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The survival of the sickest

An osteological analysis of nine buried individuals from a Karmeliter-
monastery, Ny Varberg.

Abstract

Osteological analysis was carried out on skeletons from nine graves from a medieval 
cemetery in Ny Varberg, Varberg, Halland. The graves originate from a monastery and a 

church, dating back to the fourteenth and fifteenth century. The main aim with this 
thesis has been to study health through the presence of pathologies and skeletal 
changes. Further aim was to compare the results from the present study with the 

results from Torsten Sandbergs analysis of the same material from 1964. This 
comparison later showed coincidence. In this study the sex estimations showed the 

presence of six men and three women. The age distribution among the nine individuals 
was homogeneous, whit the majority being middle- aged individuals. They exhibit a 

stature that can be expected for this time period, however, one man stands out with his 
180-183 cm. The incidence of dental caries, calculus and ante mortal tooth loss has 

been frequent. Diseases and changes that are occurring in the course of my work are: 
meningitis, gingivitis, osteomyelitis, periostitis, osteoarthritis, osteoma, Schmorl’s 

nodes, spondylolysis and hypercementosis, among others. A discussion concerning 
health and the impact of pain is also included in this thesis.  Health among the 
individuals has been varying; some of them probably have not been affected 

significantly by their disease, while other diseases have had major negative impacts on 
the individuals’ mobility and quality of life, and given rise to significant pain. 

Key words: Ny Varberg, medieval, monastery, pathologies, health, pain, quality of life, 
the osteological paradox. 

Title: Quote from Moalem, Sharon (2007)
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1 Inledning
Platsen där stadsdelen Ny Varberg tidigare var belägen ligger några kilometer från 
dagens Trönninge, Varberg. På platsen finns nu endast en gård, men det finns också 
rester från en grävd vallgrav (Sandklef, 1963:112f). Där gårdens lada idag ligger låg 
den  medeltida  kyrkan,  medan  klosterbyggnaden  låg  på  andra  sidan  om  dagens 
landsväg (Lundberg, muntlig referens), se figur 2. Den medeltida staden grundades 
omkring år 1300 när Varberg fortfarande var danskt, och platsen valdes troligen för 
dess läge vid Himleån och Munkån som då kunde användas som stadens naturliga 
vallgravar  (Sandklef,  1963:112;  Forsström,  1968:2).  Grundandet  av  ett 
karmeliterkloster  tros  ha  skett  på 1460-talet.  Användandet  av  klostret  upphörde i 
samband med reformationen omkring 1530-talet  (Forsström,  1968:2).  De fortsatte 
dock att begrava människor på platsen fram till stadens flytt i början av 1600-talet. 
Det finns alltså gravar från både före och efter kyrkans rasering. I början av 1600-talet 
bestämdes  att  Ny  Varberg  skulle  flyttas,  detta  efter  att  freden efter  Kalmarkriget 
utlysts.  Det som då var  Ny Varberg kom att  flyttas närmare Varbergs fästning,  till 
Platsarna, som idag ligger i Varbergs centrum (Sandklef, 1963:179).

Figur 2. Bild av platsen där Ny Varberg tidigare var beläget, staden var belägen innanför 
rödmarkeringen, stadens gräns sträcker sig även nedåt utanför bild. Foto: Rikets allmänna kartverk, 

1962.

Åren 1964-1965 grävdes platsen där Ny Varberg tidigare var belägen ut, med avsikt 
att påvisa eventuella rester från klostret, som endast var omnämnt i skriftliga källor 
(Forsström, 1968:1). Under utgrävningen registrerades 75 gravar,  däremot företogs 
inte någon utgrävning av flertalet gravar påträffade innanför kyrkan på grund av de 
förhållanden som rådde där. Gravarna innanför kyrkan låg mycket tätt och i flera lager 
i en mycket lös och uppblandad jord, det totala antalet gravar på platsen är alltså 
högre än de 75 stycken som grävdes ut och registrerades (Forsström, 1968:5).  De 
utgrävda  skeletten  analyserades  av  tandläkaren  Torsten  Sandberg,  1964,  och  en 
gravförteckning  över  gravarna  författades  som bilaga  till  grävrapporten  av  Margit 
Forsström  (1968).  Resultat  från  Sandbergs  odontologiska  undersökning  skrevs  av 
Sandberg och publicerades av Länsmuseet Varberg (Varbergs museums årsbok 1966). 
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Vid platsen för karmeliterklostret har spår av murar som troligtvis inte har hunnit bli 
färdigställda påträffats. Utifrån skrivna källor tror man att klostret troligtvis byggdes 
senare än kyrkan och att klostret inte var i  bruk så länge. Om man ser allt detta i 
förhållande till  stadens  historia  kanske det  inte är  en felaktig  tolkning att  klostret 
aldrig  hann  byggas  färdigt  förrän  staden  var  tvungen  att  flyttas  och  oroligheter 
drabbade staden. Ny Varberg fick nämligen utstå en del oroligheter, såsom skövlingen 
1565,  en stor  eldsvåda 1597  samt att  den brändes  av  svenskarna år  1612.  Dessa 
händelser  kan ha gjort  att  byggnationen av klostret hamnade i  skymundan.  Dessa 
oroligheter borde ha lett till att dödligheten ökade hastigt, vilket också kan förklara 
att det på denna kyrkogård, som är helig mark där endast munkar borde begravts, 
också finns kvinnor och barn. Att människor fortsatte att begravas här efter att kyrkan 
rasat kan tyda på att den fungerade som en extra begravningsplats, dock så tror man 
inte att människor har begravts här efter 1612 (Sandberg, 1966:2). Att staden har fått 
utstå våldsamma perioder kan ses i det osteologiska materialet som uppvisar en del 
skador  från hugg och slag,  troligen från svärd (Sandberg,  1966:2).  Det finns också 
teorier om att munkarna har tagit hand om de sjuka och att vissa av dessa också dött i 
klostret, vilket då skulle förklara varför det finns kvinnor och barn bland de begravda 
(Sandberg, 1966:5). 

2 Syfte och Frågeställningar
Syftet med denna uppsats har varit att genom osteologiska analyser få information 
om människorna som begravdes vid klostret i Ny Varberg. Detta kommer att göras 
genom att studera kön, ålder, kroppslängd, skelettala förändringar och dental hälsa. 
De skelettala förändringar som påträffas, både sjukliga och icke sjukliga, kommer att 
noga  beskrivas  i  Resultat och  diskuteras  kring  under  Diskussion,  och  hur  dessa 
förändringar  kan ha påverkat  individerna kommer även beröras.  Vissa ben,  såsom 
långa rörben vilka uppvisar förändringar, kommer även en röntgen utföras för att få 
en tydligare uppfattning om orsakerna till  de påträffade förändringarna. Resultaten 
från de osteologiska analyserna kommer förhoppningsvis att ge en tydligare bild av 
individernas levnadsvillkor. 

Resultaten  för  kön och ålder  kommer även att  jämföras  med resultaten  från  den 
tidigare analysen av individerna utförd av Torsten Sandberg, 1964, för att se om dessa 
stämmer  överens.  Som  jämförelse  kommer  Sandbergs  gravförteckning  från  1964, 
samt hans protokoll från analysen att användas.

Ett sista syfte har varit att föra tydlig dokumentation och registrering av skeletten som 
magasinet på Länsmuseet Varberg ska kunna dra nytta av då den redan existerande 
dokumentationen av skeletten är bristfällig.

De formulerade frågeställningarna är:

- Vilka är individerna som begravdes vid klostret i Ny Varberg?
- Vilka sjukdomar ses hos individerna?
- Hur har de sjukliga och andra skelettala förändringarna påverkat individerna?
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- Stämmer resultaten gällande kön och ålder i denna undersökning överens med  
Torstens Sandbergs från 1964?

3 Bakgrund och Material. 
Denna  uppsats  behandlar  ett  urval  av  individer  från  kyrkogården  från 
karmeliterklostret och kyrkan i Ny Varberg. Nio individer ingår i analysen och dessa 
valdes  ut  på  grund  av  de  olika  sjukliga  förändringar  som  fanns  registrerade  från 
tidigare undersökningar. Beskrivningen av sjukliga och andra skelettala förändringar 
har i  detta arbete fått mycket utrymme då dessa ger oss bra information rörande 
hälsan för de gravlagda individerna. De individer som valdes ut har olika dateringar, 
både före- och efter kyrkans rasering. 

Gravarna  som  påträffades  innanför  klosterkyrkans  murar  är  inte  samtida  med 
klostertiden,  dessa  har  tillkommit  efter  reformationen och  klosterkyrkans  rasering 
(Forsström, 1968:5). Detta gäller också de gravar som påträffades vid koret. Endast 46 
gravar från kyrkans sydvästra hörn och koret grävdes fram och togs upp för närmare 
undersökning. Flertalet av dessa gravar tros ha varit kistgravar då spikar påträffats i 
anslutning till  individerna (Forsström, 1968:5). Söder om koret, dvs. utanför kyrkan, 
påträffades ytterligare 29 gravar. Dessa gravar är samtida med kyrkan då man genom 
studie av stratigrafierna från gravarna kan se att raseringslagret ännu inte tillkommit 
(Forsström, 1968:6). Fragmenteringsgraden för skeletten från de olika gravarna som 
ingått  i  uppsatsarbetet  har  varit  lika,  där  många långa rörben (ossa longa)  saknar 
ledändar och exempelvis revben (costae) oftast varit i små fragment. I vissa gravar är 
hela kroppsdelar frånvarande. 

Fem av de gravar som ingår i detta uppsatsarbete är samtida med kyrkan (Grav 11, 16, 
38, 44 och 46). De resterande fyra gravarna som ingår i uppsatsarbetet är tillkomna 
efter kyrkans rasering (Grav 6, 7, 13 och 32). Tidigare undersökningar av skeletten har 
gjorts  av  Torsten  Sandberg,  1964.  Han  har  då  kunnat  konstatera  att  det  finns 
benrester  från  178  individer,  och  att  de  fragment  som  inte  kommer  från  de  75 
framgrävda  gravarna  tros  höra  till  det  yngre  materialet  (Forsström,  1968:6). 
Medelåldern för de av Sandberg genomgångna skeletten har fastställts till 24 år. Den 
låga medelåldern har tolkats vara ett resultat av den höga barndödligheten (Sandberg, 
1966:5). 
Anledningen till att dessa skelett valdes för uppsatsarbetet är att dessa kommer från 
min hemort.  De kommer också från en tidsålder jag har  ett  intresse för,  dvs.  sen 
medeltid och reformationen. Det stora antalet påträffade gravar från Ny Varberg var 
också avgörande för valet av denna plats då detta öppnar upp för vidare osteologiska 
analyser. 

4 Metoder
Nedan följer en presentation av de olika metoderna som kommer att appliceras på 
skeletten i denna uppsats. Dessa metoder rör främst bedömningar av kön, ålder, 
kroppslängd, sjukliga förändringar samt tandstatus.
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4.1 Könsbedömning. 
Bäckenben (coxae) är bäst lämpat för könsbedömning, följt av kranium (cranium) och 
långa  rörben  (Workshop  of  European  anthropologists,  1980:  517).  Generellt  ger 
bäckenbenen  en  säkrare  könsbedömning  än  kraniet  då  utseendet  för  dessa  är 
sammankopplade med kvinnors generellt bredare bäcken (pelvis),  vilket i sin tur är 
nära  sammankopplat  med  barnafödande  (Bass,  1987:202;  Buikstra  &  Ubelaker, 
1994:16).  Kraniet,  där  männen  generellt  uppvisar  t.ex.  kraftigare  muskelfästen  än 
kvinnor,  är  mer  populationskänsligt  (Buikstra  & Ubelaker  1994:19).  Män har  dock 
generellt kraftigare muskelfästen och är mer robusta än kvinnor och flertalet metoder 
är graderade efter denna skillnad (Workshop of European anthropologists, 1980:518; 
Bass,  1987:81).  I  denna uppsats  har  könsbedömningar  på kranium och bäckenben 
varit  övervägande.  För  utförande  av  könsbedömning  har  karaktärer  använts  efter 
referenser i Buikstra & Ubelaker (1994). 

De karaktärer  som använts  på kranium är  vårtutskottet  (processus mastoideus)  på 
tinningbenet  (os  temporale),  benutskottet  (protuberancia  occipitalis  externa)  på 
nackbenet (os occipitale), ögonhålans övre kant (margo supra orbitalis) och benytan 
mellan  ögonbrynsbågarna  (glabella)  på  pannbenet  (os  frontale).  För  underkäke 
(mandibula)  har utseendet för den pariga knölen på hakan (trigonum mandibulae)  
använts. Alla karaktärer har använts efter referenser i Buikstra & Ubelaker (1994). Vid 
gradering av dessa ovan nämnda könskaraktärer har en femgradig skala använts, där 1 
avser ett uttalat kvinnligt utseende och 5 ett väl tilltaget manligt utseende. Vinkeln på 
underkäkens  bakre  kant  (angulus  mandibulae) graderas  enligt  Brothwell  (1981). 
Formen  på  kraniet  kommer  att  användas  som  stöd  där  antingen  de  övriga 
bedömningarna  är  svaga  eller  starka,  dvs.  för  att  bekräfta  könsbedömningen.   En 
kvinnlig form på ett kranium innebär en högre panna, medan mäns kranieform är mer 
flyende i formen (White & Folkens, 2005:386ff). 

De  morfologiska  karaktärer  som  används  för  könsbedömning  av  bäckenben  är 
utseendet och formen på: inskärningen (incisura ischiadica major) mellan tarmbenet 
(os ilium)  och sittbenet (os ischii),  skåran (sulcus preauricularis) under kontaktytan 
mot  korsbenet (os  sacrum) och  symfysfogen  (symphysis  pubica) dvs.  ledytan  på 
bäckenbenet för korsbenet, alla enligt referenser i Buikstra & Ubelaker (1994). Utöver 
dessa  har  även  den  fiktiva  linjen  (arc  composé)  som  dras  mellan  ledytan  mot 
korsbenet  och  den  utskjutande  bentaggen  (spina  ischiadica) på  sittbenet,  enligt 
Novotný (1982) använts.  Denna fiktiva linje är hos kvinnor dubbel medan den hos 
män  är  enkel.  Inskärningen  mellan  tarmbenet  och  sittbenet  bedöms  på  den 
femgradiga skalan där en öppen vinkel indikerar kvinnligt kön och en mer snäv vinkel 
indikerar  manligt  kön,  medan skåran under  ledytan mot korsbenet bedöms på en 
fyrgradig skala, där 0 innebär en frånvaro av skåra och 4 innebär närvaron av en tydlig 
skåra.  Denna  skala  beskriver  inte  manligt  eller  kvinnligt  utan  bara  utseendet.  En 
närvaro av denna fåra ses dock mer ofta hos kvinnor än hos män, främst efter att 
kvinnor fött barn (White, 2000:394). Frånvaron av skåran behöver dock inte tyda på 
manligt kön, utan helt enkelt att kvinnan inte utvecklat denna karaktär eller att hon 
inte fött barn. 
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Som  komplement  till  ovanstående  metoder  för  könsbedömning  av  kranium  och 
bäckenben har mätningar utförts på lårben (femur) och överarmsben (humerus) enligt 
referenser i Bass (1987) samt enligt Krogman & Iscan (1986). I avsaknad av lårben och 
överarmsben i respektive grav har även skenben (tibia) och strålben (radius) använts, 
enligt Berrizbeitia (1989) och Holland (1991). Formen på korsben (sacrum) enligt Bass 
(1987)  har  också  använts  för  könsbedömning  när  könskaraktärer  på  bäckenbenen 
saknats. 

Könsbedömningar utfördes två gånger under analysarbetets gång. Detta för att vara 
säker på att metoderna applicerades korrekt. 

4.2 Åldersbedömning
För  åldersbedömning  har  ålderskaraktärer  på  kranium  och  bäckenben  använts. 
Graden  av  sutursammanväxningen  på  kranium  såväl  som  utseendet  på 
ålderskaraktärer  på  bäckenbenen  (facies  auricularis och symphysis  pubica),  har 
studerats enligt referenser i Buikstra & Ubelaker (1994). 

Benelement från unga individer har i de analyserade gravarna endast varit övertaliga 
element.  Dessa  ben har  troligtvis  tillkommit  genom en sammanblandning  av  olika 
skelett. Vid åldersbedömning av dessa ben har graden av fusionering, samt storleken 
på benen studerats, enligt referenser i Bass (1987). Då mjölktänder inte påträffades 
bland  de  yngre  individerna  kunde  tandframbrott  inte  studeras  för  en 
åldersbedömning.  

Tandslitage har  använts  för  åldersbedömning av  de vuxna individerna efter  White 
(2000) där samtliga tänder bedöms. Graden av tandslitage kan påverkas av annat än 
ålder (Hillson, 1996:239). Av denna anledning ligger metoden och dess resultat endast 
som stöd för övriga bedömningar. Vid registrering av tänder har ett system använts 
där I (incisiv), C (canin), P (premolar) och M (molar) står för tanden och där siffran 1-3 
står för vilken tand i tandraden det är, för närmare förklaring se tabell 1.

Tabell 1. Förklaring av tandformel vid tandregistrering.

9

Beteckning Latinsk term Förklaring

I 1 Central Incisiv Första framtand

I 2 Lateral Incisiv Andra framtand

C Canin Hörntand

P 1 Premolar 1 Första främre kindtand

P 2 Premolar 2 Andra främre kindtand

M 1 Molar 1 Första bakre kindtand

M 2 Molar 2 Andra bakre kindtand

M 3 Molar 3 Tredje bakre kindtand



I denna uppsats har Sjøvolds (1978) åldersgrupperingar använts, se tabell 2. 

Tabell 2. Åldersindelningar efter Sjøvold (1978).

Åldersgrupp Ålder

Infant -1 år

Infans 1 0-7 år

Infans 2 5-14 år

Juvenilis 10-24 år

Adultus 18-44 år

Maturus 35-64 år

Senilis 50-79 år

4.3 Kroppslängdsberäkning
För bedömning av  kroppslängd har först  och främst ben som korrelerar  bäst  med 
kroppslängden,  lårben  och  skenben  (White  &  Folkens,  2005:398)  föredragits.  Där 
dessa ben inte påträffats har mätningar utförts på andra rörben, såsom överarmsben, 
strålben och armbågsben (ulna), för att få ett uppskattat mått på individens längd. 
Kroppslängdberäkningar  har  utförts  enligt  Sjøvold  (1990)  och  Trotter  och  Gleser 
(1952, 1958) längder för båda dessa uträkningar presenteras under  Resultat för var 
individ. 

4.4 MIND-beräkning
En MIND beräkning innebär en beräkning av minsta antal individer. Påträffas det två 
överarmsben från samma sida tyder detta att graven har ett MIND på två individer. 
Individerna i  denna uppsats  har  förmodligen legat  i  enkelgravar  trots  närvaron av 
extra  ben.  Som  tidigare  nämnts  så  är  dessa  ben  troligtvis  ett  resultat  av  en 
sammanblandning  av  skelettelement  under  tiden  som  gått  efter  det  att  gravarna 
grävdes ut. På grund av detta kommer MIND för samtliga gravar inkluderade i denna 
uppsats att fastställas vara en. Gravarna behandlas alltså som enkelgravar med extra 
inslag från andra individer. För respektive skelett och grav har alla övertaliga element 
registrerats  och presenteras efter  gravens resultat  som  Övrigt.  Om möjligt,  har  en 
köns- och åldersbedömning gjorts på de övertaliga benelementen. 

4.5 Patologier 
Det har i denna studie varit viktigt att inte en fel diagnosticering av de olika sjukliga 
förändringarna skett. Om frågetecken kring en specifik diagnos uppstått eller om en 
enskild slutsats inte kunnat dras så har det beslutats att diagnosen inte kan fastställas. 
Utöver att ge diagnoser i Resultat så kommer även differential diagnoser diskuteras i 
Diskussion. 
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I arkeologiska sammanhang är det lätt att misstolka individernas hälsotillstånd då man 
måste ha i åtanke att det bara är de sjukdomar som satt sina spår i benen som kan 
bedömas. Denna osteologiska paradox försvårar arbetet med patologier. En individ 
som lidit av en akut sjukdom kan ha dött inom kort efter att hon eller han ådragit sig 
sin sjukdom, vilket innebär att sjukdomen inte hunnit lämna några spår i benen. Detta 
är en del av den problematik som finns när man studerar patologier. De spår som ses 
av  sjukdomen  i  benet  är  endast  en  del  av  den  komplexa  bild  som  en  sjukdom 
egentligen  är,  där  den  större  bilden  inte  finns  tillgänglig  för  oss  (Vercelotti  m.fl, 
2010:360). Det måste även hållas i åtanke att de förändringar som ses på ett skelett 
inte behövt ha gett upphov till  smärta eller haft en negativ inverkan på individens 
livskvalité. Smärta är något som hos oss människor upplevs individuellt. På grund av 
detta  kan  det  vara  svårt  att  diskutera  livskvalitet  i  ett  arkeologiskt  sammanhang. 
Osteologer  har  dock  stora  möjligheter  att  undersöka  hälsa  och  sjukdomar  i 
arkeologiska material då benen just kan vittna om detta (Kjellström, 2010:57). Under 
Diskussion kommer vidare diskussioner att föras kring begreppet quality of life (QOL). 
QOL innebär hur en individ själv uppfattar sin egen hälsa. I modern forskning bedöms 
detta genom att studera såväl  fysiskt, psykiskt och socialt välmående (Steckel m.fl, 
2002:144f). 

I denna uppsats har en klassificering av sjukliga förändringar gjorts efter:  infektiösa  
och  inflammatoriska  patologier,  degenerativa  förändringar samt ledsjukdomar. 
Utöver dessa finns också grupper med aktivitetsrelaterade förändringar,  trauma och 
icke  metriska  särdrag,  dessa  har  dock  inte  räknats  som  patologier.  För  de  olika 
grupperna kommer patologier och övriga förändringar som är vanligt förekommande 
hos  de  nio  individerna  att  kortfattat  presenteras  och  förklaras,  detta  för  att  ge 
exempel på vad som kan påträffas och vad som skiljer de olika grupperingarna från 
varandra. 

Till de infektiösa och inflammatoriska patologierna/förändringarna räknas exempelvis 
beninflammation  (osteomyelit) och  benhinneinflammation  (periostit).  Osteomyelit 
uppstår  vanligtvis  genom  att  bakterier  introduceras  i  benet  och  påverkar  benets 
märghåla (Roumelis, 2007:35). Bakterien kan introduceras på flera sätt,  exempelvis 
via  ett  trauma,  genom  infektion  av  mjukvävnad  som  omger  benet  eller  genom 
spridning  via  blodet.  Virus,  svamp  och  parasiter  kan  också  de  ge  upphov  till  en 
osteomyelit (Ortner, 2003:181). Kännetecknande för en osteomyelit är sequestra och 
involcrum. Sequestra är ett fragment av dött ben som finns inkapslat i märghålan och 
involcrum är det nya benet som omsluter den döda delen av benet (Ortner, 2003: 
182f).  Håligheter  som leder  ut  var  genom involcrum och  till  hudytan,  finns  också 
vanligtvis närvarande. 

