rays were interpreted by doctor Staffan Jennerholm from Visby hospital, but other 

doctors have also participated. The x-rays confirmed results from the osteological analysis in 

most cases, although it showed new information in several cases. Some bones from three 

individuals were taken to Roland Alvarssons` Doctor Practice in Visby to measure the bone 

density, to check if any of the individuals had osteoporosis. The result confirmed that one 

male had osteoporosis, as expected from the osteological analysis.  

 

Key words: Human skeletons, Middle Ages, osteoarthritis, osteoporosis, x-ray, bone density 

measurement.     
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Takk 
En stor takk går til doktor Staffan Jennerholm ved røntgenavdelingen på Visby lasarett. Han 

har vært til stor hjelp med røntgentagning av skjelettmaterial og tolkningen av disse bildene. 

Jeg vil også takke andre leger ved Visby lasarett som har vært behjelpelig med røntgentagning 

og eventuell tolkning. Jeg takker hjelpepleier Peggy Lodnert og doktor Roland Alvarsson for 

osteoporosemåling av skjelettmaterial. Så en stor takk til min veileder lektor Sabine Sten ved 

Högskolan på Gotland, som ga meg muligheten til å kombinere osteologisk analyse med 

medisinsk ekspertise og teknologi. Til slutt vil jeg takke högskoleadjunkt i osteologi 

Margareta Kristiansson og Petter Åkeson ved Högskolan på Gotland, spesialtannlege Stein 

Johannessen ved Bergen universitet og alle andre som på noe sett har hjulpet meg med 

oppgaven. 

 

  

Framside: Lårbensfraktur (øverst) og eburnation på albuebenets proximale leddflate (til 

høyre) fra S:ta Gertrud grav 8, eburnation på høyre lårbenets distalmediale leddflate fra 

Banken 1 grav 59 (til venstre) (Foto: C.H. Vala).    
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1. Innledning 
Jeg har lenge hatt et ønske om å forske på patologiske forandringer på humant 

skjelettmaterial. Avdelingen for arkeologi och osteologi ved Högskolan på Gotland har startet 

et prosjekt med røntgenavdelingen på Visby lasarett, som innebærer økt samarbeid og 

kunnskapsutveksling mellom osteologi og moderne legevitenskap. Prosjektet heter 

”Sjukdomshistoria då och nu”, og finansieres av KK (Kunnskap och kompetensutveckling) 

stiftelsen. Dette samarbeidet åpnet for mitt planerte arbeid, der jeg har et nærmere samarbeid 

med leger, spesielt doktor Staffan Jennerholm, ved røntgenavdelingen på Visby lasarett, samt 

Roland Alvarsson läkarpraktik i Visby.   

 

Jeg har valgt å skrive om osteoporose (benskjørhet) og osteoarthritis (artrose), som i dag er to 

svært vanlige sykdommer. Man kan nærmest si at de har blitt to av våre vanligste 

folkesykdommer. Sykdommene var også vanlige før i tiden, osteoarthritis kanskje mer vanlig 

enn osteoporose. Disse sykdommene vil belyses med den osteologiske analysen utført på 

utvalgte skjelett fra middelalderens Visby, delvis med litteraturstudier, og delvis med hjelp av 

medisinsk ekspertise og teknologi. Jeg ønsket å analysere et skjelettmaterial selv, da man ved 

en patologisk analyse må granske hvert ben nøye.   

 

Alle fotografiene er tatt av forfatteren, og majoriteten av alle røntgenbildene kommer fra 

røntgenavdelingen på Visby lasarett.  

 

2. Mål 
Denne oppgaven omhandler to utvalgte sykdommer og hvordan disse har påvirket de 

rammede individene og deres hverdag. I tillegg er jeg interessert i å se hvordan den moderne 

legevitenskapen kan påvirke resultatene fra en osteologisk analyse. Følgende spørsmål vil jeg 

derfor besvare i oppgaven gjennom den osteologiske analysen av de utvalgte skjelettene fra 

middelalderske kirkegårder i Visby: 

-Hvordan påvirkes skjelettet av sykdommene osteoartithis og osteporose? 

-Hvordan påvirket sykdommene individene i deres daglige liv? 

-Kan medisinsk ekspertise og teknologi tilføye ny kunnskap ved sykdomsanalyse av 

skjeletter?  
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Under spørsmål to vil jeg presentere middelalderens medisinlære, da jeg anser dette som 

relevant for å kunne svare på spørsmålet. 

 

3. Material 
Jeg har valgt ut forholdsvis bra bevarte og intakte skjeletter (noen mangler deler av 

ansiktskjelettet, hånd- og fotben, og /eller nedre rørben) med de skeletale forandringene 

relevant for min studie, fra ulike C- og D-uppsatser skrevet ved Högskolan på Gotland. De 

utvalgte individene var alle av voksen alder, da det var de som oppviste de alvorligste og 

tydeligste patologiske forandringene. Skjelettene er hentet fra ulike kirkegårder i Visby på 

Gotland. Tre skjelett kommer fra grav 3, 7, og 8 fra S:ta Gertrud kirkegård. S:ta Gertruds 

kapell ble oppført siste halvdelen av 1400-tallet, og ble kun anvendt i ca. 50 år. Utgravningen 

av skjelettene ble utført høsten 1977 (Durehed 2001 upubl.:1,3-4). Et skjelett kommer fra grav 

59 ved kvarteret Banken 1 og har diarienummer 1067/91. Trolig stammer de utgravde 

skjelettene fra Allhelgonakyrkan, bygd på 1000-tallet og dermed Visbys første kirke. 

Utgravningen av skjelettene fra kvarteret Banken 1 ble utført i 1991 (Olofsson 2005 upubl.:3). 

Tre skjelett kommer fra gravene 3, 85 og 105 fra S:t Hans kirkegård, og har diarienummer 

7498/89. Alle skjelettene har blitt lånt ut fra Gotlands museum i Visby. Jeg var selv på Norra 

magasinet i Visby, der skjelettene fra S:ta Gertrud og Banken 1 blir oppbevart, og plukket ut 

de skjelettene jeg ville analysere. Skjelettene fra S:t Hans blir oppbevart på Högskolan på 

Gotland, hvor jeg var og plukket dem ut.  

 

To uker i januar 2009 hadde jeg praksis på det arkeologiske senteret ved universitetet i Kiev, 

Ukraina. Der fikk jeg analysere syv skjelett fra en gravplass fra tidlig 1000-tall ved elven 

Dneipr i Kiev. Det var meningen at skjelettene skulle bli en del av min studie, men dessverre 

oppviste ingen skeletale forandringer som tyder på osteoartrithis eller osteoporose, så jeg var 

nødt til å ekskludere de fra min studie.   

 

4. Metoder 
Osteologisk analyse har vært en viktig del av oppgavearbeidet. Ettersom jeg valgte skjeletter 

som det allerede var skrevet oppgaver om, fantes allerede mye informasjon om hvert skjelett. 

Allikevel ville jeg utføre mine egne analyser uberørt av oppgavene, da flere av de 

osteologiske analysemetodene og observasjoner ofte kan være svært subjektive.  
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4.1 Litteraturstudier 
En av de fremste metodene anvendt i denne oppgaven er litteraturstudier. For å velge ut 

skjelett med de forandringene som kan tilsvare osteoarthritis og osteoporose, fikk jeg lese C-

og D-oppgaver (Durehed 2001;Olofsson 2005) skrevet ved Högskolan på Gotland om skjelett 

fra kirkegårder fra middelalderen i Visby. Som et oppslagsverk for beskrivning og diagnose 

av patologiske forandringer på skjelettet har Identification of pathological conditions in 

human skeletal remains av Donald Ortner (2003) blitt anvendt. For sammenligning og for å se 

hvordan osteoarthritis og osteoporose var utbredt blant middelalderens befolkning har jeg tatt 

utgangspunkt i Health and disease in early Lund av Caroline Arcini (1999). Annen litteratur 

har også blitt anvendt.   

4.2 Kjønn 
Kjønnskriterier på kraniet og underkjeven er hentet fra Buikstra & Ubelaker (1994:20). 

Kjønnsbedømning ut i fra morfologiske karakterer på hoftebenet er hentet fra Bass (1985:208-

9,212-13) og White & Folkens (2000:370-1).  

 

Kjønsbedømning kan også foregå ved hjelp av mål. Den proximale bredden på leddhodet på 

overarmen (humerus) og på lårbenet (femur), og den distale enden på lårbenet kan måles. 

Metoden er hentet fra Krogman (1962). Sjøvold basert på mål fra Gejvall (1960) har utviklet 

en metode der den distale delen av overarmsbenet kan måles (Kristiansson 2009 muntl.).  

4.3 Alder 
Alle de utvalgte individene er voksne, så alle ben i kroppen er derfor fusjonert. Skjelettet har 

som regel vokst klart i en alder av 25 år (Szilvassy 1988:424-5). Kragebenet kan fusjonere så 

sent som i en alder av 31 år (Loth & Đşcan 1985:119). 

 

Aldersbedømning ut i fra når sømmene på kraniet lukkes er hentet fra Szilvassy (1988:430). 

 

Med hjelp av tenner (dentes) kan man blant annet aldersbedømme individer ved å se på hvor 

slitte tennene er. Ved å sammenligne utseendet på og graden av tannslitasje med et 

slitasjeskjema utarbeidet av Mensforth & Lovejoy (1985), kan man bedømme et 

aldersintervall på et individ. Denne metoden kan kun utføres på tenner fra underkjeven.   

 

Bruskenden (Loth & Đşcan 1985) og enden mot ryggvirvlene (vertebrae) (Kunus 1999) på 

ribbenet (costae) oppviser alderbetingede morfologiske forandringer. Ved høyere alder 
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forbenes brusket i ribbensenden mot brystbenet (sternum), og etter dette har Loth og Đşcan 

(1985:106-111) delt inn utseende i åtte faser som igjen kan tilskrives et aldersintervall: 

 

Fase aldersintervall 

0 → 16 

1 17-19 

2 20-23 

3 24-28 

4 26-32 

5 33-42 

6 43-55 

7 54-64 

8 65+ 

Tab 1. Faseinndelninger for forandringer 

på ribbenenes bruskende i følge Loth & Đşcan (1985). 

 

Hos eldre individer kan det observeres at bruskdeler har blitt forbenet. Ved 50-årsalderen 

forbenes skjoldbrusken (cartilago thyroidea). Sverdutskuddet (processus xiphoideus) nederst 

på brystbenet er delvis forbenet hos voksne individer, men helt forbenet og ofte fusjonert med 

brystbenet i gammel alder (Bass 1995:115; Loth & Đşcan 1985:122).  

 

På symfysfogen på skambenet (os pubis) kan det observeres aldersbetingede morfologiske 

forandringer. Todd (1920 i White & Folkens 2000:352-3) har utviklet en bildeoversikt over ti 

aldersfaser fra 18-50+ år, mens Brooks & Suchey (1990 i White & Folkens 2000:356-7) har 

utviklet en metode med seks faser som også er fordelt på kjønn. Igarashi (2005) har utviklet 

en metode der man ser på morfologiske aldersforandringer på ulike områder på hoftebenets 

leddflate (auricularis) mot korsbenet, og ut i fra en utregningsformel kommer frem til en 

alder. Metoden krever at man vet kjønnet.   

 

4.4 Kroppslengde 
Kroppslengde er basert på utregninger fra Sjøvold (1990:445). Den største lengden på de 

lange rørbenene ble målt og deretter satt inn i en utregningsformel. Der det har vært mulig har 

jeg først og fremst anvendt meg av lårbenet, da dette benet har størst korrelasjon med 

kroppslengden. Her er det viktig å ha ta i betraktning at individer med store deformeringer i 
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ryggen sannsynligvis har vært kortere i virkeligheten enn hva den beregnede kroppslengden 

viser.   

4.5 Patologiske og øvrige forandringer på skjelettet 
Som en del av den osteologiske analysen av de utvalgte skjelettene ble det nøye notert 

skeletale forandringer, også de forandringene som trolig ikke har noe å gjøre med 

sykdommene jeg ville studere. Medfødte avvikelser vil også nevnes, dersom disse finns. 

Under følger en faktaboks med nødvendige ordforklaringer.  

