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ABSTRACT 

Caroline Groth, avdelningen för arkeologi och osteologi, Högskolan på Gotland, 2010. 

Sura Gamla Kyrka – Analys av patologiska och skeletala förändringar hos sju individer. 

 

Caroline Groth, Department of archaeology and osteology, Gotland University, 2010. 

Sura Gamla Kyrka – Analysis of pathological and skeletal changes in seven individuals. 

 

Seven individuals from Surahammar in Västmanland Sweden are analyzed for the 

appearance of pathological and skeletal changes. The graves, all from within the walls of 

a fourteenth century church, are dated from the Viking age to late eighteenth century. 

The aim of this scientific essay is to find pathological conditions by doing an osteological 

analyze, x-ray analysis, an osteoporosis measurement and letting orthopedists assess 

the individuals. The aim is also to say something about the individuals’ general health 

and how they experience the changes they have in the skeleton.  The various types of 

methods of analysis could confirm and add information to the osteological analysis and 

in some cases they had different diagnosis. All of the individuals had pathological 

changes in their upper and/or lower jaw with caries, calculus or apical periodontitis. 

Among several pathological and skeletal changes three individuals were diagnosed with 

osteoarthritis in their cervical vertebrae and one in the hip, one had enamel hypoplasia. 

One individual had both old and new fractures and two individuals had some bone 

density loss. But despite this their general health was very likely not bad and most of 

them could live a good life. 

 

Keywords:  

Surahammar, Sura Gamla Kyrka, Osteology, Pathology, X-ray, Osteoporosis measurement. 

 

 

 

Framsida:  Andra halskotan från Soldan 2. Foto: Malin Norrby  
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1. Inledning 

Genom arkeologin och osteologin har vi en otrolig möjlighet att likt en tidsmaskin resa 

tillbaka till de människor som en gång levt. Vi kan se hur de levde och göra ett försök till 

tolkning av vilka de var. För mig har människans historia alltid varit intressant och 

kittlande. Genom att se tillbaka både långt och kort kan vi hitta förklaringar till varför vi 

är vad vi är idag och var vi är på väg. Osteologin spelar i detta en mycket stor roll. 

 

Jag har valt att skriva min kandidatuppsats om patologier och skeletala förändringar. 

Uppsatsen handlar om sju individer från Surahammar i Västmanland, med ett tidsspann 

på nästan ett tusen år. Detta är ett försök att närma mig dem genom att tolka hur deras 

hälsa var då de levde. Jag kan tycka att vi som osteologer ofta hittar förändringar som vi 

automatiskt förknippar med lidande. Jag vill i denna uppsats genom samarbete med 

bland annat ortopeder och röntgenläkare göra ett försök att se om och hur de 

förändringar individerna haft i sitt skelett har påverkat deras liv. 

 

Uppsatsen är till viss del skriven inom ramarna för projektet ”Osteoporosis och 

osteoarthritis då och nu” som är finansierat av KK-stiftelsen (Kunskap och 

kompetensutveckling). Projektet är ett samarbete mellan avdelningen för arkeologi och 

osteologi vid Högskolan på Gotland, ortoped- och röntgenklinikerna på Visby lasarett, 

privatpraktiserande kvinnoläkare Roland Alvarsson, Stockholms universitet, Gotlands 

museum, Västergötlands museum och Svea Television. Närmast har jag samarbetat med 

min handledare lektor och docent i osteologi Sabine Sten och röntgenläkare Staffan 

Jennerholm. 
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2. Syfte och avgränsning 

Uppsatsen syfte är att i ett skelettmaterial från Sura gamla kyrka identifiera patologiska 

och skeletala förändringar. Skeletten har under utgrävningen samt till vissa delar efteråt 

genomgått en osteologisk analys där bland annat kön, ålder, kroppslängd och 

förändringar i skeletten registrerats. De individer som denna uppsats omfattar valdes ut 

i samråd med Ylva Bäckström som gjorde den tidigare analysen då de ansågs intressanta 

att fördjupa sig i. Bäckström skriver själv i sin rapport (rapp. 2002:3 O sid. 4) ”Då 

sjukdomar är svåra att definiera utan specialistkunskaper i paleopatologi (studiet av 

människors sjukdomar under historia och förhistoria, egen anmärkning) har jag i de flesta fall 

endast gjort en beskrivning av vilka skelettdelar som är angripna och hur förändringen ser 

ut.” Mitt mål är därför att genom samarbeten, referensmaterial, utrustning i laboratoriet 

och inte minst tillgång till mer tid göra en fördjupad analys.  

Uppsatsen syftar även till att göra en bedömning i huruvida individen känt av eller lidit 

av sin åkomma, att närmare förklara hur en sådan förändring ser ut samt i viss 

utsträckning även hur den uppstår. Vidare är syftet att genom samarbete med ortopedi, 

osteoporosmätning och röntgen se om det är möjligt att tillägga eller revidera 

information i den egna osteologiska analysen av patologiska och skeletala förändringar. 

Samtliga avvikelser som kan sägas ha uppkommit som en sjuklig- eller naturlig 

förändring hos individen har noterats och i möjligaste mån fått en diagnos, därtill hör 

sjukdomar, degenerativa förändringar (åldersförändringar), genetiska spår samt även 

olika trauman så som benbrott. Jag har inte ifrågasatt ålder och kön hos individerna, 

utan utgår helt från osteolog Ylva Bäckströms tidigare skrivna rapporter (rapp. 

2003:A16  sid. 75-126). 

 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka patologiska och/eller skeletala förändringar kan hittas i sju individer 

från Sura gamla kyrka, och hur visar sig förändringarna? 

 Har individerna då de levde känt av eller lidit av sin åkomma? 

 Kan en röntgenanalys, osteoporosmätning eller en bedömning av ortoped 

tillägga information till en osteologisk analys, eller säga emot den? 
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3. Metod 

En osteologisk analys är sedan tidigare utförd av osteolog Ylva Bäckström vid SAU 

(Societas Archaeologica Upsaliensis). Hon har i fält under utgrävningen hösten 2001 

bedömt kön, ålder, kroppslängd och förändringar på fem av de sju individerna (grav 16, 

29, 30, 38, 40) som denna uppsats omfattar. Övriga två (Soldan 1 och 2) analyserade 

Bäckström i laboratorium under våren 2002. Bäckströms osteologiska analys har 

använts som utgångspunkt i analysen av patologier och skeletala förändringar (rapp. 

2003:A16  sid. 75-126). Individerna bedöms och får en diagnos i kapitel 7, Analys och 

förändringen diskuteras i kapitel 9, Diskussion.  

Latinsk terminologi som används i uppsatsen: 
 

Proximal  mot bålen Occlusal tuggytan 

Distal    från bålen Labialt mot läppen 

Medialt mot mitten Pitting små hålbildningar 

Lateralt  från mitten  Cervikalt 

Ante mortem 

på tandhalsen 

före döden Alveol tandhåla 

Mesialt  mot mittlinjen  Peri mortem 

Post mortem 

i samband med döden 

efter döden Buccalt mot kinden 

Approximalt  mellan tänderna  Degenerativ förändring åldersförändring 

Lingual mot tungan 
 

Samtliga tänder benämns i uppsatsen på svenska. Nedan beskrivs vilken tand som avses 

med namn på latin samt FDI-nummer (World Dental Federation Notation) för överkäken 

(ÖK) och underkäken (UK) (tabell. 1). 
 

Tabell 1. Benämning på tänder. Tabell av Caroline Groth. 
 

Benämning 
Svenska 

Benämning 
Latin 

Höger ÖK, FDI Vänster ÖK, 
FDI 

Höger UK, FDI Vänster UK, 
FDI 

Första 
framtanden 

Incisiv 1 11 21 41 31 

Andra 
framtanden 

Incisiv 2 12 22 42 32 

Hörntanden 
 

Canin 13 23 43 33 

Första falska 
kindtanden 

Premolar 1 14 24 44 34 

Andra falska 
kindtanden 

Premolar 2 15 25 45 35 

Första äkta 
kindtanden 

Molar 1 16 26 46 36 

Andra äkta 
kindtanden 

Molar 2 17 27 47 37 

Tredje äkta 
kindtanden 

Molar 3 18 28 48 38 

 



7 
 

 

 

Fig. 1 – Gradering av tandsten efter 

Brothwell (1981:155). 

3.1 Osteologi 

Materialet har i huvudsak undersökts okulärt, i vissa fall med förstoringsglas och 

mikroskop. Författaren har haft tillgång till referensmaterial för jämförelse i det 

osteologiska laboratoriet vid högskolan på Gotland. Litteratur, artiklar och uppsatser 

har använts för informationssökning och identifikation av patologier och förändringar. 

Handledaren lektor och docent Sabine Sten har bidragit med sin kunskap, så även fil. 

mag. Cecilie Hongslo Vala samt fil. dr Caroline Arcin.  Lektor fil. dr. Carola Liebe-Harkort 

har varit till stor hjälp med identifikation av olika tandåkommor.  

3.1.1 Orala förändringar 

Karies 

Kariesangrepp har noterats tand för tand. Om en tand på grund av post mortala 

förändringar inte har kunnat analyseras har detta angetts. Kariesangreppen har delats 

in i tre kategorier: 

Grad 1 Karies i liten grad. Synlig men ej djup. 

Grad 2 Karies som bildat tydlig kavitet men ännu ej nått pulpan. 

Grad 3 Karies som bildat mycket djup kavitet och nått tandens pulpa. 

Tandsten 

Mängden tandsten har angetts efter en modell av 

Brothwell (1981:155) där graden av hur mycket 

tandsten som finns bedöms genom en tregradig 

skala (fig. 1). Den tandsten som påträffats har 

graderats från lite tandsten (slight), måttlig 

tandsten (medium) till avsevärd tandsten 

(considerable). Även placeringen av tandstenen har 

angetts. Då tandsten lätt lossnar post mortem är det 

viktigt att ha i åtanke att avsaknad av det inte 

nödvändigtvis betyder att det inte funnits. 
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Fig. 2 – Gradering av rotexponering 

efter Brothwell (1981:155). 

Rotexponering 

Rotexponering har angetts efter en modell av 

Brothwell (1981:155) där graden av hur mycket 

tandbenet dragit sig tillbaka bedöms genom en 

fyrgradig skala (fig. 2). Då det kan vara svårt att 

avgöra om tandbenet resorberats eller om 

rötterna på tanden syns för att tanden är på väg 

ur sin alveol för att kompensera för t ex 

tandslitage används graderingen för båda dessa 

anledningar i denna uppsats. Graderingen är 

således endast ett mått på hur mycket som är synligt av tandens rot. Där rotexponering 

setts anges detta som ett genomsnitt för hela käken, kategorin där ingen tandrot är 

synlig (no alveolar destruction) har följaktligen ej angetts utan endast liten exponering 

(slight), måttlig exponering (medium) och avsevärd exponering (considerable) har 

använts. 

Saknade tänder 

Där en tand synligt försvunnit ante mortem anges detta. Graden av alveolens 

sammanväxning bedöms då antingen som sammanväxt eller delvis sammanväxt. Tänder 

kan även ha tappats post eller peri mortem, även detta anges. Vid flertalet tillfällen har 

det ej gått att avgöra om tanden tappats ante eller peri/post mortem då alveolen t ex på 

något sätt skadats genom tafonomiska processer, detta markeras då som ej bedömt. 

 

3.1.2 Övriga patologiska och skeletala förändringar 

I denna uppsats finns en rad olika skeletala förändringar beskrivna. Dessa är antingen 

sjukliga, degenerativa, beror på trauman eller har uppstått till följd av arv (genetiskt). Så 

långt det varit genomförbart har förändringen fått en möjlig diagnos, i vissa fall flera 

möjliga. De har beskrivits med utseende, både på svenska och latin, samt genom metrisk 

dokumentation. Om en diagnos ej varit möjlig har förändringen ändå beskrivits på 

liknande sätt. Samtliga latinska benämningar och majoriteten av de svenska är hämtade 

ur Heinz Feneis Anatomisk bildordbok (Feneis 2006). 
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3.2 Röntgen 

Från individen Soldan 2 lämnades kranium inklusive underkäken (mandibula), ett 

vänster nyckelben (clavicula), samtliga sju halskotor (vertebrae cervicales I-VII), vänster 

vadben (fibula) samt vänster skenben (tibia) in till röntgenavdelningen på Visby lasarett 

den 14 april, 2010. Där utförde röntgenläkare Staffan Jennerholm en 

röntgenundersökning av benen för att besvara de frågeställningar som fanns kring dem. 

Kraniet röntgades med datortomografi med 3D-rekonstruktioner och de övriga benen 

med traditionell skelettröntgen. Röntgenbilder för varje ben går att se i Appendix 11.1. 

Samtliga ben är på röntgenbilderna benämnda som höger (dx), även om de är vänster. 

