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ABSTRACT 
Nine individuals from West channel 

- An osteological analysis of nine individuals from medieval Västergarn on Gotland 
 

Osteological examinations were executed on nine mediaeval individuals from Västergarn, 
Gotland, with the main aim to increase the knowledge about the people who lived there 
during the Middle Ages. A further aim was to compare the results from this study with other 
populations from the same time period, which in this case was the “Bonegathering” from 
Västergarn as well as previous osteological results from Sigtuna and Västerhus. 
Archaeological excavations have been occurring in Västergarn since 1971 and are still 
occurring in an educational purpose, for students of Gotland University. The age distribution 
of the individuals showed ages from 2 years old up to 44 years, with five adults and four 
children. The gender distribution show approximately five women and one man. A significant 
observation was made from the presence of caries and calculus, which can be observed in 
that some had more calculus then caries. Examples of the skeletal changes that occurred 
during the examinations was Schmorl`s noder, cribra orbitalia and inflammations. The 
comparison between other populations showed no obvious difference. 
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1. Inledning 

Medeltiden är en tidsepok som i Sverige uppkom under 1000-talet och fortsatte till 1500-
talet. Medeltiden uppstod i samband med när kristendomen kom till Sverige. Nya reformer 
och plikter, såsom betalning av skatt, blev till. Detta tycks ha skapat ett annat samhälle, ett 
mer individualiserat samhälle (Bägerfeldt 2004:7). Uppkomsten av pesten i mitten av 1300-
talet till och med 1400-talet, ledde till att det i slutet av 1400-talet hade existerat åtta 
epidemier i Sverige (Bägerfeldt 2006:10). Under medeltiden var handeln i fokus vilket bidrog 
till utvecklingen av en mer bofast befolkning, vilket i sin tur ökade betydelsen av Sverige för 
Skandinavien (Bägerfeldt 2004:73).  
 

Västergarn är ett mindre samhälle som ligger cirka 30 km söder om Visby, alldeles vid havet 
på den västra sidan av Gotland. Området har tolkats vara en medeltida handelsort, men 
ingen stadsbebyggelse påträffats (Zachrisson 1999:11f). Enligt de skriftliga källorna kom 
mindre skepp till Västergarn för att hämta virke. Västergarn ansågs vara en liten hamn som 
köpmännen senare glömde bort när skeppen blev större. Då reste de istället till Visby, som 
kunde erbjuda dem en större hamn (Zachrisson 1999:11). 

Det som är välkänt för Västergarn är dess vall som sträcker sig som en halvmåne kring en 
liten del av det nuvarande samhället, som enbart består av några få gårdar. Vallen är kring 
1000 meter lång, 15 meter bred och tre meter hög (Zachrisson 1999:12).  

Innanför vallen finns en medeltida, romansk kyrka (900–1100-talet) som nu är en ruin. 
Denna kyrkoruin ligger bredvid en så kallad korkyrka som nu är i bruk, vilken byggdes under 
1200-talet (Zachrisson 1999:13) (figur 1). Det är inte vanligt att bygga den nya kyrkan bredvid 
den äldre eftersom det enlig Gotländskt sed är tradition att ta delar från den gamla kyrkan 
och bygga den nya kyrkan ovanpå den äldre (Zachrisson 1999:14). I senare studier om 
kyrkornas förhållande till varandra har det framkommit att den romanska kyrkan brukades 
samtidigt som korkyrkan (Zachrisson 1999:15). 

 Figur 1. Vänster visar kyrkoruinen/äldre kyrkogården respektive korkyrkan/nya kyrkogårdens förhållande till varandra 
(Flygfoto: Waldemar Falck, 1987). Höger visar bild över kyrkoruinen/äldre kyrkogården respektive korkyrkan/nya 
kyrkogården förhållande till varandra (Modifierad efter Norderäng 2007). 
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1.1. Syfte & frågeställning 

För denna uppsats kommer nio skelett från Västergarn att analyseras vilka härstammar från 
1974, 2005, 2006 och 2007 års utgrävning. Syftet med analyserna är att få bättre kunskap 
kring vilka människorna var som levde vid Västergarn under medeltiden. Med hjälp av de 
osteologiska analyserna kommer frågor rörande individernas ålder, kön, kroppslängd och 
hälsostatus att besvaras. Eftersom preliminära analyser tidigare genomförts på individerna i 
denna studie utförs nu en djupare och grundligare osteologisk analys. 

Resultaten av analyserna kommer att jämföras med redan tidigare gjorda analyser från 
andra samtida gravläggningar, från det medeltida Sigtuna (Kjellström 2005) och Västerhus 
(Iregren m.fl. 2008). Vidare kommer resultaten även att jämföras med analysresultaten som 
utfördes på ”Bensamlingen” i Västergarn, gjorda av Härlin (2008) och Olèrs (2008).  
Jämförelserna kommer förhoppningsvis att ge ett större perspektiv på vilka individerna var 
som levde vid Västergarn.  

Frågeställningen lyder således: 

 Vilken ålder, kön och kroppslängd har individerna? 

 Hur ser deras tandstatus ut?  

 Finns det några skelettala förändringar på individerna?  

 Finns det några skillnader och/eller likheter med Bensamlingen från Västergarn? 

 Finns det några skillnader och/eller likheter med andra medeltida gravläggningar? 
 

2. Tidigare forskning 

År 1971 utfördes den första utgrävningen i Västergarn (Cassel 1999:5). Studierna i 
Västergarn pågår dock fortfarande och syftar till att få en bättre förståelse av platsen. 

Under de senare åren har utgrävningarna i Västergarn utförts i utbildningssyfte för studenter 
för Högskolan på Gotland.  

2.1. Kyrkoruin: Utgrävning 1974 

Utgrävningen som skedde 1974 syftade till att kartlägga den romanska kyrkoruinen dvs. 
datera dess uppkomst och avgöra hur länge den var i bruk.  Ett annat intresse var att studera 
förhållandet mellan kyrkoruinen och korkyrkan (Cassel 1999:30). Sammanlagt påträffades 
fyra skelett under detta år. 

2.2. Äldre kyrkogård: Utgrävning 2005,2006 och 2007 

Utgrävningen som utfördes år 2005 på den äldre kyrkogården, hade fokus på dess gravar och 
skelett. Till exempel vad individerna i gravarna ansågs ha för hälsostatus, om de begravdes 
med gravgåvor eller om det fanns tecken på släktskap mellan individerna i de olika gravarna 
(Norderäng 2005:2). Endast en grav från denna utgrävning, Grav 1, ingår i denna uppsats. 

Utgrävningen som utfördes år 2006 syftade till att spåra utbredningen av den gamla 
kyrkogården och för att se eventuella tecken som kunde tyda på att Västergarn brukades 
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även under vikingatiden (Norderäng 2006:1). Tre gravar från denna utgrävning ingår i denna 
uppsats: Grav 5, Grav 6 och Grav 8. 