 

Abscess Et avgrenset område med oppsamlet puss, verkebyll. Kan bli et hull i benet der pussen 

har rent ut (Arcini 1999:78) 

Ankylose Sammenvoksning av to ledd (Arcini 1999:89) 

Benpålagring Nydannelse av ben  

Benresorpsjon Tilbakedannelse av ben 

Eburnation Når brusket forsvinner mellom to leddflater gnisser ben mot ben, og resultatet blir et 

blankpolert og glinsende område som man kaller eburnation (Arcini 1999:88) 

Lipping Ny bendannelse som går/henger over leddkanten 

Osteochondrosis Forandring i virvelkroppen (kraftig pitting) på grunn av degenerative prosesser i 

diskvevet og bruskplaten som sitter mellom ryggvirvlene, forårsaket av mikrotrauma fra 

gjentatt og overdreven anstrengelse (Swedborg 1974: 41-42) 

Osteofyter Nydannelse av ben på leddkanter (Arcini 1999:88) 

Periodontitt Tannløsning som følge av betennelse i tannkjøtt og tannbenet (Arcini 1999:78-79) 

Pitting Små eller store erosive gropdannesler, ser ut som et markspist område, kan føre til total 

ødeleggelse av ben (degenerativ)  

Porøsitet Veldig små gropdannelser 

Schmorls noder En eller flere fordypninger/groper i epifysplaten på virvelkroppen på grunn av 

patologiske forandringer i disken mellom virvlene eller voldstrauma. Hos både unge og 

gamle individer  (Swedborg 1974: 48-49) 

Sklerose Forhardning av benvev, særlig trabekularben (Arcini 1999:88) 

Spondylosis 

deformans 

Degenerative forandringer på virvelkroppene; osteofyter og osteochondrosis (Arcini 

1999:89) 

Tab 2. Ordliste for patologiske termer anvendt i oppgaven. 

 

I blant kan det være vanskelig å sette en grense for hva som er pitting og hva som er porøst, 

da vil termen pitting/porøsitet anvendes.  
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4.5.1 Platymeri 
Platymeri viser seg som en tilflatning av den proximale delen av diafysen på lårbenet. 

Årsaken til platymeri kan være næringsbrist under vekstperioden. En annen teori er at det kan 

forårsakes av for mye huksitting (Kennedy 1989:136-137). For å se om et individ har hatt 

tilstanden platymeri skal man ta to ulike mål; anterior-posterior (foran-bak) og mediolateralt 

(sidebredden), på lårbensdiafysen under det mindre muskelfestet (trochanter minor) proximalt 

(nær kroppens midtlinje). Målene setter man så inn i en utregningsformel i Bass (1995:224-

225):  

Anterior-posterior diameter x 100 = sum 

Mediolateral diameter 

Index  0-84,9 viser at individet har lidd av platymeri. 

4.5.2. Psoriasisartritt 
Psoriasisartritt er en reumatisk leddsykdom med betennelse, som assosieres med 

hudsykdommen psoriasis. Sykdommen angriper både kvinner og menn og er gjerne 

asymmetrisk. Den vanligste formen for psoriasisartritt er tilfeldig spredte og assymetrisk 

leddangrep i både store og små ledd i armer og ben. Forandringer på skjelettet ses i form 

osteofytdannelse og ankylose (sammenvoksning av to ben), men også benresorpsjon kan 

forekomme. Når hender og føtter er involvert, er det gjerne de ytre leddene som angripes. 

Mutilerende psoriasisartritt angriper først og fremst fingerledd, der benresorpsjon kan føre til 

store deformeringer i leddet. Årsaken til sykdommen er ukjent, men trolig spiller den arvelige 

faktoren inn (Engström-Laurent et.al.1994:80-81,83,85). 

4.5.2. Periostitis (benhinnebetennelse) 
Periostitis er en betennelse i benhinnen, og kan forårsakes av blant annet trauma, infeksjoner 

og svultser. Kronisk periostitis setter seg som en tynn og porös benpålagring utenpå 

benoverflaten (cortex) (Arcini 1999:117). Skinnbenet er meste utsatt, da dette benet ligger så 

när huden og er dermed mer utsatt for påfristninger.  

4.6 Røntgen 
Det har blitt tatt røntgenbilder av utvalgte ben fra noen av de analyserte individene. Benene 

ble innlevert 23.03.2009 til doktor Staffan Jennerholm ved røntgenavdelingen på Visby 

lasarett, som har vært min kontaktperson. Benene ble røntget av flere av legene ved 

røntgenavdelingen. På noen av benene ble det også foretatt røntgen med et 

mammografiapparat, som gir veldig bra bilder. Mammografi blir til daglig anvendt til å ta 
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røtgen av bryst for å se etter svultser og cyster. Målet med denne metoden var å få frem om 

røntgenbildene kunne vise noe nytt i forhold til resultatene av min patologiske analyse av 

skjelettene.   

4.7 Osteoporosemåling  
For å få et bilde av benmassens tetthet hos en person anvendes DEXA-måling (dual energy X-

ray absorptiometry). Selve maskinen minner om et helt vanlig røntgenapparat, men anvender 

en mye lavere stråledose. Denne metoden fungerer også bra på arkeologisk material der 

benene er vel bevarte. Dersom benet er skadet på noe vis i området som skal skannes, eller 

inneholder jordpartikler, kan dette påvirke resultatet. Det er ofte lårbenet som blir anvendt, 

men også andre ben fungerer bra. For å kompensere for at det ikke finns noe mykvev på benet 

fra et arkeologisk material kan vanlig matris anvendes, som blir lagt sammen med benet som 

skal måles. Deretter blir benet skannet (Mays et.al.1998:98;Ljunggren 1999:37).   

 

Torsdag 23.04.2009 var Sabine Sten og jeg på Roland Alvarssons Läkarpraktik for å ta 

osteoporosemålinger av utvalgte ben fra det analyserte materialet. Arbeidet ble utført av 

hjelpepleier Peggy Lodnert med assistanse fra doktor Roland Alvarsson, spesialist på 

kvinnesykdommer. Benet som skal måles blir lagt på en benk (der pasienten skal ligge). Bøyd 

over benken står en røntgen/skanningsmaskin. Innen røntgningen av benet skriver man inn, i 

et dataprogram, en omtrentlig kroppshøyde, kroppsvekt og alder til individet. Deretter blir 

benet skannet direkte inn i datamaskinen. Dersom deler av benet er hult inni, må disse 

områdene fylles igjen med farge på datamaskinen. Dette må gjøres for å få den rette verdien i 

resultatet, da hule ben kan gi alt for store og dermed falske verdier. Dette måtte gjøres med et 

skinnben (Tibia) fra St:a Gertrud grav 7. Resultatene vises så i en liten boks på dataskjermen 

(fig. 10 appendix), og sammenlignes med bentettheten hos en frisk og normal 25årig kvinne, 

som skal ligge på rundt 0. Minusverdier mellom -1,5 til -2,5 tilsvarer en mildere form for 

osteoporose, kalt osteopeni. Minusverider høyere enn -2,5 viser at man lider av osteoporose. 

Ris ble ikke anvendt ved osteoporosemålningene av de utvalgte benene, da legen og 

hjelpepleieren mente at skanning av ben uten mykvev ikke ville påvirke resultatet vesentlig 

(Lodnert og Alvarsson muntl. 2009).  
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5. Reumatiske sykdommer 
Reumatisme er en samlebetegnelse på en mengde sykdomstilstander som omfatter 

rørelsesorganene. Sykdommene er karakteristiske ved at de angriper ledd, skjelett, muskler og 

mykdeler i kroppen. Noen eksempler på reumatiske sykdommer er reumatisk artritt (leddgikt), 

osteoartrithis (atrose), fibromyalgi (kroniske muskelsmerter) og psoriasisartritt. Ut av alle de 

reumatiske sykdommene er osteoarthritis den vanligste (Björkenwall & Skire 2001:6).  

5.1 Osteoartrithis- artrose 
Tidligere ble sykdommen osteoarthritis karakterisert som en degenerativ forslitningssykdom, 

men i dag anser man at sykdommen ofte er genetisk betinget. Osteoarthritis kan være primær 

eller sekundær. Sykdommen karakteriseres av en økt nedbrytning av leddbrusk og annet 

leddvev. Leddbrusk beskytter benet i leddet, og når det blir angrepet av osteoarthritis blir 

brusken tynnere og mer ujevn. Som et forsvar fra kroppens side dannes det nytt ben 

(osteofytdannelse), og ytterkantene på den angrepne leddflaten blir tykkere. Sykdommen kan 

utvikle seg smygende over flere måneder eller år, så forandringene i ledd skjer gjerne gradvis 

over lengre tid. Dersom leddet er alvorlig angrepet over lengre tid kan det føre til at benet blir 

deformert og selve leddet instabilt. Dersom osteoarthritisen er sekundær som følge av en 

skade, kan sykdommen utvikles i et mye raskere tempo. Når flere ledd blir angrepet kalles 

sykdommen generaliserende osteoarthritis (Björkenwall & Skire 2001:5,9,11,12). 

 

De leddene som oftest blir angrepet av osteoarthritis er kneledd (patella), hofte (coxae), ytter- 

og mellomledd på fingrene, grunnleddet i tommelen og stortåen. Dersom ryggraden er 

innblandet er det gjerne de små leddene (facettledd) som blir angrepet, og sykdommen kalles 

da spondyloarthritis (Arcini 1999:86; Björkenwall & Skire 2001:9,11).  

 

Årsaker til sykdommen kan være arvelighet (40-65% av tilfellene), infeksjoner, en annen 

leddsykdom, eller en skade i leddet (benbrudd). Risikofaktorer er tungt belastende yrker, 

idrett på elitenivå, samt kvinnekjønn, da det er flest kvinner som i dag får denne sykdommen 

(Björkenwall & Skire 2001:7,10). 

 

Symptomer på osteoarthritis er leddsmerter som blir verre ved anstrengninger, ømme eller 

stive ledd, samt oppsvulmede ledd. Ytterst på et ledd ligger en hinne (membran), og når denne 

blir betent fører dette til at det dannes mer leddvæske og leddkapselen rundt benet blir 

tykkere. Det er dette som skjer når et ledd svulmer opp. Grad av problemer varierer fra person 
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til person, samt fra periode til periode. Noen mennesker merker veldig lite av sine problem, 

og kan derfor leve et helt normalt liv uten hjelpemidler. Alt kommer an på hvor hardt angrepet 

av sykdommen man er (Björkenwall & Skire 2001:9,12). 

 

Livskvaliteten til et individ som er angrepet av sykdommen kan påvirkes negativt. 

Dagligdagse aktiviteter kan bli smertsomme å utføre, og tar gjerne mye lengre tid å gjøre. 

Smerten som tilstanden medfører, kan føre til inaktivitet, noe som igjen fører til at leddet blir 

stivt og muskelmassen som støtter leddet blir mindre. Sykdommen kan også føre til at man 

blir mer nedstemt. Mange med sykdommen får en dårligere livskvalitet med mye smerter og 

funksjonshinder. Allikevel er det flere som klarer seg fint uten medisiner og store hinder i 

hverdagen (Björkenwall & Skire 2001:23). 

5.1.1 Kriterier for osteoarthritis 
De første tegnene på ostaeoarthritis er en minskning av avstanden mellom leddene, altså at 

leddbrusken brytes ned og blir tynnere (fig. 1). Dette kan kun ses ved hjelp av røntgen. Da 

osteologer ikke har leddbrusk og mykvev å jobbe med, blir vi nødt til å se på andre kriterier, 

som gjerne kommer mye senere i sykdomsforløpet. Kriterier som kan observeres av 

osteologer, mens også på røntgenbilder, er osteofytdannelse ved leddkantene, porøsitet/pitting 

i og ved leddflatene, sklerose i det subkondrale benet (direkte under benoverflaten) og i 

trabekularben under det subkondrale benet, samt cystedannelse i form av større groper. 

Eburnation er en sen forandring og oppstår som følge av at ben gnisser mot ben. Området på 

benet med eburnation får et blankpolert utseende. Ved langvarig sykdomsforløp, får kroppen 

tid til å reagere. En reaksjon i kroppen skaper en nyproduksjon av ben i det subkondrale 

benet, sklerose. Porøsiteten kan oppstå når nydannet brusk penetrerer gjennom åpninger som 

kan være forårsaket av små eller større cystedannelser i det subkondrale benet. Oftest 

forekommer liten eller ingen betennelse, som ved andre artritter. Til tross for en del 

osteofytdannelse oppstår sjelden en sammenvoksning av to ledd ved osteoarthritis (Arcini 

1999:88; Johannessen 2009 muntl; Ortner 2003:545-547). Radiologene Kellgren og Lawrence 

(1963) har satt opp et firegradig system for osteoarthritis, der eburnation tilsvarer grad fire. 

Det vil altså si at eburnation oppstår ganske sent i sykdomsforløpet. I og med at sklerose, 

porøsitet og osteofytdannelse kan være symptom på andre sykdommer og andre artritter, vil 

jeg, som Arcini (1999:88), derfor anvende meg av eburnation som fremste indikator på 

osteoarthritis. Det å anvende et kriterium for en sykdom som kommer såpass sent i forløpet 

vil trolig medføre en underrepresentasjon av individer med den sykdommen i en 
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befolkningsgruppe (Ortner 2003:547). For legenes del er kantosteofyter og subkondral 

sklerose typiske tegn på artrose (Jennerholm 2009 muntl.).   

 

 
Fig 1. Røntgenbilde av kneartrose. Legg merke til den trange plassen (pil) mellom lårben og skinnben på medial 
side på grunn av nedbrytning av leddbrusken. Engström-Laurent et.al. 1994:196. 
 