3.3 Osteoporosmätning 

På ett vänster lårben (femur) från indviden Soldan 1 och ett höger lårben från individen 

Soldan 2 utförde sköterska Peggy Lodnert den 21 april 2010 en osteoporosmätning vid 

Roland Alvarsson Läkarpraktik i Visby. Med hjälp av en röntgenteknik kallad DEXA (dual 

energy X-ray absorptionmetry) mättes bentätheten i lårbenen. Röntgenapparaten ställs 

in efter kön, ålder, vikt, etnicitet, kroppslängd och eventuellt vid vilken ålder individen 

kommit in i klimakteriet. De värden som erhålls jämförs med normalvärden från 

individer av samma kön, ålder och etnicitet. Resultatet blir en procent av hur mycket 

benvävnad som finns kvar mot vad som är normalt. Resultatet går att se i Appendix 11.2. 

Individer ur ett osteologiskt material kan endast få en bedömd ålder och kön. Vikt, 

etnicitet och ålder för klimakteriet får uppskattas. 

3.4 Ortopedi 

Ortopeder från Visby lasarett har vid besök i det osteologiska laboratoriet vid Högskolan 

på Gotland bistått med expertis inom sitt ämnesområde. De har främst studerat skelettet 

från Soldan 2 som lades ut i anatomisk ställning. Ortopedläkare Arne Lundberg, 

Ortopedläkare Eva Samnegård, Ortopedläkare Törnu Sartok besökte högskolan under en 

seminariedag för KK-stiftelsens projekt i februari 2010, med på denna dag var även 

Röntgenläkare Staffan Jennerholm, AT-läkare Peter Gustavsson samt Kvinnoläkare 

Roland Alvarsson (muntl. Ortopeddagen 2010-02-18). 
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4. Påträffade patologiska och skeletala förändringar 

Nedan presenteras kort de patologiska och skeletala förändringar som diagnostiserats 

hos flertalet individer under den osteologiska analysen samt osteoporosmätningen. 

Förändringar som endast sett hos en eller enstaka individer presenteras under 

respektive individ och förklaras ytterligare i kapitel 8, Summering och Diskussion. 

Karies 

Karies är möjligen den vanligaste tandsjukdomen och kan ses som mörka fläckar på 

emaljen eller som djupa kaviteter beroende på hur långt angreppet verkat. Det beror på 

microbiella aktiviteter till följd av att bakterier (ofta lactobacillus acidophilus och 

streptococcus mutans) jäser det socker eller stärkelse som finns i det individen ätit. 

Konsekvensen blir att tanden demineraliseras och hål skapas på de platser där kariesen 

lyckats få fäste (Roberts & Manchester 2005:65). Powell (återgiven i Roberts & 

Manchester 2005:65) skriver att det finns olika orsaker till karies, bland annat diet, 

munhygien och tändernas utformning. Alla tänder kan angripas men karies är vanligare 

på kindtänderna än framtänderna. Det återfinns oftast på tandens tuggyta eller på någon 

av tandens sidor kring övergången mellan rot och krona (Brothwell 1981:153-154). 

Karies som når tandens pulpa kan skapa en apikal parodontit (se nedan). 

 

Tandsten 

Tandsten består av bland annat förkalkade rester av plack, vävnadsceller och matrester. 

Dessa sätter sig som förhårdnader på tänderna, ofta precis i kanten mot tandköttet 

(Internet – Nationalencyklopedin - Tandsten 2010-05-03). Tandsten är en av orsakerna 

till parodontit (se nedan, apikal parodontit) då det sätter sig där det kan irritera 

tandköttet. Då tandsten lätt kan ramla av tanden i osteologiska material bör denna vara 

något man prioriterar att registrera tidigt i analysen. Avsaknad av tandsten betyder 

följaktligen inte nödvändigtvis att individen inte haft någon (Brothwell 1981:159).  

 

Apikal parodontit 

Parodontit är ett samlingsnamn för olika inflammationssjukdomar i tandalveoler och 

käkbenet omkring (Internet, NE – Tandlossningssjukdomar 2010-05-02). I denna 

mening avses således en inflammation kring tandroten. Denna inflammation orsakas 

vanligen av en infektion i tandens pulpa (Alt KW, återfinns i Liebe-Harkort 2010:2) och 
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kan ses som nedbrytning av ben kring tandens rotspets (Lukacs, JR, återfinns i Liebe-

Harkort 2010:2). Denna nedbrytning av ben beror på att inflammationen skapat en ficka 

med var som tillslut måste ta sig ut (White 2000:403), varet tar då enklaste vägen. Ofta 

är denna väg upp genom alveolen, men det kan även bli ut ur käkbenet. Dessa 

hålrum/förändringar i käkbenet kan se stora och otäcka ut men beroende på typ av 

förändring/orsaken till den så behöver de inte vara förknippade med smärta (Sapp et al 

2004, Petersson et al 1986). 

 

Emaljhypoplasi 

Emaljhypoplasier uppstår då tänderna utvecklas (eller snarare av någon anledning 

stannar upp i sin utveckling) och kvarstår sedan under hela tandens livstid. Det ses som 

linjer i tandens emalj och uppkommer till följd av någon form av stress på kroppen, 

exempelvis svält eller sjukdom (Roberts & Manchester 2005:75).  

 

Rotexponering 

Att tandens rötter är synliga kan bero på att tandbenet har resorberats dvs. dragit sig 

tillbaka. Detta kan ske till följd av flera olika saker, exempelvis dålig munhygien, karies 

och/eller tandsten som skapat irritation i både ben och tandkött. Det kan även bero på 

långt gånget tandslitage som även det blir ett irritationsmoment för benet kring tanden. 

Tandrötterna kan även bli synliga om tanden av någon anledning är på väg ur sin alveol, 

exempelvis för att kompensera för tandslitage. Då tandbenet försvinner kan detta leda 

till att tanden helt lossnar ur sin alveol (Brothwell 1981:154). 

 

Osteofytbildning på ryggkotor 

Under livet påverkas kotorna i ryggraden konstant av belastningar exempelvis då 

individen böjer sig framåt för att lyfta något, detta gör att benvävnaden i kotorna 

förändras med stigande ålder. Dess förändringar stimulerar bentillväxt i kotkroppens 

kanter och så kallade osteofytbildningar skapas. Osteofytbildningarna kan med tiden bli 

så pass kraftiga att kotor växer samman (ankylosis). Personer med tungt arbete löper 

större risk att drabbas av osteofytbildningar tidigare i livet än de med lättare arbeten 

(Roberts & Manchester 2005:140-141).  
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Artros och spondylos 

Artros är en reumatisk sjukdom och kan drabba alla djurarter med skelett. Sjukdomen 

börjar med att brosket i leden förändras och tappar sin elasticitet, detta leder till att 

friktionen i leden ökar. Efter en tid kan ledbrosket helt ha försvunnit vilket gör att ben 

leder mot ben. Benet börjar då förstöras och förtätas (skleros) och cystor kan bildas. 

Vanligast är att finger-, höft-, knä-, eller stortålederna drabbas och yrkesgrupper med 

långvarig tung belastning löper en ökad risk. Porösa kotkroppar med pitting, ofta i 

samband med osteofytbildningar och eburnation, kallas spondylos (artros i ryggraden). 

Detta är en degenerativ förändring (Roberts & Manchester 2005:141) och ökar i 

frekvens, särskilt i halskotorna, med ålder hos både män och kvinnor (internet, 

Svensson et al 2010). Detta orsakas av samma anledningar som osteofytbildningar på 

kotkropparna (se ovan). 

 

Schmorls noder 

Som en reaktion på trauma eller degenerativa förändringar kan kotkroppens innehåll 

förflytta sig uppåt, nedåt eller åt någon sida pga. påtryckande kotdisk eller brosk. Det 

skapas då en intryckning/fördjupning i kotkroppen kallat Schmorls noder. Dessa 

intryckningar kan variera i form och storlek och förekommer ofta hos individer med 

spondylos (Swedborg 1974:48-50). 

 

Osteopeni och osteoporos 

Donald J. Ortner skriver (2003:412-13) att osteoporos omfattar två faktorer. Den första 

är förtunning av både den kompakta och spongiösa benvävnaden. Den andra faktorn är 

att remodelleringen av ben skall vara störd, dvs att kroppen bryter ner ben fortare än 

den bygger upp. Detta skapar hålrum i exempelvis skaftet på lårbenet. Osteoporos, ofta 

kallat benskörhet, kännetecknas således av att individens bendensitet är lägre än 

normalt. Burr och Martin beskriver osteoporos som låg bendensitet med en ökad risk 

för frakturer (återgivna i Roberts & Manchester 2005:242). Ofta kan osteoporos vara 

svårt att upptäcka vid en osteologisk analys då benet från utsidan ser normalt ut. Ett 

urholkat ben väger dock mindre än vanligt. En individ med en förlust av ben på mer än 

30 % kan sägas ha osteoporos. Förstadiet till osteoporos är osteopeni, individen har då 

en förminskad densitet men ännu inte med mer än 30 % (Ortner, återgiven i Roberts & 

Manchester 2005:242).  
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Genetiskt särdrag 

Förändringar som varken är sjukliga eller farliga men inte heller kan ses hos alla 

individer kan uppstå i både kranium och resten av skelettet. Exempel på detta kan vara 

extra ben som uppstår i skallsömmarna (suturerna) så kallade suturalben (opubl. Liebe-

Harkort 1998:6). Det kan även bestå av ett runt eller ovalt hål i bröstbenet (foramen 

sternalis). McCormick (återgiven i Bass 2005:111-12) fann att dessa hål fanns hos 7,7% 

av 324 individer han tittat på. Förändringen var betydligt vanligare hos män än kvinnor 

men förekom inte hos någon individ under 20 år. Aschley (återgiven i Bass 2005:12) 

anser det troligt att förekomsten eller avsaknaden av detta hål bestäms då bröstbenet 

fortfarande är brosk och att det inte visar sig förrän efter förbeningen. 

5. Källkritik 

Författaren till denna kandidatuppsats är, likt osteolog Ylva Bäckström, ingen specialist 

på patologier. Materialet kan därför innehålla fler patologiska och skeletala förändringar 

än det som angetts i uppsatsen. Då materialet tidigare är analyserat kan detta ha färgat 

den nya analysen, detta borde dock främst lett till att analysen blivit mer fullständig. 

Antalet registrerade förändringar skiljer sig mycket mellan de olika individerna. Detta 

kan ha sin grund i att antalet ben och bevarandegraden skiljer sig väldigt mycket mellan 

de olika individerna och betyder nödvändigtvis inte att en individ varit sjukare än en 

annan. Röntgenanalysen och osteoporosmätningen är endast utförd på en respektive två 

individer vilket lett till att dessa analyserats med fler metoder än övriga individer. De 

ben som röntgades valdes ut under ett tidigt stadium av den osteologiska analysen, i 

efterhand hade möjligen andra eller fler ben valts ut. Det hade exempelvis varit önskvärt 

att röntga höften från Grav 38. Starka källkritiska faktorer finns till 

osteoporosmätningen. De två individer som mättes har till skillnad från klinikens 

vanliga patienter endast en bedömd ålder och kön. Vilken kroppsvikt de hade under sin 

livstid samt vid vilken ålder klimakteriet infallit är i detta fall endast chansningar. Även 

om det är högst troligt att dessa två individer var vita européer är detta ingen garanti. 

Röntgenapparaturen tar inte heller hänsyn till att dessa individer saknar hud och 

mjukvävnad, resultatet kan därför till viss utsträckning även vara missvisande till följd 

utav detta. De ortopeder som besökte laboratoriet är inte skolade i att bedöma 

skelettmaterial, deras expertis ligger inom området för levande ben.  
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6. Material 

Materialet härrör från Sura gamla kyrka, RAÄ 140:1-3, Sura socken, Västmanlands län 

(figur 3) och består av sju individer. Individerna är daterade till vikingatid/tidig 

medeltid (4 individer), hög-/senmedeltid (1 individ) och 1700-tal (2 individer). Tre av 

individerna är c14-daterade och de två individerna från 1700-talet vet man med stor 

sannolikhet vilka de är, de har således namn och man vet när de avled.  

 

Materialet är ett lån till Högskolan på Gotland från Västmanlands läns museum, 

WestmannaArvet i Hallstahammar. Lånet administrerades i samarbete med antikvarie 

Barbro Johansson. Materialet valdes ut i samråd med Ylva Bäckström som deltog under 

utgrävningen och skelettmaterialet transporterades sedan till det osteologiska 

laboratoriet vid Högskolan på Gotland för den analys som presenteras i denna uppsats. 

 

  

 

Fig. 3. Surahammar i Västmanlands län 
(http://maps.google.se Modifierad av Caroline Groth) 

http://maps.google.se/
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6.1 Sura gamla kyrka, utgrävningen och den Soldanska gravkammaren 

Den 13e augusti 1998 brann en träkyrka i Surahammar ned i en anlagd brand. Efter 

branden fanns endast stengrunden, trägolvet och sakristian kvar av vad som kallats Sura 

gamla kyrka. Surahammar är en mindre tätort och har sedan 1892 en ny kyrka som kan 

betraktas som församlingskyrka. Då de ekonomiska förutsättningarna ej fanns och inte 

heller behovet av två kyrkor beslutade Sura församling att istället finansiera en 

arkeologisk utgrävning för att sedan göra den kvarvarande sakristian och området 

omkring till en minnesplats (Jonsson 2003:5-7). 

 

Utgrävningen skedde genom samarbete mellan Västmanlands länsmuseum och 

Riksantikvarieämbetet (UV Bergslagen) och förundersökningen startade i juni 2001. 