Utgrävningen som skedde år 2007 hade till syfte att fastställa platser för vikingatida 
gravläggningar och försöka hitta stolphål som kunde kopplas till de som påträffades året 
innan (Norderäng 2007:2). Endast en av de gravar som hittades under denna grävning 
inkluderas i denna uppsats, Grav 9. 

3. Material 

Alla nio individer som ingår i denna osteologiska studie har tidigare analyserats ute i fält då 
en preliminär osteologisk bedömning utfördes, främst vad det gäller kön och ålder. I denna 
studie studeras alla individer grundligare för att få fram en mer fullständigt bedömning av 
alla skelett. 

3.1. Kyrkoruin 

Samtliga fyra gravar från grävningen 1974, vilka påträffades inne i kyrkoruinen, ingår i denna 
uppsats. Enligt den skrivna rapporten ansågs tre av dessa tillhöra yngre individer. I den fjärde 
graven påträffades en vuxen individ med armarna placerade enligt Redins armställning C 
(Cassel 1999, 64). Denna armställning tyder på att individen förmodligen gravlades tidigare 
under 1300-1500 tal (Iregren m.fl. 2009: 23). En av dessa individer tolkades ha en 
armborstskada på pannbenet (Kristiansson, muntlig referens), detta tros handla om Grav 1 
(Kyrkoruin). 

3.2. Äldre kyrkogård 

Den tidigare osteologiska analysen som utfördes på Grav 1, se figur 2, visade att den 
gravlagda var en kvinna mellan 15-19 år. Armställningen visade att armarna placerats enligt 
Redin C (Norderäng 2005:5).  Denna armställning tyder på att individen förmodligen 
gravlades under 1300-1500 tal (Iregren m.fl. 2009:23). 

 

Den tidigare osteologiska bedömningen av individen i Grav 5, se figur 3, visade att den 
gravlagda var en kvinna mellan 17-25 år. Armarnas placeringar visade en undervariant av 
Redin C (Norderäng 2006:8).  Denna armställning tyder på att individen förmodligen 
gravlades under 1300-1500 tal (Iregren m.fl. 2009:23).  

Figur 2. Grav 1, efter att den grävts fram (Foto: Norderäng 2005) 
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Figur 3. Grav 5, efter att den grävts fram (Foto: Norderäng 2006) 

Grav 6, se figur 4, blev funnen under en cirka 20 centimeter tjock stenpackning. Kring Grav 6 
och stenpackningen påträffades ett lösfynd som bestod av utspridda människotänder, 
mestadels mjölktänder, (Norderäng 2006:7), vilka dock inte tillhörde den gravlagde i Grav 6.  
Den tidigare osteologiska bedömningen av skelettet i Grav 6 visade att den gravlagda var en 
kvinna kring 35-45 år med armarna placerade enligt Redin C (Norderäng 2006:9). Denna 
armställning tyder på att individen förmodligen gravlades under 1300-1500 tal (Iregren m.fl. 
2009:23). 

 

Grav 8, se figur 5, påträffades i anslutning till ett nästan komplett och styckat hästskelett. 
Nedgrävningen av denna häst skadade den nedre delen av Grav 8. Den tidigare osteologiska 
bedömningen av skelettet i Grav 8 visade att den gravlagda var en kvinna på 25-35 år med 
armställningen Redin D (Norderäng 2006:11).  Denna armställning tyder på att individen 
förmodligen gravlades under 1300-1500 tal (Iregren m.fl. 2009:23). 

 Figur 5. Grav 8, efter att den grävts fram (Foto: Norderäng 2006) 

Figur 4. Grav 6, efter att den grävts fram (Foto: Norderäng 2006) 
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Grav 9, se figur 6, hittades vid en stor bensamling (denna kommer att beröras längre fram i 
uppsatsen och kommer benämnas som Bensamlingen), som innehöll cirka 80 kg 
människoben som daterats från 1100- 1800-tal. Den tidigare osteologiska analysen av 
skelettet i Grav 9 var en ung individ kring 12-15 år med armarna placerade enligt Redin D 
(Norderäng 2007:25).  Denna armställning tyder på att individen förmodligen gravlades 
under 1300-1500 tal (Iregren m.fl. 2009:23). 

 

4. Avgränsning och Källkritik 

Då endast ett fåtal individer inkluderats i denna uppsats ger resultaten inte en övergripande 
bild över levnadsförhållandena i det medeltida Västergarn utan mer ett resultat kring de 
enskilda individerna. Därför kommer analysen att koncentreras kring hur just dessa enskilda 
individers levnadssituation såg ut.  

5. Metoder 
5.1. Åldersbedömning 

De olika individerna delades in enligt Sjøvolds (1978) åldersgrupper, se tabell 1. Termen 
Adult används då individen är vuxen men då en närmare åldersbedömning inte kunnat 
utföras. 

Tabell 1. Åldersgrupper enligt Sjøvold (1978) 
  Intervall Överlappning 

Infant >1 år 1 0 

Infans 1 0-7 år 8 1 

Infans 2 5-14 år 10 3 

Juvenilis 10-24 år 15 5 

Adultus 18-44 år 27 7 

Maturus 35-64 år 30 10 

Senilis 50-79 år 30 15 

Figur 6. Grav 9, efter att den grävts upp (Foto: Norderäng 2007) 
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Juveniles 

Tandutveckling och tandframbrott bedömdes enligt Ubelaker (1989). För yngre individer ger 
tänderna goda möjligheter att fastställa ålder, detta därför att tändernas utveckling inte är 
markant individuell och att den inte skiljer sig åt mellan olika geografiska områden 
(Brothwell 1981:64, Bass 1987:12, 289). Genom att studera tandframbrott kan man fastställa 
en ålder med intervaller från 2 till 36 månader.  

På de mycket unga individerna tillämpades mätningar enligt Bass (1987) av den totala 
längden av de övre och nedre extremiteterna för att ge stöd åt de andra 
åldersbedömningarna. Åldersbedömningar på de yngre individerna utfördes även med hjälp 
av graden av fusionering av de olika benelementen enligt Scheuer & Black (2000). 

Adultus 

För åldersbedömningen av de vuxna individerna studerades tandslitaget på tuggytan 
(occlusalt) enligt Brothwell (1981).  

Bäckenbenets (coxae) utseende på blygdbensfogen (facies symphysialis) studerades enligt 
referenser ur White & Folkens (2000). Denna metod är mer tillämpbar än till exempel graden 
av en individs tandslitage som kan variera mycket mellan population och plats.  Utseendet 
på blygbensfogen var avgörande vid åldersbedömningen på grund av att denna del ständigt 
förändras med åldern (White & Folkens 2000:349). 

Svårigheter vid åldersbedömningen av ledytan för korsbenet på tarmbenet (facies 
auricularis) fanns och därför gjordes inte detta till fullo. Denna yta bedömdes därför enbart 
till att antingen indikera en yngre respektive äldre individ, delvis inga närmare 
åldersbedömningar utfördes. Till exempel uppvisar yngre individer benåsar medan äldre har 
lite kornigare yta och tydligare utskott på den bakre undre tarmbentaggen (spina iliaca 
posterior inferior) (White & Folkens 2000:349). 