6. Osteoporose- benskjørhet 
Ordet osteoporose er gresk og betyr porøst ben. I særlig Norge og Sverige har osteoporose 

blitt en folkesykdom, der det høyeste antall rammede i verden finnes. Årsaken til dette kan 

være at disse landene har en høy kroppslengde og en høy livslengde (Ljungren 1999:9,42; 

Stenlund 1999:12).  

 

I kroppen fins det en balanse mellom oppbygningen, utført av bencellene osteoblaster, og 

nedbrytningen av ben, utført av bencellene osteoclaster. Ved osteoporose skjer det en 

forstyrrelse i denne prosessen, slik at osteoclastene jobber mer aktivt og bryter ned mer ben 

enn hva som bygges opp. Dette fører til en mindre benmengde og en dårligere 

benoppbygning. Trabekularene (fig. 2) som skaper et svampaktig nettverk inne i benet blir 

både tynnere og færre. Til slutt fører dette til at benet blir svakere og lettere, samt at det lettere 

kan brytes (Stenlund 1999:19). Benmassen er som tettest hos menn og kvinner ved 25-

årsalder. Fra ca. 30års alderen og oppover skjer det en naturlig og gradvis forminskning av 

benmassen. Kvinner blir gjerne oftere rammet av osteoporose, da de gjennom hele livet har en 

generelt lavere maksimal benmasse enn menn (Ljungren 1999:22,33). 
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Fig 2. Bilde over skjelettets makroskopiske oppbygning. Engström-Laurent et.al. 1994 :203. 
 

Hovedårsak til sykdomstilstanden er usikker, men at arvelighet spiller en stor rolle er helt 

sikkert. Risikofaktorer er arvelighet, herkomst fra vesterland eller Asia, kvinnekjønn, fysisk 

inaktivitet, næringsbrist (D-vitamin, kalcium), østrogen- eller testosteronmangel, sen 

menstruasjon og tidlig klimakterium, magerhet, missbruk av alkohol og/eller røyk (Stenlund 

1999:21). Motvirkende faktorer er et balansert kosthold, mosjon og litt overvekt som skaper 

kontinuerlig vektbelastning på skjelettet. Sydommen i seg er ikke farlig og gjør ikke vondt, 

men følgene kan ofte bli alvorlige. Når man først har sykdommen kan selv et lite fall fra lav 

høyde føre til et benbrudd. De vanligste frakturene forekommer i håndleddet (colles fraktur; 

individet har tatt imot seg med hånden under et fall), hoften/lårbenet og i ryggvirvlene. 

Frakturer i lårbenet kan føre til total handikapp og kan være svært vanskelig å komme seg 

etter, særlig for eldre. Frakturer i ryggraden, kompresjonsfrakturer (fig. 3), kan være svært 

alvorlig og fører til sterke ryggsmerter og en deformert rygg. Kompresjonsfrakturene kommer 

gjerne smygende og forløpet kan strekke over 20 år (Ljungren 1999:13,49).  

 

 
Fig 3. Kvinne med osteoporoseforandringer i form av kompresjonsfrakturer i ryggen. Legg merke til hvordan 
ryggen blir krum og kortere. Engström-Laurent et.al. 1994:201. 
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6.1 Kriterier for osteoporose 
Her finns det ikke så mange observerbare kriterier å gå etter som osteolog, men veldig lette 

ben (dersom de er hele) som kjennes papiraktige er en bra indikasjon. Om individet i tillegg til 

dette har en eller flere benbrudd kan benbruddet også være en indikasjon på osteoporose. 

Dette er svært usikre kriterier, da jordforhold og nedbrytningsfaktorer kan føre til utkalkning 

av benene. Dersom man får tillatelse av den som har ansvaret for benmaterialene å sage i ben, 

kan man ta et tverrsnitt gjennom øvre delen av lårbenet for å se på den spongiøse strukturen. 

Et skjørt skjelett har gjerne store hulrom og uttynnet trabekularben (Ljungren 1999:36). Hos 

individer med osteoporotiske forandringer minsker den spongiøse tettheten som nevnt over.  

Et annet kriterium, som er mer pålitelig, er osteoporosemålinger av ben, som skjer ved hjelp 

av et røntgenapparat. 

 

7. Resultat 
Først vises resultatene fra den osteologiske analysen, som presenteres individ for individ. Kun 

de ben som oppviser nevnverdige skeletale forandringer blir nevnt. Deretter presenteres 

resultatene fra røntgen og osteoporosemålingene.  

7.1 Osteologisk analyse 
Under følger resultatene fra min osteologiske analyse. Alle individer er fra kirkegårder i 

Visby. 

Banken 1, grav 59   

Kjønn:  ♂ (kranium, underkjeve, mål av proximal og distal del av overarm og lårben) 

Alder:  50-55 år (skjoldbrusk forbenet, tannslitasje, ribbensende) 

Kroppshøyde: 173,5 cm ±4,49 cm (venstre lårben) 

Patologiske og øvrige forandringer:  

• Kranium: porøsiteter og litt benpålagring på benet (pars basilaris) på undersiden av 

det store nakkehullet (foramen magnum). 

• Overkjeve: veldig slitte tenner, noen med tannsten. Venstre framre kinntann 

(premolar) 1 har en stor karies medialt, porøse alveoler og gane, alveolene til 

kinntennene (molar) begynt å gro igjen. 

• Underkjeve: nesten alle alveoler til kinntennene og alveolen til venstre framre 

kinntann gjengrodd, porøse alveoler. 

• Skulderblad (scapula): porøsitet på skulderhøyden 
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• Halsvirvler (vertebrae cervicales): kileformede. Lite til mye osteofyter (alle), lipping 

(4), osteochondrosis (4-7), eburnation på småfacettledd (4), pitting i småfacettledd (4), 

porøsitet (1,4-5,7). Benpålagring på virvelkroppen (2-3) atlas var i ferd med å danne 

nye hull på tverrutskuddene (foramen transversarium) og har mulig cystedannelse. 

Kraftig fortrengte rotkanaler.  

• Brystvirvler ( vertebrae thoracicae): mild til moderat osteofytdannelse (8-12), 

osteochondrosis (i kanten på de fleste), pitting på småfacettene (3-7). 

• Lendevirvler (vertebrae lumbales): moderat til mye osteofyter (alle), lipping (noen), 

osteochondrosis (tre stk.). Litt kileformede.   

• Haleben (coccygis): osteofyter cranialt, porøsiteter. 

• Krageben: høyre har benpålagring, pitting, porøsitet og mulig to cystedannelser på 

enden mot brystbenet, gropformet ligamentfeste (betennelse?), enden mot 

skulderhøyden er porøs med et lite benutskudd. Venstre har benpålagring, porøsitet og 

pitting på enden mot brystbenet, utstående benklump på ligamentfestet, fraktur på 

skaftet => veldig uregelmessig og klumpete utseende på grunn av benpålagringer og et 

mulig kloakkhull (abcess) der var/puss har rent ut (fig.4).  

• Brystben: øvre del = venstre første ribbensleddflate har et stort hull og kraftig 

porøsitet, høyre ribbensleddflate har kraftig pitting, caudal ledddlfate har osteofyter og 

porøsitet. 

• Ribben: tydelige muskelfester, benpålagringer, litt pitting/porøssitet og benpålagring 

på en del leddhoder. Et høyre ribben med porøsitet, benpålagring og benutvekster ved 

leddhodet, mulig fraktur med betennelse. Et mulig benbrudd ca. midt på 

ribbenskroppen => benpålagring og en s-formet bøy, fint grodd.  

• Overarm: begge overarmene har veldig kraftige muskelfester, særlig deltoidea-

muskelen. Høyre side har osteofyter rundt deler av proximal leddkant, veldig 

porøst/pitting rundt proximal leddkant, benpålagring ovenfor det laterale utskuddet 

(epicondylus) distalt, litt osteofyter på den mediale kanten på distal leddrull (trochlea 

humeri). Venstre overarm har porøsitet/pitting på leddhodet, litt benpålagring på det 

store og det lille muskelfestet proximalt (tuberculum majus og minus), litt 

benpålagring på den distale enden (condylys humeri).  

• Albueben (ulna): begge har porøsitet i proximal leddflate samt på medial side av 

leddflaten, tydelig og fint grodd benfraktur på diafysen (litt under midt på) i form av 

tykk benpålagring (fig.18). 
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• Spoleben (radius): høyre har et porøst muskelfeste proximalt som det kan ha gått 

betennelse i, diafysen er skjev/lett bøyd med benpålagring på medial kant—trolig en 

fraktur. En benpigg på diafysen kan tyde på et overanstrengt muskelfeste, rester etter 

benhinnebetennelse i form av en tynn porøs benpålagring distalt på diafysen, 

benpålagring distalt. Venstre har et porøst område på leddflaten som går rundt 

leddhodet og knudrete benpålagring og lett gropformet muskelfeste proximalt 

(overanstrengt). Veldig bøyd diafys med benpålagring langs medial kant som tyder på 

en fraktur (fig.18), nederst på diafysen fins rester etter benhinnebetennelse. 

• Hånden: høyre mellomhåndsben III (metacarpalia) har litt benpålagring distalt på 

dorsal side. 

• Korsben: kraftig osteofytdannelse med lipping på høyre side på øvre virvelkropp med 

osteochondrosis, pitting på øvre del av høyre leddflate mot hoftebenet. 

• Hofteben: høyre har benpålagrin, porøsitet og pitting på leddflaten mot korsbenet, 

porøsitet og benpålagring på symfysfogen, osteofyter, pitting, mye porøsitet i 

hoftebensskålen (fig 5). Venstre har en benpigg på tarmbenet, benpålagring på 

tarmbenskammen, porøsitet, osteofytdannelse med lipping på leddflaten mot korsbenet 

(begynnende sammenvoksning). Porøsitet og pitting i hoftebensskålen. 

• Lårben: begge lårben har benpålagring og pitting/porøsitet i eller ved fordypningen i 

leddhodet (fovea capitis femoris) som gjør at den står ut, samt veldig kraftige 

muskelfester (linea apsera). Distal del av høyre lårben har kraftig osteofytdannelse 

rundt leddflaten, særlig medialt, og litt benpålagring på leddflatene, mye tydelig 

eburnation og pitting/porøsitet på den mediale leddflaten distalt dorsalt (condylus 

medialis).  Venstre lårben har porøse/pitting områder på leddhodet, benpålagring på 

den mediale siden (epicondylus) av den distale enden og osteofyter rundt deler av den 

distale leddflaten ventralt (facies patellaris). 

• Kneskål: høyre kneskål har kraftig osteofytdannelse og lipping rundt leddkanten. 

Venstre ben har et porøst område på den distale tuppen.   

• Skinnben: høyre skinnben har kraftig osteofytdannelse rundt proximal leddflate, en 

stor og en liten grop mellom lateral og medial leddflate proximalt, halve mediale 

leddflate har kraftig eburnation og porøsitet/pitting, tynn benpålagringshinne på 

diafysen, mest distalt. Venstre skinnben har benpålagring på den mediale 

opphøyningen på medial leddflate proximalt (tuberculum intercondylare mediale) og 
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en benklump på ligamentfestet for kneskålen (tuberositas tibiae), en tynn 

benpålagringshinne på den distale delen av diafysen og litt på den proximale delen. 

• Leggben (fibula): høyre har porøsitet/pitting rundt og i den proximale leddflaten og 

benresorpsjon på den laterale tuppen ved led leddflaten. Litt benpålagring på den 

proximale delen av diafysen og knudrete benpålagring på den distale delen. Venstre 

har en tynn benpålagringshinne og knudrete benpålagring på den distale delen av 

diafysen. 

• Foten: mellomfotsben I høyre, V venstre og II-V (kunne ikke sidebedømmes) har 

porøse områder ved eller på distal leddflate. Falang 1 på stråle I har litt benpålagring 

dorsalt på diafysen, en grop (cystedannelse) distalt lateralt og et hull i proximal 

leddflate. Høyre falang 1 i stråle I har fordypninger i proximal leddflate, benpålagring 

distalt på plantar side, porøst område distalt på dorsal side, samt stor deformering på 

distal ende i form av osteofyter, benresorpsjon og porøsitet som har ført til at 

leddflaten er borte (fig.16). Venstre falang 3 i stråle 1 har mye benpålagring på sidene 

av diafysen, porøsitet og benresorpsjon på den distale enden (fig.17).   

            
Fig 4. Fraktur i venstre krageben                            Fig 5. Høyre hoftebensskål med osteofytdannelse rundt kanten                

                                                                                 pitting (pil) og porøsitet nederst i gropen.                

 

S:ta Gertrud, grav 3 

Kjønn:  ♂ (kranium, mål av proximal og distal del av overarm og lårben, hofteben) 

Alder:  43,3-58,1 år (ribben, tannslitasje) 

Kroppshøyde: 173 cm ± 4,15 cm (skinnben) 

Patologiske og øvrige forandringer:  

• Overkjeve: porøst ben og alveoler, to med tannsten på røttene, skråslitte tenner, fire 

(seks?) alveoler vokst igjen.  