Genom dokument hade de sett att kyrkan stod på grunden till en äldre kyrka, denna var 

därför något man speciellt sökte efter. De beslutade sig snabbt för att gräva ut hela 

insidan av 1600-talskyrkan och fann den medeltida kyrka man hoppats på. Den gamla 

kyrkan daterades till tidigast sekelskiftet vid 1300 (Jonsson 2003:13-15). Under 

utgrävningen påträffades totalt 61 gravar. Elva stycken i eller i direkt anslutning till den 

Soldanska gravkammaren och 50 gravar utöver dessa. De gravar som inte hörde till den 

Soldanska gravkammaren låg nedgrävda i grus och var i dåligt skick. Totalt c14-

daterades tio gravar med ett förvånande resultat. Även om kyrkan daterats till 1300-tal 

fanns det gravar innanför dess mur som fick en datering på 880-1190 e.kr. (Jonsson 

2003:21). Sägner i Surahammar säger att Sura gamla kyrka skall vara byggd på en 

gammal kultplats, (Jonsson 2003:11-12) kanske ligger det något i detta och att det är 

förklaringen till de påträffade förkristna gravarna. I kyrkans sydöstra del finns den 

Soldanska gravkammaren. Denna gravkammare lät assessorskan Sophia Christina von 

Lillienstierna bygga år 1739 då hennes svärson Gustaf von Soldan dog. Kammaren är 

kallmurad i gråsten, 2,5x2,5 meter stor och 1,5 meter djup, den har troligen tidigare 

varit något djupare. I gravkammaren hittades minst nio kistor och utanför hittades tre. 

Av kistorna i gravkammaren öppnades sex stycken och individerna undersöktes då de 

ännu låg i dem, de kunde följaktligen inte få en komplett osteologisk undersökning då de 

ej togs upp. Kistorna innehöll två barn, en man och tre kvinnor och kan dateras till 1700-

talet. Individernas kläder var fortfarande till viss del bevarade, bland annat hade en man 

sina skinnhandskar bevarade och en kvinna sin sidenhätta. Ett av barnen var klädd till 

Kristi brud. De tre kistorna i botten av kammaren kunde inte öppnas då kistorna ovanpå 
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riskerade att gå sönder om de lyftes bort. De tre kistorna utanför gravkammaren 

totalundersöktes och individerna togs upp. Dessa tre kistor har eventuellt flyttats ut från 

kammaren 1911 då golvet i kyrkan renoverades. Golvet sänktes då och istället för att 

bredda kammaren har man lyft ut kistorna och lagt dem intill. Då dessa kistor hamnat i 

jord var de sämre bevarade än de som ännu låg i kammaren. Kistorna innehöll en man 

(Soldan 2), en kvinna (Soldan 1) samt ett barn. Mannen hade ännu sin yllemössa på sig 

(Jonsson 2003:26-30). 

 

På en tillvaratagen kistplåt (från Chatarina Beata von Soldans kista) som eventuellt 

plockades bort 1911 står att läsa med reservation för felläsning då den är dåligt bevarad 

(ur Frösell & Laurell återgiven i rapp. 2003:A16 sid. 73): 

 

 

 Wälborna fru 

Chath Beata von Soldan 

Enka efter avlide majoren och 

Riddaren M.J. von Brömsen 

Född år 1724, död dn 11 maj 1782 

 

Döden gör mig intet häpen, 

ändock är han faselig 

Ty han är af Christo dräpen, 

och kan intet skada mig. 

 

 

 

6.2 Individerna 

Nedan presenteras kort varje individ som analyserats, hämtat ur den rapport som gavs 

ut av Kulturmiljöavdelningen efter utgrävningen (rapp. 2003:A16). 

 

Soldan 1 

Kvinna, 40-59 år och 154,1 cm ± 3,72 cm lång. 

Denna kvinna låg gravlagd i en trapetsoidformad kista precis utanför den Soldanska 

gravkammaren. Kvinnan heter troligen Chatarina Beata von Soldan d.y. och dog 1782. 

Hon har troligen tidigare legat gravlagd inne i gravkammaren. Kistplåten satt inte på 

kistan utan fanns sedan tidigare tillvaratagen (rapp. 2003:A16  sid. 122, 54). 
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Soldan 2 

Man, över 60 år och 173,9 cm ± 3,94 cm. 

Denna man låg gravlagd i en trapetsoidformad kista precis utanför den Soldanska 

gravkammaren. Mannen heter troligen Magnus Johan von Brömsen och dog innan 1782. 

Han har troligen tidigare legat gravlagd inne i gravkammaren. Kistplåten satt inte på 

kistan utan fanns sen tidigare tillvaratagen (rapp. 2003:A16  sid. 122-23, 54). 

 

Grav 16 

Kvinna, 20-39 år. 

Denna kvinna låg gravlagd i kyrkans sydvästra hörn. Hon är c14-daterad till 880-1190 

e.kr., dvs vikingatid/tidig medeltid (rapp. 2003:A16 sid. 21, 97). 

 

Grav 29 

Kvinna, över 50 år. 

Denna kvinna låg gravlagd ganska centralt i kyrkan. Hon är c14-daterad till 990-1250 

e.kr. dvs vikingatid/tidig medeltid (rapp. 2003:A16 sid. 21, 104). 

 

Grav 30 

Man (?), över 60 år. 

Denna eventuella man låg gravlagd i kyrkans västra ände. Han är daterad till hög-

/senmedeltid (1200-1527 e.kr.) (rapp. 2003:A16 sid. 21, 105). 

 

Grav 38 

Man (?), över 40 år. 

Denna eventuella man låg gravlagd i kyrkans nordvästra hörn. Han är c14-daterad till 

1280-1430 e.kr., dvs tidig medeltid (rapp. 2003:A16 sid. 21, 109-10). 

 

Grav 40 

Man (?), över 50 år. 

Denna eventuella man låg gravlagd i kyrkans nordvästra hörn. Han är daterad till 

vikingatid/tidig medeltid (800-1200 e.kr.) (rapp. 2003:A16 sid. 21, 111). 
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7. Analys 

Varje grav har en egen rubrik där vad som finns bevarat av graven, bevarandegraden 

samt de patologiska och skeletala förändringar som påträffats presenteras. Varje grav 

återges i samma ordning. Först över- och underkäke (inkl. tänder) och därefter kranium 

(utan över- och underkäke), bålen, de övre extremiteterna och slutligen de nedre 

extremiteterna. Summering och diskussion av individens förändringar kan läsas i kapitel 

8. 

 

7.1 Soldan 1 

En bra bevarad och nästintill komplett grav.  Dock är kraniet något fragmenterat och den 

högra halvan inkl dess tänder saknas. Individen saknar även ett överarmsben (humerus) 

samt majoriteten av revbenen (costae), de kvarvarande är mycket fragmenterade. 

 

Saknade tänder 

Överkäke (maxilla) 

Käkbenet bakom höger hörntand saknas, så även de tänder som skulle suttit där. 

Höger andra framtand  - Post mortem, alveol synlig 

Vänster första framtand  - Post mortem, alveol synlig 

Vänster första äkta kindtand - Post mortem, alveol synlig 

Vänster andra äkta kindtand - Ante mortem, alveol igenväxt 

Vänster tredje äkta kindtand - Ante mortem, alveol igenväxt 

Underkäke (mandibula) 

Käkbenet bakom höger andra framtand saknas, så även de tänder som skulle suttit där. 

Vänster andra falska kindtand - Ej bedömd 

Vänster första äkta kindtand (distala halvan) Ante mortem, alveol delvis igenväxt 

Vänster andra äkta kindtand - Ante mortem, alveol igenväxt 

Vänster tredje äkta kindtand - Ante mortem, alveol delvis igenväx 

 

  



19 
 

Karies 

Överkäke 

Vänster andra falska kindtand - Grad 3 – Cervikalt/occlusalt, lingualt 

    (Kronan lingualt helt borta) 

Vänster första äkta kindtand - Grad 3 – Occlusalt, kronan helt borta 

Underkäke 

Vänster första falska kindtand - Grad 1 – Cervikalt, distalt 

Vänster första äkta kindtand - Grad 2 – Cervikalt, lingualt 

 

Rotexponering 

Liten 

 

Apikal paradontit 

Ca 7,5 mm ovanför benkanten på alveolen för den vänstra första falska kindtanden i 

överkäken finns en apikal parodontit. Ett runt hål (ca 2 mm diameter) in till rotspetsen 

på tanden har bildats. Ca 7,1 mm nedanför benkanten på alveolen för den vänstra andra 

falska kindtanden i underkäken finns en apikal parodontit. Ett runt hål (ca 2 mm 

diameter) in till botten av alveolen. Om tanden tappades redan ante mortem är den 

apikala parodontiten mycket troligt anledningen. 

 

Pannbenet (frontale) 

På den högra insidan av pannbenet i höjd med den upphöjning som finns på utsidan (på 

squama frontalis, facies interna i höjd med tuber frontale) finns två hålbildningar i 

direkt kontakt med varandra (ca 5x5 mm samt 2,5x3 mm). De har penetrerat/luckrat 

upp skalltakets inre benskikt (lamina interna) samt en del av den benstruktur som finns 

i skalltaket (diploë). Detta skulle kunna vara tecken på hjärnhinneinflammation. 

Caroline Arcini bedömde dock detta som ej sjukligt (muntl. Arcini 2010-05-17).  

 
Halskotor 

Av de fyra kotkroppar som finns bevarade är tre porösa (sönderfallande) och har kraftig 

pitting främst på översidan (cranialt), dessa är nr 4, 5 och 6. Halskota nr 7 har en fin 

kotkropp men ett djupt hål på sin vänstra sida, 2x3 mm stort. 
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Bröstkotor (vertebrae thoracicae) 

Samtliga kotor består av endast kotkropp, de har därför inte varit möjliga att bestämma 

till exakt nummer. Sex stycken av de elva som finns har Schmorls noder (grunda). Dessa 

kotor tillhör det nedre bröstpartiet. Sju stycken kotkroppar har mild osteofytbildning i 

den övre och nedre (caudala) kanten på kotkroppen framåt (ventralt). 

 

Ländkotor (vertebrae lumbales) 

Efter kotnummer: 

1. På kotkroppens undersida framåt finns en belastningsskada i form av en 

kotkompression och utgjutning av kotkroppen. 

2. Antydan till Schmorls noder på ovasidan. 

3. Mild osteofytbildning kring den övre och undre kanten på kotkroppen. 

4. Schmorls noder på ovansidan samt mild osteofytbildning kring den övre och 

undre kanten på kotkroppen. 

5. Mild osteofytbildning kring den övre och undre kanten på kotkroppen. 

 

Korsben (sacrum) 

Osteofytbildningar på de båda ledytorna mot höftbenen (facies auricularis). Dessa sitter 

mitt på på den övre delen av ledytan. Höger sidas osteofytbildning är ca 10x4,5 mm stor 

och vänster ca 15,5x8 mm stor. 

 

Bröstben (sternum) 

Hål i bröstbenet distalt (foramen sternalis, corpus) ca 10,0 x 5,8 mm stort, genetiskt 

särdrag. 

 

Nyckelben (clavicula) 

Vänster nyckelben har en extra led mot bröstbenet. Denna led är som en fortsättning, en 

insvängning in under nyckelbenet ca 13 mm in på nyckelbenskroppen (corpus) från den 

ledyta som går mot bröstbenet (facies articularis sternalis).  Samma nyckelben har även 

en benpåväxt på den plats där det annars finns en skrovlig fördjupning (impressio 

ligamenti costoclavicularis). 
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Fig. 4. Vänster symfysfog med 
fördjupning, Soldan 1 (mått i mm). 

Foto: Caroline Groth 

Hand (manus) 

Falang 1 (phalang 1), vänster/höger, kraftiga och markerade muskelfästen på 4 st. 

Falang 2 (phalang 2), vänster/höger, kraftiga och markerade muskelfästen på 3 st.  

Detta kan vara en följd av mycket arbete med händerna. I övrigt ingen anmärkning på 

handens ben. 

 

Höftben (coxae) 

Ledytorna mot korsbenet (facies auricularis) på 

både höger och vänster höftben har eventuellt 

osteofytbildningar/skrovligheter. Vänster 

höftben har intill symfysfogen en 

urgröpning/fördjupning, ca 9,5x7,5 mm stor och 

7 mm djup. Fördjupningen är asymmetrisk 

(ensidig) och sitter på insidan (dorsalt) (figur 4). 

Detta skulle kunna vara en förlossningsskada, då 

man även kan se tecken på barnafödande genom 

den utväxt som bildats på höger höftben cranialt 

brevid symfysfogen (på tuberculum pubicum) 

(muntl. Arcini 2010-05-17). 

 

Lårben (femur) 

Eventuellt poröst ledhuvud (caput femuris) på det vänstra lårbenet. 

Osteoporosmätningen av vänster lårben visade att individen har osteopeni, med 77 % 

benvävnad kvar (skriftl. Lodnert 2010-04-21). Detta baserades på att individen var en 

vit kvinna, 50 år, hon kom in i klimakteriet vid 45 år, är 154 cm lång och vägde 50 kilo 

(se appendix 11.2 för fullständigt resultat). 
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Fot (pes) 

Höger och vänster hälben (calcaneus) har extostoser bakpå. Falang 1 (phalang I:1, 

hallux), vänster, har ett hål/periforering mitt i den övre ledytan. I övrigt ingen 

anmärkning på fotens ben. 