5.2. Könsbedömning 

Könskaraktärerna på de olika delarna av bäckenbenet anses vara de bästa karaktärerna då 
skillnader finns mellan mannens och kvinnans bäckenben. Detta på grund av att det kvinnliga 
bäckenbenet är utvecklat för att bära barn och är därför anpassat efter detta (Brothwell 
1981:62, White & Folkens 2000:354). Till exempel är bäckenöppningen på kvinnan vidare än 
mannens. Detta ses speciellt på den stora inskärningen (incisura ischiadica major) som är 
placerad mellan tarm (os liium) och sittbenet (os ischii) där kvinnans form är öppnare medan 
mannens är smalare.  

Könsbedömningarna utfördes bland annat med hjälp av flera könsindikerande karaktärer på 
bäckenbenet och kraniet. Inskärningen vid tarmbenet och sittbenet (incisura ischiadica 
major), underkäken (mandibula med protuberantia mentalis), pannbenet (os frontale) 
(margo supraorbitalia) (glabella) och den stora nackknölen (protuberantia occipitalis 
externa) på nackbenet samt vårtutskottet (processus mastoideus) på tinningsbenet (os 
temporale) studerades genom en skala ur Buikstra och Uberlaker (1994), som går från 1-5, 
där 1 är en säker kvinna, 3 är ? vilket menas att benelementet inte går att könsbedömma då 
den inte uppvisar vare sig tydliga kvinnliga eller manliga könskaraktärer och graderingen 5 
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visar säker man. På bäckenbenet observerades även den fiktiva linjen, arc composè, som 
förekommer med koncentration kring incisura ischiadica major, enligt Novotný (1982). En 
enkel linje motsvarar ett manligt utseende medan en dubbel linje motsvarar ett kvinnligt 
utseende.  

Underkäkens bakre kant (angulus mandibulae) graderades enligt Brothwell (1981). 
Blygdbensfogen (symphysis pubica) studerades utifrån utseendet på dess ventrala, dorsala 
och mediala sida där en gradering från 1 till 3 angavs där grad 1 motsvarar ett kvinnligt 
utseende, 2 ? och 3 ett manligt utseende enligt Buikstra & Uberlaker (1994:12f). 

Sulcus preauricularis, som kan ses under ledytan för korsbenet (facies auricularis) vilken 
generellt ses på kvinnliga bäckenben togs med i bedömning om den visade en tydlig grop, 
vilket kan stärka den övriga könsbedömningen. Om individen saknar denna karaktär kan det 
tyda på att det rör sig om en man eller en kvinna som inte burit barn (Brothwell 1981; 62, 
White & Folkens 2000:354). 

När de långa rörbenen inte var för fragmenterade utfördes mätningar på lårbenet (femur) 
enligt Bass (1987) och överarmen (humerus) enligt Krogman (1962) samt Sjøvold (baserad på 
Gejvall 1960), för att stärka de övriga könsbedömningarna. 

Yngre individer könsbedöms med stor försiktighet då könskaraktärerna inte blir tydliga 
förrän i puberteten (Bass 1987:19).  

5.3. Kropplängdsberäkningar 

För att göra kroppslängdberäkningar på individerna tillämpades matematiska formler av 
såväl Sjøvold (1990) och Holland (1991). Deras metoder är tillämpbara oberoende av kön och 
etnicitet av individerna. Mätningarna utfördes främst med hjälp av den maximala längden på 
lårbenet, detta därför att lårbenet ger en mer korrekt kroppslängd än övriga långa rörben 
(Brothwell 1981:100). När lårbenet inte fanns tillgänglig användes skenbenets (tibia) totala 
längd därefter de övriga rörbenen och allra sist hälbenet (calcaneus).  

5.4. Sjukliga och skelettala förändringar 

Tandstatus 

Dokumentationen av tänderna för varje individ (bilaga 1) skrivs med förkortningar, I för 
Incisiv (framtand), C för Canin (hörntand), PM för Premolar (främre kindtand) och M för 
Molar (bakre kindtand). Siffran 1,2 och 3 som sätts efter förkortningen visar placeringen av 
tanden. I1 är t.ex. den första framtanden, I2 den andra framtanden, P1 den första främre 
kindtanden, P2 den andra främdre kindtanden, M1 den första bakre kindtanden, M2 den 
andra bakre kindtanden och M3 den tredje bakre kindtanden (visdomstanden). När 
mjölktänder dokumenterades sattes ett D framför förkortningen vilket står för Deciduous. 
 

Bedömningen av graden av tandsten gjordes enligt Brothwells (1981), se figur 7. Tandstenen 
bedömdes som slight, medium eller considereble. Placeringen av tandstenen 
dokumenterades (Bilaga 2) efter placering på kronan, delvis om den påträffades på tuggytan 
(occlusalt), på ytan mot tungan (lingualt), på ytan mot kinden (buccalt), på ytan som sitter 
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från mittlinjen (distalt) eller på ytan som sitter mot mittlinjen (mesialt). Graderna av 
tandstenen går att se i Bilaga 2. 

Graden av karies (bilaga 3) bedömdes enligt en fyrgradig skala från 1 till 4, där 1 betyder 
emaljkaries, 2 dentinkaries, 3 att pulpan är involverad och 4 att det inte går att avgöra var 
kariesangreppet började, detta på grund av att tanden är så pass utsatt av karies att den är 
näst intill är borta. Graderingen är en modifikation av Liebe-Harkort (2010). Placeringen av 
kariesangreppen dokumenterades även här som för tandstenen (occlusalt, lingualt, buccalt, 
distalt, mesialt). 

En avsaknad av tänder bedömdes efter tänder som förlorats före döden (ante mortalt) eller 
efter döden (post mortalt). Ante mortal tandförlust kan bero på ålderdom eller dålig 
tandhälsa i form av till exempel kariesangrepp eller infektioner. Det ses genom att hålen för 
tänderna i käkbenet (alveolerna) är delvis eller helt sammanväxta (Hillson 1996:260). 
Tandförlust kan ses för en eller flera tänder.  
 

Förekomsten av emaljhypoplasier dokumenterades. Emaljhypoplasier visar sig på tänderna 
som linjära band runt kronan. Det uppstår på grund av en rubbning i produktionen av emalj 
under tiden för tandkronans bildande under uppväxten.  Denna rubbning kan vara orsakad 
av bland annat sjukdom eller näringsbrist (Hillson 1996:165f). 
 

Kotförändringar 

De kotförändringar, exempelvis uppkomsten av Schmorl´s noder eller ihopväxta kotor, som 
påträffades under analysens gång dokumenterades efter vilka kotor de påträffades på. 
Gällande Schmorl`s noder dokumenterades det om dessa påträffades centralt eller kring 
kotkroppens kanter. 