• Underkjeve: porøse alveoler, veldig slitte tenner, åtte alveoler har vokst igjen eller 

var i ferd med å vokse igjen 
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• Skulderblad: høyre skulderblad har osteofyter rundt halve skuldergropen (cavitas 

glenoidalis), mulig litt pitting i skuldergropen og små groper på baksiden av 

skulderhøyden (acromion). Venstre skulderblad har litt osteofyter rundt og pitting (ser 

ut som et opphøyd markspist område) i skuldergropen.  

• Halsvirvler: på virvelkroppene finns eburnation på nr.4-5 og 7, moderat til mye 

osteofyter på nr. 3-5 og 7, osteochondrosis på nr. 3-5 og 5 (nr.2 litt porøs) (fig.1 

appendix). På de små utstikkende leddflatene superior og inferior finns eburnation i 

kanten på nr.2-5 og 7; nr.2-3 og 7 er unilateral og nr. 4-5 er bilateral, osteofyter finns 

på nr. 4-5. Tverrutskuddene (processus transversus) på nr. 7 har ekstra benpålagring, 

dannet et ekstra hull (foramen transversarium) på tverrutskuddet på venstre side, samt 

påbegynt et nytt hull på høyre side.  

• Brystvirvler: osteofyter på virvekropp (6-10) og på småfacettledd (nesten alle), 

lipping (8-9), eburnation (bilateral=6-8, unilateral 1,9 (på utskuddet)), pitting på små 

facettledd (6-7), porøsitet (1,5,9), benpålagring (1-2,4-5), Schmorls noder (5-10). 

(fig.2 appendix). 

• Lendevirvler: på virvelkroppene finns Schmorls noder på nr. 1-4. Ganske mye 

osteofyter på nr.2-5; litt mindre på nr. 2, lipping på nr. 4. Osteochondrosis på nr. 3-5. 

På de små leddflatene finns osteofyter, eburnation (høyre side) og porøsitet/pitting 

(venstre side) på nr 4-5.   

• Krageben (høyre): leddflaten mot brystbenet oppviser et kraftig område med 

eburnation, pitting med store groper på halve leddflaten, samt osteofytdannelse med 

lipping på den ene siden av leddflaten (fig.19 og fig.3 i appendix).   

• Brystben: øvre del (manubrium) har benutvekster og porøsitet på leddflater mot 

ribben 

• Ribben: benpålagring, osteofyter (noe med kraftig), pitting (fig.4 appendix), 

eburnation (4 stk), mulig cystedannelser, tre mulige benfrakturer 

• Overarm: tendens til å være lette. Høyre ben har mye osteofytdannelse rundt nesten 

hele proximale leddflate og på de proximale muskelfestene (tuberculum majus og 

minus), mulig et kloakkhull i det mindre muskelfestet. Litt osteofytdannelse på den 

mediale kanten på leddrullen distalt og små benklumper på det laterale utskuddet på 

den distale enden (epicondylus lateralis). Begynnende eburnation på de distale 

leddflatene (capitulum humeri og trochlea humeri) (fig.20). Venstre ben har litt 

osteofyter på den laterale kanten på leddrullen distalt leddrull(trochlea humeri). 
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• Albueben: høyre har osteofyter rundt proximal leddflaten mot spolebenet (incisura 

radialis), på albueutskuddet (olecranon) og i den proximal leddflate (incisura 

trochlearis). Venstre  osteofyter i proximal leddflate og litt rundt proximal leddflaten 

mot spolebenet.  

• Spoleben: høyre har eburnation rundt hele leddflaten som går rundt spolebenets 

proximale leddflate (circumferentia articularis) proximalt og benpålagring rundt 

nesten hele det proximale muskelfestet (tuberositas radii). Venstre har osteofyter på 

deler av den proximale leddflaten og rundt nesten hele den distale leddflaten på 

venstre spoleben. 

• Hånden: osteofytdannelse, benpålagring, porøsitet, pitting. En falang har eburnation 

proximalt og osteofytdannelse proximalt og distalt.  

• Korsben (sacrum): det første halebenet (os coccygis) har fusjonert med korsbenet 

• Hofteben: mulig litt osteofytdannelse og porøsitet i hoftegropen  

• Lårben:  på begge lårben finns kraftig muskelfeste på baksiden av lårbenet (linea 

aspera), øvre del av diafysen er litt flat og svinger ut lateralt (platymerisk index ligger 

på 70,5), litt benpålagring lateralt på lårbenshalsen. Høyre ben har litt benpålagring 

rundt en liten del av distal leddflate mot kneskålen (facies patellaris) og noen 

bentagger på det mindre muskelfestet proximalt (trochanter minor). Det venstre benet 

har osteofyter rundt nesten hele den distale leddflaten, en benklump med eburnation 

og områder med eburnation medialt på leddflaten mot kneskålen (fig.6).  

• Kneskål (patella): den venstre kneskålen har osteofytdannelse rundt nesten hele 

leddflaten, samt tydelig eburnation på den mediale leddflaten som passer med det 

venstre lårbenet (fig.7). 

• Skinnben: begge har kraftig utstående/utdratt fremre kant. Høyre har mulig 

cystedannelse i distal leddflate og litt benpålagring distalt. Venstre har mild 

osteofytdannelse rundt nesten hele proximale leddflaten og leddflaten mot leggbenet.  

• Foten: litt porøsiteter 
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Fig 6. Venstre distale lårben med osteofytdannelse         Fig 7. Venstre kneskål sett dorsalt: osteofyter                                           

rundt leddkanten og benklump med eburnation               rundt leddkanten og eburnation medialt (pil)                              

                                                                                                                   

S:ta Gertrud, grav 7 

Kjønn:  ♂ (kranium, underkjeve, mål av proximal og distal del av overarm og lårben) 

Alder:  50-64 (kraniesømmer, tannslitasje) 

Kroppshøyde: 171,04 cm ± 4,15 cm (skinnben) 

Patologiske og øvrige forandringer: veldig lette og papiraktige ben 

• Kranium:  tre benknapper (osteoma- godartet svults) på pannebenet  

• Overkjeve: tannsten på en del tenner, porøse alveoler, ante mortem (før døden) 

tannløsning. Alveolene til kinntann 1 er gjengrodd, alveolene til kinntann 2 og 3 

begynt å gro igjen, litt benpålagring i bihulen (sinus) på høyre side.  

• Underkjeve: tannsten på en del av tennene, porøse alveoler, en del molaralveoler 

nesten gjenvokst eller på vei til å gro igjen. Benresorption ved alveolene, ante mortem 

tannløsning 

• Skulderblad (høyre): osteofyter rundt hele skuldergropen (cavitas glenoidalis), 

pitting på leddflaten mot kragebenet. 

• Halsvirvler:  små områder med eburnation på de små leddflatene (facies articularis 

superior/inferior) på nr. 2-4.  

• Brystvirvler:  mild til moderat osteofytdannelse på virvelkroppene, Schmorls noder på 

nr. 7-12, porøse epifyser, ostechondrosis og lett opphøyd (osteofytdannelse) område 

på epifysene på virvelkroppen på nr. 11-12, har ført til at nr. 11 og 12 sitter dårlig 

sammen. Kompresjonsfraktur nr. 12.  

• Lendevirvler:  mild til moderat osteofytdannelse, osteochondrosis (varierende cranialt 

og caudalt) på virvelepifysene- noen med osteofytdannelse. Kompresjonsfraktur nr. 5. 

• Krageben (høyre): pitting på enden mot skulderhøyden, mulig en cystegrop i enden 

mot brystbenet. Benpålagring ved ligamentfestet ved leddenden mot brystbenet. 



 
 

23 

• Ribben: en del benpålagring på ryggsiden på flere ribben, to med trolig fraktur (fig.8); 

en med utstående benpigg og en med kloakkhull og en liten utstående benklump.  

• Lårben:  benbrudd midt på diafysen som har grodd skjevt. Bendelene har grodd 

sammen parallelt med en stor og ujevn benutvekst mellom (fig.9 og 15).    

• Foten: begynnende eburnation på et lite område på den distale leddflaten på høyre 

helben.  

             
Fig 8. Fraktur på ribben. Se pil.                                 Fig 9. Fraktur midt på lårbensdiafysen. 

 

S:ta Gertrud, grav 8 

Kjønn:  ♀ (underkjeve, mål av proximal og distal del av overarm og lårben, hofteben) 

Alder:  55,17 år (leddflate mot korsbenet på hoftebenet)/ 35-40 år (tannslitasje, ribbensende) 

Kroppshøyde: 163 cm ±4,89 (overarmsben) 

Patologiske og øvrige forandringer:  

• Kranium: litt benpålagring på innsiden av høyre tinningben 

• Underkjeve: kun kinntann 2 på venstre side som sitter igjen, alveolene til venstre 

framre kinntann 1, framre kinntann 2, kinntann 1 og høyre kinntann 2 har vokst igjen, 

benresorpsjon, abcess, porøse alveoler. 

• Skulderblad (høyre): osteofytdannelse rundt skuldergropen (fig.7 i appendix), samt 

benklumper og to groper ved kanten. Porøsitet og benpålagring på leddflaten mot 

kragebenet, lett benpålagring på ravnutskuddet (processus coracoideus). En stor grop 

og ujevn benpålagring på og rundt utbulkningen under skuldergropen (tuberculum 

infraglenoidale). 

• Halsvirvler: moderat til mye osteofyter (2-3,?,7, særlig mye på facettledd), 

osteochondrosis (3,?,7) (fig.6 i appendix), eburnation på virvelkroppen (3), eburnation 

på facettledd (bilateral=1-3, unilateral=7), eburnation på tannutskuddet på axis (2) og 

leddflaten mot tannutskuddet på atlas (1), mulig Schmorls noder (7). Atlas har dannet 
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to ekstra foramen, de fleste facettledd ser nesten totalt ødelagte ut av osteofyter, 

eburnation og porøsitet.  

• Brystvirvler: moderat til mye osteofyter (alle), lipping (1,3,5,9, masse på høyre 

side=10-12) (fig.10). Porøsiteter (alle), moderat til mye osteochondrosis (alle 

virvelkropper), pitting på de små facettleddene til nr. (bilateral=1-5,7,10,12, unilateral 

= 6, 8), eburnation på de små facettleddene (unilateral=1,3,5, bilateral=7-8), Schmorls 

noder (8-12). Sekundært ledd under øvre leddutskudd på nr. 6, på innsiden av 

taggutskuddet på nr. 5 og 6.    

• Lendevirvler: lite til mye osteofyter (alle+facettledd), osteochondrosis (1-4), 

unilateral pitting på små facettledd (1-2), eburnation på virvelkroppen (1,4), 

eburnation på facettledd (unilateral=3, bilateral=5), Schmorls noder (1-2). Sekundært 

ledd under øvre leddfutskudd på venstre side nr. 5. 

• Krageben: høyre; kraftig ligamentfeste ved enden mot brystbenet (impressio 

ligamenti costoclavicularis), litt pitting på enden mot skulderhøyden (facies 

articularis acromialis). Venstre; lipping på en del av leddkanten mot brystbenet 

(facies articularis sternalis), tydelig ligamentfeste ved enden mot brystbenet, enden 

mot skulderhøyden med porøsitet/pitting.  

• Brystben: Groper, porøsitet og benpålagringer i leddflaten mot ribbenene, 

benutvekster på leddflaten mot sverdutskuddet distalt. 

• Ribben: tydelige muskelfester, benpålagringer, porøsiteter, pitting i leddflater, mulig 

cystedannelser på noen leddflater, eburnation på leddhodene til to ribben. Fraktur på et 

ribben på høyre side av kroppen-på siden (fig.5 i appendix) => mye benpålagring og et 

kloakkhull som kan tyde på et åpent benbrudd med infeksjon og betennelse,  

• Overarm:  begge viser kraftige deltoidea-muskelfeste, samt benpålagring og groper på 

det lille muskelfestet proximalt. Høyre; osteofyter rundt 2/3 av leddhodet, grop med 

opphøyde kanter på det store muskelfestet proximalt, benpålagring proximalt på 

diafysen, benpålagring i distal ventral grop (fossa coronoidea) og distal dorsal (fossa 

olecrani) grop. Kraftig eburnation med tydelige slitasjelinjer på distal leddrull (fig.8 i 

appendix). Venstre har benpålagring og groper på det store muskelfestet proximalt.    

• Albueben: begge har osteofyter rundt proximal leddflate og leddflaten mot 

spolebenet, kraftig eburnation med tydelige slitasjelinjer på lateral halvdel av proximal 

leddflate (fig.11). Høyre har litt osteofytdannelse rundt distal leddflate, litt 
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gropdannelse og benpålagring på distal ende. Venstre har litt eburnation på leddflate 

mot spoleben proximalt. 