 

Ingen anmärkning på: Skulderbladen (scapula), överarmsben (endast höger finns), 

strålbenen (radius), armbågsben (ulna), revbenen, skenben (tibia) och vadben (fibula). 

 

7.2 Soldan 2 

En mycket bra bevarad och nästintill komplett individ. Endast sju tänder och ett fåtal 

hand- och fotben saknas. 

 

Saknade tänder 

Överkäke 

Höger första äkta kindtand - Ej bedömt 

Vänster första framtand  - Ej bedömt 

Vänster första äkta kindtand - Ej bedömt 

Vänster tredje äkta kindtand - Ante mortem, alveol igenväxt. 

Underkäke 

Höger andra äkta kindtand - Ante mortem, alveol igenväxt. 

Höger tredje äkta kindtand - Ante mortem, alveol igenväxt. 

Vänster första äkta kindtand (halva-distala) Ante mortem, alveol delvis igenväxt. 

Vänster tredje äkta kindtand - Ante mortem, alveol delvis igenväxt. 

 

Karies 

Överkäke 

Höger tredje äkta kindtand - Grad 1 – cervikalt, distalt 

Underkäke 

Vänster första äkta kindtand - Grad 3 – occlusalt 

Vänster andra äkta kindtand - Grad 1 – cervikalt, distalt 
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Tandsten 

Individen har tandsten på samtliga tänder med undantag för hörntanden i höger 

underkäke. Tandstenen varierar i grad från lite till måttlig. I underkäken ses den främst 

mot tungan och i överkäken mot kinden eller mellan tänderna. 

 

Rotexponering 

Avsevärd 

 

Apikal parodontit 

I anslutning till den igenvuxna alveolen för höger första äkta kindtand ses en apikal 

parodontit som sträcker sig ca 4,5 mm uppåt på överkäken. Den yttre-främre roten 

(mesiala-buccala) på den andra äkta kindtanden når denna förändring. I anslutning till 

platsen för den vänstra första äkta kindtanden finns en apikal parodontit som om 

tanden suttit där gjort att den yttre roten saknat käkben på utsidan. Förändringen 

sträcker sig ca 11 mm upp på överkäken från benlistens början (septa interradicularia). 

 

Övrigt 

Höger hörntand i underkäken har ej brutit fram utan kan nu då andra framtanden är lös 

ses ligga kvar i käkbenet.  

 

Sköldbrosk (cartilago thyreoidea) 

Förbenat sköldbrosk, kan ha skett till följd av trauma men i detta fall är det mer troligt 

kopplat till hög ålder. Sköldbrosket förbenas i 50-års åldern (opubl. Hongslo Vala 

2009:8). 

 

Nackbenet (occipitale) 

Mellan de två ledknapparna (condylus occiptalis) har en extra led bildats genom 

osteofytbildning och eburnation. Denna förändring passar väl ihop med den 

osteofytbildning som finns på tandutskottet på den andra halskotan (dens axis, axis), 

tandutskottet har troligen triggat igång förändringen på nackbenet. 

 

 



24 
 

               

Fig. 5 och 6. Kranium från Soldan 2. 
Datortomografi av Staffan Jennerholm och fotografi av Malin Norrby. 

Gomben (palatinum) 

Det vänstra gombenet har ante mortem pressats samman och fått ett fixerat veck (läkt 

fraktur) på den platta som bildar den bakre delen av gommen (lamina horizontalis). 

Detta har lett till att gommen lateralt är lägre än medialt. 

 

Suturalben 

I suturen mellan tinningsbenet (temporale) och hjässbenet (parietale) i den inskärning 

som finns (incisura parietalis) på både vänster och höger sida har ett suturalben bildats, 

ca 1 x 1,5 cm stora (figur 5). 

 

Övrigt 

Kraniet är kraftigt skevt, ansiktet är vridet åt höger och underkäken passar ej. Flertalet 

suturer har släppt, och en ca 3 cm lång spricka bildats i nackbenet (på occipitale längs 

med linea nuchae suprema). Oklart om detta hänt peri mortem (dödsorsak) eller post 

mortem. Staffan Jennerholm, röntgenläkare vid Visby lasarett, anser efter att ha gjort en 

datortomografi med 3D-rekonstruktion av kraniet (figur 5) att detta är en skada som 

troligen uppstått post mortem (skriftl. Jennerholm 2010-04-28). 
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Fig. 7. Röntgenbild på första och andra 
halskotan, Soldan 2. Av Staffan Jennerholm. 

Kotraden 

Alla kotor är bevarade, majoriteten av dem 

har porösa kotkroppar med mer eller 

mindre kraftig pitting. Även andra 

degenerativa förändringar finns så som 

osteofytbildning på och kring de övre och 

undre ledutskotten mellan kotorna 

(processus articularis cranialis och 

caudalis), deformering av dem samt 

ledutskotten för revbenen (fovea costalis 

processus transversi). Dessa förändringar 

nämns därför ej nedan. 

 

Halskotor 

Efter kotnummer: 

1. Osteofytbildning på och kring ledytan för tandutskottet (fovea dentis), även 

eburnation och pitting på ledytan. Den högra övre ledytan där nackbenet ska vila 

(facies auricularis superior) är mindre än den vänstra. 

2. Deformerat tandutskott pga kraftig osteofytbildning, tandutskottet är betydligt 

längre än vad det ska och har därför fått nackbenet att bilda en extra led. 

Tandutskottet är ca 20 mm högt, ca 5 mm av detta är nybildat ben uppåt (mycket 

likt grav nr 30 och 40). 

3. (se Bålen – Kotraden). 

4.  Hålet i kotans högra tvärutskott (foramen transversarium) har en benbrygga, 

dvs hålet avdelats. 

5. Höger och vänster hål i kotans tvärutskott har benbryggor, dvs hålen har 

avdelats. Eburnation på höger och vänster undre leduskotten (facies articularis 

inferior). 

6. Höger och vänster hål i kotans tvärutskott har benbrygor, dvs hålen har avdelats. 

7. Höger och vänster hål i kotans tvärutskott har benbrygor, dvs hålen har avdelats. 
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Röntgenläkare Stefan Jennerholms bedömning efter röntgenundersökningen av 

halskotorna: ”Kraftig deformering i leden mellan atlas och dens axis […] Ser ut som artrit, 

reumatoid. I de övriga halskotorna ganska måttlig, degenerativa förändringar i diskar 

med pålagring och endast mindre i facettlederna” (skriftligt Jennerholm 2010-04-28) 

(figur 7) (fullständig röntgenbild på halskotorna i appendix 11.1). 

 

Bröstkotor 

Efter kotnummer: 

1. Taggutskottet (processus spinosus) är sne, pekar åt höger. 

2. (se Bålen – Kotraden). 

3. (se Bålen – Kotraden). 

4. (se Bålen – Kotraden). 

5. Sammanväxt med nr 6 genom sina nedåtriktade ledutskott både på vänster och 

höger sida samt genom osteofytbildning/lipping  på höger sida (ankylosis?).  

6. Sammanväxt med nr 5 genom sina uppåtriktade ledutskott (processus articularis 

superior) både på vänster och höger sida samt genom osteofytbildning/lipping 

på höger sida. Osteofytbildning/lipping på väg ner mot nr 7 och en fördjupning 

på undersidan av kotkroppen, Schmorls noder. 

7. Fördupning under kotkroppen, Schmorls noder. Osteofytbildning på höger och 

vänster sida av kotkroppen. 

8. Fördjupning under kotkroppen, Schmorls noder. Osteofytbildning/lipping på 

vänster sida. 

9. Fördjupning under kotkroppen, Schmorls noder. Osteofytbildning på sidorna av 

kotkroppen. 

10. Fördjupning under kotkroppen, Schmorls noder. Kraftig osteofytbildning på 

höger sida av kotkroppen.  

11. Fördjupning under kotkroppen, Schmorls noder. Kraftig osteofytbildning på 

höger sida. Kotkroppen är något sammanpressad och sluttar åt höger.  

12. Osteofytbildning/lipping på höger sida av kotkroppen. 
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Figur 8. Sammanväxta kotor från 
Soldan 2. Foto Malin Norrby 

Ländkotor 

Efter kornummer: 

1. Helt sammanväxt med nr 2 genom 

kotkroppen samt delvis genom de 

nedåtriktade ledutskotten. Detta kan vara 

en medfödd blockkota (muntl. 

Ortopeddagen 2010-02-18). 

Sammanväxningen kan även ha skett till 

följd av spondylos (muntl. Arcini 2010-05-

17, Jennerholm 2010-05-17) (figur 8). 

Kotkroppen är något sammanpressad och 

sluttar höger. 

2. Helt sammanväxt med nr 1 genom 

kotkroppen samt delvis genom de uppåtriktade ledutskotten (precessus 

articularis superior). På ländkotans tvärutskott (processus costiformis) finns en 

osteofytbildning i form av en tapp nedåt, ca 0,3 cm brett och 1 cm långt. De 

nedåtriktade ledutskotten är något snedställda åt höger. 

3. (se Bålen – Kotraden). 

4. (se Bålen – Kotraden). 

5. Kotfraktur (spondylolysis). Kotkroppen och tvärutskotten är skilda från 

taggutskottet och det nedåtriktade ledutskotten (Roberts 2005:106-7). 

Korsbenet 

De övre ledutskotten har osteofytbildning kring de eburnationsdrabbade ledytorna. Den 

vänstra ledytan mot höftbenet har i sin övre del en fördjupning. 

Bröstbenet 

Helt förbenat och tjockare längs med hela den högra sidan. Bröstbenets översta del 

(manubrium sterni) är skevt, särskilt insvängt bakåt på vänster sida, detta ser ut att vara 

medfött eller något som skett då denna del förbenades. Lederna mot de första revbenet 

på båda sidor är porösa, med pitting och osteofytbildning kring. Ledytorna mot 

revbenen på bröstbenets kropp (corpus sterni) har degenerativa förändringar i form av 

porositet. Den nedersta delen (processus xiphoideus) är poröst och har ett hål rakt 

igenom (foramen sternalis). Detta är ett genetiskt särdrag. 
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Revben 

Revbenen är till stor del fragmentariska. Eventuellt porösa hela revbenskroppar (corpus 

costae) redan ante mortem men detta kan även bero på tafonomiska processer. Samtliga 

revbenshuvuden (caput costae) är porösa, porositet har även drabbat den knöl som 

finns på baksidan av revbenet (tuberculum costae), detta är eventuellt en degenerativ 

förändring. Ett revben från vänster sida, som saknar leden mot bröstkotan, har en läkt 

fraktur, syns som en förtjockning av revbenskroppen. 

Nyckelben 

Vänster nyckelben har i leden mot bröstbenet ett hål (ca 3x4 mm) in i corpus samt 

porositet och pitting distalt om leden (ca 20x9 mm). Detta kan vara tecken på 

överbelastning som lett till en inflammation. De ortopeder från Visby lasarett som 

besökte högskolan (muntl. Ortopeddagen 2010-02-18) ansåg dock att detta inte var 

patologiskt utan något som ibland förekommer normalt. Leden mot skulderbladet 

(facies articularis acromialis) är porös. Det högra nyckelbenet är poröst och har ett 

liknande hål i samma storlek i sin led mot bröstbenet. Detta hål bedömdes av 

ortopederna på samma sätt. Vid röntgenundersökningen kunde detta hål av oförklarlig 

anledning ej ses (skriftl. Jennerholm 2010-04-28). Det högra nyckelbenet är kraftigare 

än det vänstra (röntgenbild se appendix 11.1). 

Skulderblad 

Det högra skulderbladets bakre kant längs med leden mot överarmsbenet (caudalt, 

cavitas glenoidalis) är synligt grövre än vad den är på det vänstra skulderbladet. Denna 

förändring, som ser ut som en svullnad av benet, är ca 42 mm lång och går in ca 10 mm 

från ledkanten. Detta kan vara spår av en belastningsskada, individen var möjligen 

högerhänt. Det vänstra skulderbladets skulderhöjd är poröst och har på den främre 

sidan en tillplattad yta med pitting/kraftigare porositet, ca 20 x 10 mm stort. 
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Överarmsben 

Eventuellt är både vänster och höger överarmshuvud (caput humeri) porösa. Båda är 

dock något fragmenterade, särskilt höger där en stor del av överarmshuvudets baksida 

saknas. 

Strålben 

Höger strålbens skrovlighet under den övre leden (tuberositas radii) är tillplattad med 

osteofytbildning på och kring samt pitting (irritation i fästet för muskeln biceps brachii). 

Benets distala del är förtjockad, särskilt synligt är detta lateralt. Troligen beror detta på 

en tidigare fraktur som nu är helt läkt. Ledytan mot handrotsbenen (facies articularis 

carpalis) har svaga osteofytbildningar. Vänster strålben har benpålagring/utökad ledyta 

kring den cylinderformade ledytan på benets översta del (circumferentia articularis) 

samt eventuellt svag porositet. Den benlist om finns på benets distala del (tuberculum 

dorsale) är angripen av pitting, så även ledytan mot handrotsbenen. 