Periostit innebär att det skett en blödning av benhinnan vilket kan orsaka benpåväxt. 
Det ben där denna typ av förändring vanligtvis påträffas är skenben, detta är troligtvis 
för dess placering nära huden, vilket gör att den lätt utsatts för skador och kallare 
temperaturer vilket gör benet mer påtagligt för infektioner (Roberts & Manchester, 
2010:172). Denna förändring kan också ses som en indikator för stress (Roberts & 
Manchester,  2010:173).  Förändringen  uppstår  då  genom  upprepad  och  stötvis 
fördelad belastning, som vid exempelvis löpning. I nutida fall  kan detta leda till  att 
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patienten  blir  ordinerad  två  månaders  vila  samt  rehabilitering.  Denna  förändring 
räknas idag ofta som en idrottsskada (Franklyn, 2008:1179).  Andra patologier  som 
uppstått  genom diverse  bakteriella  infektioner,  t  ex.  hjärnhinneinflammation faller 
också  inom  gruppen  infektiösa  och  inflammatoriska  förändringar.  De  sjukliga 
förändringar som placeras inom denna grupp kan också ha sitt ursprung i trauma, det 
kan då vara ett utläkt benbrott som blivit infekterat. Till denna grupp räknas också 
systemsjukdomar,  som  innefattar  något,  eller  flera  av,  kroppens  system.  Dessa 
sjukdomar kan ha flertalet orsaker, exempelvis trauma, infektion och cancer (Ortner, 
2003:343). Detta kan vara något som påverkar hela kroppen, exempelvis blodtillförsel 
till  benen,  denna  typ  av  förändring  är  oftast  bilateral  på  de  ben  där  förändring 
uppvisas (Ortner, 2003:344).

Till  de  degenerativa förändringarna  räknas sådana som förvärvas under årens lopp 
(Roberts & Manchester, 2010:132).  Dessa förändringar är främst förknippade med 
åldrande och belastning av kroppen. Under denna grupp kan Schmorl’s  noder och 
osteofyter  påträffas.  Schmorl’s  noder  uppstår  då  ledbroskets  innehåll  trycks  in  i 
kotkroppen.  Dessa  noder,  intryckningar,  förekommer  främst  på  bröstkotor  och 
ländkotor och är främst förknippad med en degeneration av ryggraden (Roberts & 
Manchester, 2010:140). En osteofyt är en ny benformation som vanligtvis påträffas i 
marginalen av  ledytor,  dvs.  runt deras kanter.  Orsaker till  en osteofyt  på kotor är 
relaterad till att kotkroppen gör ett försök till att fördela den belastning leden utsätts 
för (Roberts & Manchester, 2010: 135). 

Till  ledsjukdomar räknas  de  patologier  som  påverkar  kroppens  olika  leder. 
Ledsjukdomar kan delas in i två olika grupper, de som bryter ner ben (erosive) och de 
som  ger  upphov  till  nya  benformationer  (proliferative).  Osteoatrit  är  en  av 
uppbyggande  typ  medan  reumatisk  artrit  är  av  nedbrytande  karaktär  (Waldron, 
2009:46). Osteoartrit är den vanligaste åkomman i skelett utöver dentala förändringar 
och kan förekomma i alla leder i kroppen (Waldron, 2009:46f). Ledens brosk bryts ner 
under sjukdomsprocessen. Det finns tre stadier av nedbrytning och det är under det 
tredje  stadiet  benpåverkan  sker,  det  finns  sedan  fem  olika  stadier  av  benpåväxt 
(Waldron, 2009:27). Det ska också kunna noteras spår av eburnation, dvs. en glansig 
yta  som uppstår  då  leden brutits  ned  till  den  grad  att  ben  gnids  mot  ben,  samt 
uppluckring av ledytan för att en förändring ska kunna klassificeras som osteoartrit 
(Waldron:2009:33).  Vanligtvis  sker  denna typ av  förändring som ett  resultat  av  en 
onormal  belastning  av  leden,  men  även  av  genetiska,  metaboliska  och 
utvecklingsmässiga orsaker (Hesselgren & Langer, 2007:202f: Waldron, 2009:28). Då 
denna typ av förändringar är avgränsade till kroppens olika leder bildar de en egen 
grupp, trots att de kan ha bakomliggande infektiösa eller inflammatoriska orsaker. 

Aktivitetsrelaterade  förändringar kan  uppstå  vid  upprepad  belastning  eller  vid 
upprepad användning av ett speciellt ben eller muskelfäste. Detta kan iakttas som en 
urgröpning, eller förtjockning av ett specifikt muskelfäste på exempelvis nyckelben 
(clavicula),  strålben eller  överarmsben (Molnar,  2010:7).  Genom att  studera dessa 
typer av förändringar kan man försöka tolka kroppsliga sysselsättningar (Hawkey m.fl, 
1995; Molnar, 2010). Någon gradering av dessa aktivitetsmönster har inte företagits, 
endast en registrering av förekomst har utförts. 
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Trauma kan hos ett skelett ses t.ex. som ett hugg i  pannan,  som en krosskada på 
kraniet eller som ett brutet lårben. Trauman kan vara delvis läkta, eller ha uppstått 
post mortalt dvs. efter dödstillfället. För att urskilja om skadan inträffade före eller vid 
dödstillfället studeras eventuella tecken på läkning och ny benbildning, vilka visar att 
individen överlevt sin skada så pass länge att skadan börjat läka. 

Icke metriska särdrag kan vara släktskapsrelaterade förändringar och kan i skelett ta 
uttryck i exempelvis en ovanlig form på tänderna, extra suturer eller avsaknad eller 
närvaro  av  hål  i  ögonbrynsbågen  (Buikstra  &  Ubelaker,  1994:85ff).  Om  flertalet 
individer  från samma begravningsplats  påträffas  med samma typ av  icke  metriska 
särdrag kan det indikera släktskap (Buikstra & Ubelaker, 1994:85). 

Till de förändringarna och patologier som förekommer i tänder och på käkben räknas 
karies, tandsten, parodontit samt periapikala förändringar. En periapikal förändring är 
en infektion i  käkbenet som ses som en kavitet vid en tands rotspets. Den är ofta 
orsakad  av  ett  kraftigt  kariesangrepp  eller  kraftigt  tandslitage  som  medfört  att 
bakterier  spridit  sig  genom  pulpan  ner  i  käkbenet  och  där  gett  upphov  till  en 
varbildning som i sin tur resorberat benet för platsen för denna varansamling (Hillson, 
1996:284–285). En periodontal förändring är en förändring i tändernas stödjevävnad. 
Till denna stödvävnad räknas tandben, tandkött, slemhinnor, tandens cement och de 
periodontala ligament som håller tanden på plats i alveolen (Hillson, 1996:260). Ett 
resultat av en periodontal förändring är parodontit, tandlossning, vilket innebär att 
käkbenet dragit sig tillbaka och blottat mer av en tandrot än vad som är normalt, ca 2 
mm (Brothwell 1981). Då dessa typer av förändringar oftast har inflammatorisk eller 
infektiös  orsak,  borde  de  ligga  under  gruppen  infektiösa  och  inflammatoriska  
patologier, men då de är lokaliserade till munregionen har de valts att presenteras för 
sig. 

Ett försök att dela in periapikala förändringar i akuta och kroniska förändringar har 
gjorts enligt Liebe-Harkort m.fl.  (manuskript) där ett kroniskt utseende uppvisar en 
väldefinierad lesion med släta kanter och väggar. Ett akut utseende karaktäriseras av 
ett ökat inflammatoriskt utseende, detta innebär mer porositet och benresorption.
Karies  har  registrerats  efter  Liebe-Harkort  (2010)  där  lesionen  registrerats  efter 
placering (krona, cementkant, rot eller obestämbart ursprung) och utbredningen från 
0 till 9 där 0 står för en frisk yta och 9 för ett kariesangrepp som förstört hela tanden, 
dvs. kan platsen för var kariesangreppet startade inte avgöras.  

Tandlossning  och  tandsten  har  registrerats  enligt  Brothwell  (1981).  Båda  dessa 
förändringar  har  graderats  med  en  skala  från  0  till  3  där  0  betyder  att 
tandlossning/tandsten inte noterats  och 3 att graden av tandlossning/tandsten är starkt 
uttalad.  De  tabeller  som  presenteras  i  uppsatsarbetet  gällande  tandhälsa  har  gjort  av 
författaren själv.  Tandslitage har även noterats tand för tand, utöver åldersbedömningen. 
Detta har gjorts efter Scott (1979) och Smith (1984). 

En frånvaro av tänder kommer att registreras efter antingen ante mortal tandförlust 
eller  post  mortal  tandförlust.  Ante  mortal  tandförlust  innebär  att  tänderna  gått 
förlorade  medan  individen  var  i  livet.  Spår  av  detta  ses  genom  att  tandhålet 
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(alveolen),  dvs. hålet för tanden i käken, för den aktuella tanden visar en påbörjad 
eller avslutad sammanväxning. Post mortal tandförlust syftar i stället på att tänder 
gått  förlorade  efter  döden.  Alveolerna  uppvisar  då  inga  tecken  på  läkning  eller 
sammanväxning. 

Utöver relevant litteratur för sjukliga förändringar har även röntgen utförts på utvalda 
ben  för  att  ge  en  tydligare  bild  av  en  specifik  förändring  och  hjälpa  till  att 
diagnosticera benet i fråga. Dessa undersökningar har utfördes av Staffan Jennerholm, 
röntgenläkare på Visby lasarett, den 31 mars 2011. 

5 Dokumentation
Vid registrering av påträffade benelement har en utförlig benlista använts,  och vid 
dokumentation  av  tandhälsan  har  separata  listor  använts  för  tandslitage,  karies, 
tandlossning och tandsten. Slitaget valdes att bedömas tand för tand då detta skulle 
ge en mer  detaljerad bild av  slitaget  för  de  enskilda individerna.  Vidare användes 
också  en  tabell  för  registrering  och  gradering  av  Schmorl’s  noder.  Om  en  kota 
uppvisade  flera  intryckningar  registrerades  den  kraftigaste  intryckningen. 
Registreringen har skett genom att notera placering av intryckningen på kotkroppen 
samt att mäta dess största längd. För tabell se bilaga. 

6 Avgränsningar och 
Problematik

En avgränsning som gjordes var att de nio individer vilka ingår i denna uppsats var de 
individer som uppvisade mer tydliga patologier än övriga påträffade individer från de 
75 gravarna. Då dessa individer är valda på grund av detta, och inte slumpmässigt, 
innebär  detta  att  dessa  individer  inte  är  representativa  för  samtliga  gravlagda 
individer  och deras  hälsa.  Det  innebär  att  det  inte  går  att  dra  slutsatser  om hela 
populationen  utifrån  de  resultat  som  presenteras  i  detta  uppsatsarbete.  I  stället 
kommer resultaten att ge information om enstaka individers hälsa och liv. 

I  början av uppsatsarbetet låg fokus endast på patologierna individerna uppvisade. 
Allt eftersom arbetet fortskred uppenbarade sig ett annat spår, att jämföra Torsten 
Sandbergs  resultat  och de som kommer  att  presenteras  i  denna uppsats.  Torsten 
Sandberg är oturligt nog framliden så någon diskussion och dialog om hans arbete, val 
av metoder eller resultat har inte kunnat genomföras. Viss dokumentation från den 
tidigare undersökningen har funnits tillgänglig. 

Viss  problematik  har  uppstått  under  arbetets  gång  gällande  hur  de  övertaliga 
elementen i  gravarna ska behandlas,  dvs. vilka ben hör till  den aktuella individen? 
Hänsyn har då tagits till färg på benet, ålder, kön och patologier. 
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7 Resultat
Nedan  presenteras  varje  individ  för  sig  där  resultaten  för  könsbedömning, 
åldersbedömning,  kroppslängdsberäkning,  tandhälsa,  patologier  och  förändringar 
redovisas. För fullständiga benlistor över de olika gravarna se Appendix.

7.1 Grav 6
Kön: Man Ålder: Adultus Kroppslängd: ?
Denna  individ  påträffades  i  kyrkans  sydvästra  hörn.  Graven  har  daterats  till  efter 
kyrkans rasering. Alla kroppens benelement finns inte representerade då flertalet ben 
från bålen saknas. 

Då  bäckenbenen  var  fragmenterade  kunde  en  könsbedömning  endast  utföras  på 
kraniet, där tydligt manliga drag kunde iakttas. Kranieformen indikerade också den 
manligt kön. Genom att granska de långa rörbenens robusticitet samt muskelfästen, 
gav  även  dessa  en  indikation  på  manligt  kön.  Det  senare  är  inget  säkert  sätt  att 
säkerställa kön på, men då andra metoder inte var anpassningsbara fick dessa ge stöd 
åt könsbedömningen. 

Suturer och tandslitage användes för utförandet av åldersbedömningen. Resultaten 
uppvisade varierande resultat, där suturerna gav den högsta åldern, 51,5 år ± 12,6 år, 
medan tandslitaget uppvisade en ålder mellan 20-30 år. Individen bedömdes då till 
åldern  30-40.  Troligtvis  befinner  sig  individen  i  det  högre  spannet  av  Adultus, 
eventuellt i det yngre spannet av Maturus.  

En  kroppslängdsberäkning  var  inte  möjligt  att  utföra  då  de  långa  rörbenen  var 
fragmenterade. 

Individens tandstatus var relativt bra med ringa grad av tandlossning samt endast få 
tänder  med  karies  samt  att  flertalet  tänder  endast  uppvisar  svag  tandsten. 
Tandstenen förekommer på tuggytan dvs.  occlusalt, dock är graderna av tandstenen 
svag men det är ändå anmärkningsvärt  att den finns på tuggytan.  Tandslitaget var 
relativt svagt hos denna individ, se tabell 4.

Degenerativa förändringar på kotor, både på ländkotor (vertebrae lumbales) och på 
oidentifierade  fragment  av  kotor,  påträffades  där  kotkropparna  har  kraftiga 
osteofytbildningar. Den största av osteofyterna mäter 6,13 mm ut från kotkroppen. 
Andra  kotfragment  uppvisar  förändringar  längs  kotranden  på  de  inferiora 
kotkropparna i form av benpålagring.
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Tabell 4 Översikt över tandhälsa hos Grav 6
Slitage - 3 3 2 2 3 1 1 F 1 1 F 2 4 3 1 Slitage
Karies - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Karies
Tandsten - S M M M C S S S S S S S S S S Tandsten
Tandlossning - 0 0 S S F F F F F F F S S 0 0 Tandlossning

Närvaro P X X X X L L L X L L L L X X X Närvaro

Maxilla DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Maxilla SIN
Mandibula  
DX

3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Mandibula SIN

Närvaro L X X X X P L P P L P X X X X X Närvaro
Tandlossning 0 S 0 0 0 - F - - F - 0 S 0 S 0 Tandlossning
Tandsten So So So So So - Mo - - Mo - Mo So So So So Tandsten
Karies C3 C1 0 0 0 - 0 - - 0 - 0 0 0 C2 C3 Karies
Slitage 1 2 4 2 2 - 6 - - 5 - 2 2 4 2 1 Slitage

Teckenförklaring tabell 4: 
Tom ruta: Käkben saknas X: Tand finns L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
C – Krona R – Rot o: Occlusalt
U- Obestämbart ursprung Ce- Cemento enamel -: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

På höger lårben ses en kraftig böjning av diafysen och en förtjockning av muskelfästet 
(linea aspera) mitt på diafysen. Den första tanken var att det kunde vara fråga om en 
utläkt  fraktur  som  lett  till  en  felställning  av  diafysen,  eller  möjligtvis  en  kraftig 
muskelbristning då även muskelfästet är påverkat. Detta ben röntgades för att ge en 
bättre bild av förändringen, se figur 3. Efter att ha fått resultatet från röntgen visade 
det sig att det är mer som påverkats än det som ursprungligen noterats då röntgen 
visar även att märghålan är påverkad. Märghålan har delvis blivit förkalkad och det 
gick också att se ett sequestra, ett benfragment 
som uppstått i- och ligger inuti märghålan. Den troligaste diagnosen för detta ben är 
att det rör sig om en osteomyelit  (Jennerholm, muntlig referens).  Detta är mycket 
intressant då denna diagnos inte hade kunnat fastställas utan röntgen.

Hos denna individ  syns  också  en svag  porositet  på  alveolarbenet  i  både  överkäke 
(maxilla)  och  underkäke,  detta  är  främst  tydligt  i  överkäken  som  är  kraftigare 
påverkad av denna porositet, samt att hårda gommen uppvisar mindre benutväxter. 
Underkäken  uppvisar  svaga  tecken  på  eburnation  på  underkäkens  ledutskott 
(processus  condylaris).  Troligaste orsaken  till  de  förändringar  som  iakttagits  i 
överkäken och underkäken är en långt gången inflammation av tandköttet (gingivitis) 
(Waldron, 2009:240). 
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Figur 3. Grav 6. Lårben. På röntgenbilden ses den böjda diafysen samt den påverkade märghålan. Pilen 
pekar på den påverkade märghålan. Påverkan syns som en igentäppning av märghålan. Foto: Staffan 

Jennerholm

Individen uppvisar  också ett  icke metriskt  särdrag i  form av ett  extra suturalben i 
suturen mellan  hjässbenen (parietale)  och nackben (occipitale)  på  vänster  sida  av 
kraniet. 

Sammanfattning: i  denna  grav  påträffades  en  man,  inom  åldersgruppen  Adultus. 
Mannen  uppvisar  endast  ringa  grad  av  tandsten,  karies  och  tandlossning.  De 
patologier  mannen  uppvisar  är  förändringar  på  kotorna,  samt  en  icke  specifik 
infektion av lårbenet och en inflammation av underkäken och överkäken. 

Övrigt: De övertaliga elementen i graven är handrotsben (carpi), lårben och skenben. 

7.2 Grav 7
Kön: Kvinna Ålder: Maturus Kroppslängd: ?
Denna  grav  kommer  från  kyrkans  sydvästra  hörn  och  dateras  till  efter  kyrkans 
rasering. Många ben saknas från skelettet i denna grav, bland annat mycket av bålen 
och de övre extremiteterna samt många hand- och fotrotsben.  

Könsbedömningen utfördes endast på kraniet där fyra karaktärer fanns tillgängliga för 
könsbedömningen, samtliga uppvisade kvinnliga värden. Kraniet uppvisade även en 
väldigt kvinnlig form vilket styrkte könbedömningen.  
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Ålderbedömningen  av  denna  kvinna  utfördes  utifrån  graden  av 
sutursammanväxningen samt utifrån tandslitaget. Suturerna indikerar en ålder av 48,8 
år  ±  10,5 år.  Tandslitaget  uppvisade en ålder mellan 40-50 år.  Då individen också 
uppvisar en del  degenerativa förändringar vägde dessa också in i  bedömningen av 
denna individs ålder.  Individen tros tillhöra åldersgruppen Maturus, som omfattar 
åldrarna 35-64 år. 

En kroppslängdsberäkning var inte möjlig att utföra då hela långa rörben inte fanns 
närvarande.  

Tandhälsan hos denna individ är varierande, se tabell 5. Tandsten ses endast på ett 
fåtal tänder medan flertalet tänder uppvisar ett uttalat tandslitage. Tänder på vänster 
sida i både över- och underkäke uppvisar ett kraftigare tandslitage än tänder på höger 
sida, det syns också att slitaget är riktat buccalt i båda käkarna, dvs. utåt mot kinden. 
Individen  har  också  påbörjad  igenväxning  av  alveoler  för  framtänderna  samt 
kindtänderna  i  underkäken,  vilket  indikerar  att  dessa  tänder  gått  förlorade  under 
livets gång. Mindre kariesangrepp kan ses vid tandhalsen och på roten på flera tänder 
där angreppen endast påverkat dentinet. 

Tabell 5. Översikt över tandhälsa hos grav 7. 

Teckenförklaring tabell 5: 
Tom ruta: Käkben saknas X: Tand finns L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
C – Krona R – Rot o- Occlusalt
U- Obestämbart ursprung Ce- Cemento enamel -: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Hos denna individ kunde patologier registreras på fyra olika ben, varav tre av dessa 
uppvisar liknande förändring. Dessa förändringar sitter på ringkotan (atlas), tappkotan 
(axis)  och  en  halskota  (vertebrae  cervicales).  Kotorna  uppvisar  alla  osteofyter  och 
uppluckring av ledytorna, samt att tappkotan uppvisar eburnation på tandutskottet 
(dens axis) och ringkotan på ledytan mot tandutskottet (fovea dentis), se figur 4 & 5. 
En trolig diagnos till samtliga dessa förändringar är osteoartrit, då de uppfyller de tre 
kriterier,  som Waldron (2009) och Roberts  & Manchester  (2010) redogör  för,  dvs. 
osteofyter, uppluckring och eburnation.
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Slitage - - - 5 6 4 5 6 6 6 6 7 7 - - - Slitage

Karies - - - Ce3 Ce1 Ce3 Ce3 0 R1 R1 R1 Ce4 Ce5 - - - Karies

Tandsten - - - S S S 0 S 0 S 0 S 0 - - - Tandsten

Tandlossning - - - M M M M M M M M M M - - - Tandlossning

Närvaro A X X X X X X X X X X A Närvaro
Maxilla DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Maxilla SIN

Mandibula  
DX

3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Mandibula SIN

Närvaro A A A X X X P P A P X X X A A A Närvaro

Tandlossning - - - M M C - - - - M M M - - - Tandlossning

Tandsten - - - S S S - - - - 0 0 0 - - - Tandsten
Karies - - - Ce3 Ce3 Ce3 - - - - Ce3 Ce3 Ce3 - - - Karies

Slitage - - - 6 6 5 - - - - 6 6 6 - - - Slitage



Figur 4. Grav 7. Halskotor. Uppvisar osteoartrit. Foto: Johanna Andersson

Figur 5. Grav 7. Ringkota och tappkota. Uppvisar kraftig eburnation. Pilarna pekar på den noterade 
eburnationen. Foto: Johanna Andersson

Figur 6. Grav 7. Underkäke. Uppvisar käkledsartrit. Till höger, närbild av käkleds utskottet. Foto: 
Johanna Andersson
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Den  fjärde  registrerade  patologin  ses  på  vänster  underkäke,  närmare  bestämt  på 
käkens ledutskott som har en kraftig, överhängande benpålagring anteriort, se figur 6. 
Inga  tecken på  eburnation  eller  nedbrytning  av  benet  kan  ses.  Förändringarna  är 
troligtvis orsakade av osteoartrit – närmare bestämt käkledsartrit. Det högra käkleds 
utskottet  uppvisar  inte  liknande förändring men man ser  ett  mindre  område som 
uppvisar en periostal reaktion.
Sammanfattning: i  denna grav återfanns en kvinna mellan 35- 64 år, dvs. Maturus. 
Kvinnans tandhälsa är inte bra då hon har ett kraftigt tandslitage, flera tänder med 
karies samt att även flera tänder förlorats ante mortalt. Kvinnans underkäke uppvisar 
osteoartrit och denna förändring kan också urskiljas på kotor. 