• Spoleben: Begge har ekstra benpålagring på proximalt muskelfeste (tuberositas 

radii). Høyre har mye osteofytdannelse og lipping rundt hele leddhodet, kraftig 

eburnation på nesten hele leddhodet. Fraktur distalt på diafysen (fig.9 i appendix)=> 

kortere, bøyd, benpålagring, benpigg (tykk og oppsvulmet utseende), litt osteofyter 

rundt distal leddflate og leddflate mot albueben. Venstre har eburnation på 1/3 av 

proximal leddflate, osteofytdannelse og lipping på leddflaten rundt leddhodet 

(circumferentia articularis) 

• Hånden: litt porøst ved leddflatene til mellomhåndsbenene. Venstre mellomhåndsben 

I har ekstra benpålagring og en trolig cystedannelse proximalt, og kraftig eburnation, 

osteofyter og trolige cystedannelser på distal leddflate. 

• Hofteben: begge har benpålagring på tarmbenskammen (crista iliaca) og på 

sittebensknølen (tuber ischiadicum), hoftebensgropen er porøs med litt 

osteofytdannelse ved kanten mot tarmbenet. Leddflaten mot korsbenet har 

porøsiteter/degenerativ pitting og en forlenget og oppbøyd nedre kant. Høyre; porøst 

på tarmbenskammen og på sittebensknølen 

• Lårben (høyre): små benklumper ved fordypningen på leddhodet og dorsalt mellom 

det store muskelfestet og leddhodet. Litt benpålagring og en grunn grop ventralt 

mellom leddhodet og det store muskelfestet, det store muskelfestet er litt porøst, har 

litt benpålagring og et område med benresorpsjon.  

                        
Fig 10. Brystvirvel nr 10-12 sett ventralt.           Fig 11. Ulna med eburnation  (hvit pil) og osteofytdannelse  

 Kraftig osteofytdannelse høyre side (pil)            (svart pil) proximalt. 
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S:t Hans grav 3 

Kjønn:  ♂ (kranium, proximal og distal mål av overarm og lårben, hofteben) 

Alder:  34-64 år (kraniesuturer gjennomsnitt 45,2 år, symfysfog gjennomsnitt 61,2 år) 

Kroppshøyde: 168,62 cm ±4,49 cm (Lårbenet) 

Patologiske og øvrige forandringer:  

• Kranium:  litt benpålagring i øregangen 

• Overkjeve: emaljen til begge molar 1 har råtnet bort trolig på grunn av karies, 

porøsitet og bentagger i ganen trolig på grunn av en betennelse. Mulig to abcesser 

(hull i benet der puss fra en betennelse har kommet ut), en stor karies medialt på 

venstre premolar 2.  

• Skulderblad: venstre side med benpålagring på skulderhøyden, samt litt porøs 

leddflate mot venstre krageben 

• Brystvirvler:  litt osteofytdannelse cranialt og caudalt på virvelkroppen nr.8-12, 

schmorls noder på nr.9-12, litt osteofytdannelse på tverrutskuddet   

• Lendevirvler:  Schmorls noder på nr.2 

• Krageben: litt porøst på leddflatene 

• Brystbenet: leddflaten mot kragebenet er utstikkende og porøs på høyre side 

• Ribben: kraftige muskelfester på ryggsiden 

• Armene: kraftige muskelfester 

• Hånden: litt benpålagring på enkelte, noen med kraftige muskelfester 

• Korsben: de to første virvlene har ikke fusjonert helt, nedre delen er litt åpen 

(ryggmargsbrokk/spina bifida?) 

• Hofteben: litt porøsitet i hoftebensgropen og litt osteofytdannelse på 

tarmbenskammen (crista iliaca) på høyre side   

• Lårben:  veldig kraftig linea aspera. Uregelmessig osteofytdannelse (ser ut som 

smeltet voks) på det store muskelfestet proximalt (trochanter major) på høyre side, 

samt en benutvekst og to groper ved muskelfestet 

     

S:t Hans grav 85 

Kjønn:  ♂ (kranium, mål av proximal og distal del av overarm og lårben) 

Alder: 26-45 ( tannslitasje, ribben) 

Kroppshøyde: 174,6 cm ±4,49 cm (Lårbenet, venster) 

 



 
 

27 

Patologiske og øvrige forandringer:  

• Kranium:  Porøsitet ved høyre leddflate (condylus occipitalis) på nakkebenet som 

artikulerer med første halsvirvel, et mindre porøst område ved høyre hørselgang. 

• Overkjeve: porøst i ganen og i alveolene, en del tannslitasje, tannsten på alle tenner, 

antydning til emalje hypoplasier på framtennene (incisiv). Benresorption ved mer eller 

mindre alle alveoler, begynnende verkebyll (abscessus) ved molar 1 venstre, en rund 

og porøs utstående kul på innsiden ved molar 2 venstre.    

• Underkjeve: litt porøse alveoler, benresorption av alveolene, tannsten på alle tenner, 

en del tannslitasje.   

• Skulderblad: pitting (porøsitet) på leddflaten mot kragebenet, særlig venstre side 

• Halsvirvler:  pitting på de små leddflatene (facies articularis inferior/superior) på de 

tre første virvlene. En virvel med et ekstra ribben som har vokst på høyre side, en 

virvel med ufullstendig fusjonert spina.  

• Brystvirvler:  generelt litt porøse leddflater mot ribbenene og ved leddflatene på 

tverrutskuddene (processus transversus), mild osteofytdannelse på virvelkroppen til 

nr.4-5,7-8 

• Krageben: osteofytdannelse ved leddenden mot brystbenet, mest høyre side 

• Ribben: kraftige muskelfester i form av benpålagring på ryggsiden, noen har 

benpigger som står ut på ryggsiden (fig.13), en har benresorption og osteofytdannelse 

ved brystenden. 

• Spoleben: porøst område distalt, kan være post mortem (etter døden) 

• Hånden: mellomhåndsben I (høyre) har kraftige muskelfester og litt osteofytdannelse 

distalt. Mellomhåndsben (metacarpi) III (venster) og IV har litt porøse proximale 

ender. Falang 1 stråle III (venster) har osteofytdannelse proximalt, porøsiteter på to 

håndrotsben (capitatum og hamatum)  

• Hofteben: porøsitet i hoftebensgropen (acetabulum) 

• Lårben:  veldig dyp fordypning (fovea capitis femoris) det proximale leddhodet med 

litt porøsitet og osteofytdannelse ved. Benresorpsjon på lårbenshalsen (nettstruktur) på 

samme sted på høyre og venstre ben (fig.12). 

• Foten: generelt litt porøse ved eller i leddflatene, en falang 1 har et hull på den distale 

leddflaten, en falang 1 er unormalt bøyd, en falang 2 og 3 har vokst sammen. 
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Fig 12. Venstre lårben med benresorption                 Fig 13. Ribben med benutvekst (pil).  

Proximalt (pil). 

 

S:t Hans, grav 105 

Kjønn:  ♂ (kranium, underkjeve, mål av prox og dist del av overarm og lårben, hofteben) 

Alder:  55-65/70 år (kraniesuturer, tannslitasje, ribbensende; mot brystben og virvler, 

symfysfog på hofteben) 

Kroppshøyde: 169 cm ±4,49 cm (Lårbenet, høyre) 

Patologiske og øvrige forandringer: veldig kraftig skjelett med kraftige muskelfester 

• Kranium: porøsiteter mellom nakkebenet (occipitale) og tinningen (temporale) på 

begge sider 

• Overkjeve: Kraftig porøs gane og alveoler og baksiden oppover mot øyehulen, 

porøsitet i nesen, benpålagringer i bihulene (sinus), kraftig slitte tenner, noen med 

kraftig tannsten, alveol til kinntann 1 høyre side nesten gjengrodd. 

• Underkjeve: porøse alveoler, enormt slitte tenner med tannsten, alveoler til kinntann 

3 har vokst igjen eller så har kinntann 3 aldri vokst fram. 

• Skulderblad: Begge har litt pitting og uregelmessig benpålagring på skulderhøyden. 

Høyre har litt osteofyter rundt skuldergropen. Venstre har en porøs grop i 

skuldergropen.   

• Halsvirvler: andre og tredje har vokst helt sammen, tredje har kraftig osteofydannelse 

og lipping caudalt. Fjerde har litt osteofytdannelse, femte og sjette er i ferd med å 

danne en ekstra foramen på hver side. Nummer sju har en ekstra foramen på hver side. 

• Brystvirvler: porøsiteter, benpålagring (tuppen på taggutskuddet, utskudd), 

osteofytdannelse på småledd og virvelkropp, litt lipping (4), Schmorls noder (5-

10,12), eburnation på småledd (6), nr. 11 har dannet et sekundært ledd under høyre 

leddflate mot ribbenet 
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• Lendevirvler: porøsiteter, osteofytdannelse, groper på leddflater (3), eburnation 

inferior facettledd (5), Schmorls noder (2), nr. fire har et skjevt taggutskudd 

(processus spinosus). 

• Krageben: Høyre har osteofytdannelse og lipping på leddflaten mot brystbenet, 

osteofytdannelse og pitting på leddflaten mot skulderhøyden. Venstre har osteofyter på 

leddflaten mot brystbenet og porøsitet og osteofyter på leddflaten mot skulderhøyden.   

• Ribben: en del med tydelige muskelfester, benpålagringer på ribbenskroppen og 

leddflatene. Noen leddflater med porøsitet, et ribben med mye benpålagring på 

kroppen og store benutvekster ved leddhodet. 

• Overarm: Begge har groper/hull ved leddhodet og det lille muskelfestet, samt på det 

store muskelfestet, og uregelmessig benpålagring distalt lateralt med små 

gropdannelser. Høyre har en stor grop med litt benpåvekst på leddhodet, leddflatene 

distalt har pitting og osteofydannelse med lipping. Den distal-dorsale gropen ovenfor 

leddflaten har en benknapp på medial side. Venstre har litt osteofytdannelse på distal 

leddflate.     

• Albueben: Begge diafyser er ganske bøyde distalt, mest høyre. Høyre har proximalt 

gropdannelser, osteofyter rundt leddkanten og i leddflaten og litt eburnation lateralt på 

leddflaten. Distalt finns osteofydannelse med lipping rundt leddkanten, groper og 

pitting. Venstre har proximalt osteofydannelse, lipping og eburnation, samt litt 

benpålagring med groper midt på leddflaten, distalt finns det noen gropdannelser.   

• Spoleben: Høyre har osteofyter, eburnation og pitting på proximal leddflate, samt 

benpålagring og gropdannelse på proximalt muskelfeste, distalt finns benpålagring. 

Venstre har litt osteofytdannelse på proximal leddflate og gropdannelser på proximalt 

muskelfeste, distalt finns en del benpålagring og gropdannelse.  

• Hånden: cystedannelser på venstre og mulig høyre måneben (håndrotsben), store og 

kraftige mellomhåndsben, benpålagringer proximalt på begge mellomhåndsben II, 

benpålagringer på venstre hakeben (håndrotsben).  

• Korsben: osteofytdannelse med lipping på høyre side på proximal leddflate. 

Eburnation på høyre facettledd proximalt, første halebenet har vokst sammen med 

korsbenet. 

• Hofteben (begge): Benpålagring på tarmbenskammen, benpålagring og porøsitet på 

leddflaten mot korsbenet. Litt osteofytdannelse og mulig litt eburnation i 

hoftebensskålen, benresorpsjon på sittebensknølen.   



 
 

30 

• Lårben: Begge har en dyp fordypning på leddhodet med litt benpålagring rundt og 

ved, mye og knudrete benpålagring på det store muskelfestet, litt benpålagring på 

medial side distalt. Høyre har litt osteofytdannelse på leddhodet. Venstre har mulig litt 

benpåvekst mellom kondylene distalt.   

• Skinnben: Begge har knudrete benpålagring og gropdannelser proximalt på diafysen 

opp mot leddflaten og på ligamentfestet mot kneskålen. Høyre har en tydelig bøyd 

(bøyer lateralt) diafys proximalt (fig 14), mulig tegn på benhinnebetennelse på 

diafysen i form av porøs tynn benpålagring. Venstre har litt benpålarging og 

osteofytdannelse distalt.   

• Leggben (begge): Kraftig og knudret benpålagring ved proximal leddflate, 

benpåvekst proximalt på diafysen og litt osteofytdannelse på distal leddflate. 

 
Fig 14. Røntgenbilde av høyre skinnben og leggben. Legg merke til bøyen proximalt på skinnbensdiafysen og 

benpåveksten medialt på skinnbenet (pil). Sett ventralt. Røntgenavdelingen på Visby lasarett. 

 

7.2 Røntgen 
Under vises en tabell over resultatene fra de utvalgte benene som det ble tatt røntgen av. Mine 

observasjoner fra den osteologiske analysen presenteres også, da dette kan være interessant å 

se i samband med resultatene fra røntgen. Røntgenbildene har blitt tolket av doktor Staffan 

Jennerholm fra Visby lasarett.   
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Individ Benelement Observasjon Røntgenbilde 

Banken, 59 Overarm prox V Groper Mulig cystedannelser 

 Albueben x2 Fraktur Gammel fraktur 

 Spoleben x2 Bøyde, benpigg Gammel fraktur, benpigg er 

overanstrengt muskelfeste 

 Falang 1 stråle I Grop dist cystedannelse 

 Falang 1 H Benresorpsjon dist Bekreftet 

 Falang 3 V Benresorpsjon og 

benpålagring dist 

Bekreftet 

S:ta Gertrud 3 Krageben 

sternalt 

Eburnation, pitting, 

osteofytdannelse 

Pitting, osteofytdannelse, 

sklerose 

 Overarmsben  prox. 