 

Armbågsben 

Höger armbågsben saknar sin översta del (olecranon), förlorad post mortem. Den 

distala delen med sitt utskott (caput ulnae, processus styloideus ulnae) har ett något 

svullet utseende. Vänster har en liten benpålagring, ca 12x5 mm men som eventuellt 

varit större, i den proximala ledytan (incisura trochlearis). Det distala utskottet är 

mycket svullet, ca 7x7 mm tjock. 

 

Hand 

Höger hakben (hamatum) har ett hål i leden, ca 2,5 x 1 mm stort, mot trekantsbenet 

(triquetrum). Det första mellanhandsbenet (metacarpalia I) har på den distala leden 

lateralt ett hål, ca 2,2 x 1,5 mm, samt början på ett hål (endast fördjupning, ca 2,2 x 2 mm 

stort) medialt. Det andra mellanhandsbenet (metacarpalia II) har ett hål, ca 2,8 x 2 mm, 

lateralt på sin distala led. En falang nr 1 (phalanx proximalis) har ett hål, ca 1 x 1 mm, 

medialt om den distala leden. Det vänstra första mellanhandsbenet har ett hål, ca 1,5 x 

1,5 mm stort, dorsalt om den proximala leden. En första falang har en fördjupning, ca 2,8 

x 2,8 mm stort med ett mindre hål i den prooximala leden. En första falang har ett hål, ca 

3 x 2,5 mm stort, direkt medialt om den distala leden. En andra falang (phalanx media) 

har ett hål, ca 2,2 x 2,2 mm stort, i den proximala leden. Dessa hål går ej att ge någon 

diagnos (muntl. Arcini 2010-05-17). 
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Höftben 

De båda höftbenen är starkt påverkade av degenerativa förändringar i form av porositet 

och pitting. Höger höftbens ledyta mot korsbenet är mycket poröst med en jämnt 

fördelad osteofytbildning över hela ytan. Den yta som möter det vänstra höftbenet 

(facies symphysialis) är särskilt porös med pitting. Höftbensgropens djupaste del (fossa 

acetabuli) är drabbad av pitting, den månskärslika ledytan (facies lunata) uppvisar dock 

ingen förändring. Vänster höftbens ledyta mot korsbenet är mycket poröst. Den yta som 

möter höger höftben är särskilt poröst med osteofytbildningar direkt framför (ventralt) 

ledytan. Höftbensgropens djupaste del är drabbad av pitting, den månskärslika ledytan 

har i sin övre del en ca 15,5 x 7,5 mm något utåtstående yta med pitting och 

osteofytbildning. 

 

Lårben 

Höger lårben har porositet och pitting i fördjupningen i lårbenskulan (fovea capitis 

femoris). Ca 9 mm bakom (dorsalt om) fördjupningen i lårbenskulan finns 

håligheter/pitting på en yta av ca 9 x 3 mm. Den benås som finns längs med diafysen 

(linea aspera) är mycket kraftig. Den nedre delen av lårbenet har kompressionsskador 

på kondylerna på både den mediala och laterala sidan, främst synligt då man ser på 

benet framifrån (kompression av epicondylis medialis, en yta av ca 50 x 45 mm med 

början vid facies patellaris är inpressad ca 20 mm lateralt pga. ett tryck som ser ut att ha 

kommit rakt från sidan. Kompression av den epicondylis lateralis, en yta av ca 33 x 36 

mm med början strax dorsalt om facies patellaris är inpressad ca 15 mm medialt pga. ett 

tryck som ser ut att ha kommit rakt från sidan). Detta har skett peri eller post mortem 

då det ej finns spår av läkning. På baksidan av lårbenet är den fördjupning som finns 

mellan kondylerna och ytan direkt ovanför drabbad av pitting (fossa intercondylaris, 

facies poplitea). Den laterala kondylen (condylus lateralis) har på sin övre del en 

benpålagring med pitting, ca 9x 9 mm, trolig osteokondrit (osteochondritis dissecans) 

(Roberts & Manchester 2005:120), även kallat ledmus. Osteoporosmätningen av höger 

lårben visade att individen har osteopeni, med 88 % benvävnad kvar. Detta baserades 

på att individen var en vit man, 60 år, 173 cm lång och vägde 80 kilo (skriftl. Lodnert 

2010-04-21). Vänster lårben har porositet och pitting i fördjupningen i lårbenskulan 

(fovea capitis femoris). Den benås som finns längs med diafysen är mycket kraftig. På 

baksidan av lårbenet (dorsalt) är den fördjupning som finns mellan kondylerna och ytan 
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Figur 9. 
Vänster skenben från Soldan 2. 

Röntgenbild av Staffan 
Jennerholm. 

direkt ovanför drabbad av pitting. Den laterala kondylen har på sin övre del även den en 

benpålagring med pitting, ca 12 x 14 mm, osteokondrit. 

 

Knäskål 

Båda knäskålarna är porösa, främst i den nedre spetsen (apex patellae). Vänster knäskål 

saknar sin laterala benkant, där har istället en konkav inskärning bildats, ca 17 mm långt 

och 7 mm djupt. I inskärningens nedre del finns en osteofytbildning, ca 5 x 5 mm. Denna 

inskärning skulle kunna vara en patella fraktur, där den del av knäskålen som ser ut att 

saknas har legat separat men nu är borta (muntl. ortopeddagen 2010-02-18). 

 

Skenben 

Höger skenbens proximala mediala led (condylus 

medialis) har pressats nedåt ca 4 mm, vilket har lett till 

att leden hänger över benets diafys. Vänster skenbens 

proximala mediala led har pressats nedåt ca 10 mm. Detta 

skenben har även porositet i leden mot språngbenet 

(facies articularis inferior, talus). Dessa nedpressade 

leder, kompressionsfrakturer, ser ut att ha skett nära men 

ändå ett tag före döden då det finns en tendens till att det 

börjat läka.  

 

Staffan Jennerholms bedömning av vänster skenben efter 

röntgen: ”Tibiakondylfrakturer. Frakturer i bägge 

tibiakondylerna med kraftig felställning m dorsalvinklade 

ledytor och nedpressning medialt. Läkta men troligen ej så 

gamla”. (figur 9 samt appendix 11.1). 
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Figur 10 och 1. Vänster vadben från Soldan 2.  
Fotografi av Malin Norrby och röntgenbild av Staffan Jennerholm. 

Vadben 

Höger vadben har en ojämn benpålagring på sin proximala del, främst medialt (nedanför 

facies articularis capitis fibulae). Vadbenet känns även lite poröst i sin distala del 

(malleolus lateralis). Vänster vadbens proximala led är något porös (facies articularis 

capitis fibulae). Den övre delen av diafysen, ovanför näringshålet (foramen nutricium), 

är mycket uppsvällt. Detta är troligen en följd av en tidigare fraktur som är läkt. Det kan 

även bero på någon form av inflammation då ett hål (clocae) har bildats lateralt för att 

kunna släppa ut var (figur 10). 

 

Staffan Jennerholms bedömning av vänster vadben efter röntgen: ”Snedgående proximal 

diafysfraktur utan större felställning. Läkt med riktlig kvarvarande kallus. Troligen ej så 

gammal, kan stämma i tid med tibiafrakturen”. (figur 11). 

 
Fot 

De båda fötternas fotrotsben (tarsalia) är porösa, troligen degenerativt, de är även 

mycket lätta. Höger fots samtliga mellanfotsben (metatarsalia I-V) är porösa, 

degenerativt liknande fotrotsbenen. Mellanfotsben I (MT I) har ett tillhörande 
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sesamben, även detta poröst. Mellanfotsben IV (MT IV) har omformats distalt och är 

poröst och spetsliknande (deformerat caput ossi metatarsi) genom benresorption. Detta 

kan vara septisk artrit då det är lokaliserat till endast en led (muntl. Arcini 2010-05-17, 

muntl. Jennerholm 2010-05-17). Detta har lett till att denna tå är felställd och falangerna 

pekar uppåt. Mellanfotsben III (MT III) är synligt irriterad lateralt på sitt ledhuvud, mot 

mellanfotsben IV, med osteofytbildning och porositet. Den första falangen tillhörande 

mellanfotsben IV är mycket poröst i den proximala leden (phalang IV:1, basis), troligen 

påverkad av den irritation som finns i den främre leden på mellanfotsbenet nr IV. Den 

tredje falangen tillhörande stortån (pahalang I:3) har mycket osteofytbildningar runt sin 

proximala led (basis) och osteofytbildning kring sin distala spets (tuberositas 

unguicularis), där även en viss omformning skett som lett till att toppen smalnats av. 

Den proximala leden har en bredd på ca 22,8 mm, att jämföra med samma falang på den 

vänstra foten vars led är ca 17,5 mm. Vänster fots samtliga mellanfotsben (metatarsalia 

I-V) är porösa, degenerativt liknande fotrotsbenen. I övrigt ingen anmärkning på den 

vänstra foten. 

 

7.3 Grav 16 

Större delen av individen saknas, endast ett fragmenterat kranium, sex bra bevarade 

halskotor, en del av vänster skulderblad samt enstaka fragment av oidentifierade rörben 

finns.  

 

Saknade tänder 

Överkäke 

Höger första framtand  - Ej bedömd 

Höger andra framtand  - Ej bedömd 

Höger tredje äkta kindtand - Ej bedömd 

Vänster andra framtand  - Ej bedömd 

Vänster andra äkta kindtand - Ante mortem, tandbenet resorberat 

Vänster tredje äkta kindtand - Ante mortem, tandbenet resorberat 
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Underkäke 

Höger hörntand  - Ej bedömd 

Vänster första framtand  - Post mortem, alveol helt synlig 

Vänster andra framtand  - Post mortem, alveol helt synlig 

 

Tandsten 

Underkäke 

Vänster första framtand  - Måttlig – labialt 

    

Rotexponering 

Liten 

 

Övrigt 

Resorbering av den vänstra överkäken på platsen för den andra och tredje äkta 

kindtandens alveoler, dessa tänder fattas följaktligen. Tandbenet har här dragit sig 

uppåt ca 13 mm på en yta av ca 15 mm, dvs hela vägen bak till överkäkens slut. Detta 

skulle kunna bero på att tänderna dragits ut. Det kan även ha orsakats av en tumör då 

överkäken är lik en underkäke med förändringar som möjligen skett till följd av just 

detta (Liebe-Harkort 2010:38-39). 

 

Halskotor 

Den första halskotan har på den nedre delen av knölen på den främre atlasbåge 

(tuberculum anterius) fått en liten osteofytbildning som sträcker sig nedåt ca 2,8 mm. 

Denna kota har även en fördjupning, ca 5 x 3 mm stor och 3 mm djup, direkt till höger 

om mitten på den bakre atlasbågen (arcus posterior atlantis). 

 

Ingen anmärkning på: Kranium, vänster skulderblad samt de oidentifierade 

fragmenten av rörben. 
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7.4 Grav 29 

Graven är dåligt bevarad. Kraniet med underkäke är nästintill helt, av det övriga 

skelettet finns endast fragmenterade övre extremiteter (varav endast tre ben från 

handen) samt ett fåtal halskotor representerade.  

 

Saknade tänder 

Överkäke 

Höger första framtand  - Ej bedömd 

Höger andra framtand  - Ej bedömd 

Höger tredje äkta kindtand - Osäker om den funnits 

Vänster första framtand  - Ej bedömd 

Vänster andra framtand  - Ante mortem, alveol delvis igenväxt 

Vänster tredje äkta kindtand - Osäker om den funnits 

Underkäke 

Höger hörntand  - Post mortem, synlig alveol 

Höger första falska kindtand - Ej bedömd 

Höger andra falska kindtand - Ante mortem, alveol igenväxt 

Höger första, andra och tredje äkta kindtand    - Ante mortem, alveoler igenväxta 

Vänster andra falska kindtand - Ante mortem, alveol igenväxt 

Vänster första, andra och tredje äkta kindtand - Ante mortem, alveoler igenväxta 

 

Tandsten 

Överkäke 

Höger första och andra äkta kindtand  - Lite – buccalt 

Vänster första och andra äkta kindtand - Lite – buccalt 

Underkäke 

Vänster andra framtand   - Lite – labialt 

Vänster hörntand   - Lite – labialt 

 

Rotexponering 

Måttlig 

 
 



36 
 

Apikal parodontit 

I anslutning till den första äkta kindtanden på höger sida finns en apikal parodontit. Från 

tandbenets kant sträcker den sig ca 11,5 mm upp på överkäken och har en bredd på ca 

7,6 mm. Detta hål blottar hela den första äkta kindtandens rötter, men ingen av tänderna 

bredvid ser ut att ha påverkats. Den första äkta kindtanden har slitage ned till pulpan, 

detta kan vara orsaken till parodontiten. På platsen för den första falska kindtanden på 

höger sidan i underkäken finns en apikal parodontit. Alveolen är kraftigt förstorad och 

har dragit sig nedåt i käkbenet. Om den falska kindtanden tappats ante mortem är den 

apikala parodontiten mycket troligt orsaken. Ca 3,9 mm från benkanten av parodontiten 

finns ett hål för en artär (foramen mentale), detta är på denna sida klart större än det på 

andra käkhalvan. Möjligen har detta hål påverkats av den näraliggande inflammationen. 