Övrigt:  i  denna grav finns det övertaliga element från två olika individer, varav ett 
barn. Det ben som indikerar en vuxen individ är förekomsten av en ringkota. I graven 
finns  också  flera  ofusionerade  ben,  närmare  bestämt  nio  olika  benelement.  Vid 
jämförelse med referensmaterial  vid Högskolan på Gotland, samt genom studie av 
fusioneringen uppvisar benen en ålder på 4-5 år vilket gör att detta barn hamnar i 
åldersgruppen Infans 1 som omfattar åldrarna 0-7 år.

7.2 Grav 11
Kön: Man Ålder: Adultus Kroppslängd: 170-172cm
Denna grav påträffades utanför kyrkan, söder om koret. Gravarna inom detta område 
har daterats till att vara samtida med kyrkan. Flertalet benelement från den gravlagda 
har  påträffats  med  undantag  för  vissa  ben  från  handroten  och  fotroten  (pedis). 
Skelettet  är  mycket torrt,  sprött  och fragmenterat,  det är  inte många ben som är 
kompletta. 

Könsbedömningen utfördes på kraniet,  bäckenben samt genom att  mäta  de långa 
rörbenen. Kraniet gav varierande resultat, det rörde sig mest om värden i mitten på 
den  femgradiga  skalan.  Genom  att  titta  på  tre  olika  karaktärer  på  bäckenbenen 
bedömdes  denna  individ  till  man.  Mätningar  utfördes  även  på  skenben,  vars 
proximala bredd hade ett mått på 75 mm, vilket även det indikerar man. 

För  åldersbedömningen  användes  suturer,  bäckenben  samt  tandslitage.  Suturerna 
uppvisade en ålder på 48,8 år ± 12,6. Tandslitaget uppvisade en ålder mellan 35-40 år. 
På bäckenbenet användes två olika karaktärer för att bedöma ålder: symfysfogar samt 
ledytan  mot  korsbenet.  Symfysfogarna  uppvisade  åldrar  mellan  21  och  57  år  och 
ledytan uppvisade en ålder mellan 30 till  40 år.  Utefter  resultaten bedömdes han 
tillhöra  åldersgruppen  Adultus,  troligtvis  han  sig  i  det  övre  spannet  av  denna 
åldersgrupp. 

Kroppslängden beräknades med hjälp av ett skenben som uppvisade en längd på 371 
mm vilket i sin tur gav en kroppslängd på 170-172 cm. 

Studier av tandstatus visar att flertalet tänder förlorats ante mortalt samt att karies 
registrerades på flera tänder, se tabell 6. Svag grad av tandsten registrerat på flertalet 
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tänder.   På den tredje kindtanden i  höger  underkäke har  tandsten också noterats 
occlusalt. 

Tabell 6. Översikt över tandhälsa hos grav 11. 

Teckenförklaring tabell 6.
Tom ruta: Käkben saknas X: Tand finns L: Lös tand utan alveol 
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
C – Krona R – Rot o: Occlusalt
U- Obestämbart ursprung Ce- Cemento enamel -: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Patologier påträffades på kraniet, skenben samt på bröstkota (vertebrae thoracicae). 
På kraniet  kan man se en uppluckring och håligheter  på skalltakets insida (tabula  
interna).  Denna  förändring  breder  ut  sig  över  både  pannbenet  och  hjässbenen. 
Intryckningarna är både enskilda och grupperade, se figur 7. Utöver intryckningarna 
ses även svampformade utväxter i två av de grövre intryckningarna, vilka är ca 4 mm, 
en av dessa utväxter har trillat av, se figur 8. Fotografier togs på dessa förändringar 
och skickades till  Nikolaus Roumelis  för konsultation,  då han skrivit  sin avhandling 
(2007) om bland annat liknande skelettala förändringar. Dessa utväxter är troligtvis 
ett resultat av en inflammatorisk process (Roumelis, muntlig källa). Till den största av 
grupperna med intryckningar leder en blodåder. Denna blodåder är förmodligen den 
försörjande  ådern  till  just  denna  grupp  då  dessa  generellt  är  större  än  övriga 
(Roumelis,  2007:36).  Ådern  är  som  bredast  6,24  mm.  Dessa  olika  intryckningar, 
tillsammans med utväxterna talar för att det kan vara spår efter en meningit, dvs. 
hjärnhinneinflammation, vilken uppvisar liknande karaktärer (Roumelis, 2007:36). 
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Slitage - - - 5 - 5 - - - - - - - - 4 - Slitage
Karies - - - C1 - Ce3 - - - - - - - - 0 - Karies

Tandsten - - - 0 - 0 - - - - - - - - M - Tandsten

Tandlossning - - - F - F - - - - - - - - F - Tandlossning
Närvaro X A X L Närvaro
Maxilla DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Maxilla SIN
Mandibula DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Mandibula SIN

Närvaro X A A X X X P P X X X X X A A X Närvaro
Tandlossning C - - F F F - - C C M M S - - 0 Tandlossning
Tandsten So - - S S S - - 0 S S 0 S - - 0 Tandsten
Karies C1 - - C4 C3 0 - - 0 0 0 Ce3 0 - - C1 Karies
Slitage 3 - - 2 2 2 - - 3 3 4 4 5 - - 3 Slitage



Figur 7. Grav 11. Uppluckring av skalltakets insida troligtvis orsakad av en meningit. Foto: Johanna 
Andersson

Figur 8. Grav 11. Lös utväxt från skalltakets insida, ca 4 mm. Foto: Johanna Andersson

På höger  skenben registrerades  en  uppsvullnad  av  diafysen  anteriort-lateralt  med 
porositet kring det upphöjda området, se figur 9. I det drabbade området finns även 
en  tydlig  kärlfåra.  Kärlfåran  ses  som  en  horisontell  intryckning  över  diafysen. 
Skenbenet röntgades för att visa hur denna kortikala förtjockning såg ut på djupet och 
för att se om denna förändring kunde vara orsakad av en fraktur. På röntgen kunde 
ingen frakturlinje ses, men förändringen kan trots det vara orsakad av en fraktur som 
läkt ut. En blödning periostalt, som sedan läkt ut, kan vara orsak till denna förändring 
(Jennerholm, muntlig referens). Då det finns flertalet möjligheter till denna förändring 
kan  inte  någon  närmare  slutsats  dras  än  att  det  är  en  icke-specifik  reaktion  på 
beninflammation. På samma sken ben sågs med hjälp av röntgenbilderna även Harris 
lines, något som enbart kan ses på röntgen och inte ockulärt. Harris lines kan vara en 
stressrelaterad  förändring  som  uppstår  då  man  under  tillväxtperioden  får  utstå 
perioder av fysisk stress såsom diet, undernäring och sjukdom. Dessa linjer i benen 
står  i  förhållande  till  individens  tillväxt  som  avstannar  under  denna  period.  När 
tillväxten sedan tar fart igen ses tillväxtzonen som en kalcifierad linje, dvs. Harris lines 
(Roberts  &  Manchester,  2010:240).  Nyare  studier  visar  dock  att  Harris  Lines  inte 
uteslutande  kan  associeras  med  stress  utan  också  till  perioder  av  normal  tillväxt 
(Alfonso-Durruty,  2011:2).  Både  hälsosamma  och  ohälsosamma  perioder  kan 
resultera i denna förändring. Detta gör att använda Harris Lines som en indikator för 
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stress under barndomen blir ifrågasatt (Alfonso-Durruty, 2011:2). Det kan helt enkelt 
vara normala tillväxtlinjer som ses på röntgen för det påträffade skenbenet. 

Figur 9. Grav 11. Höger skenben. Kortikal förtjockning. 
Vänster foto: Staffan Jennerholm. Höger foto: Johanna Andersson

Schmorl´s  noder  registreras  på  två  stycken  bröstkotor  samt  på  ett  obestämt 
kotfragment. För en närmare redovisning av Schmorl’s noder se bilaga. 

Sammanfattning: i denna grav påträffades kvarlevorna efter en man mellan 30-40 år, 
dvs. äldre Adultus. Kroppslängden har beräknats till 170-172 cm. Mannens tandhälsa 
är generellt dålig då flertalet tänder förlorats ante mortalt samt att mannen uppvisar 
kraftigt tandslitage. 

Övrigt:  övertaliga  elementet  från  pannben,  nackben  samt  ett  handrotsben, 
huvudbenet (capitatum) har påträffats.

7.3 Grav 13
Kön: Kvinna Ålder: Adultus Kroppslängd: 160-163 cm
Denna individ påträffades i kyrkans syd-västra hörn, och dateras till efter klostertiden. 
Benen i denna grav var välbevarade och många av dem hela. Nästan alla kroppens 
benelement har påträffats. 

För  könsbedömningen  utfördes  analyser  av  kraniet,  bäckenben  samt  på  de  långa 
rörbenen. Dessa uppvisade alla kvinnliga drag, med undantag för måtten på lårben 
och  skenben.  Då  både  kranium  och  bäckenbenen,  som  är  de  mest  pålitliga 
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benelementen  för  könsbedömning,  uppvisade  kvinnliga  värden,  bedömdes  denna 
individ till en kvinna. 

För  åldersbedömningen  utfördes  analyser  av  kraniet,  bäckenben  samt  tänder. 
Tandslitaget uppvisade en ålder mellan 25 och 40 år. Sammanväxningen av kraniets 
suturer uppvisade en ålder på 39,4 ±9,1 år. Bäckenbenen uppvisade åldrar mellan 24 
och 48 år. Då dessa åldrar ligger i spannet mellan 25-50 år åldersbedömdes individen 
till att vara 25-35 år (Adultus) då individen inte ansågs vara så ung som 20 år, men inte 
heller så gammal som 50 år. 

Kroppslängden hos denna individ kunde beräknas på fem olika ben: ett överarmsben, 
två lårben och två skenben. De gav enhetliga värden mellan 160-165 cm. Då ett lårben 
från  vänster  sida  fanns  tillgängligt  är  det  värdet  för  detta  ben  som används  som 
individens kroppslängd. Den beräknas då till 160 -163 cm. 

Kvinnans tandstatus varierar, se tabell 7. Förekomsten av tandsten och tandlossning 
är  marginell.  Däremot  uppvisar  hon  kraftiga  kariesangrepp  på  två  av  molarerna  i 
överkäken,  där  endast rötterna kvarstår.  Tandslitaget är  inte starkt  uttalat,  där  de 
högsta värdena ses på molarerna, i under- såväl som i överkäke. 

Tabell 7. Översikt över tandhälsa hos Grav 13. 
Slitage 3 6 - 5 5 5 - - 6 5 5 4 4 10 10 3 Slitage
Karies 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 Ce1 U9 U9 0 Karies
Tandsten S S - 0 0 S - - S S S S S 0 0 S Tandsten
Tandlossning S M - C M M - - L L M M M C C M Tandlossning

Närvaro X X A X X X P P X X X X X X X X Närvaro

Maxilla DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Maxilla SIN
Mandibula DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Mandibula SIN

Närvaro X X X X X X X X P X X X X A X X Närvaro
Tandlossning 0 0 S S S S S S - S M S S - M 0 Tandlossning
Tandsten S S S S S S S S - M S S S - S S Tandsten
Karies 0 C2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 C1 - C2 0 Karies
Slitage 4 8 8 4 4 5 6 7 - 5 5 3 3 - 5 3 Slitage

Teckenförklaring tabell 7.
Tom ruta: Käkben saknas X: Tand finns L: Lös tand utan alveol 
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
C – Krona R – Rot o: Occlusalt
U- Obestämbart ursprung Ce- Cemento enamel -: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Kvinnan uppvisar tre olika typer av förändringar, varav två räknas som patologier. Den 
tredje ses som en benutväxt på båtbenet i foten (naviculare). Dessa små benutväxter 
kan ha många olika orsaker så någon närmare slutsats om denna förändring inte kan 
dras. Övriga förändringar är en benutväxt på pannbenet, 4,58 mm i diameter, se figur 
10 & 11, vilken troligtvis är en osteoma, dvs. en benign, dvs. godartad, tumör. 
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Figur 10. Grav 13. Utväxt på kranium - Osteoma. Foto: Johanna Andersson

Figur 11. Grav 13. Närbild på osteom. Foto: Johanna Andersson

Utöver detta uppvisar kvinnan en patologi på en ländkota vilken saknar taggutskott 
(processus spinosus), det är dvs. helt öppet mellan de två uppåtriktade ledutskotten 
processus articularis superior) på kotbågen, se figur 12.  I övrigt är kotan frisk. Den 
lösa spinan har inte påträffats. En trolig diagnos för denna förändring är spondylolysis. 
Spondylolysis innebär att det har skett en, oftast bilateral, fraktur mellan de inferiora 
och superiora ledytorna vilken vanligtvis förekommer i ländregionen (Pinhasi & Mays, 
2008:318). 

Figur 12. Grav 13. Ländkota. Spondylolysis. Foto: Johanna Andersson
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Sammanfattning: i denna grav påträffades kvarlevorna efter en kvinna mellan 25-35 
år, inom åldersgruppen Adultus, med en kroppslängd på ca 160 cm. Kvinnan uppvisar 
kraftiga  kariesangrepp på  två  tänder  och två tänder  som förlorats  ante  mortalt.  I 
övrigt  uppvisar  hon friska tänder.  Hon har en benign tumör på pannbenet och en 
fraktur i ländryggen. 

Övrigt:  övertaliga  element  är  överarmsben,  språngben  (talus),  tredje 
mellanhandsbenet,  (mc3),  armbågsben  och  första  mellanhandsbenet  (mc1) 
tillhörande en vuxen individ.  I graven finns också övertaliga element från ett barn. 
Dessa ben är första och andra fingerbenet (phalanges),  bäckenben, lårben, knäskål 
(patella), hälben (calcaneus) och språngben. Åldern uppskattades, genom att jämföra 
benen med referensmaterialet  på  Högskolan  på  Gotland samt  genom att  titta  på 
fusioneringsgraden  och  storlek,  till  ca  sex  år,  vilket  gör  att  barnet  faller  inom 
åldersgruppen Infans 1.

7.4 Grav 16
Kön: Man Ålder: Adultus Kroppslängd: ?
Denna grav påträffades utanför kyrkan, söder om koret, och har daterats till att vara 
samtida med klostret. Skelettet i denna grav var fragmenterat och många benelement 
bestod  av  enbart  spongiosa.  Däremot  påträffades  flertalet  av  kroppens  ben,  med 
undantag för bl.a. vissa handrotsben. 

Könsbedömningen utfördes på kranium och på bäckenben. Kraniet uppvisade värden i 
mitten  av  skalan,  dvs.  mellan  värdena  för  man  och  kvinna,  med  några  enstaka 
observationer  åt  det  manliga  hållet.  Men  då  måtten  på  överarmsben  och  lårben 
uppvisade  manliga  värden  samt  att  bäckenbenen  visade  på  manligt  kön 
könsbedömdes individen till en man. 

Åldersbedömning  utfördes  på  kranium,  bäckenben  samt  på  tänder. 
Sutursammanväxningen hos kraniet uppvisade en ålder av 30,5 ± 9,6 år, bäckenbenen 
uppvisade åldrar mellan 20-40 år och tandslitaget visade en ålder mellan ca 20-24 år. 
När alla resultat för denna individ vägdes samman estimerades mannen vara i åldern 
25-35 år, dvs. Adultus. 

En  kroppslängdsberäkning  kunde  inte  utföras  då  de  långa  rörbenen  var 
fragmenterade. 

Tandstatusen var relativt bra med enbart svag grad av tandsten på vissa tänder och en 
avsaknad av tänder med karies. Vissa tänder är hos individen missfärgade. Hos denna 
individ ses en rödbrun missfärgning av molarerna i underkäken och i överkäken samt 
att framtänderna och en hörntand i överkäken uppvisar en gråblå färg, se figur 13 & 
14. 
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Tabell 8. Översikt över tandhälsa hos grav 16. 
Slitage 1 3 6 2 1 1 2 4 4 3 4 2 3 6 2 2 Slitage
Karies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C1 Karies
Tandsten S S S M M S S 0 S S S S S S S S Tandsten
Tandlossning F 0 0 0 0 F F F F 0 F 0 F S 0 0 Tandlossning

Närvaro X X X X X X X X X X X X X X X X Närvaro

Maxilla DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Maxilla SIN
Mandibula DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Mandibula SIN

Närvaro L X X X X X X X X X X X X X Närvaro
Tandlossning F 0 0 0 0 - - F F 0 F 0 F S 0 0 Tandlossning
Tandsten S S S M M - - C C C M M M M M S Tandsten
Karies 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Karies
Slitage 1 3 5 2 2 - - 4 4 4 2 2 1 5 1 1 Slitage

Teckenförklaring tabell 8. 
Tom ruta: Käkben saknas X: Tand finns L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand
0: Frisk S: Slight  M: Medium C: Considerable
C – Krona R – Rot o: Occlusalt
U- Obestämbart ursprung Ce- Cemento enamel -: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Figur 13. Grav 16. Kindtand. Uppvisar rödaktig missfärgning. Pilen pekar på den noterade 
missfärgningen. Foto: Johanna Andersson

Figur 14. Grav 16. Hörntand och framtand. Uppvisar blågrå missfärgning. Pilarna pekar på de noterade 
missfärgningarna. Foto: Johanna Andersson
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Två tänder uppvisar icke metriska särdrag i form av en ovanlig form på kronan för den 
andra molaren i vänster och höger överkäken. Kronan har antagit en oval form på 
grund av en mesiodistal hoptryckning av kronan vilket kan vara relaterad till genetiska 
faktorer  (Alt  m.fl,  1998:102).  Spår av aktivitetsrelaterade förändringar  ses på både 
höger  och  vänster  överarmsben,  där  höger  överarmsben  uppvisar  kraftigare 
förändring än det vänstra överarmsbenet. På båda benen ses förändringarna som en 
resorption av benet vid ett muskelfäste proximalt på diafysen (crista tuberculi majoris) 
där en urgröpning av den mediala benåsen uppstått.  

Schmorl’s noder har noterats på fyra bröstkotor, varav två av kotorna angränsar till 
varandra. För den mer detaljerade redogörelsen för dessa se bilaga. 
Det yttre skiktet av skalltaket (tabula externa) uppvisar en ökad porositet, se figur 15. 
Denna porositet är avgränsad till suturen mellan höger och vänster hjässben (sutura 
sagittalis). Denna porositet ses inte på det inre skiktet av skalltaket, vilket kan indikera 
att det rör sig om en inflammation av skalpen externt.

Figur 15. Grav 16. Yttre skalltak. Uppvisar porositet. Foto: Johanna Andersson

Sammanfattning: i denna grav påträffades kvarlevorna efter en man i 25-35 års ålder, 
Adultus,  En  kroppslängdsberäkning  har  inte  kunnat  utföras.  Mannens  tänder 
uppvisade missfärgningar som troligtvis är miljö- eller diet relaterade. Tänder i vänster 
överkäke har ett något kraftigare tandslitage än tänderna på höger sida i överkäken.

Övrigt:  övertaliga  tänder  har  påträffats:  bakre  kindtänd,  hörntand  och  framtand, 
tänderna har ej kunnat bedömas till under eller överkäke. 
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 7.6    Grav 32
Kön: Man Ålder: Adultus Kroppslängd: ?
Denna grav påträffades utanför kyrkan, öster om sidoskeppets sydöstra hörn, graven 
dateras till  efter  klostertiden (Forsström, 1968b:6).  Skelettet i  denna grav saknade 
helt kranium, endast underkäke och alla andra delar av kroppen påträffades. Kraniet 
finns registrerat i tidigare analys av individen, men plockades troligtvis ut då utan att 
returneras till sin ursprungliga plats.

Då kraniet saknades utfördes könsbedömningen med hjälp av underkäke, bäckenben 
samt  att  mätningar  utfördes  på  det  första  mellanhandsbenet,  lårben  och 
överarmsben. Underkäken såväl  som resultaten av  mätningarna uppvisade mycket 
manliga  värden.  Bäckenbenen var  delvis  fragmenterade,  men  där  metoder  kunde 
appliceras uppvisar  resultaten manliga värden.  Kraftiga muskelfästen noterades på 
långa rörben. 

Vid  åldersbedömningen  av  denna  individ  användes  bäckenben  samt  tänder. 
Bäckenbenens  symfysfog  uppvisade  en  ålder  mellan  23-57  år  och  ledytan  mot 
korsbenet uppvisade en ålder mellan 30- 39 år.  Tandslitaget uppvisar en ålder mellan 
35-55.  Om  dessa  bedömningar  ses  i  förhållande  till  varandra  och  vägs  samman 
bedöms  individen  vara  mellan  25-35  år,  vilket  betyder  att  mannen  faller  inom 
åldersgruppen Adultus. 

En kroppslängdsberäkning kunde inte utföras då de långa rörbenen saknades.  

Individens  överkäke  och  samtliga  tänder  från  överkäken  saknas.   Tänderna  i 
underkäken uppvisar inte mycket tandsten eller karies men ett varierande tandslitage. 
Mannen uppvisar generellt en bra tandhälsa. Den rotkaries som finns registrerad, se 
tabell  9,  är  endast initial.  Individen uppvisar en periapikal  förändring i  underkäken 
under den vänstra centrala incisiven. Den periapikala förändringen är mer lokaliserad 
till den vänstra centrala incisiven men även alveolen för den högra centrala incisiven 
är påverkad. Dessa tänder saknas dock post mortalt, vilket innebär att det inte går att 
avgöra om förändringen är ett resultat av ett kraftigt kariesangrepp eller av kraftigt 
tandslitage. 

Hos  denna individ  har  patologier  och förändringar  kunnat  registreras  på  nio  olika 
benelement,  inkluderat  den  periapikala  förändringen.   Schmorl’s  noder  har 
registrerats på sammanlagt sju kotor, varav en ländkota och sex bröstkotor. För en 
detaljerad beskrivning av dessa se bilaga. 