H 

Osteofytdannelse Osteofytdannelse, sklerose 

 To ribben Osteofytdannelse Bekreftet 

S:ta Gertrud 7 To ribben  Fraktur: tykk benpålagring Bekreftet 

 Lårben  Fraktur med kraftig 

benutvekst 

Stabil fraktur under prosess 

St:a Gertrud 8 Stråleben  

H 

Distal fraktur, bøyd distalt Nedtrykt, bøyer mot siden, 

voksen alder, minst 1 år 

gammelt, fullt grodd 

 Halsvirvel  Kraftig osteofytdannelse, 

osteochondrosis, eburnation 

Kraftig fortrengt rotkanal 

Kraftig osteofytdannelse-ikke 

sett før 

 Mellomhåndsben I 

stråle I, dist. V 

Eburnation, 

osteofytdannelse, groper 

osteofytdannelse 

St. Hans 85 Lårben, begge Benresopsjon prox på 

halsen 

Mørkt parti på bildet, uttynnet 

trabekulært benparti med tynn 

cortex, mulig begynnende cyste 

 Halsvirvel Benpåvekst på ene siden Mulig ekstra ribben påvokst 

St. Hans 105 Skinnben  H Benpålagringer, bøyd diafys 

proximalt 

Fraktur?  Tykk cortex, trang 

marghule, benpålagring 

 Leggben  H Benpålagring Bekreftet 

Tab 3. Oversikt over resultat fra røntgen. H=høyre, V=venstre, prox=proximalt, dist=distalt. Tekst i fet skrift 

betyr at røntgenbildene viser ny infromasjon. 
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Fig 15. Mammografi-bilde av et benbrudd på lårbensdiafysen. Sett ventralt. Røntgenavdelingen på Visby 

lasarett.   

7.3 Osteoporosemåling  
Under presenteres resultatene fra osteoporosemålingene, som ble utført på Roland Alvarssons 

Läkarpraktik i Visby. En høy minusverdi, over -2,5, kan tyde på at individet har lidd av 

osteoporose. Dette måles i forhold til en normalverdi på ca. null. Alt høyere enn null viser på 

en bra bentetthet. Verdier som havner mellom -1,5 og -2,5 kan tyde på at individet har hatt en 

mildere form av osteoporose.  

      

Individ Benelement Mål Resultat 

St:a Gertrud, grav 3 Lårben H -1,3 Ingen osteoporose 

St:a Gertrud, grav 7 Lumbalvirvel 5 -7,4 Osteoporose 

 Skinnben V -9 Osteoporose 

Banken 1, grav 59 Albueben H -1,5 Ingen osteoporose 

Tab 4. Oversikt over resultat fra osteoporosemålingen. H=høyre, V= venstre. 
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8. Diskusjon 
Jeg har gjort en studie av sykdomstilstandene osteoartritis (artrose) og osteoporose 

(benskjørhet) på utvalgte skjelett fra kirkegårder i Visby, Gotland, datert til middelalder. 

Resultatene fra analysen diskuteres under. Først vises en oversikt over sykdomsdiagnoser for 

alle individene, som senere diskuteres. Deretter kommer en diskusjon av spørsmålene som ble 

stilt i begynnelsen av oppgaven, der resultatene vil bli trukket inn. Særlig interessant er det 

om resultatene fra den osteologiske analysen stemmer overens med resultatene fra 

røntgenbildene, og om røntgenbildene kan vise noe nytt i forhold til en eventuell 

sykdomsdiagnose.   

8.1 Diagnoser 
Å stille en sykdomsdiagnose på et individ der mykdeler og vev ikke finns, kan være svært 

vanskelig. I mange tilfeller har individet dødd innen sykdommen har rukket og satt seg i 

skjelettet, eller så har sykdommen ikke vært av den natur at den setter seg i skjelettet. Under 

vises en oversiktlig tabell over diagnosene for hvert individ. De skeletale forandringene vil bli 

tolket i forhold til en diagnose og diskutert individvis under spørsmål to; Hvordan påvirket 

sykdommene individene i deres daglige liv?   

Individ Diagnoser 

Banken 1, grav 59 Benbrudd, generaliserende osteoarthritis, spondylosis 

deformans, psoriasisartritt ? periodontitt, periostitis, 

kraftige muskelfester 

S:ta Gertrud, grav 3 periodontitt, generaliserende osteoarthritis, platymeria, 

spondylosis deformans, Schmorls noder 

S:ta Gertrud, grav 7 Osteoporose og frakturer, generaliserende 

osteoarthritis? periodontitt, spondylosis deformans, 

Schmorls noder 

S:ta Gertrud, grav 8 Generaliserende osteoarthritis, spondylosis deformans, 

Schmorls noder, fraktur 

S:t Hans, grav 3 Periodontitt, kronisk ørebetennelse? Mild spondylosis 

deformans, Schmorls noder, ryggmargsbrokk? 

S:t Hans, grav 85 Periodontitt, begynnende spondylosis deformans, mild 

osteoarthritis i hoftepartiet?  

S:t Hans, grav 105 albueosteoarthritis, fraktur? Belastet kroppen mye=> 

benpålagringer og kraftige muskelfester 

Tab 5. Sammenstilling av diagnosen for alle individene ut i fra den osteologiske analysen og tolkninger av 

røntgenbilder.   
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8.2 Diskusjon av spørsmålene 
Under diskuteres de tre spørsmålene som har blitt stilt i denne oppgaven. 

 

-Hvordan påvirkes skjelettet av sykdommene osteoartithis og osteporose? 

Skeletale forandringer kommer gjerne senere i sykdomsforløpet og setter seg ofte først i 

mykdeler, som for eksempel nedbrytningen av brusken ved osteoarthritis. Graden av 

sykdommen bestemmer hvor kraftige forandringene i skjelettet blir. Ved alvorligere tilfeller 

kan ganske kraftige degenerative forandringer oppstå.  

 

Skeletale forandringer ved osteoporose er veldig lette og papiraktige ben. Her er det viktig å 

tenke på at bentettheten kan ha blitt påvirket av pH-verdien og andre markforhold i jorden.  

Dersom et individ har hatt osteoporose over en lengre periode kan man gjerne se opptil flere 

benbrudd. Derimot trenger ikke flere benbrudd bety at individet lider av osteoporose, det kan 

også bety at individet har jobbet i risikofylte yrker eller liknende der man lett skader seg. Det 

er svært vanskelig å si når i livet en person har fått sitt benbrudd. Det eneste man kan si er om 

en skade har leget fullt ut eller om det er i en healingprosess.     

 

Skeletale forandringer ved osteoarthritis er kantosteofyter, pitting eller porøsitet på eller ved 

leddflaten, sklerose, cystedannelse og eburnation. Eburnation er typisk, men også et sent tegn 

på sykdommen. Dette fører til at individer som har dødd innen de har kommet inn i den sene 

fasen med eburnation ikke alltid blir diagnostisert med osteoarthritis, av osteologer. På den 

annen side er de andre symptomene eller reaksjonene ofte forekommende også ved andre 

leddsykdommer, så man bør være forsiktig med å stille diagnosen uten ”sikre” bevis som 

eburnation.    

 

-Hvordan påvirket sykdommene menneskene i deres daglige liv? 

Det å få en sykdom som medfører handikapp og store smerter påvirker en person sterkt fysisk, 

men også psykisk. I dagens samfunn har vi legehjelp og medisiner som kan bremse 

sykdomsprosessen og ta bort smertene, og dessuten et eget støtteapparat med samtalegrupper 

og økonomisk trygdehjelp. Dette fantes ikke i middelalderen, bortsett fra medisinske urter 

som sikkert hadde en viss effekt og kanskje kloke koner eller munker/nonner som visste 

hvordan et benbrudd skulle spjelkes. Når det gjelder åpne benbrudd fantes det alltid en stor 

risiko for en eventuelt dødelig infeksjon, særlig i byene hvor man levde tett på både dyr, andre 

mennesker og ulike former av avfall. Folk i middelalderen var avhengige av sin familie, og 
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særlig om man skulle bli så handikappet at man ikke kunne arbeide lengre. Osteoarthritis kan 

føre til begrenset bevegelighet, vanskeligheter med å strekke ut lemmer og stivhet i ledd, samt 

problemer med gange ved osteoarthritis i hoften eller kneet. Dette kan føre til store 

begrensninger i det daglige livet, som for eksempel det å kle på seg, lage mat og hente vann 

(Arcini 1999:107-8). Flere av individene fra den osteologiske analysen har trolig hatt flere 

fysiske begrensinger og mange har trolig levd såpass lenge med sine sykdommer. Dette kan 

tyde på at de har mottatt hjelp fra andre i perioder.   

 

Det er utrolig vanskelig å si ut i fra en osteologisk sykdomsanalyse hvordan et individ har blitt 

påvirket av sykdom eller trauma, da vi mennesker opplever smerte forskjellig og påvirkes 

forskjellig både fysisk og psykisk. Under blir det gjort et forsøk på å sammenstille de 

patologiske forandringene hos hvert individ og ut i fra det komme frem til en diagnose og 

hvordan dette har påvirket individet.    

 

Banken 1, grav 59 

Denne mannen har trolig vært mellom 50 og 55 år, mulig litt eldre. Han har lidd av paradontitt 

som følge av tannslitasje, tannsten og karies. Dette i seg er en smertefull sykdom som 

påvirker det daglige inntaket av mat. Mannen har også lidd av generaliserende osteoarthritis; 

ryggen, høyre hofte, høyre kneledd og mulig venstre kneledd. Mannen kan ha hatt sterke 

smerter i rygg, hofte og kne som har påvirket hans gange, trolig har han vært halt. På den 

annen side fins det folk i dag med lignende leddforandringer som ikke kjenner så mye smerte, 

men også de som kjenner kraftig smerte (Jennerholm 2009 muntl.). Dette viser at 

smertefølelse er veldig individuelt.  

 

De kraftige fortrengte rotkanalene på halsvirvlene, som er vanlig ved osteoarthritis, har ført til 

at mannen trolig har hatt en stiv nakke med rørlighetsbesvær. Porøsiteter på eller ved 

leddhodet proximalt på overarmene, kan tolkes som subkondrale cystedannelser, som er 

typisk ved osteoarthritis (Jennerholm 2009 muntl.). Dersom dette er tilfellet kan det tyde på at 

mannen har hatt osteoarthritis i skulderleddene (der leddhodet på overarmen ligger i 

skuldergropen). Dette er mer sannsynlig for høyre overarm, da det proximale leddhodet også 

oppviser en del kantosteofyter. Han har også hatt kronisk benhinnebetennelse på begge 

skinnbenene og på venstre leggben. Dette kan ha en sammenheng med osteoarthritisen som 

har ført til vanskeligheter med gange på grunn av store smerter, noe som igjen har ført til 

ekstra belastning på benene.  
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To falanger i foten (fig.16 og 17) oppviser store deformeringer. Staffan Jennerholm (2009 

muntl.) har røntget disse og har kommet fram til at det trolig er snakk om psoriasis artritt, som 

er en betennelsesaktig leddsykdom. Noe som taler for sykdommen er at den ofte er tilfeldig 

spredt i kroppen, og at den kan ramme alle ledd. Den kan også opptre sammen med 

osteoarthritis. Noe som også er typisk for sykdommen er en sammenvoksning av hoftebenet 

og korsbenet. På mannens venstre hofteben er det kraftig osteofytdannelse med lipping på 

korsbenet og leddflaten på hoftebenet mot korsbenet. Dette er tegn på at en sammenvoksning 

var i ferd med å skje innen mannen døde. Dessuten mente Jennerholm (2009 muntl.) at de 

skeletale forandringene ikke lignet spedalskhet, podagra (urinsyregikt/portvinstå), reumatisk 

artritt (leddgikt) eller osteoarthritis. Klart er det at det er snakk om en forandring forårsaket av 

en betennelse i leddet.  

                  
Fig 16. Høyre falang 1 stråle I sett plantart           Fig 17. Venstre falang 3 stråle I sett dorsalt 

med benresorpsjon distalt (pil) og                          med benresorpsjon distalt (pil) og mye 

benpålagring proximalt (pil).                                  benpålagringer. 