Schmorl´s noder är spår efter ett tryck mot kotans disk eller brosk som uppstått som visar sig 
genom intryckningar på kotkroppen.  Dessa kan uppstå genom trauma eller degenerativa 
förändringar (Ortner 2003; Faccia & Williams 2007; Roberts & Manchester 2007:141). 

Röntgen 

Utvalda benelement som inte uppvisar sjukliga förändringar vilka går att se okulärt, 
röntgades av röntgenläkare Staffan Jennerholm vid Visby lasarett.  

Röntgen utfördes på vissa av de yngre individernas skenben, detta för att eventuellt se spår 
av Harris lines, som på röntgen ses som smala streck proximalt och/eller distalt på 

Figur 7. Brothwells (1981) gradering av tandsten 
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skenbenets skaft. Harris lines anses vara orsakad av till exempel näringsbrist eller sjukdomar 
(Piontek m.fl. 2001). Senare forskning visar att dessa även kan ha uppstått på grund av 
normala tillväxtperioder hos yngre individer (Alfonso-Durruty 2011) 

Övriga skelettala förändringar 

De övriga patologiska förändringarna som upptäcktes under analysens gång 
dokumenterades, fotograferades och beskrivs närmare för respektive individ.  

 

6. Resultat 
6.1. Grav 1 (Äldre kyrkogård)  

 Ålder: Juvenilis, 15 år ± 30 månader 

 Kön: Kvinna ? 

 Kroppslängd: - 

Skelettet i Grav 1 var väldigt fragmenterad, på grund av detta grävdes kraniet ut som ett 
preparat för att det inte skulle gå isär och bli svårare att analysera, se figur 8.  Innan kraniet 
plockades isär dokumenterades det noga för att erhålla så mycket information som möjligt. 
Detta därför att kraniet efter rengöringen av sanden enbart skulle bestå av många mindre 
delar. Övriga delar av skelettet är representerade, såväl höger som vänster.  

Figur 8. Grav 1 (Äldre kyrkogård). Preparerat cranium 

Åldersbedömningarna på individen i Grav 1 utfördes genom att studera graden av 
tandframbrott vilken indikerar att individen var 15 år med 36 månaders intervall. Samtliga 
ben är ofusionerade, se appendix. Därmed stärker det bedömningen som utfördes på 
tandframbrottet vilken indikerar att individen tillhör åldersgruppen Juvenilis. 

Den sammanställda könsbedömningen som utfördes på denna individ indikerar Kvinna? 
(tabell 2) som betyder att det förmodligen är en kvinna. Då individen var yngre, dvs. 
tonåring, är könsbedömningen dock osäker.  
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Tabell 2. Grav 1 (Äldre kyrkogård). Könsfördelningen av de olika benelementen 
Benelement: Sida: Del: Gradering: 

Frontale dx Margo supraorbitalis 3 

Temporale sin Procesuss mastoideus 1 

Temporale dx Procesuss mastoideus 1 

Occipitale   Protuberantia occipitalis externa 1 

Mandibula sin Angulus mandibulae 2 

Mandibula dx Angulus mandibulae 2 

Coxae dx Incisura ischiadica major 3 

 

Totala antalet tänder är 29 stycken (Bilaga 1), två av visdomständerna i underkäken är inte 
frambrutna, men kan ses i käken. De två andra visdomständerna är inte närvarande. Den 
andra framtanden är inte närvarande i högra underkäken, det finns inte heller någon alveol 
för denna tand. Sexton tänder uppvisar tandsten (Bilaga 2), medan inga tänder uppvisar 
några kariesangrepp. Det skulle kunna finnas karies mellan tänderna men dessa är svåra att 
se då tänderna sitter in situ. Överkäkens tänder är mer utsatta för tandsten än de i 
underkäken. Tretton stycken tänder uppvisar varken tandsten eller kariesangrepp.   

Inga emaljhypoplasier påträffades. 

Individens pannben, på ögonhålans tak (pars orbitalis) uppvisar perforationer (håligheter) på 
både höger och vänster sida (figur 9). Detta är ett tecken på cribra orbitalia. Likaså visar 
hjässbenet (parietale) perforationer, mindre och färre än de som fanns på ögonhålans tak. 
Detta kan tyda på en lindrigare, påbörjande form av cribra cranii (Walker m.fl. 2009, Roberts 
& Manchester 2007:231). Cribra orbitalia och cribra cranii kan anses vara en konsekvens av 
vitaminbrist (Walker m.fl. 2009).  

 

6.2. Grav 5 (Äldre kyrkogård)  
 Ålder: Maturus (Över 40 år) 

 Kön: Kvinna 

 Kroppslängd: 160,63 ± 4,15 cm  

Skelettet i Grav 5 är väl representerad med kranium, övre- och nedre extremiteterna från 
såväl höger som vänster sida. Vissa ben är dock väldigt fragmenterade så att endast 
benelementet gick att fastställas, exempelvis kan, på grund av fragmenteringen, vissa kotor 

Figur 9. Grav 1 (Äldre kyrkogård). Cribra orbitalia på frontale, pars orbitalis. 
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inte bedömas till typ av kota, dvs. om de kommer från halsen (vertebrae cervicales), bröstet 
(vertebrae thorraccicae) eller länden (vertebrae lumbales).  

 Åldersbedömningen som utfördes genom att observera slitaget på tänderna visade en ålder 
mellan 17-25 år. Utseende på blygbensfogen visar en medelålder på 48,1 år (fas 5 = 25-83 
år). Eftersom kroppen (corpus sterni) av bröstbenet (sternum) är fusionerad med 
bröstbenets övre del (manubrium sterni) vilket sker kring en senare ålder, har denna individ 
tolkats vara över 40 år (Kristiansson, muntlig referens). Ledytan för korsbenet på tarmbenet 
utseende stämmer överens med den övriga bedömningen av bröstbenet och blygbensfogen 
på grund av att den har ett äldre utseende, som till exempel en småkornig yta och ett 
tydligare utskott på bakre undre tarmbenstaggen. Därför har denna individ bedömts tillhöra 
åldersgruppen Maturus.  

Resultatet av könsbedömningen visar att den gravlagda var en kvinna (tabell 3), trots att 
vissa enstaka karaktärer visar Kvinna ? eller obestämt kön. 

Tabell 3. Grav 5. Könsfördelningen av de olika benelementen 
Benelement: Sida: Del: Gradering: 

Frontale sin Margo supraorbitalis 3 

Frontale dx Margo supraorbitalis 2 

Temporale sin Processus mastoideus 2 

Temporale dx Processus mastoideus 2 

Occipitale   Protuberantia occipitalis externa 1 

Mandibula   Protuberantia mentalis 3 

Mandibula sin Angulus mandibulae 3 

Mandibula dx Angulus mandibulae 3 

Humerus sin Caput transversal Kvinna 

Humerus sin Caput sagittal Kvinna 

Humerus sin Epikondylus Kvinna 

Humerus dx Epikondylus Kvinna 

Coxae sin Pubis ventral 1 

Coxae sin Incisura Ischiadica Major 1 

Coxae dx Pubis ventral 1 

Coxae dx Pubis dorsal 3 

Coxae dx Pubis medial 2 

Femur sin Caput vertikal ? 