 

Övrigt 

Individen har mycket snednötta tänder och har tappat flertalet av sina falska och äkta 

kindtänder i underkäken och eventuellt samtliga framtänder i överkäken ante mortem. 

Detta kan vara en följd av att tänderna använts som redskap vid någon aktivitet (figur 

12). 

 

 

  

 

Fig. 12. Tandslitage i vänster käkhalva, Grav 29. Foto: Caroline Groth 
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Halskotor 

Porösa kotkroppar, pitting längs med sidorna, eventuellt två med delvis kollapsade 

kotkroppar. 

 

Överarmsben 

Höger överarmsben är något fragmenterat upptill och båda kondylerna samt ledrullen 

(epicondylis lateralis och medialis samt capitulum och trochlea humeri) saknas nedtill. 

Diafysen är något svängd, tydligast kring mitten av skaftet. Vänster överarmsben saknar 

den distala delen och diafysen är skild i två delar längsmed, dessa delar går ej att passa 

ihop varför det ej går att se om denna har en likande böjning som den högra. 

 

Armbågsben 

Höger armbågsben saknar armbågsutskottet samt den distala delen (caput ulnae). 

Diafysen verkar böjd, tydligast i höjd med näringshålet (foramen nutricium) där den 

övre delen ser ut att vara böjd framåt (ventralt). Vänster armbågsben betstår endast av 

diafys, denna ser ej ut att ha samma böjning som höger armbågsben. 

 

Ingen anmärkning på: Kranium, nyckelben, skulderblad, strålben, handben. 

 

7.5 Grav 30 

Det som finns av individen är bra bevarat, detta är dock endast ett helt kranium med sex 

tänder samt kotraden. 

 

Saknade tänder 

Överkäke: Samtliga tänder tappade ante mortem och alveolerna har helt växt samman. 

Underkäke: Samtliga tänder från och med den andra falska kindtanden och bakåt i båda 

käkhalvorna är tappade ante mortem, alveolerna är helt sammanväxta. De två första 

framtänderna är även de tappade ante mortem och alveolerna har helt växt samman. 

 

  



38 
 

Tandsten 

Underkäke 

Höger andra framtand  - Måttlig – approximalt 

Höger hörntand  - Lite – approximalt 

Vänster andra framtand  - Lite – lingualt 

 

Rotexponering 

Måttlig 

 

Sutura sagittalis 

Flertalet nedpressningar finns i hela denna sutur. Den tydligaste finns i den främre delen 

där den är runt med en diameter av ca 7,7 mm och är ca 2 mm djup. Detta kan ha hänt då 

individen var ung och suturen ännu ej växt ihop. 

 

Halskotor 

Vänster sidas övre och nedre ledutskott har benpålagringar som sträcker sig över på 

kotbågen på kota 5-7). Efter kotnummer: 

1. Osteofytbildning och eburnation kring ledytan för tandutskottet. Den främsta 

osteofytbildningen är nedåt, med en bredd på ca 15,5 mm och längd på ca 7 mm.  

2. Kraftig osteofytbildning på tandutskottet (mycket likt individerna i  Grav 2 och 

40) som lett till att utskottet blivit längre, osteofytbildningen är ca 2,5 mm högre 

än själva utskottet. Ledytan på tandutskottet är drabbad av pitting, så även kotan 

som i övrigt även är porös. 

3. Porös kotkropp, främst längs framsidan (ventralt). 

4. Porös kotkropp, främst längs framsidan. 

5. Kollapsad kotkropp, utgjutning av den nedre delen av kotkroppen framåt 

(ventralt). Porositet och pitting främst under kotkroppen. 

6. Kollapsad kotkropp, utgjutning av både den övre och nedre delen av kotkroppen 

framåt. Porositet och pitting på hela kotkroppen. 

7. Något kollapsad kotkropp, främst den övre delen med utgjutning framåt samt åt 

sidorna. Porositet och pitting på hela kotkroppen. 
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Bröstkotor 

De tre översta har mycket fragmenterade kotkroppar. Eventuellt något kollapsade. 

 

Ländkotor 

Den femte ländkotan är sammanväxt med korsbenet. De fyra övriga har 

osteofytbildningar på den övre och undre kanten av kotkroppen, främst kota nr tre och 

fyra. Den fjärde kotan har en början på lipping ner mot den femte, detta på framsidan av 

kotkroppen. 

 

Korsbenet 

Helt sammanväxt med den femte ländkotan. 

 

7.6 Grav 38 

Komplett kranium som dock är något fragmenterat. I överkäken saknas endast två 

tänder och i underkäken tre. Över- och underkäken är drabbade av tafonomiska skador. 

Majoriteten av individens kotor finns, de är dock i viss mån fragmenterade och 

korsbenet liksom de flesta av revben saknas helt. Av de övre extremiteterna finns endast 

ett mycket fragmenterat nyckelben och strålben. De nedre extremiteterna är på sina 

ställen fragmenterade. 

 

Saknade tänder 

Överkäke 

Vänster andra äkta kindtand - Ante mortem, alveol igenväxt. 

Höger andra falska kindtand - Ante mortem, alveol igenväxt. 

Underkäke 

Höger första äkta kindtand  - Ante mortem, alveol igenväxt. 

Höger tredje äkta kindtand - Post mortem, väl synlig alveol. 

Vänster första äkta kindtand  - Ante mortem, alveol igenväxt. 
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Karies 

Överkäke   

Höger andra äkta kindtand - Grad 2 - cervikalt, distalt 

Vänster tredje äkta kindtand - Grad 2 – cervikalt, mesialt 

Ej bedömbara: Höger första och andra framtand, hörntand, första falska kindtand samt 

första äkta kindtand. Vänster första och andra framtand, hörntand, första och andra 

falska kindtand samt första äkta kindtand. 

Underkäke 

Vänster andra äkta kindtand - Grad 3 – occlusalt, distalt 

Ej bedömbara: Höger första och andra framtand, hörntand samt första och andra falska 

kindtand. Vänster första och andra framtand, hörntand samt första och andra falska 

kindtand.  

  

Rotexponering 

Måttlig 

 

Apikal parodontit 

Precis ovanför och i anslutning in till den igenvuxna alveolen för den vänstra andra äkta 

kindtanden i överkäken ses en apikal parodontit (ca 7 x 7 mm) som troligen lett till att 

denna tand tappats. Förändringen har även berört den främre roten på den tredje äkta 

kindtanden. 

 

Emaljhypoplasier 

Överkäke 

Synligt på: Höger första och andra framtand, hörntand och första falska kindtand. 

Vänster första och andra framtand, hörntand och andra falska kindtand. 

Ej bedömbara: Vänster första falska kindtand. 

Underkäke 

Synligt på: Höger första och andra framtand, hörntand samt första falska kindtand. 

Vänster första framtand och hörntand. 

Ej bedömbara: Höger andra falska kindtand. Vänster andra framtand samt första och 

andra falska kindtand. 
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Halskotor 

Endast sex kotor kunde identifieras som halskotor, den första och andra samt fyra 

övriga. 

 

Bröstkotor 

Endast tio kotor kunde identifieras som bröstkotor, av dessa saknar samtliga hela eller 

stor del av kotkroppen. Tre kotor från den nedre delen av bröstryggen har Schmorls 

noder, två på över- samt undersidan, den tredje endast på översidan. Åtta av kotorna har 

benpåväxter mellan de uppåtriktade ledutskotten. Dessa benpåväxter täcker på vissa 

kotor hela mellanrummet, ca 15x8 mm. 

 

Ländkotor 

Endast tre kotor kunde identifieras som ländkotor. En av dessa har på den övre bakre 

kanten av sin kotkropp ett hål, ca 10x4 mm stort och 4 mm djupt. Samma kota har ett 

snett taggutskott, samt något omformade uppåtriktade ledutskott. 

 

Strålben 

Endast en distal del av ett strålben finns. Detta är mycket böjt. Detta tolkas som något 

som hänt post mortalt. 

 

Höftben 

Vänster höftben uppvisar stor förändring. Hela området i och kring höftbensgropen är 

mycket angripet och kraftigt förstorat. Diametern från den övre till undre kanten av 

höftbensgropen är ca 58 mm, att jämföra med höger som med samma mätpunkter har 

en diameter på ca 43 mm. Den månskäreliknande ledytan (facies lunata) är grovt 

angripen av pitting, särskilt i den övre delen. Där har även två större sammanlänkade 

hål bildats, ca 10x10 mm samt 6x7 mm. Dessa hål mynnar ut ovanför höftbensgropen 

där en hålbildning på ca 14x9 mm finns. Ett hål har även bildats innanför den 

månskäreliknande ledytan. Där det annars skall finns ben som bildar ett avbrott i 

ledytan är nu istället endast ett hålrum. Den bakre kanten på höftbensgropen har en 

fördjupning (figur 13). Den osteologiska bedömningen är kraftig artros. Även 

röntgenläkare Staffan Jennerholm bedömer detta som artros, han anser även att det 

troligen finns cystbildningar i höftbenet (muntl. Jennerholm 2010-05-17). Höger 
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Fig. 13. Höftben från Grav 38, mått i mm. Foto: Caroline Groth 

höftben består endast av den månskäreliknande ledytan samt en bit av sittbensknölen 

(os ischiadica), det kan trots detta inte sägas uppvisa likande förändringar. Eventuellt 

lite benpålagring kring ledytans övre benkant. 

 

Lårben 

Vänster lårbenshuvud är kraftigt förstorat och mycket förändrat. Själva lårbenshuvudet 

har en längd från kant till topp på ca 47,5 mm att jämföra med det högra som med 

samma mätpunkter är ca 32 mm. Den övre delen av lårbenshuvudet har kraftig 

eburnation och pitting. Fördjupningen i lårbenshuvudet är mycket förstorat och porigt. 

Höger lårben har en förstorad och porig fördjupning i lårbenshuvudet, men inte alls i 

samma utsträckning som vänster. 

 

Ingen anmärkning på: Nyckelben (endast del av höger finns), hand- och revben 

(endast ett fåtal ben, mycket fragmenterade). Skenben, vadben (endast del av en diafys), 

fot (endast ett fåtal ben, mycket fragmenterade).  
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7.7 Grav 40 

Mycket fragmenterad och ofullständig grav. Endast delar av kraniet, en del av en 

överarm, en del av ett skulderblad samt trasiga halskotor finns. 

 

Saknade tänder 

Överkäken 

Hälften av tänderna (8 stycken) saknas. Käken är förändrad både ante och post mortem. 

I käken finns höger hörntand och första falska kindtand kvar samt vänster andra och 

tredje äkta kindtand. De flesta tänder som finns lösa är svåra att bestämma närmare, 

dessa är höger första framtand, en höger falsk kindtand och två äkta kindtänder. 

Underkäken 

Endast en del av höger käkhalva finns, i denna sitter rotspetsen från en första falsk 

kindtand kvar. Övriga tänder saknas, eventuellt tappade ante mortem. Käken är mycket 

förändrad ante och post mortem. 

 

Karies 

Överkäken 

Höger tredje äkta kindtand - Grad 1 – cervikalt, mesialt 

 

Tandsten 

Överkäken 

Höger tredje äkta kindtand - Lite – buccalt 

Vänster äkta kindtand  - Måttlig – buccalt 

 

Rotexponering 

Måttlig 

 

Apikal parodontit 

In till den yttre-främre roten på den andra äkta kindtanden i höger överkäke finns en 

öppning, ca 4x3 mm. Tanden är sliten ända ned till pulpan, detta är troligen orsaken till 

att käkbenet fått denna förändring. In till roten på den första falska kindtanden i vänster 

överkäke finns en öppning, ca 7x7,5 mm. Denna öppning börjar ca 5 mm ovanför kanten 
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på alveolen. Tanden är sliten ner till pulpan, detta har troligen orsakat förändringen i 

käkbenet. 

 
Övrigt 

Omformade alveoler i överkäken, förstorade, särskilt alveolen för den första äkta 

kindtanden på höger sida. Även underkäkens alveoler förändrade. Gommen i den främre 

delen av överkäken (processus palatinus) kan vara drabbat av stomatitis, det är 

skrovligt och porigt (Carola Liebe-Harkort, muntligt 2010-05-11). Fem av de åtta 

tänderna har tandslitage ned till tandens pulpa. 

 
Halskotor 

Efter kotnummer: 

1. Osteofytbildning på och kring ledytan för tandutskottet, främst ovanför. 

2. Osteofytbildning på tandutskottet, ca 5 mm högre än själva utskottet (mycket likt 

Soldan 2 och Grav 30). 

3. Mycket porös och delvis kollapsad kotkropp, underdelen är utgjuten framåt. 

Benpålagring på höger uppåtriktade ledutskottet (vänster saknas). 

4. Mycket porös och delvis kollapsad kotkropp, främst underdelen som är mycket 

utgjuten framåt. Benpålagring på höger uppåtriktade ledutskott (vänster saknas).  

5. Mycket porös och helt kollapsad kotkropp, endast ca 9 mm hög. 

6. Mycket porös kotkropp. Kotkroppen kollapsad och tillplattad. 

7. Något porös kotkropp. 

 
Ingen anmärkning på: Revben (endast en bit av ett revben finns), överarm (endast 

vänster övre del finns). 
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8. Summering 

De sju individerna från Sura Gamla Kyrka uppvisar en rad förändringar i sina skelett, ett 

flertal av dem har fått diagnoser. 