 

Mannen har også vært utsatt for flere frakturer; begge underamsbenene på begge sider og 

venstre krageben. Frakturene i albuebenene (fig.18) har oppstått samtidig og er såkalte 

parerskader, mannen har altså beskyttet seg mot et slag, trolig mot ansiktet. Det er snakk om 

en gammel lukket tverr- eller skråfraktur. Frakturene sitter litt distalt på diafysene og har leget 

fint med en del benpålagring. Dette har medført sterk handikapp hvor han var avhengig av 

hjelp fra andre. Med tanke på at frakturene har leget så bra har han trolig ikke anvendt sine 

armer så mye under legningsprosessen. Spolebenene har trolig også blitt utsatt for trauma, 

men det er vanskelig å si om det var i sammenheng med parerskadene i albuebenene, da de 

eventuelle bruddstedene sitter en del høyre opp på spolebenene enn hva det gjør på 

albuebenene. Dersom de har en sammenheng kan albuebenene ha tatt imot den største smellen 

slik at benene gikk tvers av, mens spolebene ha fått en mindre smell som har ført til en mindre 
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sprekk tvers over benet som har leget fort og fint. En annen forklaring er en såkalt bøye 

fraktur som kan ha skjedd i unge år, som har ført til en del benpålagring og en bøyd diafys. 

Dette er mest trolig når det gjelder venstre spoleben (fig.18). Når det gjelder høyre spoleben 

kan bruddet være forårsaket av en bøye fraktur eller en såkalt greenstick fraktur i barneår, der 

benet ikke har gått helt av og grodd fint uten å sette særlige spor. Benpiggen på høyre 

spoleben kommer trolig av et overanstrengt muskelfeste, som det har gått betennelse i, noe 

som kan ha vært smertsomt (Jennerholm 2009 muntl.). Begge albuebenene og spolebenene 

har blitt røntget på Visby lasarett, hvor doktor Staffan Jennerholm har tolket frakturene ut i fra 

røntgenbildene. Bruddet i kragebenet (fig. 4) har ført til at det har blitt veldig ujevnt og kort i 

forhold til et normalt krageben. I tilegg til benbruddet har benet også vært utsatt for kraftig 

belastning, da ligamentfestet ved leddflaten mot brystbenet har blitt til en stor grop.   

               

 

Fig 18. Røtgenbilde av venstre arm. Både albueben og spoleben har fraktur med ekstra benpålagring (pil). 

Albuebenet har også et post mortem benbrudd. Legg merke til den bøyde diafysen til spolebenet.  

 

Mannen har generelt ganske kraftige muskelfester, noe som tyder på at han har arbeidet med 

kroppen til tross for osteoarthritis, psoriasis artritt og flere benbrudd.    

  

S:ta Gertrud grav 3 

Individet er en mann som var mellom 43 og 58 år da han døde. Han har lidd av paradontitt, 

samt to ribbenfrakturer som har leget klart og vokst fint sammen. Ribbensfrakturer kan være 
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svært smertefult, men healer som regel forholdsvis fort og oftest fint. Utregningen av to mål 

på lårbensdiafysen (se under metode) viser at mannen har hatt tilstanden platymeri i begge 

lårbenene. Den øvre delen av diafysen har blitt flatere og svinger lett ut mot lateral side, som 

et resultat har lårbenene blitt litt kortere enn de normalt skulle ha vært. Ved utregning av 

kroppslengde ut i fra mål av overarmsbenet, albuebenet, spolebenet, lårbenene og 

skinnbenene viser lårbenene en ca. åtte cm kortere kroppslengde enn de andre benene. En 

svært interessant teori i sammenheng med oppgaveemnet er at platymeri har en sammenheng 

med blant annet osteoarthritis (Townsley 1946 i Brothwell 1972:89). Mannen har nemlig lidd 

av generaliserende osteoarthritis; ryggen, krageben-brystben-leddet, ribben, høyre 

skulderledd, høyre albueledd (overarm og spoleben), fingrene (en falang), venstre kneledd 

(lårben-kneskål). Det finnes mulig også andre ledd som var angrepet av osteoarthritis, men 

disse leddene oppviser ikke eburnation. Han har trolig hatt problem med å strekke ut og løfte 

høyre arm, samt sterke smerter i kroppen på grunn av såpass omfattende osteoarthritis. 

Gangen kan også ha blitt påvirket av kneartrosen. Fusjoneringen av halebenet og korsbenet 

kan trolig forklares som en aldersforandring, da disse gjerne kan fusjonere sent i livet (Bass 

1987:103).  

 

S:ta Gertrud grav 7 

Dette individet er en mann mellom 40 og 64 år. Han har hatt betennelsestilstanden paradontitt 

og mulig en kronisk betennelse i venstre bihule. Han har fått en kompresjonsfraktur i 

brystvirvel nummer tolv og i lumbalvirvel fem, de har altså kollapset. Disse frakturene er 

typiske ved osteoporse, og fører til en kortere og krummere rygg. Frakturer finnes også på 

minst to ribben og et lårben. Lårbensfrakturen sitter omtrent midt på diafysen og har en 

kraftig og stor og uregelmessig benutvekst. Da det bare finnes en liten del av lårbenet kan 

man bare anta at frakturendene har vokst sammen med en stor feilstilling, slik at benene har 

vokst sammen parallelt med en stor benutvekst imellom. Lårbenet har blitt en del kortere og 

har derfor ført til at mannen har blitt halt. Trolig har han kunnet belaste benet litt etter 3-6 

måneder. Skaden har ikke rukket å lege ferdig da mannen døde, høyst 1-1,5 år etter at skaden 

inntraff (Jennerholm 2009 muntl.). Etter å ha tatt en osteoporosemåling av noen av mannens 

ben kunne det konstateres at han har lidd av osteoporose, noe som betraktelig har økt risikoen 

for frakturer. Mannen har derfor trolig fått sine frakturer som en følge av sykdommen, som 

har ført til at bentettheten i benene har minsket betraktelig slik at skjelettet har blitt svært 

skjørt. Da kan kun et lite fall føre til en lårbensfraktur og et lite knuff føre til ribbensfrakturer. 

Selve sykdommen osteoporose har ikke medført smerte, men frakturene har garantert medført 
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sterke smerter og sterk handikapp. Denne mannen har helt klart vært avhengig av andres hjelp 

under legningsprosessen. I tillegg til osteoporosen har mannen lidd av osteoarthritis i ryggen 

(spondylartritt), men mulig også i høyre skulderledd og i høyre hælben. Det er en vanlig 

kombinasjon å ha osteoporose og osteoarthritis, men det er vanskelig å se hvilken sykdom 

som kom først (Jennerholm 2009 muntl.). Han har også hatt spondylosis deformans i form av 

osteochondrosis og osteofyter.  

 

S:ta Gertrud grav 8 

Dette individet er en kvinne mellom 35 og 56 år. Hun har lidd av generaliserende 

osteoarthritis; ryggen, mulig høyre skulderledd, begge albueleddene (både albueben og 

spoleben, samt høyre overarm), venstre fingre (mellomhåndsben I stråle I), mulig hoftene. 

Dette er en svært omfattende form av geniraliserende osteoarthritis som trolig har medført 

både handikapp og smerte. Trolig har hun hatt vanskeligheter med å strekke ut albuleddene, 

samt å løfte høyre arm. Hun har med stor sannsynlighet ikke kunnet anvende sin venstre 

tommel på grunn av smerte, og dersom hun har hatt hofteartrose har hun hatt problem med å 

gå. I tillegg til eburnation finns degenerative forandringer som kraftige osteofyter og 

osteochondrosis i ryggraden (spondylosis deformans). Osteoarthritisen kan ha oppstått på 

grunn av en genetisk svakhet i leddbrusken flere steder i kroppen i kombinasjon med ensidig 

og hardt arbeid. Kvinnen har også hatt en benfraktur distalt på den høyre spolebensdiafysen. 

Den har ført til at benet har blitt litt bøyd distalt som igjen har ført til at benet har blitt litt 

kortere, men selve bruddet har leget bra og er trolig et eldre brudd (Jennerholm 2009 muntl.).  

 

S:t Hans grav 3 

Dette individet er en voksen mann 34-64 år. Han har lidd av paradontitt, mulig kronisk 

ørebetennelse med tanke på benpålagringen i øregangene, mild spondylosis deformans og 

Schmorls noder. Mulig har han også hatt en mild form av ryggmargsbrokk (spina bifida), som 

er en medfødt tilstand der taggutskuddene dorsalt på korsbenet ikke har fusjonert helt. Dette 

har trolig ikke forårsaket et større problem. Benpålagringen på det store muskelfestet 

proximalt på lårbenene kan tyde på overanstrengelse. Det er vanskelig å si noe mer om 

hvordan disse tilstandene har påvirket individet, annet enn at paradontitten har gitt smerte og 

påvriket det daglige inntaket av mat, samt at ørebetennelse har forårsaket plager og smerte i 

ørene.   
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S:t Hans grav 85 

Individet er en voksen mann som trolig var yngre enn 45 år. Han har lidd av paradontitt som 

har medført smerte, begynnende/ mildere form av spondylosis deformans med pitting på noen 

halsvirvler, porøsiteter og mild osteofytdannelse på noen virvler, samt mulig begynnende 

hofteartrose. På lårbenshalsene finns det et mindre område med benresorption (fig.12) som på 

røntgen kan tolkes som begynnende cystedannelse, noe som er karakteristisk for osteoarthritis 

(Jennerholm 2009 muntl.). Ellers fins det generelt litt porøsiteter på og ved leddflater. 

Ribbenene oppviser mye benpålagring på ryggsiden, noe som kan tyde på at denne mannen 

har belastet sin rygg i en lengre periode. Trolig har han løftet mye og tungt eller dratt saker.  

     

S:t Hans grav 105 

Denne mannen, som trolig er 50+ år, har et ekstremt kraftig skjelett med kraftige og markerte 

muskelfester. På muskelfestene finns det mye benpålagringer. Alt dette tyder på at mannen 

har arbeidet hardt og belastet kroppen igjennom lang tid. Benpålagringene i bihulene og opp 

mot øyegropene tyder på at han trolig har lidd av kronisk bihulebetennelse noe som har 

medført tetthet i nesen og trykk over ansiktet. Porøsiteten i ganen og i alveolene kan tyde på 

at han også hadde en betennelse i tannkjøttet (paradontitt) som spredde seg til ganen, trolig på 

grunn av kraftig tannsten og tannslitasje. Trolig har han også hatt en såkalt bøye fraktur 

(bowing fracture) i det høyre skinnbenet. Det ble tatt røntgen av dette benet, og det viste seg 

at marghulen var forholdsvis trang og at cortexen var veldig kraftig, noe som kan styrke 

diagnostiseringen (Jennerholm 2009 muntl.). Han kan ha fått benbruddet i unge år, i og med 

at det finns lite som tyder på et benbrudd om man ser på benet med blotte øyet. Det eneste 

beviset er bøyningen proximalt på diafysen. Det er vanskelig å si om den bøyde diafysen kan 

ha medført plager i senere år. I tillegg har mannen lidd av generaliserende osteoarthritis; 

ryggen, albueleddet på begge sider, korsbenet og mulig hoftebenene. Den tydeligste 

eburnationen finns proximalt på høyre spoleben. Det finns en mulighet for at det også fins 

osteoarthritis i andre ledd i kroppen, men da disse er uten tegn på eburnation er det vanskelig 

å stille en sikker diagnose. Han har trolig hatt smerter og problem med å strekke ut 

albueleddene.      

 

Middelalderens medisinlære  

Under middelalderen fantes ingen lege i den forstand vi er vant med i dag, men man kunne få 

hjelp av kloke koner eller ved klostrene. Den dominerende medisinlæren fram til 1800-tallet 

var humoralpatologien som går tilbake til antikken. Kroppen består av fire væsker; svart galle, 
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gul galle, blod og slim. Dersom det blir ubalanse mellom disse oppstår sykdom. For å få en 

balanse mellom væskene igjen ble det ofte tatt i bruk metoder som åderlating (tapping av 

blod) eller lakserende middel. Disse metodene var farlige og kunne få alvorlige konsekvenser. 

Kirken derimot mente at sykdom var en straff fra Gud for sine synder, og kunne derfor bare 

botes med bønn, anger og askese. Da dette kunne medføre at pasienten ikke fikk ordentlig 

behandling kunne det få alvorlige konsekvenser som store smerter og eventuelt død 

(Schweiger & Kammerer 1998:13;Frostegård 2006:36). 

 

Skjelettmaterialet fra Æbelholt kloster i Danmark viser at man anvendte brennjern ved 

benfrakturer for å åpne såret slik at varet skulle renne ut. De fleste benfrakturene har grodd 

fint med riktig benposisjon. Møller- Christensen (1982 i Arcini 1999:134) har tolket dette som 

at disse individene har blitt behanldet av en doktor med kunnskap om benkirurgi. De 

analyserte individene fra Visby oppviser også ganske fint grodde benbrudd. Kun et ribben 

(babkengrav 59) og et lårben (S:ta Gertrud grav 7) viser tegn på å ha vært kompliserte 

fraakturer. Lårbenet har grodd helt skjevt, og i begge har det gått betennelse. Det er dessverre 

alt for lite grunnlag til å se om det fantes en benkirurg i Visby under middelalder, men trolig 

fantes det kunnskaper om hvordan man skulle behandle frakturer.    