Femur sin Epikondylus Kvinna? 

Femur dx Caput vertikal Man? 

Femur dx Epikondylus ? 

 

Då lårbenet saknades utfördes kroppslängdsberäkningen på vänster skenben vilken gav en 
kroppslängd på 160,63 cm (tabell 4).  

 Tabell 4. Grav 5. Kroppslängdberäkning på de olika benelementen. 
Benelement: Sida: Formel: Kroppslängd: 

Humerus sin 29,385 cm*4,62+19 154,76cm±4,89 

Ulna sin 24,5 cm*4,61+46,83 159,76cm±4,97 

Tibia sin 34,434 cm*3,29+47,34 160,63cm±4,15 

Calcaneus sin 79.86 mm*1,15+77,37 169,21cm±6,25 

Calcaneus dx 80.45 mm*1,15+77,37 169,89cm±6,25 
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Totala antalet tänder är 32 stycken, alla tänder är därmed närvarande och frambrutna 
(bilaga 1). Studier av tandstatusen visar att 19 tänder blivit utsatta för kariesangrepp där 
tänder i underkäken är mer utsatta än tänder i överkäken (bilaga 3). Tjugo tänder uppvisar 
tandsten (bilaga 2) varav tänder i både överkäken och underkäken i jämförelse är lika 
utsatta. 

6.3. Grav 6 (Äldre kyrkogård) 
 Ålder: Adultus, 35-44 år 

 Kön: Kvinna 

 Kroppslängd: 167,81 ± 4,49 cm  

Skelettet i Grav 6 var väldigt fragmenterad och på grund av detta grävdes kraniet ut som ett 
preparat för att den inte skulle gå isär och bli svårare att analysera (figur 10). Innan kraniet 
plockades isär dokumenterades det noga för att erhålla så mycket information som möjligt. 
Detta därför att kraniet efter rengöringen av sanden enbart skulle bestå av många mindre 
delar. Övriga delar av skelettet är representerade, såväl höger som vänster sida. 

 

Åldersbedömningen som utfördes genom att titta på tandslitaget på höger sida av 
underkäken och båda sidorna av överkäken indikerade en ålder mellan 33-45 år. Vänster 
sida av underkäken hade dock mindre slitage på tänderna och visade en ålder mellan 25-35 
år. Blygbensfogen tydde på en medelålder på 48,1 år (fas 5 = 25-83 år) och ledytan för 
korsbenet på tarmbenet uppvisade både äldre och yngre karaktäreristiska drag. Därmed har 
denna individ bedömts tillhöra åldersgruppen Adultus, kring 35-44 år. 

Resultaten av könsbedömningen visar att denna individ är en kvinna på grund av de starka 
kvinnliga karaktärerna på bäckenbenen (tabell 5). Resultatet av mätningarna på lårbenens 
ledhuvuden uppvisar manliga värden. Eftersom det är en signifikant skillnad mellan 
resultaten av dessa mätningar och resten av bedömningarna, tas inte de med i beaktandet 
av könet, detta även på grund av att bäckenbenen entydigt uppvisar kvinnliga drag. 

 

Figur 10. Grav 6. Preparerat cranium. 
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Tabell 5. Grav 6. Könsfördelningen av de olika benelementen. 
Benelement: Sida: Del: Gradering: 

Occipitale   Protuberantia occipitalis externa 1 

Frontale sin Margo supraorbitalis 2 

Frontale dx Margo supraorbitalis 3 

Frontale   Glabella 1 

Temporale sin Processus mastoideus 2 

Temporale dx Processus mastoideus 3 

Mandibula   Protuberantia mentalis 2 

Humerus sin Epikondylus Kvinna 

Humerus dx Epikondylus Kvinna 

Coxae sin Pubis Dorsal 1 

Coxae sin Pubis Ventral 1 

Coxae sin Pubis Medial 1 

Coxae sin Incisura ischiadica major 2 

Coxae sin Arc composè Kvinna 

Coxae dx Pubis Dorsal 1 

Coxae dx Pubis Ventral 1 

Coxae dx Pubis Medial 1 

Coxae dx Inci. Ischia. Major 1 

Coxae dx Arc composè Kvinna 

Femur sin Caput Man 

Femur dx Caput Man 

 

Kroppslängdsberäkningarna som utfördes på vänster lårben visade en kroppslängd på 
167,81 cm ± 4,49. De som utfördes på högra lårbenet visade en kroppslängd på 170,51 cm ± 
4,49 cm. Trots skillnaden på kroppslängdsberäkningarna mellan det vänstra och högra 
lårbenet var det högra endast en centimeter längre än det vänstra i den totala längden.  

 Det totala antalet tänder är 27 (bilaga 1). Tio tänder var utsatta för tandsten (bilaga 2), där 
tänder i underkäken var mer utsatta än tänder i överkäken. Endast sex tänder hade karies 
varav tänder i överkäken var mer utsatta än tänder i underkäken (bilaga 3).   

Den andra bakre kindtanden (molar 2) i både höger och vänster underkäke hade förtjockade 
rötter (figur 11), vilket tyder på hypercemetos. Hypercemetos innebär att produktionen av 
cement ökar på grund av att tanden eller alveolen är påverkad av till exempel tandlossning.  
En ökning av cementet sker för att tanden ska kunna sitta bättre fast i alveolen (Hillson 
1996:205f).  

 
Figur 11. Grav 6. Molar 2, mandibula som uppvisar hypercemetos. 
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På pannbenet ses pannbenssömmen (sutura metopica). Den växer generellt samman inom 
de första levnadsåren (Scheuer & Black 2000:107). För denna individ har den inte växt ihop 
utan kvarstått. Detta är ett icke metriskt särdrag och är en individuell skillnad som kan 
uppstå mellan olika individer (Scheuer & Black 2000:107). 

Utöver de skelettala delarna som tillhör individen i Grav 6, påträffades två fragment av 
mellanhandsben (metacarpus) 1 och 2 från höger hand som troligtvis inte tillhör denna 
individ. Detta på grund av att det redan hittats de benelementen för den sidan. De har då 
tolkats att inte komma från Grav 6. 

6.4. Grav 8 (Äldre kyrkogård) 
 Ålder: Adultus, 25-48 år 

 Kön: Kvinna 

 Kroppslängd: - 

Skelettet i Grav 8 är representerad med kranium, övre- och nedre extremiteterna från såväl 
höger som vänster sida. Vissa ben är dock väldigt fragmenterade så att endast benelementet 
gick att fastställas, till exempel gick inte vissa delar av bäckenbenet att fastställa sidan på. 