 

Kranieförändringar (borträknat över- och underkäken) förekommer endast på två 

individer i detta material. Den ena individen, Soldan 2, har ett något ombildat gomben 

och individen i Grav 30 har nedpressningar i suturen mellan hjässbenen. Soldan 2 har 

även ett förändrat nackben då en extra led har skapats mot det förlängda tandutskottet. 

Misstanken att den skeva formen på kraniet hörande till Soldan 2 skulle ha uppstått peri 

mortem avskrevs efter röntgenundersökningen.  

 

Samtliga individer har dock förändringar i över- och/eller underkäken. Alla individer 

har förlorat två eller fler tänder ante mortem. En individ (Grav 30) saknar samtliga 

tänder i överkäken och majoriteten i underkäken, alveolerna har växt samman. Kraftigt 

snednötta tänder samt grav tandlossning påträffades hos en individ (Grav 29). I 

varierande grad har fyra individer karies, fem individer har tandsten och lika många har 

apikal parodontit. Endast två individer har dessa tre åkommor samtidigt, Soldan 1 och 

Grav 40. Individen i Grav 38 har emaljhypoplasier på minst fjorton av sina tänder. Den 

ena hörntanden i underkäken hos Soldan 2 har inte brutit fram då det troligen varit för 

trångt, tanden ligger därför kvar i käkbenet. Individen i Grav 40 har eventuellt 

stomatitis.  

 

Sex av individerna kunde konstateras ha porösa kotor med pitting, ett flertal av 

individerna hade även varierande grad av osteofytbildningar. Av individerna i denna 

uppsats som uppvisade dessa förändringar hade troligen tre spondylos, Soldan 2 samt 

Grav 30 och 40. Dessa tre individer har alla liknande förändringar på den första och 

andra halskotan med osteofytbildningar och eburnation. Tre av individerna, Soldan 1 

och 2 samt Grav 38 har nedpressningar i flertalet kotkroppar, så kallad Schmorls noder. 

Soldan 1 har även en belastningsskada på en kotkropp och Soldan 2 har en kotfraktur på 

den femte ländkotan, så kallad spondylolysis. Sammanväxta kotor kan ses hos två 

individer, till följd av spondylos eller medfött. Tre individer (Grav 29, 30 och 40) har 

kollapsade kotkroppar.  
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Individerna Soldan1 och 2 genomgick osteoporosmätningar och kunde båda konstateras 

ha en något försämrad bendensitet. De fick båda diagnosen osteopeni.  

 

Genetiska särdrag kan ses hos Soldan 1 och 2. De båda individerna har hål i sitt bröstben 

och Soldan 2 har även suturalben i suturen mellan hjässbenet och tinningsbenet på båda 

sidor. Individen, Soldan 2, har ett kraftigare skulderblad och nyckelben på höger sida 

vilken kan tyda på att han varit högerhänt. Samma individ har även ett flertal helt läkta 

samt delvis läkta frakturer samt septisk artrit. En eventuell förlossningsskada kunde 

identifieras hos individen Soldan 1. Individen Soldan 2 har osteokondrit på båda sina 

lårben. Individen från Grav 38 är drabbad av artros i sin ena höft. Soldan 2 har en 

eventuell början på artros. Kvinnan i Grav 29 har rörben med böjda diafyser, en närmare 

diagnos gick dock inte att ställa. 

 

9. Diskussion 

Avsaknad av tänder och helt sammanväxta alveoler som hos individen i Grav 30 tyder på 

att man kunnat leva en längre tid utan att ha ätit fast föda. En helt tandlös medeltida 

individ har även påträffats i Skara. Kvinnan där hade även grav osteoporos (Vretemark 

& Borrman 2009:30). Osteoporos kunde dock inte påvisas hos individen från Sura. 

Individen från Grav 29 har ett kraftigt tandslitage där tänder från över- och underkäken 

endast möts på två ställen. Detta slitage måste ha uppstått till följd av någon form av 

hantverk där hon använt tänderna som redskap, det bör dock ha lett till att även hon 

haft mycket svårt att tugga fast föda. I Skara har en medeltida individ ett slitage som är 

mycket likt det i Grav 29 med en stor mängd tappade tänder ante mortem och inga 

mötande tänder. Det har dock i det fallet tolkats som att tänderna tappats till följd av 

infektioner i käkbenet (Vretemark & Borrman 2009:92). Exempel på annat tandslitage 

till följd av aktivitet kan exempelvis ses i Blekinge där daglig piprökning skapat konkava 

tänder framme i käken (Arcini 2006:92). I bondesamhället, både det medeltida och på 

1700-talet, tog man hand om sina gamla och sjuka (Arcini 2006:14), att individer levt 

länge utan tänder är bland annat ett tecken på detta. Kraftiga kariesangrepp kan vara 

väldigt kännbara, särskilt vid förtäring av mycket varm eller kall mat (Arcini 2006:86). 

Förlorade tänder och tandvärk (pga karies men även kraftigt tandslitage) leder också till 

att man inte kan äta all slags mat, som exempelvis kött som kräver att man kan tugga. I 
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längden kan detta leda till en försämrad allmän hälsa (Arcini 2003:61). I medeltida 

material är det möjligt att åtminstone en del av tandslitaget uppkommit pga. 

stenpartiklar i mjölet (Arcini 2006:88). I ett material från tidigt 1700-tal i Blekinge hade 

70 % av de vuxna karies och 40 % hade tappat en eller flera tänder ante mortem. Mot 

1700-talets slut hade ca 90 % av den vuxna befolkningen i Lindköping, Östergötland 

karies (Arcini 2006:86). Under medeltiden hade över hälften av den vuxna befolkningen 

i Åhus i Skåne karies och 35-40 % av den samtida befolkningen i Lund i Skåne var också 

drabbad (Arcini 2006:86, Arcini 2003:63). Hålbildningar (apikal parodontit) till följd av 

en inflammation i käkbenet har bland annat hittats i medeltida individer i Åhus (Arcini 

2003:65) samt i samtida individer från Skara (Vretemark & Borrman 2009:92). Arcini 

skriver att i många fall sammanfaller mycket karies i en tand med inflammationer i den 

tandens alveol (Arcini 2006:87).  Apikal parodontit behöver inte vara smärtsamt, det 

beror på vilken typ av förändring det rör sig om. Processen till käkförändringen kan 

dock vara kännbart då den ofta uppstår till följd av en infektion i en öppen tandpulpa. 

Detta kan ge tandvärk, smärta och ilningar (Sapp et al 2004:71). Många av 

förändringarna är säkerligen en följd av dålig munhygien, men så levde också dessa 

individer på en tid då tandborsten ännu inte kommit till Europa (Arcini 2003:61). Nära 

100 % av individerna i ett medeltida material från Skara uppvisade tandsten (Vretemark 

& Borrman 2009:92). Då emaljhypoplasierna uppstod hos individen från Sura mådde 

han (då en pojke) av någon anledning inte bra, men emaljhypoplasierna i sig är 

ingenting som han senare känt av. Emaljhypoplasier har bland annat hittats hos två 

medeltida individer från Visby, Gotland. Den ena från kvarteret Banken (opubl. Tisell 

2010) och den andra från Galgbacken (opubl. Norrby 2010). I Sigtuna hade 10 % av 

individerna som levde under slutet av medeltiden (1300-1536 e.kr.) emaljhypoplasier 

och bland samtida individer i Lund var 26,1 % drabbade (Kjellström 2005:79). I det 

medeltida Skara var emaljhypoplasier vanligare bland de gravlagda barnen än hos de 

vuxna, ca 50 % respektive 25 % var drabbade (Vretemark & Borrman 2009:54). 

Stomatitis, som drabbat en individ från Surahammar, är egentligen en 

mjukvävnadssjukdom men kan ibland sätta spår i gombenet. Det ses då som porig- och 

skrovligheter (muntl. Liebe-Harkort 2010-05-19). Sjukdomen orsakas av ett virus och 

kan ge blåsor i munnen och då främst i svalget, även feber är vanligt. Sjukdomen är inte 

långvarig och går över av sig självt (internet, smittskyddsinstitutet 2010-05-20).  
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Den vänstra överkäken hos kvinnan i Grav 16 har av någon anledning resorberats. Att 

det skulle vara en tumör är svårt att fastslå, likaså om tänderna dragits ut och gett detta 

utseende. En röntgenundersökning skulle kunna ge vidare information. 

 

Kotförslitningar eller degenerativa förändringar var vanligt förekommande i ryggen 

(särskilt hos äldre individer) i medeltidens Skara där 25 % av individerna uppvisade 

detta (Vretemark & Borrman 2009:33). Röntgenläkare Staffan Jennerholms bedömning 

av röntgenbilden på halsryggen från Soldan 2 var att individen troligen lidit av 

förändringen på de två första halskotorna med nacksmärta och stelhet. Halskotornas 

övriga förändringar har troligen inte påverkat individen i någon större utsträckning, 

detta är något man ofta ser hos något äldre personer idag (muntl. Jennerholm 2010-04-

28). Detta utlåtande kan troligen sägas gälla även för Grav 30 och 40. Spondylos är 

vanligt förekommande och har bland annat hittats hos ett flertal medeltida individer 

från kvarteret Banken i Visby, Gotland (opubl. Tisell 2010) samt hos sex 1400-

talsindivider från S:ta Gertruds kyrkogård i Visby, Gotland (opubl. Hongslo Vala 

2009:6,33). Spondylos är artros i ryggraden. Artros har bland annat påträffats hos 1700-

talsbefolkningen i Blekinge där minst en kvinna haft problem med sin höft (Arcini 

2006:83). Sådan artros påträffades hos individen i Grav 38 från Sura gamla kyrka, se 

nedan. Schmorls noder är relativt vanligt förekommande i osteologiska material och har 

bland annat påträffats i olika medeltida material från Visby, Gotland (opubl. Tisell 2010, 

opubl. Hongslo Vala 2009). Även i det vikingatida och medeltida Sigtuna var Schmorls 

noder vanligt förekommande (Kjellström 2005:77). Kotfrakturer, spondylolysis, ses ofta 

hos hominider och sker till följd av att vi är bipeda. Den stress som påverkar ryggraden 

genom repetition av samma rörelse då vi lyfter föremål eller exempelvis paddlar kajak 

kan leda till denna form av fraktur. Den kan även bero på direkt trauma även om det är 

betydligt mer ovanligt. Vanligast är att se spondylolysis som här i den femte ländkotan. 

Frakturen läker sällan pga. att stressen på ryggraden inte avtar, men troligen känner 

individen ändå inte av sin fraktur (Roberts & Manchester 2005:106-07, Merbs återgiven 

i Roberts 2005:106-07). Spondylolysis är inte helt ovanligt hos individer med en något 

ökat stress än normalt i ryggraden, och tolkningen i detta fall är att mannen levt ett 

aktivt liv. Jackson et al. (återgiven i Roberts & Manchester 2005:106) gjorde en studie 

om förekomsten av spondyloysis hos kvinnliga gymnaster och fann att det förekom hos 

11 % av de 100 kvinnorna som undersöktes. Sponylolysis har bland annat påträffats i 



49 
 

den femte ländkotan hos två medeltida individer från Visby, Gotland (opubl. Tisell 2010 

manus, opubl. Täng 2010). Under den senare delen av medeltiden hade ca 9,1 % av 

individerna i Sigtuna spondylolysis (Kjellström 2005:77). Sammanväxningar av kotor 

finns hos Soldan 2 där två bröstkotor växt samman, enligt den osteologiska 

bedömningen har detta troligen skett till följd av spondylosen (ankylosis?). Även 

ländkota 1 och 2 har växt samman hos samma individ. De ortopeder som besökte det 

osteologiska laboratoriet bedömde de två ländkotorna som en blockkota. Blockkotor är 

medfödda, och ingenting som individen känt av (muntl. ortopeddagen 2010-02-18). 

Caroline Arcini och Staffan Jennerholm bedömer detta som en senare sammanväxning 

som kan liknas vid den sammanväxning som finns i bröstryggen (muntl. Arcini 2010-05-

17, muntl. Jennerholm 2010-05-17). En röntgenundersökning kunde ha gett mer 

information, en sådan kunde dock inte göras inom tidsramen för denna uppsats. Även 

Grav 30 har en sammanväxning i ryggen, det är där den femte ländkotan som växt 

samman med korsbenet. Sammanväxta bröstkotor har bland annat hittats hos medeltida 

individer i Sigtuna (Kjellström 2005:53). De individer som har kollapsade kotkroppar 

led troligen av detta då det kan göra mycket ont (muntl. Alvarsson 2010-04-21).  

 

De genetiska förändringar som påträffats har troligen inte märkts av och det är högst 

osannolikt att det på något sätt påverkat individernas liv.  

 

Det högra nyckelbenet hos Soldan 2 är kraftigare än det vänstra, detta skulle kunna tyda 

på att individen varit högerhänt och följaktligen belastat denna arm mer. Denna hypotes 

stöds av att även det högra skulderbladet är kraftigare än det vänstra. De hål som finns i 

de båda nyckelbenens leder mot bröstbenet ansågs inte vara patologiska av varken de 

osteologer eller ortopeder som besökte högskolan under ortopeddagen, hålet syntes 

inte heller på de röntgenbilder som togs. 