En  aktivitetsrelaterad  förändring  har  noterats  på  nyckelbenen där  ett  muskelfäste 
(impressio  ligamenti  costoclavicularis) är  kraftigt  urgröpt  med  vågiga  kanter  och 
uppluckrat utseende. 
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Tabell 9. Översikt över tandhälsa hos grav 32. 
Slitage Slitage
Karies Karies
Tandsten Tandsten
Tandlossning Tandlossning

Närvaro Närvaro

Maxilla DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Maxilla SIN
Mandibula DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Mandibula SIN

Närvaro X X X X X X X P P X X X X X X P Närvaro
Tandlossning 0 S F F F F S - - C F 0 0 0 0 - Tandlossning
Tandsten S S S S S S S - - S S S S S S - Tandsten
Karies 0 0 R1 0 0 0 0 - - R1 R1 0 R1 R1 0 - Karies
Slitage 2 5 9 4 4 5 5 - - 5 5 5 4 8 6 - Slitage

Teckenförklaring tabell 9.
Tom ruta: Käkben saknas X: Tand finns L: Lös tand utan alveol
 A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust  F: Fragmenterad alveol/tand
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
C – Krona R – Rot o: Occlusalt
U- Obestämbart ursprung Ce- Cemento enamel -: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

På  vänster  bäckenben  syns  en  kraftig  förändring  i  höftbensgropen  (acetabulum). 
Höftbensgropen uppvisar ett utplanat utseende, kraftig benpålagring i leden och kring 
kanten samt närvaron av osteofytliknande förändringar, se figur 16. Dessa typer av 
förändringar är typiska för osteoartrit (Ortner, 2003:548). Då det i detta fall handlar 
om höftleden borde även förändringen vara  synlig  på  lårbenet,  men då  lårbenets 
ledhuvud  (caput) och  lårbenshalsen  (collum)  saknades  kunde  utsträckningen  av 
osteoartriten inte fastställas. Utöver förändringen i höftgropen uppvisar bäckenbenet 
också en fläckvis benpålagring över hela benet, denna typ av förändring kan också ses 
på lårbenets diafys tillhörande samma sida. Dessa fläckar är troligtvis ett resultat av 
en post mortal påverkan.  

Figur 16. Grav 32. Höftbensgropen, bäckenben. Uppvisar osteoartrit. Foto: Johanna Andersson
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Vänster  skenben  och  vadben  (fibula)  uppvisar  kraftig  benpålagring  på  diafyserna. 
Dessa förändringar påminner om nedrunnet vax eller trädbark. På diafysen anteriort 
hos skenbenet ses ett poröst  skin ulcer  med ojämna kanter, se figur 17. Vadbenets 
märghåla  är  kraftigt  förtjockad.  Både  dessa  ben  röntgades.   Röntgen  visade  inga 
tecken på en fraktur, se figur 18, men troligtvis har dessa förändringar uppstått på 
grund av en inflammation efter ett benbrott som sedan läkt ut till fullo (Jennerholm, 
muntlig referens). Benen skiljer sig mycket i storlek i jämförelse med friska ben, se 
figur  19.  En trolig diagnos  för  förändringarna på både skenbenet och vadbenet  är 
osteomyelit. 

Figur 17. Grav 32. Skenben. Skin ulcer. Foto: Johanna Andersson

Figur 18. Grav 32. Till vänster och i mitten ser vi vänster skenben och till höger ser vi vänster vadben, 
båda är fragmenterade. Foto: Staffan Jennerholm
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Figur 19. Grav 32. Till vänster i bild: vänster skenben med en kraftig kortikal förtjockning. Till höger i 
bild: ett friskt skenben.  Foto: Johanna Andersson

Det första tåbenet i vänster stortå uppvisar en intryckning samt en liten utväxt i form 
av en knöl i den proximala ledytan. Det går inte att dra några vidare slutsatser om vad 
det är som här iakttagits. 

Sammanfattning:  i  denna  grav  påträffades  kvarlevorna  av  en  man,  inom 
åldersgruppen  Adultus.  En  kroppslängdsberäkning  kunde  inte  utföras.  Mannens 
tandhälsa  är  relativt  bra  då  tänderna inte  uppvisar  mycket  tandsten,  tandlossning 
eller karies. Mannen uppvisar kraftiga förändringar på vissa långa rörben. 

Övrigt: i denna grav påträffades flera övertaliga element såsom
 skulderblad (scapula), överarmsben, bäckenben, korsben och lårben. 

7.5 Grav 38
Kön: Man Ålder: Äldre Adultus Kroppslängd: 171-174 cm
Denna grav påträffades utanför kyrkan, sydost om sidoskeppet. Graven dateras till att 
vara  samtida  med  kyrkan.  Mycket  av  den  gravlagdas  ansiktskranium  saknas  samt 
många av handrotsbenen. 
Könsbedömningen utfördes  på  kranium,  bäckenben samt  genom mätningar  av  de 
långa rörbenen.  Kraniet  uppvisade  både manliga  och kvinnliga  drag,  bäckenbenen 
däremot uppvisade endast manliga drag och det metriska analyserna indikerar även 
de ett manligt kön. 

Åldersbedömningen  utfördes  på  kranium,  bäckenben och  tänder.  Kraniets  suturer 
påvisar en ålder av 39,4 ± 9,1 år medan bäckenbenen uppvisar åldrar mellan 30-34 år. 
Tandslitaget visar en ålder mellan 30 och 50 år. 
Kroppslängsberäkningen kunde endast utföras med hjälp av strålben då övriga långa 
rörben saknades. Kroppslängden har beräknats till 171-174 cm.
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Tandhälsan  är  inte  bra  då  mannen uppvisar  både  ante  mortal  tandförlust  och en 
periapikal förändring vid den första premolaren i underkäken på höger sida, se figur 
20.  Tyvärr  saknas  tanden  vilket  medför  att  en  tolkning  kring  orsaken  till  den 
periapikala  förändringen  inte  kan  dras.  Mannen  uppvisar  även  tandlossning  och 
tandslitage, se tabell 10. 

Figur 20. Grav 38. Vänster underkäke. Uppvisar periapikal förändring. Foto: Johanna Andersson

Tabell 10. Översikt över tandhälsa hos grav 11. 
Slitage 6 5 9 Slitage
Karies - - Ce4 - - - - - - - 0 - - Ce3 - - Karies
Tandsten - - S - - - - - - - S - - 0 - - Tandsten
Tandlossning - - M - - - - - - - M - - F - - Tandlossning

Närvaro A A X A A P P A P A X A L Närvaro

Maxilla DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Maxilla SIN
Mandibula DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Mandibula SIN

Närvaro A A A A P X P P X P P P P X A A Närvaro
Tandlossning - - - - - F - - F - - - - C - - Tandlossning
Tandsten - - - - - S - - S - - - - 0 - - Tandsten
Karies - - - - - 0 - - 0 - - - - Ce5 - - Karies
Slitage - - - - - 4 - - 5 - - - - 9 - - Slitage

Teckenförklaring tabell 10.
Tom ruta: Käkben saknas X: Tand finns L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand
 0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
C – Krona R – Rot o: Occlusalt
U- Obestämbart ursprung Ce- Cemento enamel -: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

Individen  i  Grav  38 uppvisar  åtta  förändringar  på  sju  olika  benelement:  pannben, 
underkäke,  bröstkotor,  strålben,  armbågsben,  lårben  och  skenben.  På  pannbenet 
sitter förändringen lokaliserad i den högra ögonhålan och ses som en rund intryckning 
med jämna och fina kanter i den övre delen av ögonhålan, se figur 21. Intryckningen 
mäter 5,50 mm i diameter och är ca 3 mm djup.  Förmodligen är detta ett resultat av 
en infekterad ven eller ett blodkärl som tryckts mot ögonhålan (Jennerholm, muntlig 
referens). 
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Figur 21. Grav 38. Vänster ögonhåla. Uppvisar intryckning. Foto: Johanna Andersson

Schmorl’s noder ses på tre bröstkotor. För en mer detaljerad beskrivning av dessa se 
bilaga.  På dessa kotor synes även en annan sjuklig förändring i  form av håligheter 
anteriort på kotkropparna som inte är post mortala. Dessa hål mäter upp till 8,66 mm 
i diameter, se figur 22. Det är omöjligt att fastställa om dessa håligheter kan ha ett 
samband med de Schmorl´s noder som påträffas.  En patologi som skapar ett liknande 
utseende är brucellosis. Då de förändringar som uppvisas inte är så kraftiga som de 
som  förväntas  vid  brucellosis  är  detta  inte  en  trolig  diagnos.  Eventuellt  kan 
förändringarna  som  ses  för  individen  i  Grav  38  vara  orsakade  av  någon  form  av 
cancer, då denna typ av håligheter också kan uppstå (Kjellström, muntlig referens). 
Några vidare slutsatser kan tyvärr inte dras.

Figur 22. Grav 38. Bröstkotor vilka uppvisar håligheter i kotkroppen. Pilarna pekar på de håligheter som 
uppmärksammats. Foto: Johanna Andersson

Ockulärt ses att höger armbågsben är uppsvullet proximalt-posteriort och uppvisar en 
kloaka. Den uppsvullna delen av benet har en vävd struktur, se figur 23. Detta ben 
skickades på röntgen för att  besvara frågan om det kunde röra sig om en fraktur. 
Röntgenbilderna  visar  inte  spår  av  en  frakturlinje,  men  det  är  möjligt  att 
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förändringarna är ett resttillstånd efter just en fraktur. Med hjälp av röntgen ses att 
den proximala delen av armbågsbenet har kortikal förtjockning, en periostal reaktion 
och en kloaka, se figur 24. Två möjliga diagnoser för dessa förändringar kan vara att 
det är en osteit eller en periostit. Det är också troligt att någon form av blödning har 
föregått osteiten eller periostiten (Jennerholm, muntlig referens). Då även en kloaka 
har gått att urskilja talar denna om att det har förekommit en varbildning i benet, 
vilket i sin tur resulterar i att diagnosen för denna förändring blir osteomyelit. 

Figur 23. Grav 38. Höger armbågsben. Uppvisar uppsvullnad och uppluckring proximalt. Foto: Johanna 
Andersson

Figur 24. Höger armbågsben. Vänster foto: Staffan Jennerholm. Höger foto: Johanna Andersson

Bicepsmuskelns  fäste  (tuberositas  radii),  proximalt  på  höger  strålben  är  förändrad 
vilket kan vara en aktivitetsrelaterad förändring.  
Både  vänster  och  höger  lårben  och  skenben  uppvisar  benpålagringar  distalt.  På 
skenbenet  ses  också  porositet  och  viss  uppsvullnad  distalt.  Lårbenet  uppvisar  en 
sandpapperlik struktur medan skenbenet uppvisar en vävd struktur. 

Sammanfattning: i denna grav påträffades kvarlevorna efter en man i åldersgruppen 
Adultus. Kroppslängdsberäkningen visar att mannen var ca 171-174 cm lång. Mannen 
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uppvisar dålig tandhälsa med en periapikal förändring i underkäken samt att han har 
kraftig  tandlossning  och  tandslitage.  Mannen  uppvisar  bl.a.  infektioner  och 
kotförändringar samt spår efter aktivitet. 

Övrigt: i denna grav finns många övertaliga element bland annat tre underkäkar.  En 
av dessa röntgades för att se om käken uppvisade osteoporos då käkens alla alveoler 
var sammanväxta och att käken var väldigt tunn och spröd. Röntgen visade dock inga 
tecken på osteoporos (Jennerholm, muntlig referens). Andra övertaliga benelement är 
tre nyckelben och ett ofusionerat strålben varav den senare uppvisar en ålder på 15 
år. En annan underkäke uppvisar en porös benpålagring, främst anteriort. Diagnosen 
som ges är icke specifik periostit. Men att kunna urskilja vad som orsakat periostit i 
förgången tid är problematiskt (Roberts & Manchester, 2010:172). Mikroporositeten 
och  strieringar  samt  att  benpålagringen  är  plackliknande  och  ligger  ovanpå  det 
kortikala  benet  som  tunna  skivor  indikerar  att  det  är  en  inflammatorisk  process 
(Roberts & Manchester, 2010:172). Men då tänderna och mycket av käkbenet saknas 
post mortalt finns det svårigheter att uttala sig om vad det är som gett upphov till 
denna.

7.6 Grav 44
Kön: Kvinna Ålder: Adultus Kroppslängd: ?
Denna grav påträffades utanför kyrkan, öster om sidoskeppet, graven har daterats till 
att  vara  samtida  med  kyrkan  och  tillkom  innan  raseringen.  Flertalet  av  skelettets 
benelement finns närvarande med undantag för vissa hand- och fotrotsben, delar av 
ansiktskraniet, svanskotor (os coccygis) samt knäskål. 

Könsbedömningen utfördes på kraniet, bäckenben, underkäke samt genom mätningar 
av de långa rörbenen. Benelementen uppvisar både manliga och kvinnliga drag. Då 
bäckenbenen uppvisade kvinnliga drag gavs  individen könet kvinna.  Korsbenet och 
formen på kraniet uppvisade även de kvinnliga karaktärer. 
Åldersbedömningen  utfördes  på  kraniet,  bäckenben  samt  tänder. 
Sutursammanväxningen hos kraniet indikerar en ålder av 30,5 ± 9,6 år, dock befinner 
sig  individen  i  det  nedre  spannet,  runt  ca  25  år,  då  suturen  (sutura  lambdoidea) 
mellan nackbenet och de två hjässbenen är väldigt öppen. Bäckenbenen visar en ålder 
mellan 25- 34, och tandslitaget visar en ålder mellan 20-39 år. Med dessa resultat som 
grund  bedöms  individens  ålder  till  25-34  år,  och  kvinnan  faller  då  inom  gruppen 
Adultus. 

En kroppslängdsberäkning kunde inte utföras då de långa rörbenen saknades.

Kvinnan uppvisar en intressant tandstatus. De laterala incisiverna i underkäken sitter 
inkilade bakom de centrala incisiverna, se figur 25. De laterala incisiverna har brutit 
fram fel, troligtvis på grund av platsbrist i tandraden. Båda de andra molarerna saknas 
i underkäken och en påbörjad igenväxning av alveolerna kan ses. Den andra och tredje 
bakre  kindtanden  på  både  höger  och  vänster  sida  i  överkäken  har  kraftigt  böjda 
rötter, se figur 26. En av dessa kindtänder i överkäken uppvisar också ett icke metriskt 
särdrag. Detta uttrycker sig om en oval form i kronan, se även Grav 16 för samma 
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särdrag. Denna form uppstår genom en mesiodistal ihoptryckning (Alt m.fl, 1998:102). 
Individen uppvisar flera kariesangrepp på en och samma tand, upp till sex stycken har 
registrerats på samma tand. Där flera karieskaviteter har registrerats på samma tand 
ses detta med en asterix (*) i tabell 11. 

Figur 25. Grav 44. Underkäke. Felställning av de laterala framtänderna. Foto: Johanna Andersson

Figur 26. Grav 44. Bakre kindtänder. Böjda rötter. Foto: Johanna Andersson 

Denna individ uppvisar sammanlagt fem olika typer av förändringar, både sjukliga och 
icke  sjukliga.  Bröstkotorna  uppvisar  en  svag  grad  av  lipping  och  osteofytbildning. 
Schmorl’s noder har inte påträffats.  Den andra sjukliga förändringen ses på första och 
andra  mellanhandsbenet.  Dessa  ben  är  ovanligt  kraftiga  samt  att  de  uppvisar 
porositet på diafysen och i de proximala ledändarna. Då ledytorna är fragmenterade 
kan liknande förändringar inte iakttas där. 

Ett icke metriskt särdrag på pannbenet, i form av en sutur mitt på pannbenet (sutura  
metopica) har noterats. Suturen sträcker sig från bregma till nasion (Feneis, 2009: 20). 
Denna sutur finns hos alla människor, men växer vanligtvis igen kring åtta års ålder 
(Buikstra & Ubelaker, 1994:87). 
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Tabell 11. Översikt över tandhälsa hos Grav 44

Teckenförklaring tabell 11. 
Tom ruta: Käkben saknas X: Tand finns L: Lös tand utan alveol
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
C – Krona R – Rot o: Occlusalt
U- Obestämbart ursprung Ce- Cemento enamel -: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

De felställda tänderna och de förvridna tandrötterna räknas hos denna individ som 
förändringar, men då dessa redan behandlats tidigare ges ingen vidare redogörelse 
för dessa här.

Sammanfattning:  i  denna grav  påträffades  kvarlevorna efter  en kvinna i  25-34 års 
ålder,  Adultus.  En  kroppslängdsberäkning  kunde  inte  utföras.  Tänderna  uppvisar 
mycket karies. En felställning av framtänderna i underkäken och en snedvridning av 
kindtändernas rötter i  överkäken har iakttagits.  Kvinnan uppvisar två icke metriska 
särdrag, en extra sutur och en ovanlig form på andra molaren i överkäken krona. 

Övrigt:  i  denna  grav  finns  två  övertaliga  element,  första  mellanhandsbenet  och 
bäckenbenets symfysfog. 

7.7 Grav 46
Kön: Man Ålder: Maturus Kroppslängd: 180-183 cm
Denna  grav  påträffades  under  utgrävningen  utanför  klosterkyrkan,  sydost  om 
sidoskeppet. Detta daterar graven till att vara samtida med klostret. Skelettet saknar 
flertalet  ben  från  händer  och  fötter  samt  bröstbenet  (sternum)  och  mycket  av 
ansiktskraniet. 

Könsbedömningen utfördes på kraniet, underkäke, bäckenben samt genom mätningar 
av  de långa rörbenen.  Alla  dessa ben uppvisar  manliga drag.  Även underkäken är 
manlig och uppvisar ett kraftigt utseende av de pariga knölarna anteriort. 

En åldersbedömning utfördes med hjälp av kraniets sutursammanväxning, bäckenben 
samt  graden  av  tandslitage.  Kraniet  uppvisar  en  ålder  mellan  45,2  ±  12,6  år  och 
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Slitage 4 2 6 4 2 2 1 4 3 2 2 2 3 6 4 3 Slitage
Karies C3 C2* C3* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C3* C3* C3 Karies
Tandsten S S S S S S S S M M S S S S S S Tandsten
Tandlossning 0 S 0 S 0 S S 0 0 0 Tandlossning

Närvaro L L L X X X X X X X X X X L L L Närvaro

Maxilla DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Maxilla SIN
Mandibula DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Mandibula SIN

Närvaro X A X X X X X X X X X X X X A X Närvaro
Tandlossning 0 - 0 0 F F 0 0 0 F F 0 0 0 - 0 Tandlossning
Tandsten S - S S 0 M S S S 0 S M S S - S Tandsten
Karies C3* - C2* Ce1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C3* - C3* Karies
Slitage 2 - 6 2 2 3 3 5 5 2 2 2 3 6 - 2 Slitage



bäckenbenet uppvisade åldrar mellan 40-59 år. Graden av tandslitaget indikerar att 
mannen är mellan 35 och 45 år. Individen bedöms inte vara så gammal som 59 år, men 
troligtvis  befinner  sig  mannen mellan  35-  50  år.  Detta  gör  att  mannen  placeras  i 
åldersgruppen Maturus. 

Kroppslängdsberäkningen kunde utföras på ett armbågsben som mätte 285,88 mm 
vilket gav mannen kroppslängden 180-183 cm.
 
Denna man uppvisar dålig tandstatus med ett kraftigt kariesangrepp på den första 
bakre kindtanden i höger underkäke och ett ojämnt tandslitage där vissa tänder är 
mycket  nedslitna  medan  andra  inte  är  påverkade  alls.  I  underkäken  ses  tandsten 
occlusalt på den vänstra tredje bakre kindtanden. Framtänderna,  samt hörntanden 
och de främre kindtänderna saknas post mortalt på vänster sida i underkäken. Den 
andra premolaren kan ses ligga inbäddad i  käkbenet,  se figur  27.  Denna tand har 
troligtvis  inte  kunnat  bryta  fram  på  grund  av  platsbrist  i  tandraden.  Den  tredje 
molaren  i  överkäken  uppvisar  också  kraftigt  tandsten  occlusalt.  Andra  och  tredje 
molarerna i vänster sida i överkäken uppvisar båda hypercementos, se figur 28. Detta 
uppstår genom en abnormal ökning av cementet (som täcker tandrötterna) vilket i sin 
tur  ses  i  att  rötterna  blir  kraftigt  förstorade.  Detta  kan  också  resultera  i  ett 
cementoma – en tumör som fäster på tänderna (Ortner, 2003:607). Av detta ses dock 
inga spår. 

Figur 27. Grav 46. Underkäke. Tand ligger inbäddad i käkbenet. Foto: Johanna Andersson
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Figur 28. Grav 46. Bakre kindtänder vilka uppvisar hypercementos, kraftig karies och tandsten. Foto: 
Johanna Andersson

Tabell 12. Översikt över tandhälsa hos grav 46. 
Slitage - - - - - - - - - - 8 - - 10 6 5 Slitage
Karies - - - - - - - - - - 0 - - U9 C4 C3 Karies
Tandsten - - - - - - - - - - S - - 0 Mo Co Tandsten
Tandlossning - - - - - - - - - - C - - C C C Tandlossning

Närvaro L L L L Närvaro

Maxilla DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Maxilla SIN
Mandibula DX 3M 2M 1M 2P 1P C 2I 1I I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Mandibula SIN

Närvaro X X X X P X X X P P X P A A A X Närvaro
Tandlossning 0 C C M - F F F - - F - - - - 0 Tandlossning
Tandsten 0 0 S 0 - 0 0 S - - 0 - - - - Mo Tandsten
Karies C2 C2 C6 0 - 0 0 0 - - 0 - - - - 0 Karies
Slitage 5 3 5 4 - 8 8 8 - - 8 - - - - 3 Slitage

Teckenförklaring tabell 12. 
Tom ruta: Käkben saknas X: Tand finns L: Lös tand utan alveol 
A: Ante mortal tandförlust P: Post mortal tandförlust F: Fragmenterad alveol/tand
0: Frisk S: Slight M: Medium C: Considerable
C – Krona R – Rot o: Occlusalt
U- Obestämbart ursprung Ce- Cemento enamel -: Kan ej registreras p.g.a. tandfrånvaro

På detta  skelett  ses  spår  efter  både  aktivitetsrelaterade  förändringar,  trauma och 
patologier.  De  förändringar  på  tänder  som  noterats  tas  inte  upp  vidare  här.  De 
patologier  som  påträffats  är  främst  Schmorl’s  noder  som  ses  på  både  bröst-  och 
ländkotor.  För  en mer  detaljerad redovisning  av  Schmorl’s  noder  se  bilaga.  På  en 
halskota går det att urskilja en förändring på den distala ytan på kotkroppen. Denna 
ses  som små knutar  som omger  ett  nedsjunket  område.  Detta  är  förmodligen  en 
degenerativ förändring som uppstått på grund av belastning. 

Både  vänster  och  höger  skenben  och  vadben  uppvisar  förtjockade  diafyser  med 
benpålagring.  Skenbenet  uppvisar  också  bilaterala  kärlfåror.  Dessa  typer  av 
förändringar har i detta uppsatsarbete getts diagnosen icke specifik periostit. 
På pannbenet ses spår efter ett djupt hugg. Individen har dock överlevt detta hugg då 
kanterna uppvisar spår av läkning. I området kring hugget ses intryckningar som har 
identifierats som ”pond fractures” frakturer som uppstår genom slag (Vretemark & 
Borrman, 2009:38), se figur 29.
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Figur 29. Grav 46. Pannbenet vilket uppvisar spår av hugg och slag. De röda pilarna pekar på de pond 
fractures som finns noterade medan den gröna pilen pekar på det noterade hugget. Foto: Johanna 

Andersson

Både  vänster  nyckelben  och  höger  överarmsben  uppvisar  aktivitetsrelaterade 
förändringar.  Nyckelbenet uppvisar en väldigt kraftigt urgröpning av ett muskelfäste i 
den sternala änden. På överarmsbenet är det ett muskelfäste proximalt på diafysen 
som är påverkat och som här uppvisar en urgröpning. 