 

En benediktinernonne med navnet Hildegard av Bingen som levde på 1100-tallet i Tyskland, 

skrev bøker om sykdommer og hvordan de kunne behandles ved hjelp av mat og urter. Hun 

mente at sykdom var kun en prøvelse fra Gud, og ingen straff for synder. Kroppen måtte 

derfor styrkes slik at den kunne motstå djevelen og hans medhjelpere. Hildegard av Bingen 

var allerede kjent i sin samtid som en av de fremste legene, og med tanke på Visbys kontakt 

med tyske handelsmenn (som også var etablert i Visby) finns det en mulighet for at hennes 

medisinlære også ble anvendt i Visby. Hun skrev blant annet at giktlidelser (leddsmerter 

forårsaket av sykdom) kunne behandles ved hjelp av en gullkur. Gull er noe som i dag også 

kan anvendes i behandlingen av en reumatisk pasient (Schweiger & Kammerer 1998:10-13).  

 

Både Hildegard av Bingens bøker og folkemedisinen viser at middelalderens mennesker 

behandlet sine lidelser ved hjelp av urter og mineraler. Naturmedisin er også i dag svært 

populært og virkningsfullt. Trolig har naturmedisin, hjelp og omsorg fra sine nærmeste eller 

klosterpersonal ført til at livet ikke var alt for uutholdelig for den syke i middelalderen. Det er 

også viktig å ta i betraktning at datidens smerteterskel trolig var høyere enn dagens, da vi i 

dag kan ta smertestillende for den minste lille antydning til smerte. Dessuten lærer man seg 
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ofte å leve med smerten. På den annen side må ikke alle som har en sykdom kjenne særlig 

smerte. Det er svært individuelt hvordan man kjenner smerte, man kan ha høy eller lav 

smerteterskel. Situasjonen man er i og årsaken til smerten avgjør smertetreskelen i hvert 

tilfelle. Et eksempel er smerten kvinner kjenner ved en födsel, som for mange nesten er 

ulidelig. Denne smerten kommer man igjennom mye på grunn av at smerten leder til noe 

positivt, et barn (Jennerholm 2009 muntl.).      

 

- Kan medisinsk ekspertise og teknologi tilføye ny kunnskap ved sykdomsanalyse av 

skjeletter?  

Når en osteolog analyserer et skjelettmaterial kan analysen bli subjektiv. Det er dessuten 

svært vanskelig for en person som ikke har særlig medisinsk kunnskap å stille en rett diagnose 

på et skjelett. Det er derfor viktig å samarbeide med en medisinsk lærd person, som lege eller 

annen spesialist. Da kan man sammen diskutere og forhåpentligvis komme frem til en 

diagnose. Dessuten har de også tilgang til ulike røntgenapparater som kan bidra til ny eller 

mer informasjon om et ben. I tilegg kan en lege eller spesialist gi informasjon om dagens 

sykdomstilstander og hvordan sykdommene påvirker kroppen. 

 

Arkeologisk og osteologisk avdeling ved Högskolan på Gotland har et samarbeid med Visby 

lasarett innenfor emnet patologi. Utvalgte skjelettdeler fra flere individer fra den osteologiske 

analysen ble levert inn til røntgenavdelingen. Røntgentagningen ble utført av doktor Staffan 

Jennerholm samt andre leger ved røntgenavdelingen på Visby lasarett, mens bildene har blitt 

tolket fremst av Jennerholm.  

 

Osteoporosemåling ble utført av hjelpepleier Peggy Lodnert med assistanse av doktor Roland 

Alvarsson ved Roland Alvarssons Läkarpraktik. Målningene ble utført på ben fra tre menn; 

Banken 1, S:ta Gertrud 3 og S:ta Gertrud 7. Etter den osteologiske analysen av individene fra 

Banken 1 og S:ta Gertrud 3 ble det på grunn av frakturer og annen leddsykdom, som ble 

påvist, reist mistanke om en mulig begynnende osteoporose- osteopeni, eventuelt lokalt. Dette 

ble avbekreftet av osteoporosemålingen. Individet fra Banken 1 lå på grensen til osteopeni (-

1,5), men da det ikke finns mykvev på skjelett får man legge til litt på resultatet, slik at 

resultatet heller havner kanskje rundt -0,5. Etter den osteologiske analysen av individet fra 

S:ta Gertrud 7 ble det på bakgrunn av flere benbrudd, papiraktige og svært lette ben tolket 

som at individet mest sannsynlig har lidd av osteoporose. Dette ble så bekreftet ved 

osteoporosemåling, der resultatet fra et skinnben lå på -9 (på grunn av mangel på mykvev 
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trolig rundt -7), altså har mannen hatt en kraftig redusert bentetthet med stor risiko for 

frakturer som følge. Denne metoden er det sikreste beviset på at et individ har lidd av 

sykdommen osteoporose eller den mildere formen osteopeni.  

 

Resultatet fra den osteologiske analysen og resultatene fra røntgenbilder og 

osteoporosemåling viser god overensstemmelse i flere tilfeller. Til tross for at dette i disse 

tilfellene ikke ga noen ny informasjon, virker den medisinske ekspertisen bekreftende og gir 

dermed et mer troverdig resultat. I de tilfellene der ny informasjon tilkommer kan dette bidra 

til å bekrefte en usikker sykdomsdiagnose stilt av osteologen, avbekrefte en diagnose stilt av 

osteologen eller stille en helt ny diagnose. Flere ben med mest sannsynlig osteoarthritiske 

forandringer ble bekreftet gjennom røntgentagning, og som nevnt over ble 

osteoporose/osteopeni på to individer avbekreftet og et bekreftet. Sklerose er et av kriteriene 

som vises på skjelettet ved osteoarthritis. Dette setter seg som en forhardning av det 

trabekulare benet under leddoverflaten, og er vanskelig for oss osteologer å se dersom benet 

er intakt. Derimot syns det tydelig på røntgen som et hvitt og tett område under leddflaten. 

Ved to tilfeller; et krageben (fig.19) og høyre overarmsben (fig.20) fra S:ta Gertrud 3, ble det 

funnet sklerose på skjelettet på røntgenbildene. Individet har med stor sikkerhet lidd av 

osteoarthritis i kragebenets ledd mot brystbenet, som har tydelig eburnation, pitting og 

osteofytdannelse. Overarmsbenet har svak eburnation distalt, men ingen proximalt. Til tross 

for mye osteofytdannelse rundt det proximale leddhodet og rundt leddgropen på skulderbladet 

ble det etter den osteologiske analysen satt et spørsmålstegn ved diagnosen skulderartrose. 

Området med sklerose sett på røntgenbildet viser derimot at individet også har skulderartrose.   
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Fig 19. Krageben fra S:ta Gertrud 3 med eburnation, pitting og sklerose (pil, hvitt område) på leddenden mot 

brystbenet. Røntgenavdelingen på Visby lasarett.  

 

 
Fig 20. Høyre overarmsben med litt osteofytdannelse på leddkanten (pil) og sklerose på det store muskelfestet 

(pil- hvitt område) fra S:ta Gertrud 3. Sett ventralt.  Røntgenavdelingen på Visby lasarett. 

 

Ved røntgen av en halsvirvel fra kvinnen i S:ta Gertrud 8 ble det funnet en kraftig fortrengt 

rotkanal på høyre siden (fig.21), som ikke ble sett under den osteologiske analysen. Dette er et 

typisk tegn ved osteoarthritis, og kan i verste fall påvirke nerven. Dette fører til utstrålende 

smerter ut i den ene armen, altså da ut i høyre armen til denne kvinnen. I dagens samfunn kan 

dette opereres, slik at nerven reddes (Jennerholm 2009 muntl.).    
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For å vri litt på spørsmålet kan man spørre seg hva vi osteologer kan bidra med? Legene er 

ikke vant til å se på skjelettforandringer på samme måte som vi osteologer er. Å lese av 

røntgenbilder er langt ifra det samme som å studere et ben. Osteologer er eksperter på ben og 

kan derfor vise legene hvordan ulike sykdommer ser ut på tørre ben. Kanskje de til og med tar 

med seg den lærdommen når de selv skal tolke røntgenbilder av sine pasienter. Flere små 

skjelettforandringer som vi osteologer ser tydelig kanskje ikke syns like tydelig på røntgen. Et 

eksempel er lårbenet fra S:t Hans som har et lite område med benresorpsjon ventralt på 

lårbenshalsen (fig.12). Dette syns veldig tydelig på benet, men ikke på røntgenbildet. Flere 

leger gransket dette røntgenbildet, men var enig at det så normalt ut. Det var først da Staffan 

Jennerholm og jeg så på bildet sammen og sammenlignet det med et foto av benet som vi fant 

området på røntgenbildet. Det viste seg da at det trolig er snakk om forstadiet til en cyste, som 

er typisk ved osteoarthritis. Et annet eksempel er en halsvirvel med kraftig og uregelmessig 

osteofytdannelse på virvelkroppen (fig.21). Denne formen for osteofytdannelse hadde ingen 

av røntgenlegene sett før.     

 

   
Fig 21. Røntgenbilde av en halsvirvel fra S:ta Gertrud 8. Legg merke til den trange høyre rotkanalen (svart pil) 

og den kraftige osteofytdannelsen (hvit pil). Røntgenavdelingen på Visby lasarett.  
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9. Sammendrag 
Syv utvalgte individer fra kirkegårdene allehelgonkyrkan ved kvarteret Banken 1, S:ta 

Gertrud og S:t Hans har blitt analysert med henhold til sykdommene osteoarthritis og 

osteoporose. Disse sykdommene har i dag, og var kanskje også i middelalderen, blitt to av 

våre aller vanligste sykdommer. Osteoporoses viser seg som en minskning i bentettheten, og 

fører ofte lett til frakturer. I benstrukturen syns store hulrom og en minsket tetthet av det 

spongiøse benet. Resultatet viser at mannen fra S:ta Gertrud grav 7 har hatt osteoporose med 

flere frakturer som følge, samt generaliserende osteoarthritis (mer enn flere ledd er angrepne). 

Osteoarthritis kan ses i skjelettet i form av benpålagringer, osteofyter ved leddkantene, 

cystedannelser (groper) i eller ved leddene, sklerose (forhardning av benvev) og i siste stadiet 

av sykdommen kan man se eburnation (blankpolert område). Eburnationen viser at 

leddbrusken mellom leddene har brutt ned, og er det sikreste kriteriet for diagnostisering av 

sykdommen på skjeletter. Mannen fra kvarteret Banken, mannen fra S:ta Gertrud grav 3, 

kvinnen fra S:ta Gertrud grav 8 og mannen fra S:t Hans grav 105 har alle lidd av 

generaliserende osteoarthritis. Mannen fra S:t Hans grav 85 kan ha et begynnende stadium av 

osteoarthritis, mens mannen fra S:t Hans grav 3 trolig verken har hatt osteoporose eller 

osteoarthritis. I tillegg har flere av individene oppvist andre patologiske forandringer i 

skjelettet, særlig frakturer. De fleste individene har hatt mye smerte og en del begrensninger i 

det daglige livet. Flere har i tider vært avhengig av andres gode vilje og hjelp.   

 

I tillegg til den osteologiske analysen har det blitt tatt røntgen av flere ben ved Visby lasarett 

som har blitt tolket av doktor Staffan Jennerholm og hans kollegaer ved røntgenavdelningen, 

samt osteoporosemåling av noen ben ved Roland Alvarssons Läkarpraktik i Visby. Disse 

medisinske teknologiene har medført mye ny informasjon og en sikrere stilt 

sykdomsdiagnose. Dette viser at medisinsk ekspertise og teknologi kan være til stor hjelp for 

osteologien.      
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11. Appendix 

 
St:a Gertrud grav 3 

            
Fig 1. Halsvirvel 5 sett caudalt med osteochondrosis       Fig 2. Brystvirvel 8 med mye eburnation på 

 (pil) og litt kant-eburnation på inferior leddutskudd.       superior leddutskudd (pil).        

 

                               
Fig 3. leddflaten på høyre krageben med pitting           Fig 4. Total ødeleggelse av leddflaten  
og eburnation (pil).                                                         på ribbenshodet.       

 

St:a Gertrud grav 8 

             
Fig 5. Ribben med fraktur (pil); fortykkning til                Fig 6. Halsvirvler med osteochondrosis og oste-         

venstre i bildet med en avlang grop.                                  fytdannelse (pil).     
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 Fig 7. Venstre skulderblad med osteofyter rundt             Fig 8. Distal ende av høyre overarmsben med 

leddkanten og et hull med benpålagring rundt                  benpålagring ovenfor leddrullen og eburnation       

 i leddflaten (pil).                                                                       (pil) på nedre del av leddrullen 

 

 

Fig 9. Høyre spoleben med distal fraktur og proximal eburnation og osteofytdannelse fra S:ta Gertrud 8. Legg 

merke til at den distale enden er skjev på grunn av frakturen. Sett lateralt. Røntgenavdelingen på Visby lasarett. 
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Fig 10. Resultat fra en osteoporsemåling av lårbenet fra S:ta Gertrud 3 sett i et dataprogram.  Rolan Alvarssons 
Läkarpraktik. 
 

 

   

 

 