Tandslitaget för högra underkäken visade en ålder från 25-35 år, medan resten av tänderna 
angav en ålder på 17-25 år. Utseendet på blygbensfogen visar en medelålder kring 48,1 år 
(fas 5 = 25-83 år). Ledytan för korsbenet på tarmbenets utseende tyder på en yngre ålder på 
grund av att ytan fortfarande uppvisar benåsar. Därmed har denna individ bedömts tillhöra 
åldersgruppen Adultus, kring 25-48 år. Detta på grund av att bedömningarna på 
blygbensfogen visar en medelålder på 48,1 år och ledytan för korsbenet på tarmbenet 
uppvisar benåsar, tros den därför tillhöra det tidigare spannet av fas 5 (25-83 år). 

Könsbedömningarna på denna individ visade kvinna, enligt de tydliga karaktärerna på 
bäckenbenen (tabell 6). I denna bedömning ingick även resultatet av mätningarna som 
utfördes på lårbenet vilka visar att individen var en kvinna. 

Tabell 6. Grav 8. Könsfördelning över de olika benelementen 
Benelement: Sida: Del: Gradering: 

Frontale  sin Margo supraorbitalis 3 

Frontale dx Margo supra orbitalis 3 

Frontale   Glabella 3 

Temporale sin Processus mastoideus 2 

Temporale dx Processus mastoideus 3 

Occipitale   Protuburantia occipitalis externa 2 

Mandibula   Protuberantia mentalis 2 

Mandibula sin Angulus mandibulae 1 

Mandibula dx Angulus mandibulae 1 

Coxae sin Pubis ventral 1 

Coxae sin Pubis medial 1 

Coxae sin Incisura ischiadica major 1 

Coxae dx Incisura ischiadica major 1 

Femur sin Caput Kvinna 

Femur dx Caput Kvinna 
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Det totala antalet tänder är 24 stycken (bilaga 1). Sju av tänderna har tandsten (bilaga 2) och 
tre har blivit utsatta för kariesangrepp (bilaga 3). Vissa tänder har både tandsten och karies. 
Första och andra främre kindtanden (premolar) och första bakre kindtanden har blivit utsatt 
av ante mortal tandförlust. 

Två stycken av bröstkotorna har växt ihop med varandras kotkropp (figur 12). Att kotorna 
har växt ihop med varandra kan tyda på överansträngning eller ålderdom (Roberts & 
Manchester 2007:140). Kotorna har efter en tid skapat en slipande effekt på disken som 
ligger mellan de två kotorna. Detta har senare lett till att disken försvann så att kotorna 
senare sammanslagits med varandra. 

 

Några av bröstkotorna uppvisar Schmorl’s noder centralt på kotkropparna i varierande 
storlek.  

Höger sida av underkäken på dess ledhuvud (caput mandibulae) uppvisar en tydlig 
uppsvullnad (figur 13), som till exempel kan bero på en inflammation (Ortner 2003:52f). 
Tinningbenets, ledpanna för käkleden (fossa mandibularis) uppvisar inte en liknande 
förändring som kan anknytas till förändringen på underkäkens ledhuvud. Tandslitaget på 
höger sida i underkäken är mer uttalat än det på vänster sida. 

Figur 13. Grav 8. Skillnad mellan den uppsvällda högra och friska vänstra sidan av caput på mandibula 

Figur 12. Grav 8. 2 st vertebrae thoraccicae som växt ihop 
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Utöver de humana benelementen som hittades i denna grav, påträffades två stycken 
handrotsben (cu) från häst. Båda dessa uppvisar huggspår.  Handrotsbenen har tolkats 
komma från den häst som hittades i anslutning till individen i Grav 8 (se Material). 

6.5. Grav 9 (Äldre kyrkogård) 
 Ålder: Infans 2, 12 år ± 30 månader 

 Kön: - 

 Kroppslängd: -  

Skelettet i Grav 9 är representerad med kranium, övre- och nedre extremiteterna från såväl 
höger som vänster sida. Dock är den till viss del fragmenterad. 

Åldersbedömningarna av individen i Grav 9 utfördes utifrån graden av tandframbrott vilket 
visade en ålder på 12 år med 30 månaders intervall. Samtliga ben är ofusionerade, se 
appendix. Därmed stärker det bedömningen som utfördes på tandframbrottet att denna 
individ tillhör åldersgruppen Infans 2. 

Inga emaljhypoplasier påträffades. 

På grund av individens låga ålder kunde ingen könsbedömning eller kroppslängdberäkning 
utföras. 

Det totala antalet tänder är 28 stycken (bilaga 1). Enbart fem tänder uppvisar tandsten 
(bilaga 2) medan 22 tänder uppvisar karies (bilaga 3), relativt jämnt fördelat mellan tänder i 
underkäken och tänder i överkäken. Tjugotre stycken tänder är utsatta för antingen angrepp 
av karies eller tandsten, vissa har även både karies och tandsten.  

Vänster och höger sida av skenbenet röntgades efter Harris lines. Genom röntgen 
påträffades tio smala Harris lines proximalt och 16 stycken distalt (Jennerholm, muntlig 
referens) (figur 14).  
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Utöver de benelement som tillhör individen i Grav 9, påträffades ett mellanhandsben 
(metacarpalia) och ett fingerben (phalang). Dessa tillhör inte den yngre individen i graven på 
grund av att dessa är fusionerade vilket påvisar en vuxen individ.  

6.6. Grav 1 (Kyrkoruin) 
 Ålder: Adultus, 30-45 år 

 Kön: Kvinna? 

 Kroppslängd: 170,08 cm ± 4,49 

Skelettet i Grav 1 (kyrkoruin) var i överlag väl representerad och såväl höger som vänster 
sida har påträffats från individen. Eftersom de flesta benelement var kompletta kunde 
många metoder tillämpas på denna individ. 

Tandslitaget på höger sida av underkäken visar en ålder på 25-45 år medan de övriga 
tändernas slitage tyder på att denna individ är kring 25-35 år. Blygbensfogen visar en 

Figur 14. Grav 9. Pilarna visar vissa av de tydliga Harris lines på höger tibia (Modifierat foto: Staffan Jennerholm 2011) 
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medelålder på 38,2 år (fas 4 = 26-70 år). Ledytan för korsbenet på tarmbenets utseende 
uppvisar både äldre och yngre karaktärer. Därmed har denna individ bedömts tillhöra 
åldersgruppen Adultus, kring 30-45. 

Resultaten för könsbedömningen visar att den gravlagda var en Kvinna? Troligtvis är detta en 
säker kvinna på grund av de tydliga könsindikerande karaktärerna som påträffades på 
bäckenbenen (tabell 7). De mindre tydliga karaktärerna kan även vara ett resultat av 
populationsförändringar (Brothwell 1981:59). Sulcus preauricularis visar en tydlig inskärning 
vilket hjälper att stärka bedömningen till kvinna. 

Tabell 7. Grav 1 (Kyrkoruin). Könsfördelning över de olika benelementen 
Benelement: Sida: Del: Gradering: 

Frontale  sin Margo supraorbitalis 2 

Frontale dx Margo supraorbitalis 2 

Occipitale   Protuberantia occipitalis externa 1 

Temporale sin Processus mastoideus 2 

Temporale dx Processus mastoideus 3 

Mandibula   Protuberantia mentalis 3 

Humerus sin Caput transveral ? 