Sammanfattning:  i  denna grav påträffades kvarlevorna efter  en man,  med kraftiga 
muskelfästen  och  mycket  manliga  könskaraktärer.  Mannen  befinner  sig  i 
åldersgruppen Maturus, och har bedömts vara mellan 35 och 50 år. Kroppslängden är 
beräknad till  180- 183 cm. Mannens uppvisar  en dålig tandstatus.  De förändringar 
mannen uppvisar är trauma, aktivitets relaterade förändringar, förändringar på kotor 
samt icke specifik periostit.

Övrigt: övertaliga element finns närvarande i form av extra delar av överarmsben och 
armbågsben. 

I tabell 13 ses en översikt över resultaten för samtliga individer som ingått i studien. 
Sammanlagt  påträffades  sex  män  och  tre  kvinnor.  Åldersbedömningen  visar  att 
samtliga var vuxna. En kroppslängdberäkning kunde endast utföras på fyra individer. 
En av männen uppvisar en betydligt högre kroppslängd än de övriga männen. Antal 
påträffade patologier skiljer sig åt mellan individer, där flertalet uppvisar 2 -5 olika 
förändringar, det högsta antalet förändringar noterades för mannen i Grav 32. 
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Tabell 13. Översikt över resultaten för kön, ålder, kroppslängd (KL) och för hur många patologier som  
noterades (Reg.pat) för samtliga skelett

Grav 6 7 11 13 16 32 38 44 46

Kön Man Kvinna Man Kvinna Man Man Man Kvinna Man

Ålder 30-40 35-64 30-40 25-35 25-35 25-35 30-40 25-34 35-50

KL - - 170-172 cm 160-163 cm - - 171-174 cm - 180-183 cm

Reg. pat. 3 2 4 2 2 3 8 2 5

- Har ej kunnat beräknas

8 Jämförande analys
Resultaten för gravarna har ställts mot Torsten Sandbergs resultat från 1964. Målet 
med  denna  jämförelse  var  att  se  om  de  resultat  som  genererats  under  detta 
uppsatsarbete  liknade  Sandbergs,  och  om  de  skiljde  sig  åt,  vad  berodde  det  på? 
Nedan presenteras resultaten från jämförelsen, se tabell 14.

Tabell 14. Sammanfattning av den jämförande analysen av Andersson (2011) och Sandbergs (1964)  
resultat.

Grav Andersson resultat Sandberg resultat
6 Man

30-40 år (Adultus)
Man
35-50 år

7 Kvinna
35-64 år (Maturus)

Kvinna
35-50 år

11 Man
30-40 år (Adultus)

Man
35-50 år

13 Kvinna
25-35 år (Adultus)

Man?
20-35 år

16 Man
25-35 år (Adultus)

Man
20 år

32 Man
25-35 år (Adultus)

Man
20-35 år

38 Man
30-40 år (Adultus)

Man
20-35 år

44 Kvinna
25-34 år (Adultus)

Kvinna
20-35 år

46 Man
35-50 år (Maturus)

Man
35-50 år

Resultaten  för  åldersbedömningen  överensstämmer  till  största  del,  våra  resultat 
gällande åldersbedömningarna överlappar varandra i flertalet fall. Könsbedömningen 
mellan  analyser  överensstämmer  bortsett  från  Grav  13,  där  Sandberg  har  angett 
könet  Man? medan jag angett könet  Kvinna.  Då det saknas information kring vilka 
könsmetoder Sandberg använts  sig av kan inga vidare slutsatser  dras om varför  vi 
angett olika kön.  Individen i Grav 13 uppvisar dock tydliga kvinnliga karaktärer vilket 
medför det att det inte råder något tvivel om att det är en kvinna som är gravlagd i 
denna  grav.  En  eventuell  förklaring  till  detta  kan  vara  att  det  skett  en 
sammanblandning av skelett, dvs. att Sandberg analyserade ett annat skelett än det 
som återfanns för denna undersökning. 
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För  åldersbedömningen  har  Sandberg  främst  tittat  på  tänderna  men  ”även  efter  
övriga  antropologiska  kännemärken  (t.ex.  skallens  suturer)”  (Sandberg,  1966:2). 
Slutsatserna  som  dras  av  detta  citat  är  att  han  troligen  var  bekant  med  de 
morfologiska metoderna och karaktärerna osteologer vanligtvis använder sig av när 
det  kommer till  en uppskattning  av  individens  ålder  vid  dödstillfället.  I  Sandbergs 
rapport ses det att han anger 20-35 år och 35-50 år för sina åldersangivelser, vilka 
troligtvis illustrerar olika åldersgrupper där Sandberg inte angivit en närmare ålder för 
respektive individ. 

9 Diskussion 
För att kunna diskutera hur dessa människor mådde och hur deras sjukliga 
förändringar har påverkat dem fysiskt måste det först definieras vad hälsa är och om 
man kan estimera smärta. Tidigare i uppsatsarbetet har begreppet Quality of life 
(QOL) berörts, som också kommer hållas i åtanke vid diskussionen kring de olika 
individerna och deras hälsa. Hur har dessa individer påverkats av sina sjukdomar? Hur 
har deras generella välmående varit? Det är denna typ av frågor som diskussionen 
kommer att försöka besvara med hjälp av en diskussion om vad av hälsa och 
livskvalitet är och om man kan estimera dessa i ett osteologiskt sammanhang.  Försök 
till att estimera hälsa i Sverige har gjorts med utgångspunkt i ett projekt av Steckel 
m.fl (2002) av Kjellström (2005) där hon analyserande skelett från det medeltida 
Sigtuna, hon använde sig då av health index. För att beräkna health index används sju 
olika variabler, bland andra kroppslängd, spår av anemi, emaljhypoplasier, tandhälsa, 
trauma osv. (Steckel m.fl, 2002:145). Detta sätt att beräkna hälsa är inget som 
kommer ges utrymme här.

Vad är då hälsa? ”Att vara frisk är inte samma sak som att inte vara sjuk”, skrivs det i 
Prismas  stora  bok  om  hälsa (2001:8).  Vad  menas  då  med  detta?  Enligt 
världshälsoorganisationens (WHO) defininition från 1946 är hälsa ”a state of complete 
physical,  mental  and  social  wellbeing  and  not  merely  the  absence  of  disease  or 
infirmity” (Waldron, 2009:10). Kan man då i förhållande till WHO’s definition av hälsa 
säga  att  en person var  frisk  bara för  att  individen exempelvis  inte uppvisar  några 
skelettala förändringar som tyder på sjukdom? Hur kan en individ i ett arkeologiskt 
material bedömas till  att vara sjuk när man inte vet fullt ut vet hur denna sjukliga 
förändring har påverkat individen? Svaret på den frågan är att man inte kan veta om 
någon var sjuk eller inte, detta därför att vad som bestämmer en individs hälsa och 
livskvalitet  inte  endast  är  påverkat  av  de  sjukdomar  som satt  spår  i  kroppen och 
skelettet. Deras psykiska hälsa, diet, ekonomi och andra sociala och miljörelaterade 
faktorer  vägs  också  in  i  individens  hälsa,  av  vilka  flera  inte  kan  undersökas  i  ett 
osteologiskt skelettmaterial (Waldron, 2009:10). 

Tolkningar  kan  göras  utifrån  fakta  om hur  sjukdomen  tar  sitt  uttryck  hos  dagens 
människor,  vilket  kanske  inte  är  lika  tillfredsställande  som  att  bedöma  individens 
hälsa.  Det är också här problematiken ligger,  att  utifrån de förändringar som ses i 
skeletten göra en logisk och realistisk tolkning av individens välmående. Här kommer 
också den osteologiska paradoxen enligt Wood m.fl. (1992) in i diskussionen. Vilka är 
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det  jag  ser  i  mitt  material,  är  det  de  sjuka  och  svaga,  eller  de  som  faktiskt  var 
tillräckligt starka och friska för att överleva.  Det innebär att skelett som påträffas och 
inte uppvisar sjukliga förändringar inte behöver ha tillhört de friska i samhället, utan 
istället kan tillhöra de sjuka och svaga i samhället då de inte överlevde en eller flera 
perioder av sjukdom (Wood m.fl. 1992). Detta innebär särskilda problem vid tolkning 
av hälsa i forntida populationer. Två av dessa är den selektiva dödligheten och den 
enskilda individens risk för sjukdom och död (Wood m.fl,  1992:344).  Den selektiva 
dödligheten i våra osteologiska material kan iakttas då man på ett gravfält inte ser alla 
individer som löpte lika stor risk för sjukdom vid en speciell ålder, utan de individer 
som faktiskt dog vid just den specifika åldern. De andra individerna återfinns i andra 
åldersgrupper  som  visar  att  dessa  överlevt  och  även  blivit  äldre  (Wood  m.fl., 
1992:344). Då den enskilda individens risk för sjukdom är individuell, betyder det att 
den population som denna individ är tagen ur i sin tur består av individer som alla 
varierar  i  sin  känslighet  mot  sjukdomar?  Här  spelar  genetik  och  en  rad 
socioekonomiska faktorer in, såväl som miljömässiga skillnader. Denna problematik 
klargör två olika konstaterande: det är omöjligt att nå precisa uppskattningar gällande 
demografiska studier av arkeologiska populationer, samt att hälsa, som är relaterat till 
biologiska  och  individuella  förutsättningar  måste  ses  på  en  aggregerad 
populationsnivå (Wood, m.fl., 1992: 345). 

Om en individ uppvisar sjukliga förändringar, kan dessa då automatiskt tolkas som om 
dessa  givit  upphov  till  smärta  eller  åtminstone  påverkat  individen  i  fråga?  Är  det 
verkligen möjligt att bestämma och definiera vad smärta är, för hur kan man definiera 
en känsla? ISAP (International Association for the Study of Pain) definierar begreppet 
smärta som följande: ”En personlig obehaglig upplevelse som förknippas med verklig 
eller hotande vävnadsskada” (Ekström, 1996:14).  Rent fysiologiskt  är denna typ av 
känsla ett resultat av elektriska impulser i hjärnan som fungerar som varningssignaler 
(Ekström, 1996:23; Bragée, 1999:25). 

Men hur ska man gå tillväga när man arbetar med arkeologiska material, då man inte 
kan fråga personen ifråga om hennes eller hans egen upplevelse? En möjlighet är att 
använda  sig  av  den  medicinska  litteratur  som finns.  Där  kan  information  rörande 
symptom, diagnoser, upphov till smärta och tillfrisknande påträffas. Där kan det också 
läsas om hur detta påverkar dagens människor. Detta kan inte direkt tillämpas på de 
medeltida  människorna  då  dessa  levde  under  en  tid  med  andra  förutsättningar, 
värderingar och uppfattningar om vad det innebar att vara sjuk. Vad som är möjligt är 
att spekulera kring hur sjukdomen har påverkat individen. 

Smärta kan både vara kortvarig eller långvarig.  Kronisk smärta är i  första hand ett 
medicinskt problem, men den kan också få sociala och psykologiska följder, personens 
livskvalitet kan bli nedsatt då hon ständigt måste leva med denna smärta (Ekström, 
1996:8).  Vid  studier  av  smärta  i  arkeologiska  material  måste  den  fysiologiska 
processen hållas isär från den individuella upplevelsen och det kulturella uttrycket, 
detta för att dessa ter sig olika och påverkar individen på olika sätt (Kjellström, 2010: 
54-56). Osteologer kan dessutom endast närma sig den fysiska smärtan, då det endast 
är de fysiska bevisen på sjukdom som ses hos de individer som påträffas. I en studie 
rörande  Schmorl’s  noder  och  deras  relation  till  smärta,  och  hur  dessa  påverkar 
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individens  livskvalitet,  finns  en  teori  om  att  det  är  de  centralt  lokaliserade 
intryckningarna  som ger  mest  upphov  till  smärta,  men i  studien  där  testpersoner 
undersöktes kände vissa individer inte av sina noder alls, även om de var kraftiga och 
centralt lokaliserade. Detta tyder på att dessa är något som upplevs individuellt, trots 
att dessa förändringar generellt associeras med smärta, (Faccia, 2008). 

Genom att ha fört denna diskussion om hälsa, smärta och livskvalitet kommer det att i 
de följande avsnitten göras försök att närma sig de individer som ingått i denna studie 
i ett försök tolka hur de påträffade patologierna påverkat dessa individer. 

Grav 6: 
I  denna  grav  påträffades  en  man  i  åldersgruppen  Adultus.  Mannen  uppvisar 
kotförändringar  av degenerativ typ vilka nödvändigtvis  inte behöver ge upphov till 
smärta, dock så är dessa ett tecken på belastning och det kan också dras paralleller till 
åldrande.  Lårbenet  uppvisar  en  kraftigare  förändring,  i  form  av  osteomyelit,  som 
måste  ha  påverkat  mannen negativt.  Troligtvis  har  denna  förändring  gett  upphov 
både till  smärta och till  en förändrad, och möjligen nedsatt, rörlighet då benet har 
böjts  proximalt.  Utan  röntgen hade denna förändring möjligen  kunnat  misstas  för 
Engelska sjukan, eller liknande sjukdomar där en brist av D-vitamin förekommer och 
ger  upphov  till  en  störning  av  mineraliseringen  av  benen  (Steinbock,  1976:262f). 
Röntgenbilderna visar en påverkan av märghålan samt ett sequestra vilket talar för att 
det rör sig om just en osteomyelit. Ett infekterat benbrott är troligtvis orsaken. Vid 
infektioner av  denna typ tar  det  endast  ett  par  veckor innan märghålan  påverkas 
(Jennerholm, muntlig referens). Lårbenet kan man bryta vid exempelvis ett fall eller så 
kan en böjande samt en tryckande kraft böja benet (Ortner, 2003:120). 

Mannens tandhälsa är relativt god, men tandsten har noterats på tuggytan på alla 
närvarande tänder i underkäken. Det är endast ringa grader av tandsten men det är 
ändå anmärkningsvärt att dessa ses på tuggytan. Tandsten på tuggytan tyder på en 
nedsatt förmåga att  rengöra detta område från matrester (Roberts & Manchester, 
2010:72). Om pålagringar av tandsten inte är särskilt kraftiga kan de, istället för att 
kopplas samman med förlamning eller liknande rörelsenedsättningar, också relateras 
till  en  kolhydratrik  kost  i  kombination  med  en  frånvaro  av  tandvård  (Hillson, 
1996:259). Mannen  uppvisar  också  spår  tandköttsinflammation  (gingivit),  denna 
förändring uppstår genom ansamlingar av tandbeläggningar kring tandhalsen som ger 
bakterier en gynnsam grogrund. Om denna typ av förändring går obehandlad, som 
fallet  troligtvis  var  under  medeltiden,  leder  denna  så  småningom  till  periodontal 
tandlossning (Hasselgren & Langer, 2007:157). Detta då denna typ av inflammation 
inte  är  begränsad  till  mjukvävnaden  utan  också  påverkar  benvävnad  (Waldron, 
2009:240). Symptom på gingivitis är ett rött och svullet tandkött, dålig andedräkt och 
även oangenäm smak i munnen (Hasselgren & Langer, 2007:157). Troligtvis har denna 
förändring gett upphov till marginell smärta, kanske har individen upplevt mer obehag 
än smärta, dock så uppvisar mannen inte så kraftig tandlossning att  tänderna gått 
förlorade ante mortalt. 
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Grav 7: 
Kvinnan i denna grav har bedömts tillhöra åldersgruppen Maturus. Hon uppvisar ett 
snett  tandslitage  samt  en  ante  mortal  tandförlust  med  påbörjad  igenväxning  av 
alveolerna för framtänderna och kindtänderna i underkäken och för kindtänderna i 
överkäken. Kvinnans tandslitage är riktat buccalt och ett kraftigare slitage på vänster 
sida än på höger har iakttagits. Då kvinnan saknar många tänder kan detta vara det 
som gett upphov till det sneda och ojämnt fördelade slitaget. Kvinnan uppvisar kraftig 
osteoartit  i  underkäken  och  på  halskotor.  Osteoartriten kan  också  ha  bidragit  till 
kvinnans sneda tandslitage. Vanligtvis uppstår en käkledsartrit av onormal belastning 
av leden, såsom sammanpressning av tänderna eller på grund av en dålig bettfunktion 
(Hasselgren  &  Langer,  2007:158).  Kvinnan  tillhör  åldersgruppen  Maturus,  hennes 
ålder kan då vara det som bidragit till sjukdomens uppkomst. Troligtvis har kvinnan 
haft mycket problem med sin munhälsa och även med smärta i käkleden. Kvinnan kan 
ha  lidit  av  huvudvärk,  ömhet  i  tuggmusklerna  och  i  området  kring  öronen.  Ett 
klickande eller låsande av leden kan också uppstå vid öppnande och stängande av 
munnen (Hasselgren & Langer, 2007:158). 
 
Grav 11: 
Mannen i denna grav faller inom åldersgruppen Adultus. Mannen uppvisar inte bra 
tandhälsa då många tänder förlorats ante mortalt. Occlusal tandsten har noterats på 
höger sida i underkäken, dock av ringa grad. Mannen uppvisar också spår av vad som 
troligtvis är hjärnhinneinflammation på skalltakets insida. En färgförändring kan också 
iakttas i området längs fåran som löper längs med pannbenets mittlinje (sulcus sinus  
sagittalis)  som  kan  tyda  på  en  lätt  periostitis  (Roumelis,  muntlig  källa),  då  dessa 
förändringar  påträffats  i  områden  för  bihålorna  kan  inte  heller  en  hemorragisk 
process i dessa att uteslutas, dvs. en blödning (Roumelis, muntlig källa). Dock så är det 
mer som talar för att det är en inflammation av hjärnhinnan som här har noterats. 
Hjärninflammation tar sig olika uttryck, beroende på om den är bakteriell eller om det 
är  fråga  om  ett  virus  eller  parasiter  som  också  kan  ge  upphov  till 
hjärnhinneinflammation. Symptom vid alla typerna av meningit är apati, huvudvärk, 
kräkningar,  feber,  rygg-  och  nackstelhet  och  ibland  också  blödningar  i  huden 
(Hasselgren  &  Langer,  2007:124).  Virusinfektion  är  idag  den  vanligaste  typen  av 
inflammation i hjärnan och läker ut av sig själv inom loppet av två veckor. Värre är den 
bakteriella  infektionen,  som skapar  ett  livshotande  tillstånd  (Hasselgren  & Langer, 
2007:124). Intryckningar i  kraniet kan också förekomma naturligt,  och förekomsten 
ökar då med åldern (Arcini, 2003:14f). Intryckningar hos individen i Grav 11 uppvisar 
dock ett mer aggressivt utseende, samt att man på intryckningarnas kanter ser att det 
skett en benresorption.  Då denna mans förändring uppvisar ett aggressivt utseende 
samt  benutväxter  kan  det  spekuleras  kring  om  denna  sjukdom  var  akut  vid 
dödstillfället och eventuellt om det var detta som var dödsorsaken. Intryckningar på 
skalltakets insida kan också finnas naturligt och bli fler med åldern, dock så uppvisar 
denna individs  intryckningar  ett  mer  aggressivt  utseende  i  sina  formationer.   Hos 
mannen kan även en kärlfåra på höger  skenben med en icke specifik  reaktion på 
benhinneinflammation  iakttas.  Benhinneinflammationen  kan  ha  påverkat  mannen 
negativt, då författaren själv lider av benhinnerelaterade problem vet hon att det kan 
vara smärtsamt, men inget som hindrar i vardagen, detta är självklart beroende på 
hur kraftig förändringen är. Skenbenet är vanligtvis det ben som ofta påverkas av en 
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benhinneinflammation då detta ben har en placering nära huden och benet då lättare 
utsätts för trauma samt temperaturpåverkan (Roberts & Manchester, 2010:172).

Grav 13: 
Kvinnan i denna grav faller inom åldersgruppen Adultus. Kvinnan uppvisar relativt god 
tandhälsa om man bortser från att de två främre av de bakre kindtänderna i vänster 
överkäke endast har rötterna kvar. Troligtvis har dessa tänder gått förlorade som följd 
av kraftiga kariesangrepp. Kariesangrepp ger upphov till  smärta i form av tandvärk, 
som ofta beskrivs som en molande och skarp smärta. Om angreppet inte behandlas, 
som fallet  normalt  var  under medeltid,  så kan angreppet  inflammera pulpan inuti 
tanden, som medför ytterligare smärta (Hasselgren & Langer, 2007:156).  Då dessa 
kariesangrepp varit så pass kraftiga att tänderna gått förlorade kan slutsatsen dras att 
de förmodligen gett upphov till en hel del tandvärk. Dock så uppvisar kvinnan ingen 
eller  endast  svaga  grader  av  karies  på  övriga  tänder.  Hos  denna  kvinna  har  en 
benutväxt på båtbenet i  foten (naviculare)  iakttagits,  detta kan vara en förändring 
som uppstått  på grund av repetitiv  aktivitet,  men det är  inte heller  säkert  att  det 
behöver vara aktivitetsrelaterat.  Några  vidare  slutsatser  kan inte  dras  kring denna 
benutväxt.

Kvinnan  uppvisar  även  en  benign  tumör,  ett  osteom,  på  pannbenet,  denna  har 
kvinnan troligtvis  inte  märkt  av  mer  än  som möjligtvis  en liten bula  vid  hårfästet 
(Hasselgren & Langer, 2007:220: Waldron, 2009:170f) den har alltså förmodligen inte 
gett  upphov till  mycket  smärta.  Godartade  tumörer uppstår  antingen i  ben eller  i 
mjukvävnad och brosk kring benet. Ett osteom uppstår i ben, och är ny formation av 
normalt ben. Denna typ av tumör är relativt vanlig och för en osteolog även lätt att 
känna  igen  (Waldron,  2009:170f).  Denna  individ  uppvisar  även  en  fraktur  på  en 
ländkota.  Denna typ av fraktur klassificeras  som en stressfraktur  (Pinhasi  & Mays, 
2008:318; Waldron, 2009:151). Vissa ärftliga faktorer gör att vissa löper större risk än 
andra att uppvisa denna typ av fraktur (Waldron, 2009:151f). Förändring kan också 
kopplas till aktiviteter som dans eller gymnastik, dvs. aktiviteter där kroppen används 
aktivt,  samt  till  människans  upprätta  gång  (Pinhasi  &  Mays,  2008:318:  Waldron, 
2009:151f). En tolkning av detta kan vara att kvinnan utfört sådan aktivitet som krävt 
upprepad belastning av ryggen, exempelvis lyft eller en framåtlutad position. Kvinnan 
har troligtvis levt med detta under en längre tid då läkningen av brottytan är komplett 
och kanske har hon också upplevt smärta pga. av detta. Kvinnan uppvisar också en 
benutväxt på båtbenet i foten, någon slutsats om varför denna typ av benutväxt har 
uppstått  hos  denna  individ  kan  inte  dras,  men  de  kan  uppstå  pga.  upprepad 
belastning, eller möjligtvis genom ett mindre trauma.