 

Frakturer kunde endast ses hos en individ, Soldan 2. Han har två sedan länge läkta 

frakturer, den ena på ett revben och den andra distalt på höger strålben. Höger 

armbågsben är påverkad genom ett något svullet utseende på sin nedre del, en trolig 

reaktion på frakturen i strålbenet.  Redan på medeltiden spjälade man brutna ben 

(Arcini 2003:140) och detta kan man även ha gjort på detta strålben då det läkt mycket 

fint. De båda skenbenen är drabbade av kompressionsskador, även höger lårben har 
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kompressioner på sina epikondyler. De sistnämnda bedöms osteologiskt vara post 

mortala. Röntgenläkare Staffan Jennerholms bedömning var att kompressionsskadorna 

på skenbenet börjat läka. Jennerholm bedömde även det vänstra vadbenet som har en 

kraftigt svullnad proximalt på diafysen och ansåg att den vara en fraktur som mycket 

möjligt kan vara samtida med kompressionsfrakturerna i skenbenet. Jennerholms 

bedömning av skenbenens frakturer var att denna typ av skada uppstått av ett kraftigt 

tryck underifrån (axialt tryck) (muntl. Jennerholm 2010-04-28). Den vänstra knäskålen 

saknar sin laterala kant och bedömdes under ortopeddagen (muntl. Ortopeddagen 

2010-02-18) som en patellafraktur där den bit som ser ut att saknas legat separat 

bredvid. Patellafrakturen är mycket möjligt samtida med kompressionsfrakturerna i 

skenbenen. Dessa sentida frakturer i skenben och vadben har troligen gjort det svårt för 

individen att gå. De nedpressade ledytorna på skenbenen ser ut att ha gjort knäna 

överböjliga bakåt. Mannen har troligen behövt hjälp i sitt dagliga liv då det varit svårt för 

honom att röra sig med dessa skador. Samma individ, Soldan 2, har på det fjärde 

mellanfotsbenet även en förändring som möjligen orsakats av septisk artrit. 

Ledförändringar är vanligt förekommande och de är idag uppskattat till att orsaka 20-30 

% av husläkarnas totala arbetsbörda (Shipley, återfinns i Roberts & Manchester 

2005:132). Det finns en rad olika ledsjukdomar som kan förstöra eller förändra en leds 

utseende, det kan dock vara svårt att bestämma vilken sjukdom det är i ett osteologiskt 

material eftersom de lämnar mycket lika spår i skelettet (Roberts & Manchester 

2005:133). Septisk artrit verkar eroderande på skelettet i den drabbade leden och 

uppstår till följd av en infektion. Det är vanligast i knä- eller höftled men drabbar även 

andra leder (Roberts & Manchester 2005:154). Obehandlad kan septisk artrit bryta ner 

ledbrosket mycket snabbt och individen får feber och allmäntillståndet påverkas, följden 

blir funktionsnedsättning (internet, Ingvarsson & Leden 2010-05-18). Septisk artrit 

drabbar en led och då Soldan 1 inte uppvisar liknande förändringar i andra leder är 

detta en trolig diagnos (muntl. Arcini 2010-05-17, muntl. Jennerholm 2010-05-17, 

muntl. Hongslo Vala 2010-05-17). Förändringen har lett till att den första falangen på 

denna tå är felställd och pekar uppåt. Mannen har troligen haft ont och fått problem med 

att exempelvis ta på sig skor och att gå, detta kombinerat med de ovan nämnda 

frakturerna har troligen gett honom en kraftig funktionsnedsättning. 
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Fördjupningar och kaviteter på insidan av en kvinnas höftben förknippas med skador till 

följd av förlossning (Adams Holt 2005). Soldan 1 har troligen en fint läkt 

förlossningsskada på sitt vänstra höftben. Att hon fått barn stöds även i den benutväxt 

som kvinnan har på ett höftben då dessa är tecken på barnafödande (muntl. Arcini 2010-

05-17). 

 

De två individer (Soldan 1 och 2) som genomgick en osteoporosmätning hade båda 

osteopeni, dvs förstadiet till osteoporos. Osteopeni innebär en något ökad risk för 

frakturer. Då kvinnan, Soldan 1, inte kan uppvisa några benbrott är detta troligen 

ingenting hon känt av. Mannen, Soldan 2, har däremot minst två tidigare läkta frakturer 

och ett flertal sentida. Dessa skulle kunna vara en konsekvens av osteopenin. I dagens 

Sverige riskerar varannan kvinna och var fjärde man över 50 år att drabbas av en 

fraktur till följd av osteoporos, dessförinnan känner individen inte av sin benskörhet 

(opubl. Riksföreningen Osteoporotiker). En medeltida individ från kvarteret Banken i 

Visby genomgick en osteoporosmätning vid samma tillfälle som Soldan 1 och 2. Denna 

individ hade inte en ökat risk för frakturer. Problematiken kring att uppskatta ålder hos 

individer kan här belysas då individen från Banken mättes två gånger men med olika 

åldersbedömningar. De båda mätningarna gav olika bendensitet (opubl. Tisell 2010). År 

2005 utfördes osteoporosmätningar på en medeltida man från S:t Mikael i Visby, 

Gotland. Resultatet visade på en klart minskad bendensitet, osteopeni (opubl. Altner 

2005:36,80). En senmedeltida kvinna i Sigtuna har utan att ha genomgått en 

osteoporosmätning fått osteoporos som trolig diagnos (Kjellström 2005:53). 

 

Höger och vänster lårben från Soldan 2 har även en osteokondrit på varsin kondyl. Detta 

är vanligare hos män än kvinnor och uppstår i mycket unga år. Det uppstår då en liten 

bit av benet förlorar sin blodtillförsel vilket leder till att benvävnaden skadas så att 

brosk lossnar (Roberts & Manchester 2005:121). Liknande förändring kan även ses på 

en individ från medeltida Visby, Gotland (opubl. Täng 2010) samt hos 3,1-5 % av de 

tidig- och högmedeltida invånarna i Sigtuna, ingen senmedeltida individ hade dock 

denna förändring (Kjellström 2005:77). 

 

De båda höfterna från Soldan 2 har degenerativa förändringar i form av pitting och 

porositet, detta skulle kunna vara början på artros. Vänster höft från individen i Grav 38 
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är dock redan kraftigt drabbad av detta. Förändringen är lik den förändring som kan ses 

på ett höftben från S:t Göran i Visby som röntgades på Visby lasarett. Man upptäckte vid 

röntgen förutom artros även multipla cystbildningar (opubl. Forsberg 2010). Enligt 

Staffan Jennerholm är det troligt att även höftbenet från Grav 38 har liknande 

förändringar (muntl. Jennerholm 2010-05-17). Enligt statistik (2003) har 25 % av alla 

över 60 år smärtor pga. artros. Vid höftledsartros har man konstant smärta som ofta 

strålar ner mot knät, även då man vilar (Ekstrand 2003:14-21). Individen, Grav 38, led 

troligen av sin artros. Han hade mycket möjligt svårt att gå och en konstant smärta 

(muntl. Jennerholm 2010-05-17).  

 

Kvinnan i Grav 29 har ett överarmsben med böjd diafys och även ett armbågsben som 

verkar något böjt. Detta skulle kunna vara ett tecken på exempelvis rakitis där benen 

böjts till följd av D-vitaminbrist (Pinhasi R. & Mays S. 2008:219). Då varken de övriga 

övre extremiteterna eller några av de nedre extremiteterna gick att bedöma anses dock 

en diagnos vara alltför svår att ställa (muntl. Arcini 2010-05-17). 

 

9.1 Slutsats 

 
 Vilka patologiska och/eller skeletala förändringar kan hittas i sju individer 

från Sura gamla kyrka, och hur visar sig förändringarna? 

 
Som förväntat, då individerna var särskilt utvalda för just patologiska förändringar, 

hittades en rad förändringar. Samtliga individer uppvisade förändringar i över- 

och/eller underkäken med tandsten, karies och apikal parodontit, en individ hade även 

emaljhypolasier. Förändringar i ryggraden med osteofytbildningar och eburnation var 

även vanligt förekommande och tre individer kunde konstateras ha spondylos. En 

individ var drabbad av artros och en annan hade en läkt förlossningsskada. Frakturer 

med varierande läkningsgrad påträffades samt septiskt artrit. De två individer som 

genomgick osteoporosmätning hade båda en försämrad bendensitet och fick diagnosen 

osteopeni (se 7, Analys samt 8, Summering för utförlig förklaring av patologier och 

skeletala förändringar). 
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 Har individerna då de levde känt av eller lidit av sin åkomma? 

 

Flertalet individer hade eventuellt tandvärk men i övrig har de troligtvis mått bra. 

Många förändringar är degenerativa och då sex av sju individer är minst över 40 år 

varav två har passerat 60 år är förändringarna i egentlig mening ingenting konstigt. 

Smärta och lidande är även helt en personlig upplevelse och två individer med exakt 

samma förändringar kan uppleva sitt tillstånd på helt skiljda sätt. Den övervägande 

delen av det som diagnostiserat var och är vanligt förekommande. Emaljhypoplasierna 

som finns på en av individens tänder visar dock att minst en familj i trakten kring 

Surahammar haft det svårt under en tid. Caroline Arcini skriver i sin bok att individerna 

på Pestbacken i Blekinge var ”Halta och lytta, men på benen ändå” (Arcini 2006:83). 

Detta får anses gälla åtminstone för majoriteten av de sju individerna från Sura gamla 

kyrka. Soldan 2 och Grav 38 har dock haft det svårt att ta sig fram för egen hand men de 

verkar ha haft ett socialt skyddsnät omkring sig med familj och kanske vänner som tog 

hand om dem. Samma sak gäller de två individerna som tappat förmågan att tugga sin 

mat. I trakterna kring Sura Gamla Kyrka tog människorna hand om varandra och man 

hjälpte dem som behövde hjälp. 

 

 Kan en röntgenanalys, osteoporosmätning eller en bedömning av ortoped 

tillägga information till en osteologisk analys, eller säga emot den? 

 

Den osteoporosmätning som gjordes kompletterade den osteologiska analysen genom 

ny information om kvinnan och mannens begynnande benskörhet. Ingen av individerna 

kunde sägas ha osteopeni enbart genom de osteologiska metoder som användes till 

denna uppsats. De ortopeder som besökte det osteologiska laboratoriet kunde 

identifiera minst två åkommor. En av dessa (sammanväxta kotor hos Soldan 2) säger 

inte samma sak som den osteologiska bedömningen eller bedömning av röntgenläkaren. 

Röntgenundersökningen av ett flertal ben från Soldan 2 gav ny information i form av 

namn på frakturer, dess uppkomst och även till viss del hur det känns att ha vissa 

förändringar i sitt skelett. Misstankar om påbörjad sammanväxning av frakturer 

bekräftades av röntgenläkaren. Röntgen av ett annat osteologiskt material gjorde det 

även möjligt att dra paralleller till en av individerna i denna uppsats. Cystbildningar i 
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ben är något som ej går att se med de osteologiska metoder som använts och här har 

röntgen kompletterat med ny information, graden av läkning kan även det bestämmas 

närmare med röntgen samt om en skada uppstått ante, peri eller post mortem. 

10. Sammanfattning 

Sju särskilt utvalda individer från Sura gamla kyrka i Västmanland har i denna uppsats 

analyserats för förekomsten av patologiska och skeletala förändringar. Individerna har 

datering från 800-tal och fram till slutet av 1700. Flertalet förändringar 

diagnostiserades, däribland karies, apikal parodontit, emaljhypoplasier, spondylos och 

trauman. Förutom osteologiska analysmetoder har delar av skelettmaterialet genomgått 

röntgenundersökning, osteoporosmätning samt bedömning av ortopedläkare. Dessa 

olika infallsvinklar har kompletterat men även sagt emot varandra. Skeletten förefaller 

vara hårt drabbade av förändringar och trauman, men att individerna haft en dålig 

livskvalitet är dock inte slutsatsen. Även om många skeletala förändringar varit 

kännbara har individerna troligen levt ett gott liv.  
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12. Appendix 

12.1 Röntgenbilder  

Samtliga bilder visar individen Soldan 2.  

En man över 60 år som daterats till slutet av 1700-talet. 

Röntgenbilder av röntgenläkare Staffan Jennerholm.  
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Soldan 2, Atlas och Axis. 
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Soldan 2, Vertebrae cervicales I-VII. 
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Soldan 2, Clavicula  
(vänster, felaktig benämning på röntgenbilden). 
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Soldan 2, Tibia 
(vänster, felaktig benämning på röntgenbilden). 
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Soldan 2, Fibula 
(vänster m. förtjockning proximalt, felaktig benämning på röntgenbilden). 
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Soldan 2, Kranium 
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12.2 Osteoporosmätningsresultat 

Två individer har genomgått osteoporosmätning. 

Soldan 1, en kvinna, 40-59 år, daterad till slutet av 1700-talet. 

Soldan 2, en man, över 60 år, daterad till slutet av 1700-talet. 

Osteoporosmätning av sköterska Peggy Lodnert. 
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