Humerus sin Caput sagital ? 

Humerus sin Epikondylis Kvinna 

Humerus dx Caput transveral ? 

Humerus dx Caput sagital ? 

Humerus dx Epikondylis Kvinna 

Sacrum   Formen 5 

Coxae sin Pubis ventral 1 

Coxae sin Pubis dorsal 1 

Coxae sin Pubis medial 1 

Coxae sin Incisura ischiadica major 2 

Coxae dx Incisura ischiadica major 2 

Femur sin Caput Man 

Femur sin Epikondylis Man 

Femur dx Caput Man 

Femur dx Epikondylis Man 

 

Kroppslängdsberäkningen som utfördes på vänster lårben gav kroppslängden 170,8 cm, se 
tabell 8. 
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 Tabell 8. Grav 1 (Kyrkoruin). Kroppslängdsberäkning på de olika benelementen 
Benelement: Sida: Formel: Kroppslängd: 

Humerus sin 32,147 cm *4,62+19 167,52 cm ±4,89 

Humerus dx 33,039 cm *4,62+19 171,64 cm ±4,89 

Radius sin 24,706 cm*3,78+74,7 168,09 cm ± 5,01 

Radius dx 24,895 cm*3,78+74,7 168,8 cm ± 5,01 

Ulna sin 26,623 cm*4,61+46,83 169,56 cm ± 4,97 

Ulna dx 26,357 cm*4,61+46,83 168,34 cm ± 4,97 

Femur sin 46,103 cm*2,71+45,86 170,8 cm ± 4,49 

Femur dx 46,487 cm*2,71+45,86 171,84 cm ± 4,49 

Tibia sin 36,979 cm*3,29+47,34 169 cm ± 4,15 

Tibia dx 36,798 cm*3,29+47,34 168,41 cm ± 4,15 

Fibula sin 36,355 cm*3,39+36,31 166,82 cm ± 4,1 

Fibula dx 35,678 cm*3,39+36,31 164,39 cm ± 4,1 

 

Det totala antalet tänder är 29 stycken, tre tänder fattas post mortalt (se bilaga 1). Tjugoåtta 
tänder uppvisar tandsten (se bilaga 2) och endast tre tänder har blivit utsatta för 
kariesangrepp (se bilaga 3). Den högra tredje kindtanden i underkäken uppvisar ett kraftigt 
kariesangrepp, vilket har resulterat i att hela tanden i stort sett är borta. Totalt är det 29 
stycken tänder som uppvisar något tandangrepp, såsom tandsten eller karies. I vissa fall har 
de både tandsten och karies. 

Några av bröstkotorna och ländkotorna uppvisar Schmorl´s noder av varierande grad 
centralt på kotkropparna.  

Kraniet från individen i Grav 1 uppvisar en intressant förändring, nämligen det hål som ses i 
den främre väggen av pannbenet. Kanterna på denna förändring är lena vilket indikerar att 
denna förändring skett ante mortem (figur 15). Kring detta runda hål ses små ojämnheter 
som stärker tron att det inträffade ante mortem. Detta kan enligt Jennerholm (muntlig 
referens) bero på till exempel förkalkad mucosele som är en sorts svampinfektion (Roberts & 
Manchester 2006:216), osteom vilket betyder att det är ett nytt ben som växer på ett annat 
ben, en så kallad benign tumör (Waldron, 2009:170f). Denna förändring kan även vara spår 
efter en Pott puffy tumor vilken ger upphov till en abscessbildning och osteomyelit som 
koncentrerar sig på ansiktsbenen (Internetkälla 1). Denna förändring på pannbenet har 
tolkats vara en infektion med en samlad mängd sårvätska och bengenombrott. Det är med 
säkerhet inte en konsekvens från en armborstskada (Jennerholm, muntlig referens), som 
tidigare tolkats. 
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Silbenet (os ethmoidale) på kraniet tyder även det på en stark sjuklig förändring i form av en 

uppsvullnad som syns på benplattan som bildar den mediala väggen i ögonhålan (lamina 

orbitalis) (figur 16 & 17). Enligt Jennerholm (muntlig referens) kan detta troligtvis bero på en 

sinuitinfektion som med tiden förkalkats. Denna infektion visar sig genom perforationer och 

nya benformationer (Roberts & Manchester 2006:174). 

Figur 16. Grav 1 (Kyrkoruin). Röntgenbild där pilen visar den förändrade ethmoidale (Modifierat foto: Staffan Jennerholm 2011). 

Figur 15. Grav 1 (Kyrkoruin). Cranium som uppvisar patologiska förändringar, hål i frontales främre vägg. 



 

25 
 

 

Enligt Jennerholm (muntlig referens) har den sjukliga förändringen på pannbenet och 
silbenet inget samband med varandra, utan ska bedömas separat. 

Utöver de humana benelementen som hittades i Grav 1 (Kyrkoruin), påträffades ben från 
fågel, get, får, svin och häst/nöt (se appendix). Detta kan vara avfall, eller något som 
tillkommit senare till graven, efter individen blivit gravlagd. 

6.7. Grav 2 (Kyrkoruin) 
 Ålder: Infans 1, 2 år ± 8 månader 

 Kön: - 

 Kroppslängd: - 

Skelettet i Grav 2 hade i överlag välbevarade ben, dock var inte skelettet i sig komplett. Hand 
-och fotben saknades, men några ofusionerade benelement, som med stor sannolikhet 
tillhör antingen handen eller foten, påträffades men detta gick ej att fastställa, på grund av 
den unga åldern. Vissa av kotorna kunde inte fastställas om de tillhörde halsen, bröstet eller 
länden. På grund av den låga åldern har även här inte utvecklat tydliga karakteristika drag så 
att de försvårade bedömningen. 

Alla tänder från den vänstra överkäken saknas post mortalt. Det totala antalet tänder som 
påträffades i materialet är 11 stycken, de övriga tänderna saknas post mortalt eller är ännu 
ej frambrutna (bilaga 1). Tre stycken tänder kunde inte bedömas från vilken käke de 
ursprungligen kommer från.  

Tandframbrotten visar att individen från Grav 2 är 2 år (Infans 1) med ett intervall på 8 
månader. För åldersbedömningen utfördes även mätningar på de övre och nedre rörbenen 
(tabell 9). Sammanställningen av mätningarna stärkte bedömningen som utfördes på 
tandframbrottet, då de flesta utvisade en ålder mellan 1,5 -2,5 år, förutom de mätningar 
som utfördes på armbågsbenet vilket visade en ålder mellan 0,5-1,5 år. 