Grav 16: 
Mannen i  denna grav faller inom åldersgruppen Adultus.  Mannen uppvisar en god 
tandhälsa. På vissa tänder kan en missfärgning ses, kindtänderna uppvisar en rödaktig 
färg medan framtänderna uppvisar en blågrå färg. Att tänder uppvisar en gråblå färg 
har  också  förknippats  med  blödningar  (Hesselgren  &  Langer,  2007:157)  t.ex.  en 
blödning pga.  att individen slagit  i  sina framtänder. En missfärgning av tänder kan 
enligt  Ortner  (2003:605)  bero  på  olika  sjukdomstillstånd.  Den  rödaktiga 
missfärgningen är dock troligtvis inte ett resultat av något sjukligt tillstånd, utan ett 
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resultat  av  extern  påverkan  (Liebe-Harkort,  muntlig  referens)  dvs.  födointag  och 
miljöpåverkan.  Mannen  uppvisar  utöver  dessa  missfärgningar  även  en  mesiodistal 
ihoptryckning av den andra kindtandens krona i  höger överkäke.  Detta är  ett  icke 
metriskt särdrag (Alt m.fl. 1998: 102). Detta drag har noterats i ytterligare en grav, och 
ett släktskap mellan dessa individer kan diskuteras. Individen i Grav 44, som är den 
som också uppvisar detta drag, är en kvinna. Om två individer i samma population 
uppvisar samma icke metriska särdrag, är det en indikation på släktskap (Buikstra & 
Ubelaker,  1994:85),  men  ingenting  som  går  att  undersöka  vidare  i  detta 
uppsatsarbete. 

Mannen  uppvisar  även  aktivitetsrelaterade  förändringar  på  muskelfästen  på  båda 
överarmsbenen,  förändringen  är  kraftigare  på  höger  sida,  vilket  kan  tyda  på  att 
mannen var högerhänt. Just detta muskelfäste används när man utför någon typ av 
roterande rörelse med armarna, främst då en inåtgående rotation (Feneis, 2009:112). 
Mannen uppvisar  Schmorl’s noder på bröstkotorna.   Dessa förändringar är  relativt 
vanliga och kan uppstå hos alla, både på grund av ålder och belastning, samt att dessa 
inte alltid behöver ge upphov till smärta (Faccia, 2008: 40). Utifrån detta kan ingen 
vidare  tolkning  göras  huruvida  dessa  har  påverkat  mannen  eller  inte. Mannen 
uppvisar också en porositet och uppsvullnad på skalltaket. Spår av denna förändring 
syns inte på insidan av kraniet. Sjukdomar som också kan sätta spår i detta område är 
exempelvis  anemi  och  hyperostos  de  uppvisar  dock  ett  annorlunda  utseende  och 
anses  därför  inte  vara  aktuella  som  diagnoser  (Facchini,  2004:  126:  Vercelotti, 
2010:360). Utifrån detta tros denna förändring vara ett resultat av extern påverkan. 
En möjlig orsak kan vara en inflammation av skalpen, vilket i andra fall har sagts kunna 
vara orsakad av en parasit- eller svampinfektion som kan ha gett upphov till  klåda 
(Peters m.fl, 2001:142f; Roumelis, 2007:73).

Grav 32: 
Mannen i denna grav har bedömts tillhöra åldersgruppen Adultus. Han uppvisar en 
periapikal  förändring  vid  framtänderna  i  underkäken.  Varför  denna  förändring 
uppstått är svårt att uttala sig om då tänderna som förändringen omfattar saknas post 
mortalt. Trots att det rör sig om en varbildning som skapat en hålighet i käkbenet 
behöver denna inte ha gett upphov till smärta. Vad man möjligtvis kan märka är en 
konstig smak i munnen när varet tränger ut i munhålan (Waldron, 2009:242). Vad som 
däremot kan ha givit  upphov till  smärta är orsaken till  denna varbildning,  t.ex. ett 
kraftigt kariesangrepp eller tandslitage med en öppen pulpa. 

En  aktivitetsrelaterad  förändring  har  noterats  på  höger  nyckelben,  denna  typ  av 
förändring  har  tidigare  kallats  kayakers  clavicle,  då  denna  förändring  har  kunnat 
spåras till denna aktivitet (Molnar, 2006:14). Denna man har förmodligen inte varit en 
frekvent kanotpaddlare, men troligtvis har han utövat en upprepad armrörelse som 
liknas den rundgående axelrörelse som görs när man paddlar kajak. Då förändringen 
enbart påträffats på höger nyckelben kan man anta att den aktivitet som ledde till 
denna förändring främst utfördes med höger arm och att mannen troligtvis då också 
var högerhänt. Mannen uppvisar också en förändring på vänster höftben där kraftiga 
spår  av  artros  i  höftleden  kan  iakttas.  Denna  förändring  är  först  och  främst 
åldersrelaterad och förekommer främst hos individer i medelåldern och äldre, men 
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kan förekomma i alla åldrar och ärftlighet tros vara en bidragande faktor. Vad som 
orsakar denna sjukdom är okänt, och belastningar tros inte ha någon inblandning i 
sjukdomens  uppkomst  (Hesselgren  &  Langer,  2007:202f).  Artros  ger  upphov  till 
smärta vid användning av själva leden, och vid långt gången artros kan även smärtan 
göra sig påmind när  leden vilar.  Känslan när  man rör  på leden har  beskrivits  som 
”knastrande”,  som  om  leden  var  full  med  sand.  Sjukdomen  kan  leda  till  en 
deformering  av  leden,  nedsatt  rörlighet  och  en  snedställning  av  leden.  Individens 
livskvalitet  blir  nedsatt  då  sjukdomen  kraftigt  påverkar  rörligheten  (Hasselgren  & 
Langer, 2007:202). Sjukdomen kan också leda till att man börjar halta, då benet blir 
kortare  på  grund  av  den  nedslitning  av  leden  och  lårbenets  ledkula  som  sker 
(Hasselgren & Langer, 2007:203). Även om detta är en sjukdom som ger upphov till 
smärta, obehag och problem, så är detta endast beskrivningar av hur denna sjukdom 
vanligtvis tar sitt uttryck. Några slutsatser kring hur denna förändring har påverkat 
just  denna individ kan inte dras,  men troligtvis  har  han levt  med kronisk smärta i 
höften och benet. 

Mannen uppvisar  också sjukliga förändringar  på vänster  skenben och vadben som 
troligtvis påverkat mannens rörlighet negativt. Efter röntgen kunde det urskiljas att 
skenbenet och vadbenet uppvisar osteomyelit, dvs. benmärgsinflammation. Det är en 
infektion av bakteriellt ursprung som ger upphov till en varfylld inflammation inuti det 
påverkade benet. Det går ofta inte att spåra orsaken till infektionen, bakterierna kan 
ha introducerats genom blodomloppet, trauman eller från andra infektioner (Ortner, 
2003:181). Vid  röntgen kunde  inte  någon  frakturlinje  urskiljas,  men då  benen var 
fragmenterade går det dock inte att  utesluta att det ändå kan vara så bakterierna 
introducerades i benet, dvs. via en fraktur. Skenbenet och vadbenet uppvisade inte 
samma utseende i märghålan, detta kan bero på att inflammationen varit kraftigare i 
det ena benet (Jennerholm, muntlig referens). Det skin ulcer som ses på skenbenet 
kan indikerar att förändringen var aktivt vid dödstillfället (Boel & Ortner, 2011:2). Då 
ben från foten saknas kan tyvärr ingen tolkning göras angående en vidare spridning av 
osteomyeliten. Symptom på osteomyelit är feber och man kan även uppleva smärta i 
det drabbade området. Huden i det drabbade området kan också bli svullen och röd. I 
dagens  samhälle  kräver  denna  sjukdom  att  man  behandlas  på  sjukhus  och  att 
patienten får antibiotika i 8-12 veckor (Hasselgren & Langer, 2007:220). Då denna typ 
av vård inte var tillgänglig för denna man är det rimligt att tro att han hade besvär, 
både  av  smärta  under  en  längre  tid  och  av  nedsatt  rörlighet.  Denna  osteomyelit 
tillsammans med den artros som mannen uppvisar, båda förändringarna lokaliserade 
till den vänstra sida, måste ha påverkat mannens fysiska livskvalitet åt det grövsta då 
rörligheten måste varit kraftigt nedsatt och smärtan stor. 

Grav 38: 
Mannen  i  denna  grav  har  bedömts  tillhöra  det  högre  spannet  av  åldersgruppen 
Adultus. Många av tänderna har gått förlorade ante mortalt. I underkäken syns också 
en  periapikal  förändring,  som  troligtvis  är  ett  granulom,  den  visar  sig  genom  en 
öppning  i  tandbenet  vid  tandens  rot.  Ursprunget  till  denna  förändring  kan  inte 
fastställas då den tand som hör hemma i den påverkade alveolen gått förlorad ante 
mortalt. Ett granulom är en av de vanligaste periapikala förändringarna, och är oftast 
smärtfri  och  vanligtvis  också  symptomfri  (Liebe-  Harkort,  2010:9).  Denna  man 
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uppvisar också en förändring i höger ögonhåla. Förändringen består av en intryckning 
i benet, 5,5 mm bred och 3 mm djup. Intryckningen kan ha uppstått då en infekterad 
ven eller blodkärl, möjligtvis synnerven, tryckts mot ögonhålans tak. En differentiell 
tolkning kan vara att det är fråga om en intryckning från någon typ av godartad tumör 
eller benutväxt (Staffan Jennerholm, muntlig referens). Det är inte möjligt att bedöma 
hur denna förändring påverkat individen då orsaken till denna inte går att fastställa. 

Tre av mannens bröstkotor uppvisar utöver Schmorl’s noder, håligheter i kotkroppen 
anteriort. Håligheter i detta område kan finnas naturligt men med hjälp av mikroskopi 
sågs  det  att  det  här  hade  skett  en  reaktion  och  nedbrytning  av  kotkroppen.  En 
sjukdom  som  uppvisar  denna  typ  av  håligheter  är  Brucellosis.  Kotförändringar 
orsakade av Brucellosis  är  dock mer uttalade och mer kraftiga än de som ses  för 
denna individ. Brucellosis uppvisar ett utseende som kan liknas vid en frätande kraft 
på kotorna samt att ny benbildning förekommer (Capasso, 1999:280). Detta är något 
som inte  går  att  iaktta  hos  denna  individ.  Brucellosis  är  idag  mycket  ovanlig  och 
sjukdomen finns för tillfället inte i Sverige (ref Internetkälla 1:). Den kallas också för 
undulatfeber eller maltfeber och smittar människor via djur med bakterien brucella, 
djur som kan bära på denna bakterie är ko, får, get och svin. Sjukdomen kan också 
smitta via opastöriserade mejeriprodukter eller kött från ovanstående djur (Ortner, 
2003:215f). I och med att man kan smittas av opastoriserade mejeriprodukter är det 
inte omöjligt att denna sjukdom skulle kunna ha funnits i Ny Varberg. En annan möjlig 
diagnos kan vara cancer som också kan ge upphov till denna typ av förändringar (Anna 
Kjellström, muntlig referens). Några vidare slutsatser kring denna sjukliga förändring 
och hur den har påverkat mannen går tyvärr inte att dra. Mannen uppvisar även en 
sjuklig förändring på höger armbågsben proximalt. Denna förändring är möjligtvis en 
osteit  eller  en  periostit  och  kan  vara  ett  resttillstånd  från  en  fraktur  som  blivit 
infekterat men sedan läkt ut (Jennerholm, muntlig referens). Frakturen behöver inte 
ha varit komplett utan kan också ha bestått av en spricka. Den noterade kloakan på 
samma ben antyder dock att  det förekommit en varbildning i  benet,  som i sin tur 
tyder på att det rör sig om en osteomyelit (Ortner, 2003:181f). Det är också denna 
diagnos denna förändring getts. Utöver vad det innebär att bryta ett ben, dvs. smärta 
och  nedsatt  rörlighet,  har  denna  förändring  förmodligen  påverkat  mannen  mer 
långsiktigt.  En  osteomyelit  kan  ge  upphov  till  smärta,  nedsatt  och  troligtvis  också 
feber (Hasselgren & Langer, 2007:220). 

På  vänster  och  höger  lårben  och  skenben  syns  benpålagringar  distalt.  Dessa 
förändringar är vanliga bland individerna i denna uppsats och har getts diagnosen icke 
specifik  periostit,  då de uppstår  genom en inflammation av  benhinnan.  Benen för 
mannen  i  denna  grav  uppvisar  inte  kraftiga  benpålagringar  utan  mer  bara  ett 
förändrat yttre skikt av benet, liknande sandpapper. I och med att förändringarna är 
svaga  har inflammationen troligtvis  inte  varit  kraftig.  Eventuellt  kan individen haft 
perioder  av  ömhet  i  området  då  detta  generellt  kan  uppstå  vid  en 
benhinneinflammation  (Franklyn,  2008:  1179). Mannen  uppvisar  också  en 
aktivitetsrelaterad förändring på höger strålben, för fästet för bicepsmuskeln. Denna 
muskel används vid böjning av armen i armbågsleden samt vid suspinering, dvs. en 
utåtrotation  av  underarmen  (Feneis,  2009:112).  Denna  förändring  uppstår  genom 
upprepad  rörelse  och  belastning  i  armbågsleden,  detta  borde  uppstått  innan 
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förändringen på armbågsbenet,  då den ledde till  nedsatt rörlighet.  Då även denna 
aktivitetsrelaterade  förändring  har  iakttagits  hos  individen  kan  den  diskuteras  i 
förhållande till förändringen på armbågsbenet. En tolkning kan vara att det uppstått 
en  stressfraktur  på  armbågsbenet  på  grund  av  den  upprepade  rörelsen  och 
belastningen i armbågsleden. 

Grav 44: 
I  denna grav påträffades en kvinna som bedömdes tillhöra åldersgruppen Adultus. 
Kvinnan  uppvisar  en  intressant  tandstatus  då  hennes  framtänder  i  underkäken är 
felplacerade, de andra framtänderna sitter bakom de första framtänderna. Detta kan 
vara ett resultat av platsbrist i tandraden. Båda de andra kindtänderna i underkäken 
saknas ante mortalt. En tolkning av detta kan vara att dessa tänder dragits ut för att 
rätta  till  den  felaktiga  tandplaceringen.  Några  periapikala  eller  periodontala 
förändringar  har  inte  noterats  i  området  som  hade  kunnat  förklara  att  kvinnan 
förlorat  tänder  under  livet,  men  vanligtvis  är  ante  mortal  tandförlust  orsakat  av 
antingen kraftiga  kariesangrepp eller  kraftigt  tandslitage.  Kvinnan uppvisar  mindre 
uttalade  kariesangrepp  på  flertalet  tänder  och  vissa  tänder  uppvisar  även  flera 
angrepp. Hon uppvisar samma icke metriska särdrag som mannen i Grav 16, dvs. en 
oval  form  på  kronan  hos  en  av  kindtänderna  i  överkäken.  Då  detta  inte  är  den 
vanligaste  typen  av  släktdrag  (Buikstra  &  Ubelaker,  1994:85),  skulle  det  kunna 
indikera att dessa två individer var släkt. Detta skulle kunna styrkas av att båda är 
samtida med kyrkan. Ytterligare ett icke metriskt särdrag har kunnat iakttas hos denna 
kvinna. Hon uppvisar en sutur på pannbenet, vilket visar att höger och vänster sida av 
pannbenet inte vuxit samman. Denna sammanväxning sker normalt vid åtta års ålder 
(Buikstra & Ubelaker,  1994:87).  Dock så uppvisar inga andra individer som ingått  i 
uppsatsarbetet detta icke metriska särdrag. Lipping och osteofyter har iakttagits på 
bröstkotor. Dessa typer av förändringar behöver, precis som Schmorl’s noder, inte ge 
upphov  till  smärta  (Faccia,  2008:40). Förändringar  på  första  och  andra 
mellanhandsbenen har också noterats, dessa har troligtvis uppstått som ett resultat 
av  ansträngning  och  aktivt  användande  av  händerna  då  benen  uppvisar  kraftiga 
benåsar och muskelfästen. 

Grav 46: 
I denna grav påträffades en man som bedömts tillhöra åldersgruppen Maturus. Han 
uppvisar en kroppslängd på hela 180-183 cm, vilket var väl över medellängden för 
män  under  medeltiden  (Arcini,  2003:55).  Men  då  kroppslängden  för  mannen  är 
beräknad på armbågsbenet kan den vara en aning missvisande då detta ben inte är att 
föredra vid kroppslängdberäkningar. 

Tandhälsan hos denna man var inte god. Han uppvisar ett kraftigt kariesangrepp samt 
ett ojämnt fördelat tandslitage i underkäken. Slitaget har påverkat vissa tänder grövre 
än andra, slitaget är kraftigare på höger sida i underkäken, samt vid framtänderna. Ett 
ojämnt slitage indikerar inte en dålig tandhälsa utan ses mer som en indikator på att 
individen haft en annorlunda attrition än normalt (Vretemark & Borrman, 2010:56). 
Tandslitaget  är  kraftigare  på höger  sida i  käken,  dvs.  samma sida där det  kraftiga 
kariesangreppet finns. Många tänder i vänster sida har gått förlorade ante mortalt. En 
tolkning av detta kan vara att mannen även i vänster sida i underkäken hade grova 
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kariesangrepp, och led av tandvärk, och föredrog då att tugga med den högra sidan av 
munnen, vilket resulterade i detta sneda slitage. I alveolen för den första premolaren i 
underkäken på vänster sida, kan den andra premolaren ses ligga inbäddad i käkbenet. 
Denna tand har troligtvis inte kunnat bryta fram på grund av platsbrist i tandraden. 
Mannen uppvisar också hypercementos, dvs. en ökning av tandrötternas cement, på 
de  bakre  kindtänderna i  vänster  överkäke.  Detta  leder  till  att  tandens  rot  får  ett 
större, uppsvällt utseende. I detta fall har de växt samman till en enda kraftig rot. På 
dessa tänder och på en bakre kindtand i  vänster  underkäke ses även tandsten på 
tuggytan. På kindtänderna i överkäken är graden av tandsten kraftig och hänger över 
kanterna.  Tandsten uppstår  normalt  inte på den occlusala  ytan då denna ständigt 
utsätts  för  kontakt  med  tänderna  i  motsvarande  över-  eller  underkäke  samt  att 
tungan kan hjälpa till  att  rengöra området från matrester  (Roberts  & Manchester, 
2010:72).  

Flertalet förändringar i munregionen är begränsade till vänster sida av munnen. Detta 
kan  möjligen  ses  i  förhållande  till  de  förändringar  mannen  uppvisar  kranialt  där 
pannbenet visar  spår  av  ett  kraftigt,  delvis  läkt  hugg  samt  ”pond  fractures”  dvs. 
intryckningar  som  uppstått  genom  slag  mot  huvudet  (Vretemark  &  Borrman, 
2010:38). Mannen har överlevt dessa slag och hugg men skadorna kan eventuellt ha 
lett till  förlamning av vänster sida av ansiktet då de förändringar som förekommer 
oralt är begränsade till vänster sida. En annan tolkning kan vara att mannen fått en 
stroke, vilken givit upphov till en ansiktsförlamning. Mannen uppvisar också Schmorl’s 
noder, på både bröst och ländkotor, samt en degenerativ förändring på en halskota 
som ett  resultat  av  belastning.  Båda  mannens  skenben och  vadben  uppvisar  icke 
specifik periostit, med kärlfåror närvarande på skenbenen. Som tidigare behandlats är 
det svårt att veta hur denna förändring påverkar en individ.  Mannen uppvisar också 
aktivitetsrelaterade förändringar på vänster nyckelben och på höger överarmsben. På 
nyckelbenet är samma muskelfäste påverkat som för mannen i Grav 32, och visar en 
förändring som kan uppstå genom en upprepad rotation i axelleden. Överarmsbenet 
är påverkat för de muskler som styr armens inåtrotation (Feneis, 2009:112). Vilken 
aktivitet detta tyder på är dock svårt att svara på. Det är hur som helst intressant att 
dessa aktivitetsrelaterade förändringar sitter på två olika sidor av kroppen,  när  de 
vanligtvis  brukar  vara  lokaliserade  på  den  högra  sidan  då  flertalet  individer  är 
högerhänta (Hawkey, 1995:329). 

Genom en jämförelse av vilka patologier som förekommer hos de två könen har ett 
mönster kunnat urskiljas. I denna diskussion bör dock vägas in att kvinnorna har varit 
underrepresenterade i denna uppsatsstudie, då endast tre kvinnor undersökts medan 
antalet män har varit större. Efter en jämförelse mellan könen kunde det urskiljas att 
de periapikala förändringarna förekommer uteslutande hos män, vad detta beror på 
är  dock  oklart.  Aktivitetsmönster  förekommer  också  uteslutande  hos  män.  Detta 
mönster gällande aktivitetsmönster kan bero på att det är männen som stått för den 
tyngre arbetsbördan och utfört hårdare kroppsligt arbete. Det visar sig också att de 
inflammatoriska, infektiösa och degenerativa patologierna uteslutande har noterats 
hos män, även detta är något som kan tyda på en mer aktiv vardag och att de då 
också löpte en större risk för att ådra sig skador som infekterats, eller för att utveckla 
förändringar,  exempelvis  Schmorl’s  noder,  som  förknippas  med  belastning  av 
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kroppen. Ledsjukdomar förekommer dock hos män och kvinnor i  lika utsträckning. 
Vad detta kan bero på är att dessa förändringar endast inte uppstår genom belastning 
av  leden,  utan  det  finns  även  andra  faktorer,  så  som  genetiska,  som  spelar  in 
(Waldron, 2009: 25f). Detta gör att individens kön, samt den aktivitet som individen 
ägnar sig åt, inte behöver väga in i uppkomsten av sjukdomen. Tandsten, karies och 
tandlossning  förekommer  hos  alla  individer  så  något  mönster  gällande  de 
förändringarna går inte att dra. Spår av trauma urskiljs både hos män och kvinnor. 
Dock så uppvisar mannen (Grav 46) trauman som indikerar våld, medan kvinnan (Grav 
13)  som  uppvisar  en  fraktur,  uppvisar  en  stressfraktur  som  har  uppstått  genom 
belastning. 

Figur 30. Visar förekomsten av patologier i uppsatsmaterialet.

Figur  30  illustrerar  förekomsten  av  de  olika  grupper  av  patologier  som  påträffats 
under  analysen.  Förekomsten  av  patologier  är  beräknad  på  antalet  individer  som 
uppvisar en viss sjukdom, inte antalet benelement som uppvisar spår av infektion. 
Tandsten, tandlossning och karies har placerats i egna stolpar då dessa påträffats ofta. 
I Figur 3o ses att de infektiösa och de inflammatoriska patologierna påträffades mer 
ofta  än  övriga  förändringar,  förutom  förändringar  relaterade  till  tandstatus. 
Anledningen  till  detta  är  förmodligen  relaterad  till  antal  ben  med 
benhinneinflammation  i  materialet.  Överlag  uppvisar  individerna  olika  typer  av 
förändringar  vilka  också  har  påverkat  individerna  olika.  En  benhinneinflammation 
behöver  inte  ge  upphov  till  mer  än  obehag  (Franklyn,  2008:  1179),  medan  en 
osteomyelit  är  smärtsam  och  leder  till  kraftig  rörelsenedsättning  (Hasselgren  & 
Langer, 2007:220).  Förändringar på tänderna såsom tandsten och karies, samt tecken 
på  tandlossning  var  det  vanligast  förekommande  förändringarna,  då  nästan  alla 
individer uppvisade dessa tre förändringar. Dock i olika grader och utbredning. Vissa 
individer uppvisade kraftiga kariesangrepp som förmodligen påverkat dessa negativt i 
form av smärta,  samt en nedsatt  tuggfunktion medan andra individer förmodligen 
inte påverkats nämnvärt av sina förändringar i munregionen. Efter dessa förändringar 
är de degenerativa förändringarna de vanligast. Dessa typer av förändringar är ofta 
åldersrelaterade, men även belastning och genetiska anlag kan spela in (Hesselgren & 
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Langer, 2007:202f). Förekomsten av dessa sjukdomar kan ha flera olika orsaker, t.ex. 
tung  arbetsbörda.  Vissa  av  de  degenerativa  förändringarna,  speciellt  artros,  har 
förmodligen påverkat individerna negativt, då dessa förändringar kan leda till kraftiga 
rörelsesvårigheter  och smärta (Hesselgren & Langer,  2007:202).  Mannen i  Grav 32 
uppvisar  kraftig  höftledsartros.  Detta  kan ha  påverkat  mannen ekonomisk  då  han 
eventuellt kan ha fått problem med att försörja sig själv och sin familj. Detta scenario 
kan kanske överföras på flera av individerna vilka uppvisar kraftiga infektioner. Två 
grupper som inte har varit lika vanliga är trauman och periapikala förändringar. Det är 
endast en man och en kvinna som uppvisar spår av trauma, dessa är hugg och slag 
mot pannregionen samt en fraktur i ländryggen. Flera av de andra individerna med 
infektiösa  förändringar  kan  ha  varit  utsatta  för  trauma,  men  detta  kunde  inte 
bekräftas med röntgen.  Av de förändringar som påträffats har vissa förmodligen haft 
en negativ inverkan på individerna enbart under en kortare period, medan den för 
andra varit långtgående och aktiv vid dödstillfället.

10 Konklusion
Utifrån  de  tolkningar  som gjorts  av  de  olika  individerna  och  deras  hälsa  kommer 
uppsatsens olika frågeställningar att besvaras. 

- Vilka är individerna som begravdes vid klostret i Ny Varberg?

Individerna som ingått i uppsatsarbetet är både män och kvinnor. De flesta befinner 
sig i åldrar mellan 30-40 år, men även äldre och yngre individer finns närvarande, alla 
är dock vuxna. Individerna uppvisar en kroppslängd som kan förväntas för medeltiden 
(Arcini, 2003:55), däremot så sticker en man ut i gruppen vilken uppvisar en väldigt 
lång kroppslängd, 180-183 cm. Tandstatusen hos individerna varierar, men hos alla 
individer  har  det  funnits  någon  typ  av  tandstensbeläggning,  karieskavitet  eller 
periapikal förändring. Dessa individer som tidigare kallats ”munkar” är antagligen inte 
uteslutande män tillhörande karmeliterorden. Denna slutsats dras då också kvinnor 
finns närvarande, samt att det bland de övertaliga benen indikerar att även barn blivit 
begravda  på  denna  plats.  Även  de  indikationer  på  våld  som  finns  stöder  denna 
tolkning, detta kan ses hos mannen i Grav 46 som uppvisar spår av kraftiga hugg och 
slag.  Det har tidigare skrivits att klostret kan ha använts som hospital, detta är en 
tolkning som jag finner rimlig då individerna uppvisar sjukdomar och förändringar som 
troligtvis  har  krävt  vård  och  omsorg.  Detta  utesluter  dock  inte  att  vissa  av  dessa 
människor faktiskt var munkar. Av detta uppsatsarbete och de analyser jag utfört har 
jag  lärt  mig  att  lite  på  mina  egna  bedömningar  samt  hur  viktigt  det  är  med  en 
noggrann och tydlig dokumentation.  En ökad förståelse för hur sjukdomar tar sina 
uttryck och en mer ingående förståelse för hälsa i arkeologiska material har vunnits. 
Detta är kunskap och erfarenhet jag kommer bära med mig till framtida arbeten. Jag 
har  även  lärt  mig att  alla  de  skelettala  förändringar  vi  ser  hos  våra  individer  inte 
behöver  vara  sjukliga,  eller  ge  upphov  till  besvär  eller  smärta.  Samt  att  man  vid 
diagnosticering ibland får inse sina begränsningar och faktiskt nöja sig med att det 
inte går att dra några slutsatser, istället för att se detta som ett misslyckande. 
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- Vilka sjukdomar ses hos individerna?

Hos dessa individer har ett brett spektrum av olika typer av sjukliga, degenerativa och 
aktivitetsrelaterade  förändringar  kunnat  urskiljas.  Vanligast  har  degenerativa 
förändringar på kotorna (Schmorl’s noder) och benhinneinflammation (periostit) på 
skenben  varit.  Kärlfåror  har  uppmärksammats  hos  många  individer.  Dessa  tre 
förändringar är dock svåra att närma sig ur ett hälso- och smärt perspektiv då de inte 
behöver ha gett upphov till smärta, samtidigt som smärta är något väldigt individuellt 
upplevt. Munhälsan hos dessa individer har i flertalet fall inte varit särskilt god, då 
många uppvisar kraftiga kariesangrepp, kraftiga tandstensbeläggningar,  kraftigt och 
snett  tandslitage,  samt  ante  mortal  tandförlust.  Några  av  individerna  uppvisar 
periapikala  förändringar,  t  ex  granulom,  och  hos  en  individ  har  en  käkledsartrit 
diagnosticerats. Några förändringar som har inneburit mer uttalade konsekvenser och 
mer smärta för individerna finns också närvarande, som osteomyelit, meningit, artros, 
osteoartrit  på kotor och bäckenben och spondylolysis.  Av dessa individer uppvisar 
mannen i Grav 32 och mannen i Grav 11 de kraftigaste förändringarna. Mannen i Grav 
32  uppvisar  både  osteoartrit  på  vänster  bäckenben  och  osteomyelit  på  vänster 
vadben och skenben. Mannen i Grav 11 har lidit av meningit som troligtvis var aktiv 
och akut vid dödstillfället, det kan också spekuleras kring om det är denna förändring 
som  kan  vara  dödsorsaken.  Övriga  förändringar  har  påträffats  i  materialet  som 
individerna troligtvis inte har märkt av, exempelvis det osteom eller den benutväxt på 
båtbenet i foten, som kvinnan i Grav 13 uppvisar. Två av individerna uppvisar samma 
icke metriska särdrag vilket kan indikera att dessa kan ha tillhört samma familj eller 
varit besläktade. 

- Hur har de sjukliga och andra skelettala förändringarna påverkat individerna?

Av  de  tre  vanligaste  förändringarna  (Schmorl’s  noder,  benhinneinflammation  och 
kärlfåror) har troligtvis kärlfårorna gett upphov till mest besvär då dessa uteslutande 
har omgetts av en svullnad av diafysen, som uppvisar ett mer aggressivt utseende än 
de andra  förändringarna.  Flera  av  de  individer  som undersöktes  närmare  i  denna 
uppsats uppvisar infektioner som kan ha uppstått ur frakturer, samt att flera individer 
visar  aktivitetsrelaterade  förändringar  och  benhinneinflammationer.  Den frekventa 
förekomsten av dessa förändringar tyder på att dessa människor levt ett aktivt liv och 
att många har arbetat aktivt med sina kroppar för att kunna ådra sig dessa sjukdomar 
och skelettala förändringar.  Detta ses både hos männen och hos kvinnorna.  Dessa 
människor har, trots sina förändringar, överlevt. De har klarat av att leva med sina 
sjukdomar  under  en  längre  tid  då  dessa  hunnit  sätta  spår  i  benen.  De  svaga 
människorna, med exempelvis nedsatt immunsystem, hade kanske inte klarat av att 
gå med infektioner i kroppen under en längre tid. De individer som uppvisar spår av 
kraftigare  förändringar  ex.  artros,  osteomyelit,  spondylolysis  och  meningit  har 
troligtvis  upplevt  en  nedsatt  rörlighet  och  levt  med  smärta.  Slutsatsen  att  dessa 
kraftigare förändringar har påverkat individerna negativt kan dras, ekonomiskt men 
också känslomässigt, då de kanske inte har kunnat försörja sig själva och sina familjer i 
samma mån som innan man blev sjuk. 
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- Stämmer resultaten i  denna undersökning överens med Torstens Sandbergs  
från 1964?

Till största del har mina och Sandbergs resultat stämt överens. Åldersbedömningarna 
se ut att skilja sig åt, men detta beror på att olika åldersgrupperingar har använts. 
Utöver detta är det endast könsbedömningen av Grav 13 som skiljer sig åt, men jag är 
säker på min bedömning som gjorts här i uppsatsarbetet, och att det faktiskt är en 
kvinna som ligger i denna grav. 

11 Sammanfattning
Detta uppsatsarbete har behandlat nio individer från Ny Varberg, som omfattar tiden 
sen medeltid och reformationen. Syften har varit att utföra noggrann dokumentation 
samt  att  få  en  tydligare  bild  av  vilka  dessa  gravlagda  människor  var.  Även  en 
jämförande studie mellan mina resultat och Torsten Sandbergs från 1964 har utförts. 
Sammanlagt undersöktes sex män och tre kvinnor. Åldersfördelningen bland de nio 
individerna är homogen då flertalet befinner sig i medelåldern. Individerna uppvisar 
en kroppslängd som kan förväntas för denna tid, dock så är det en man som sticker ut 
med sina 180-183 cm. Förekomsten av karies, tandsten och ante mortal tandlossning 
är hög. Målet med denna uppsats har varit att studera individernas patologier och 
genom dessa deras hälsa. Sjukdomar och förändringar som påträffats under arbetets 
gång  är  bland  andra  meningit,  osteomyelit,  parodontit,  osteoma,  spondylolysis, 
osteoartrit  och  hypercementos.  De  vanligaste  förändringarna  har  dock  varit 
benhinneinflammation (periostit) samt intryckningar i kotkroppen (Schmorl’s noder). 
Flertalet  individer  har  uppvisat  aktivitetsrelaterade  förändringar  vilka  tyder  på  en 
aktiv  livsstil.  Spår  av  våldsamheter  kan  ses  hos  en  av  individerna.  Den  fysiska 
livskvalitén har förmodligen varierat då vissa troligtvis inte har påverkats nämnvärt av 
sina  sjukdomar,  medan  andra  sjukdomar  har  haft  större  negativ  påverkan  på 
individen. 
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13 Bilaga
Fullständig  registrering av  Schmorl’s  noder.  Den maximala bredden av den största 
intryckningen är den som registrerats genom måttagning. Även sida och placering av 
nodern har registrerats, se tabell 15.

Tabell 15. Registrering av Schmorl’s noder. 
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Grav V.Cervicales V.Thoracicaes V.Lumbales V.Sacrales Oid. Inferiort antal inf. Superiort antal sup. Central Anterior Posterior Max bredd (mm)

11 - X - - - X 1 - - - - X 5,74

11 - X - - - - - X 1 X -  3,35

11 - - - - X -  X 1 X -  3,73

16 - X - - - X 1 - - X - X 14,23

16 - X - - - X 1 - - - - X 11,68

16 - X - - - X 2 X 2 X X X 21,08

16 - X - - - X 2 X 2 X X - 20,07

32 - X - - - X 1 - - - - X 6,12

32 - X - - - X 1 - - X - - 11,81

32 - X - - - X 1 X 2 X X - 13,4

32 - X - - - X 1 X 1 - X - 22,5

32 - X - - - X 3 X 1 X X - 18,98

32 - X - - - X 1 X 1 - X - 11,72

32 - - X - - X 1 X 1 - X - 18,36

38 - X - - - X 2 - - X X - 4,56

38 - X - - - X 1 X 1 X X - 16,48

44 - X - - - X 1 - - - X - 18,65

46 - X - - - X 1 - - X - - 3,97

46 - X - - - X 2 - - X X - 8,54

46 - X - - - X 1 X 1 X X - 18,13

46 - X - - - X 1 X 2 X - - 11,26

46 - - X - - - - X 1 X - - 5,4

46 - - X - - - - X 1 X - - 12,58

46 - - X - - - - X 1 X - - 7,12

46 - - X - - - - X 1 X - - 10,47



14 Appendix
I Appendix nedan kommer benlistor presenteras var grav för sig. Benens förekomst, 
antal,  sida,  del  och  förekomst  av  patologier  kommer  presenteras.  För  utförligare 
benlistor kontakta författaren.  

Teckenförklaring

Förekomst   X
Frånvarande   –
Ej aktuellt   /

Grav 6
Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

1 Frontale X X 1 / / 1x hel  

2 Parietale X X 2 X X 2x hel  

3 Occipitale X X 1 / / 1x hel  

4 Temporale X X 2 X X 2x hel  

5 Maxilla X X 1 X X 1x hel X

6 Mandibula X X 1 X X 1x hel X

7 Nasale X  2 X X 2x proximala ändar  

8 Ethomoidale X  1 / /   

9 Sphenoidale X X 1 / / 1x hel  

10 Lacrimale X X 1 X  1x hel  

11 Zygoimaticum X X 2 X X 2x hel  

12 Palatinum X X 2 X X 2x hel X

13 Vomer X  1 / / Aningen avskavd  

14 Concha nasalis inf. X X 2 X X Sin fragmenterad  

15 Insisivum X X 1 / / 1x hel  

16 Hyoideum        

17 Atlas        

18 Axis X X 1 / / 1x hel  

19 Vertebrae Cerv.        

20 Vertebrae Thor.        

21 Vertebrae Lumb. X  1 / / Fragment av corpus  

22 Clavicula        

23 Sternum        

24 Scapula X  3 X X 2x proc.cor. 2x margo lateralis  

25 Costae X  8 / / fragment av corpus  

26 Humerus X  2 X X diafyser  

27 Radius X  5 X X 2x diafyser. 2x distal. 1x proximal  

28 Ulna X  2 X X 2x diafyser. 2x distal. 1x proximal  

29 MC I X  2 X X 1x diafys+ distal. 1x diafys + proximal  

30 MC II X  2 X X 2x diafys + proximal  

31 MC III X  2 X X 2x diafyser + proximal  

32 MC IV X  2 X X 1x diafyser + distal. 1x diafys + proximal  

33 MC V X  2 X X 1x diafyser + distal. 1x diafys + proximal  

62



34 Phalang 1 manus X X 5 / / 2x hela. 3x diafys + proximal  

35 Phalang 2 manus X X 9 / / 6x hel. 2x diafys + proximal. 1 fragment av proximal  

36 Phalang 3 manus        

37 Scaphoideum X X 2 X X 2x hel  

38 Lunatum X X 2 X X 1x hel. 1x delvis fragmenterad  

39 Triquetrum        

40 Pisiforme        

41 Trapezium        

42 Trapeziodeum        

43 Capitatum X X 3 X X 3x hela  

44 Hamatum X  2 X X 2x hamulus ossis hamatus  

45 Coxae X  2   Facies glutea + linea accurata  

46 Sacrum        

47 Os coccygis        

48 Femur X  6 X X 2x diafyser. 4x distal X

49 Tibia X  5 X X 3x diafyser. 2x distal.  

50 Fibula X  3 X X 3x diafys  

51 Patella X  3 X X 1x delvis fragmenterad. 2x mindre fragment  

52 Calcaneus X X 2 X X 2x fragment av ledytor  

53 Talus X X 2 X X 2x hela. 3x diafys + proximal  

54 Cuboideum X  1 - X Tuberositas saknas  

55 Naviculare X  1 - X ledytorna närvarande. Tuberositas saknas  

55 Laterale cuniforme X  1 - X Aningen avskavd  

56 Intermediale cuniforme        

57 Mediale cuniforme X X 1 - X   

58 MT I X X 2 X X 1x hel. 1x diafys+proximal  

59 MT II        

60 MT III X  2 X X 2x diafys. 1x diafys + proximal  

61 MT IV        

62 MT V        

63 Phalang 1 pedis X  1 / / 1x diafys + proximal  

64 Phalang 2 pedis        

65 Phalang 3 pedis        

Obestämda/Övriga
Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

66 MC/MT X  5 / / 5x diafys+distal  

67 Oid fragment X  35 / / spongiosa, plattor,  

68 Oid rörben X  6 / / 2x oid ledkula. 4x Fragment av diafys  

69 Oid vertebrae X  7 / / Fragm. av transv.utskott, kotkoppar. X
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Grav 7
Cranialt

Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

1 Frontale X X 1 / / viceralkraniet saknas  

2 Parietale X X 2 X X   

3 Occipitale X X 1 / /   

4 Temporale X X 2 X X   

5 Maxilla X  1 / / DX processus frontalis saknas  

6 Mandibula X X 1 / /  X

7 Nasale        

8 Ethomoidale        

9 Sphenoidale X  1 / / "kroppen" saknas. Ala major närvarande  

10 Lacrimale        

11 Zygoimaticum X  1  X Löst. Del av processus temporalis saknas  

12 Palatinum        

13 Vomer        

14 Concha nasalis inf.        

15 Insisivum X X 2 X X   

16 Hyoideum        

17 Atlas X  2 / / SIN Massa lateralis atlantis frånvarande

18 Axis X X 1 / /  

19 Vertebrae Cerv. X  1 / / del av processus spinousus saknas X

20 Vertebrae Thor.       X

21 Vertebrae Lumb.       X

22 Clavicula        

23 Sternum        

24 Scapula        

25 Costae        

26 Humerus        

27 Radius        

28 Ulna        

29 MC I X  2 X X 2x diafyser  

30 MC II        

31 MC III        

32 MC IV        

33 MC V        

34 Phalang 1 manus X  1 / / 1x diafys + proximal  

35 Phalang 2 manus        

36 Phalang 3 manus        

37 Scaphoideum        

38 Lunatum        

39 Triquetrum        

40 Pisiforme        

41 Trapezium        

42 Trapeziodeum        

43 Capitatum        

44 Hamatum        

45 Coxae X  2 X  ischii + pubis  

46 Sacrum X  4 / / 4x kotkroppar.  

47 Os coccygis        

48 Femur X  4 X X 1x diafys. 2x distal. 1x proximal  

49 Tibia X  7 X X 3x diafys. 2x distal. 2x proximal  

50 Fibula X  2 ? ? Diafys + proximal  

51 Patella        



52 Calcaneus X  2 X X Laterala sidan stort hål, tafonomiskt. Avskavda i kanterna  

53 Talus X  1  X avskavt på facies articularis navicularis  

54 Cuboideum        

55 Naviculare        

55 Laterale cuniforme        

56 Intermediale cuniforme        

57 Mediale cuniforme        

58 MT I X  2 X X 2x diafys  

59 MT II X  1 X  1x diafys + proximal  

60 MT III        

61 MT IV        

62 MT V X  1  X 1x diafys + proximal  

63 Phalang 1 pedis        

64 Phalang 2 pedis        

65 Phalang 3 pedis        

Obestämda/Övriga
Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

66 Oid vertebrae X  1 / kotbåge

67 Oid MT/MC X  1 / /  

68 Oid Mandibula X   / /   

69 Malleus X X  / /   

70 Incus X X  / /   

Grav 11
Cranialt

Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

1 Frontale X  2 / / saknar delar av viceral. Extra del av SIN orbita+tuber fron. X

2 Parietale X X 2 X X 2x hel. Dock spruckna X

3 Occipitale X X 3 / / condylus occ. Saknas. Extra del av protuberantia  

4 Temporale X X 2 X X 2x hela  

5 Maxilla X  2  X alveoler. Proc frontalis  

6 Mandibula X  2 / / saknar SIN condyl och DX processus  

7 Nasale        

8 Ethomoidale        

9 Sphenoidale X  3 X X fragment av ala major + margo squamosus  

10 Lacrimale        

11 Zygoimaticum X X 1  X 1x hel  

12 Palatinum        

13 Vomer        

14 Concha nasalis inf.        

15 Insisivum        

16 Hyoideum        

17 Atlas X  2 / / 2x fragment med ledytor  

18 Axis X X 1 / / 1x hel  

19 Vertebrae Cerv. X X 9 / / 4x hela. 5x fragment av kotkropp+proc. Articularis  

65



20 Vertebrae Thor. X  10 / / 10x kotkroppar med ledytor X

21 Vertebrae Lumb. X  7 / / 4x hela. 3x fragment av proc. spinosous  

22 Clavicula X  3 X X 3x diafys  

23 Sternum        

24 Scapula X  7 X X 2x  margo medialis. 3x spina scapulae. 2x proc.cor  

25 Costae X  36 X X 8xcaput, 28x corpus  

26 Humerus X  5 X X 2x diafyser. 1x caput. 2x condylus  

27 Radius X  5 X X 2x diafys. 1x caput. 2x distal  

28 Ulna X  4 X X 2x proximal. 1x distal. 1x "hel" minus proc styl.  

29 MC I X  2 X X 1x diafys. 1x diafys + distal  

30 MC II X  2 X  1x diafys. 1x diafys + distal  

31 MC III X X 2 X X 1x hel. 1x diafys + proximal  

32 MC IV X  1  X 1x diafys.  

33 MC V X X 2  X 1x hel. 1x diafys + proximal  

34 Phalang 1 manus X X 8 / / 2x hel. 3x diafys + proximal. 1x diafys. 2x distal  

35 Phalang 2 manus X X 4 / / 2x hel. 2x diafys + proximal  

36 Phalang 3 manus X X 1 / / 1x hel  

37 Scaphoideum X  2 X X Utskotten aningen fragmenterade. Ledytor närvarande  

38 Lunatum        

39 Triquetrum        

40 Pisiforme        

41 Trapezium        

42 Trapeziodeum        

43 Capitatum X X 3 X X 3x hela  

44 Hamatum        

45 Coxae X  10 X X 4X crista iliaca. 3x symfysfog. Incisura.  

46 Sacrum X  4 / / 2x basis ossis sacri,2x facies dorsalis  

47 Os coccygis        

48 Femur X  3 X X 1x diafys. 2x caput  

49 Tibia X X 3 X X 1x hel. 1x diafys + proximal. 1x diafys + 1st facies art. sup. X

50 Fibula X  2  X 2x diafys + proximal  

51 Patella        

52 Calcaneus        

53 Talus X X 1  X 1x hel  

54 Cuboideum        

55 Naviculare X  1 X  Aningen fragmenterad på tuber. Och längs sidorna  

55 Laterale cuniforme        

56 Intermediale cuniforme        

57 Mediale cuniforme        

58 MT I        

59 MT II        

60 MT III        

61 MT IV        

62 MT V        

63 Phalang 1 pedis X X 2 / / 2x hela  

64 Phalang 2 pedis        

65 Phalang 3 pedis        

Obestämda/Övriga
Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi
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66 Oid cranium X  5   Fragment av skalltak

67 Oid Vertebrae X  11    X

68 Vert. Thoraciace X  1     

69 Coxae X  1   facies lunatum  

70 MC X  1 X  proximal  

71 Oid ossa longa X  2     

72 Oid costae X  25     

73 Oid axis X  1     

74 Oid fragment X  1     

75 C2+3 X  1     

Grav 13
Cranialt

Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

1 Frontale X X 1 / / Hel X

2 Parietale X  7 X X fragmenterat. Alla delar ej representerade  

3 Occipitale X  6 / / fragmenterat. Alla delar ej representerade  

4 Temporale X / 2 X X proximala delar av benet med suturer saknas. Mastoideus närv.  

5 Maxilla X X 1 / / aningen avskavd kring alveolerna  

6 Mandibula X  5 / / Fragmenterad. Dock nästintill komplett  

7 Nasale X  2 X X endast proximala ändar  

8 Ethomoidale X  1 / / Endast flisor kvar  

9 Sphenoidale X  1 / / Nästintill hel  

10 Lacrimale        

11 Zygoimaticum X  2 X X 2x del av proc. Temporalis saknas  

12 Palatinum X  2 X X fragmenterad posteriort  

13 Vomer        

14 Concha nasalis inf. X  1  X SIN nästan hel, DX fragmenterad  

15 Insisivum X X 1 / /   

16 Hyoideum        

17 Atlas X X 1 / / 1x hel  

18 Axis X X 1 / / 1x hel  

19 Vertebrae Cerv. X X 7 / / Både hela och fragmenterade närvarande  

20 Vertebrae Thor. X X 11 / / 1-9 och 11-12. Passar ihop  

21 Vertebrae Lumb. X X 6 / / 6x hela X

22 Clavicula X  3  X 1 st hel. 1 st endast diafys  

23 Sternum X  4 / / manu.sterni + Corpu sterni i 3 delar  

24 Scapula X  5  X Margo.lat. Spina. Processus. Acromion. Cav. Glen + fragment  

25 Costae X  87 X X 13 sternala, 21 caput, 53 corpus  

26 Humerus X X 3 X X diafys, 2 proximala ändar  

27 Radius X  5 X X diafys, 1 proximal ände, 1 distal ände  

28 Ulna X  4 X X 1 proximal, 1 distal, 2 delar diafys  

29 MC I X X 2 X X 2x hel  

30 MC II X X 3 X X 2x hela. 1x proximal+diafys  

31 MC III X X 3 X X 1x hel. 1x diafys+distal. 1x distal  

32 MC IV X X 2 X X 2x hela  
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33 MC V X X 2 X X 2x hela  

34 Phalang 1 manus X X 8 / / 7x hela. 1 o.fus  

35 Phalang 2 manus X X 6 / / 5x hela. 1 o.fus  

36 Phalang 3 manus X X 1 / / 1x hel  

37 Scaphoideum X X 2 X X 2x hel  

38 Lunatum X X 2 X X 2x hel  

39 Triquetrum X X 1 X  1x hel  

40 Pisiforme        

41 Trapezium        

42 Trapeziodeum        

43 Capitatum X X 2 X X 2x hel  

44 Hamatum X X 2 X X 2x hel  

45 Coxae X  6 X X Hela, men med lösa pubis. Fragment av crista  

46 Sacrum X  1 / / De 3 proximala kotorna  

47 Os coccygis        

48 Femur X X 3 X X 2x hel. 1 o.fus  

49 Tibia X X 2 X X 2x hel  

50 Fibula X  4 X X 2x diafyser+distala ändar  

51 Patella X X 3 X X 2x hel. 1 o.fus  

52 Calcaneus X X 3 X X 2x hel. 1 o.fus (endast ledytor)  

53 Talus X X 4 X X 3x hel. 1 o.fus  

54 Cuboideum X X 2 X X 1x hel. 1 del av ledyta  

55 Naviculare X X 1  X 1x hel X

55 Laterale cuniforme X  1  X Nästintill hel  

56 Intermediale cuniforme        

57 Mediale cuniforme X X 2 X X 2x hel  

58 MT I X X 3 X  1 hel, 1 distal  

59 MT II       

60 MT III X  2 X  diafys  

61 MT IV X X 2 X X 2x hela  

62 MT V X X 2 X X 2x hela  

63 Phalang 1 pedis X X 2 / / 1x hel. 1 distal  

64 Phalang 2 pedis X X 7 / / 6x hela. 1x proximal+diafys  

65 Phalang 3 pedis X X 1 / / 1x hel  

Obestämda/Övriga
Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

66 Oid vertebrae X  5 / /   

67 Oid MC X  1 / / Distal del  

68 Oid cranium X  10 / /   

69 Oid fragment X  12 / /   

Grav 16
Cranialt

Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

1 Frontale X  3 X X arcus supercilaris  
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2 Parietale X  9 X X endast fragment X

3 Occipitale X  4 / / 3 fragment + pars basilaris  

4 Temporale X  3 X X 2 st + lös tub. articulare  

5 Maxilla X  3 X X 2 fragment som passar ihop. Spina nasalis anterior X

6 Mandibula X  8 X X Nästintill hel  

7 Nasale        

8 Ethomoidale        

9 Sphenoidale X  3 / / ala major+minor + sinus sphenoidalis  

10 Lacrimale        

11 Zygoimaticum X  2 X X Nästintill hel  

12 Palatinum        

13 Vomer        

14 Concha nasalis inf.        

15 Insisivum X X 2 X X 2x Hel  

16 Hyoideum        

17 Atlas X  2 / / 2x fragment med ledytor  

18 Axis X X 1 / / 1x hel  

19 Vertebrae Cerv. X X 6 / / 4x hela. 1x utan spina. 1x fragment av kotkropp/utskott  

20 Vertebrae Thor. X X 14 / / 8x hela. 8 fragment av kotkropp/ X

21 Vertebrae Lumb. X  11 / / endast fragment  

22 Clavicula X X 2 X X 1 hel, 1 utan sternal/acromial ändar  

23 Sternum        

24 Scapula X  7 X X
1x acromion, 2x margo medialis, proc cor, 2x cav.glen + 2x 

utskott  

25 Costae X  69 X X 53x corpus/sternala, 16 caput  

26 Humerus X  5 X X 2x caput. 1 distal condyl. 2x diafys X

27 Radius X  6 X X Delar (4st ) av diafys. Proximal del. Distal del  

28 Ulna X  6 X X Del av diafys  

29 MC I        

30 MC II X  1  X diafys  

31 MC III X  1  X diafys  

32 MC IV X  1  X diafys  

33 MC V X  1  X diafys  

34 Phalang 1 manus X  2 / / aningen avskavda kring ledytorna, annars komplett  

35 Phalang 2 manus X  1 / / diafys+ distal  

36 Phalang 3 manus        

37 Scaphoideum X X 1  X 1x hel  

38 Lunatum X X 1  X 1x hel  

39 Triquetrum        

40 Pisiforme        

41 Trapezium X X 1  X 1x hel  

42 Trapeziodeum X X 1 X  1x hel  

43 Capitatum X X 1  X 1x hel  

44 Hamatum X X 1  X 1x hel  

45 Coxae X  10 X X Symfysfogar. Facies auricularis. Incisura  

46 Sacrum X  4 / / 4x Basis ossis sacri  

47 Os coccygis        

48 Femur X  6 X X 2 diafyser. 2 caput. 4 fragment av condyl  

49 Tibia X  8 X X 2 diafyser. 4 fragment av proximal. 2 fragment av distal.  
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50 Fibula X  4 X X diafys  

51 Patella        

52 Calcaneus X  3 X X ledytor, tuber calcanei saknas  

53 Talus X X 2 X X 2x hel  

54 Cuboideum        

55 Naviculare X  1  X aningen fragmenterad, annars nästintill hel  

56 Laterale cuniforme X  1     

57 Intermediale cuniforme        

58 Mediale cuniforme X X 1  X 1x hel  

59 MT I X X 1  X 1x hel  

60 MT II        

61 MT III        

62 MT IV X  1 X  diafys  

63 MT V X  1  X diafys  

64 Phalang 1 pedis        

65 Phalang 2 pedis        

66 Phalang 3 pedis X  1 / / diafys  

Obestämda/Övriga
Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

67 Oid Vertebrae X  11 / /   

68 Oid phalang X  1 / / proximal ände  

69 Oid MC X  2 / / proximal + distal  

70 Oid fragment X  36 / /   

71 Oid ossa longa X  4 / /   

72 Oid cranium X  23 / /   

Grav 32
Cranialt

Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

1 Frontale        

2 Parietale        

3 Occipitale        

4 Temporale        

5 Maxilla        

6 Mandibula X  3 X X fragmeterad i 3 delar. Men passar ihop. Condyler saknas X

7 Nasale        

8 Ethomoidale        

9 Sphenoidale        

10 Lacrimale        

11 Zygoimaticum        

12 Palatinum        

13 Vomer        

14 Concha nasalis inf.        

15 Insisivum        

16 Hyoideum        

17 Atlas X X 1 / / 1x hel  
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18 Axis X X 1 / / 1x hel  

19 Vertebrae Cerv. X X 6 / / 1x hel. 5x fragment av kotkropp + utskott  

20 Vertebrae Thor. X  15 / / 15x fragment av kotkropp med ledyta X

21 Vertebrae Lumb. X  14 / / Kotkroppar och lösa processus spinousus X

22 Clavicula X X 2 X X 2x hela X

23 Sternum X  4 / / Fragment av corpus + manubrium  

24 Scapula X  15 X X 2x cav glen. 1x acromion + spina. 1x proc cor. 5x margo med.  

25 Costae X  89   55x corpus. 12x sternal. 22xcaput  

26 Humerus X  8 X X 3x diafys + distal. 4x caput. 1x distal  

27 Radius X  7 X X 2x diafys. 2x diafys + proximal. 2x distal. 1x caput  

28 Ulna X  5 X X 2x distal. 1x diafys. 1x diafys + proximal. 1x proximal  

29 MC I X X 2 X X 2x hela  

30 MC II X X 2 X X 2x hela  

31 MC III X X 2 X X 2x hela  

32 MC IV X X 1 X  1x hel. 1x diafys + distal  

33 MC V X X 1 X  1x hel  

34 Phalang 1 manus X X 8 / / 8x hela  

35 Phalang 2 manus X X 5 / / 4x hela. 1x diafys + proximal  

36 Phalang 3 manus        

37 Scaphoideum X X 2 X  2x hela  

38 Lunatum X X 2 X X 2x hela  

39 Triquetrum X X 1  X 1x hel  

40 Pisiforme        

41 Trapezium X X 1 X  1x hel  

42 Trapeziodeum        

43 Capitatum X X 2 X X 2x hela  

44 Hamatum X X 2 X X 2x hela  

45 Coxae X  12 X X
2x symfys. 2x facies+tuber. 5x crista. 2x facies + fossa. 1 fragm 

lunatum X

46 Sacrum X  8 X X 3x basis ossi scari. 3, facies dorsalis. 2x facies pelvica  

47 Os coccygis        

48 Femur X  10 X X 1x caput-diafys. 9x fragment av diafys X

49 Tibia X  3  X 2x diafys. 1x proximal X

50 Fibula X  5 X X 5x diafys X

51 Patella X X 1  X 1x hel  

52 Calcaneus        

53 Talus X  2 X X 1x avskavd lateralt. 1x saknar caput  

54 Cuboideum        

55 Naviculare        

56 Laterale cuniforme        

57 Intermediale cuniforme        

58 Mediale cuniforme X  1  X Avskavd lateralt. Ledytor närvarande  

59 MT I X  1 X  aningen avskad distalt. Annars komplett  

60 MT II        

61 MT III X  2 X X 2x diafys + distal  

62 MT IV        

63 MT V        

64 Phalang 1 pedis X X 1 / / 1x hel X

65 Phalang 2 pedis        
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66 Phalang 3 pedis        

Obestämda/Övriga
Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

67 Oid vertebrae X  5 / /   

68 Oid MT X  1 / / Distal del  

69 Oid ossa longa X  2 / /   

70 Oid fragm X  50 / /   

Grav 38
Cranialt

Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

1 Frontale X  2 / / Delar av viceralkraniet saknas X

2 Parietale X X 2 X X 2x hela X

3 Occipitale X  2 / / pars basilaris saknas  

4 Temporale X X 2 X X 2x hela  

5 Maxilla X  2 X X mindre fragment  

6 Mandibula X  11 / / 4 Käkar. Hela samt fragmenterade X

7 Nasale        

8 Ethomoidale        

9 Sphenoidale        

10 Lacrimale        

11 Zygoimaticum        

12 Palatinum        

13 Vomer        

14 Concha nasalis inf.        

15 Insisivum        

16 Hyoideum        

17 Atlas        

18 Axis        

19 Vertebrae Cerv. X X 6 / / 4x hela. 2x processus spin.  

20 Vertebrae Thor. X  14 / / kotkroppar med utskott. Ledytor närvarande X

21 Vertebrae Lumb. X  10 / / Kotkroppar och processus spin.  

22 Clavicula X  5 X X 3x hela (dock aningen avskavda prox) 2x diafyser  

23 Sternum        

24 Scapula X  5 X X 2x margo medialis. 3x spina scapulae.  

25 Costae X  66 X X 18x caput. 2x sternala. 46x corpus  

26 Humerus X  13 X X 3x diafys. 4x distal. 6x caput  

27 Radius X X 6 X X 5x diafyser. 1x distal yta X

28 Ulna X  6 X X 6Xx diafys X

29 MC I X X 2 X X 1x hel. 1x diafys + distal  

30 MC II X  3 X X 1x hel. 1x diafys + proximal  

31 MC III X X 1 X  1x hel  

32 MC IV X  2 X X 2x diafys + proximal  

33 MC V X X 3 X X 3x diafys + proximal  

34 Phalang 1 manus X X 9 / / 7x hela. 2x diafys + proximal  

35 Phalang 2 manus X X 1 / / 1x hela  
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36 Phalang 3 manus        

37 Scaphoideum X X 1 X  1x hel  

38 Lunatum        

39 Triquetrum        

40 Pisiforme        

41 Trapezium        

42 Trapeziodeum        

43 Capitatum X X 1  X 1x hel  

44 Hamatum        

45 Coxae X  6 X X 1x facies lunatum. 2x facies aur. 2x crista. 1x fossa  

46 Sacrum X  4 / / 4x fragment av facies dorsalis  

47 Os coccygis        

48 Femur X  9 X X 3x caput. 5x condyl. 1x diafys X

49 Tibia X  5 X X 3x proximal yta. 2x diafys X

50 Fibula X  6 X X 4x diafys. 2x distal  

51 Patella X X 1 X  1x hel  

52 Calcaneus X  4 X X 2x laterala sidor saknas. 2x fragment av ledytor  

53 Talus X X 3 X X 3x hel  

54 Cuboideum X  2 X X 2x tuber saknas  

55 Naviculare X  2 X X 2x avskavda kanter. Ledytor närvarande  

56 Laterale cuniforme X  1  X Nästan helt, aningen avskaft palmart  

57 Intermediale cuniforme        

58 Mediale cuniforme X X 2 X X 2x hela  

59 MT I X X 4 X X 2x hela. 1x distal. 1x proximal  

60 MT II X  1 X  1x diafys + proximal  

61 MT III X  3 X X 3x proximal + diafys  

62 MT IV X  3 X X 3x diafys + proximal  

63 MT V X X 2 / / 2x hela  

64 Phalang 1 pedis X X 2 / / 2x hela  

65 Phalang 2 pedis X X 2 / / 2x hela  

66 Phalang 3 pedis        

Obestämda/Övriga
Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

67 Oid vertebrae X  21 / /   

68 Oid MT/MC X  5 / /   

69 Oid fragment X  7 / /   

Grav 44
Cranialt

Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

1 Frontale X  2 X X I två delar. SIN del lös. X

2 Parietale X X 2 X X   

3 Occipitale X  2 / / condyler + del av sphenoidale lös från resterande del  

4 Temporale X  2 X  proc. Zyg frånvarande  

5 Maxilla X  4 X X Facies anterior. Processus frontalis X
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6 Mandibula X  1 / / Saknar SIN condyl X

7 Nasale X  2 X X endast proximala delarna  

8 Ethomoidale        

9 Sphenoidale X  1 / / "kroppen" saknas. Ala major närvarande  

10 Lacrimale        

11 Zygoimaticum X X 2 X X 2x hela. 1 st lös  

12 Palatinum        

13 Vomer        

14 Concha nasalis inf.        

15 Insisivum X  2 X X fragmenterad. Lös  

16 Hyoideum        

17 Atlas X  1 / / saknar del av massa lateralis atlantis  

18 Axis X  1 / / saknar del av massa lateralis atlantis  

19 Vertebrae Cerv. X  3 / / saknar tuberculum posterior  

20 Vertebrae Thor. X X 6 / / 2x hela. 4x fragmenterade utan transv, ut X

21 Vertebrae Lumb. X  4 / / 3x utan transv, utskott. 1x proc, spinousus  

22 Clavicula X  2 X  1x fragment av diafys  

23 Sternum X  2 / / Endast mindre fragment  

24 Scapula X  2 X  1x cav glen. 1x spina scapulae  

25 Costae X  21 X X 7x caput, 14x corpus  

26 Humerus X  2  X 2x diafys  

27 Radius X  1 X  1x diafys  

28 Ulna X  4 X X 1x diafys + proximal. 3x diafys  

29 MC I X X 1 X  1x hel  

30 MC II X  3 X X 2x proximal + diafys. 1x diafys X

31 MC III X  1 X  1x diafys + distal X

32 MC IV X  1  X 1x proximal  

33 MC V X  1 X  1x diafys  

34 Phalang 1 manus X X 3 / / 3x hel  

35 Phalang 2 manus X X 1 / / 1x hel  

36 Phalang 3 manus        

37 Scaphoideum        

38 Lunatum        

39 Triquetrum        

40 Pisiforme        

41 Trapezium X  1 X  del av ledytor saknas  

42 Trapeziodeum        

43 Capitatum X  2 X X skavda i kanterna, annars nästan hela. Ledytorna otydliga  

44 Hamatum        

45 Coxae X  3 X X 1 st extra symfysfog. 1x nästan hel, pubis saknas  

46 Sacrum X  1 / / Nästan helt. Saknar de nedersta kotorna  

47 Os coccygis        

48 Femur X  4  X 4x diafys  

49 Tibia X  3  X 1x diafys + distal. 2x proximal  

50 Fibula X  3 X  3x diafys  

51 Patella        

52 Calcaneus X  1 X  endast ledytor  

53 Talus X X 1 X  1x hel  

54 Cuboideum        
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55 Naviculare        

56 Laterale cuniforme X  1  X fragmenterad lateralt  

57 Intermediale cuniforme        

58 Mediale cuniforme X  1  X fragmenterad medialt  

59 MT I        

60 MT II        

61 MT III        

62 MT IV        

63 MT V        

64 Phalang 1 pedis X X 1 / / 1x hel  

65 Phalang 2 pedis        

66 Phalang 3 pedis        

Obestämda/Övriga
Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

67 Oid ossa longa X  6 / / fragment av diafyser  

68 Oid fragment X  7 / / Spongiosa  

69 Oid cranium X  4 / / Skalltak  

Grav 46
Cranialt

Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

1 Frontale X X 1 / / 1x hel X

2 Parietale X X 2 X X 2x hela  

3 Occipitale X X 1 / / 1x hel  

4 Temporale X  2 X X 2x som saknar proc, zygomaticus  

5 Maxilla X  1 X X 1x fragment av processus frontalis X

6 Mandibula X  1 / / saknar ramus, condyler och processus cor.  

7 Nasale        

8 Ethomoidale        

9 Sphenoidale X  1 / / "kroppen aningen fragmenterad. Utöver det hel  

10 Lacrimale        

11 Zygoimaticum        

12 Palatinum        

13 Vomer        

14 Concha nasalis inf.        

15 Insisivum        

16 Hyoideum        

17 Atlas X  1 / / saknar massa lateralis atlantis på båda sidor  

18 Axis X X 1 / / aningen kantstött, utöver det hel  

19 Vertebrae Cerv. X  4 / / kotkroppar+processus, de flesta har fragmen, utskott. X

20 Vertebrae Thor. X  8 / / kotkroppar med fragmenterade processus. X

21 Vertebrae Lumb. X  6 / / kotkroppar X

22 Clavicula X  2 X X corpus + sternalis. 1x nästan hel X

23 Sternum        

24 Scapula X  4 X X 2x cav, glen + acromion. 1x acromion fragm. 1x  spina scap.  

25 Costae X  31 X X 10 caput, 21 corpus  

26 Humerus X  5 X X 2x diafys. 1x diafys + distal. 1x caput. 1x distal ledrulle X

27 Radius X  2 X  1x distal 1x proximal  
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28 Ulna X  4 X X 1x diafys + proximala. 2x diafys. 1x distal  

29 MC I        

30 MC II        

31 MC III X  1  X 1x proximala.  

32 MC IV X X 1  X 1x hel  

33 MC V        

34 Phalang 1 manus X  3 / / 1x hel. 2x proximala  

35 Phalang 2 manus        

36 Phalang 3 manus        

37 Scaphoideum X X 1 X  1x hel  

38 Lunatum        

39 Triquetrum        

40 Pisiforme        

41 Trapezium        

42 Trapeziodeum        

43 Capitatum        

44 Hamatum        

45 Coxae X  4 X X 2x facies aur+ ilium. 2x lunatum + tuber ischiadicum  

46 Sacrum X  4 / / 2x basis ossis sacri. 2x facies dorsalis  

47 Os coccygis        

48 Femur X  5 X X 2x diafys + proximala. 3x distala.  

49 Tibia X  7 X X 5x proximala. 2x diafyser X

50 Fibula X  2 X X 2x diafys X

51 Patella X X 2 X X 1x hel. 1x basis  patella  

52 Calcaneus        

53 Talus X  1  X Saknar laterala sidan + caput  

54 Cuboideum        

55 Naviculare        

56 Laterale cuniforme        

57 Intermediale cuniforme        

58 Mediale cuniforme        

59 MT I        

60 MT II        

61 MT III        

62 MT IV        

63 MT V        

64 Phalang 1 pedis        

65 Phalang 2 pedis        

66 Phalang 3 pedis        

Obestämda/Övriga
Nr Benelement Närvaro Hel Antal DX SIN Del Patologi

67 Oid ossa longa X  22 / /   

68 Oid fragment X  15 / / Mycket spongiosa  

69 Oid vertebrae X  3 / /   

70 Oid MT/MC X  4 / / 4x diafys
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