 

Figur 17. Grav 1 (kyrkoruin). Kraniumet som uppvisar patologiska förändringar, pilarna visar den uppsvullna ethmoidale 
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Tabell 9. Grav 2. Åldersmätningen på de olika benelementen. 
Benelement: Sida: Totala längd: Ålder: 

Humerus dx 104,53 mm  1,5–2,5 år 

Ulna sin 87,81 mm  0,5-1,5 år 

Ulna dx 87,13 mm  0,5-1,5 år 

Femur dx 132,97 mm  1,5–2,5 år 

Tibia dx 110,03 mm  1,5–2,5 år 

Fibula  - 103,4 mm  1,5–2,5 år 

 

Inga emaljhypoplasier påträffades. 

På grund av individens unga ålder kunde ingen könsbedömning eller kroppslängdberäkning 
utföras. 

Individen röntgades för att se eventuella Harris lines. Vänster skenben uppvisade väldigt 
svaga linjer och högra skenben hade två Harris lines proximalt och två stycken distalt 
(Jennerholm, muntlig referens 2011) (figur 18).  

 

6.8. Grav 3 (Kyrkoruin)  
 Ålder: Infans 1 (4 år ± 12 månader) 

 Kön: - 

 Kroppslängd: - 

Figur 18. Grav 2. Pilarna visar några Harris lines på höger tibia (Modifierat foto: Staffan Jennerholm 2011) 
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Skelettet i Grav 3 var delvis fragmenterad. Ben från hand och fotben saknades, förutom 
språngbenet (talus) och hälbenet. Det påträffades ofusionerade ben som troligtvis tillhör 
hand och foten som dock inte kunde fastställas på grund av den unga åldern. 

Det totala antalet tänder som påträffades var 14 stycken (se bilaga 1). Tio stycken tänder 
saknas post mortalt. Tänderna som påträffades var mjölktänder samt två stycken anlag till 
de båda permanenta första bakre kindtänderna (Molar 1). Tandframbrotten på denna 
individ visade en ålder av 4 år (Infans 1) med ett intervall på 12 månader.  

Inga emaljhypoplasier påträffades. 

På grund av individens unga ålder kunde ingen könsbedömning eller kroppslängdberäkning 
utföras.  

Individen röntgades för att se efter Harris lines, varav inga påträffades (Jennerholm, muntlig 
referens) (figur 19). 

 

6.9. Kranium 4 (Kyrkoruin) 
 Ålder: Adult 

 Kön: Man 

 Kroppslängd: - 

Endast kraniet påträffades, överkäken och underkäken finns inte med och därmed 
påträffades inte heller några tänder. Benelementen är fragmenterade och påträffades från 

Figur 19. Grav 3. Inga Harris lines påträffades (Foto: Staffan Jennerholm 2011) 
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tre olika kontexter, separat påse märkt ”endast kraniet återfunnet”, låg med Grav 3 i separat 
påse märkt ”vuxen individ” och vissa var blandat med individen från Grav 3. Dessa 
benelement har tolkats komma från en och samma individ på grund av att vissa delar 
passade ihop med varandra. 

De kraniumfragment som könsbedömningen genomfördes på uppvisade tydliga tecken på 
att detta är en man (tabell 10), som t.ex. den kraftiga yttre nackknölen på nackbenet 
(protuberancia occipitalis externa), se figur 20. 

Tabell 10. Cranium 4. Könsfördelning över de olika benelementen. 
Benelement: Sida: Del: Gradering: 

Occipitale   Protuberantia occipitalis externa 5 

Frontale sin Processus mastoideus 5 

Frontale dx Processus mastoideus 5 

Frontale  dx Margo supraorbitalis 5 

 

 
Utseendet på kraniet talar för att den tillhör en vuxen individ. Detta bland annat på grund av 
att kraniet är tjockare än det som kan observeras på unga individer och att kraniets olika 
benelement är helt fusionerade och färdigutvecklade. 

Sammanställning av alla resultat: 

Nedan visas en sammanställning över resultaten i denna uppsats vad det gäller kön, ålder, 
kroppslängd, tandstatus och skelettala förändringar (tabell 11 & 12). Sammanlagt 
påträffades fem stycken kvinnor, en man och tre unga individer, varav alla förutom mannen 
kunde åldersbedömmas. Endast tre stycken individer kunde kroppslängdsberäknas. 
Indivdernas tandstatus varierade vad det gäller tandsten och kariesangrepp där en skillnad 
mellan förekomsten av tandsten respektive karies noterades, där tandsten förekom mer 
frekvent än karies. Förekomsten av skelettala förändringarna varierade, från ante mortal 
tandförlust till infektion och förkalkad sinuit. Sex av nio individer uppvisade skelettala 
förändringar (tabell 12). 

 

 

Figur 20. Cranium 4. Protuberantia occipitalis externa som uppvisar en tydlig man. 
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Tabell 11. Sammanställning av ålder, kön, kroppslängd och tandstatus 
Grav: Ålder: Kön: Kroppslängd: Tandsten: Karies: 

1, kyrkogård 15 år ± 30 mån Kvinna?  -  16 tänder  -  

5, kyrkogård Över 40 år Kvinna 160,63 ± 4,15 cm 27 tänder 19 tänder 

6, kyrkogård 35-44 år Kvinna 167,81 ± 4,49 cm 10 tänder 6 tänder 

8, kyrkogård 25-48 år Kvinna  -  7 tänder 3 tänder 

9, kyrkogård 12 år ± 30 mån  -   -  5 tänder 22 tänder 

1, kyrkoruin 30-45 år Kvinna? 170,08 ± 4,49 cm 28 tänder 3 tänder 

2, kyrkoruin 2 år ± 8 mån  -   -   -   -  

3, kyrkoruin 4 år ± 12 mån  -   -   -   -  

4, kyrkoruin  -  Man  -   -   -  

- Betyder att inget påträffades eller kunde utföras 

Tabell 12. Resultat av alla de skelettala förändringarna på individerna 
Grav: Skelettala förändringar: 

1, kyrkogård Cribra orbitalia, cribra cranii 

5, kyrkogård  -  

6, kyrkogård Hypercemetos, sutura metopica,  

8, kyrkogård Ante mortem tandförlust, uppsvullnad caput mandibulae, 2 st ihopväxta kotor, Schmorl’s noder 

9, kyrkogård Harris lines 

1, kyrkoruin Schmorl’s noder, infektion, förkalkad sinuit 

2, kyrkoruin Harris lines 

3, kyrkoruin  -  

4, kyrkoruin  -  

- Betyder att inga sjukliga respektive skelettala förändringar påträffades 
 
 

7. Diskussion 

Diskussionsavsnittet i denna uppsats kommer behandla individernas kön, ålder, kroppslängd, 
tandstatus och skelettala förändringar. De skillnader och/eller likheter individerna uppvisar i 
förhållande till Bensamlingen som påträffades på Västergarn kommer även att inkluderas i 
denna diskussion liksom de skillnader och/eller likheter som noterades mellan indivdierna 
från Västergarn och de från Västerhus och Sigtuna.   

7.1. Ålder & kön 

Resultaten från åldersbedömningarna hos individerna från denna studie har visat varierande 
åldrar, mellan 2 år upp till 44 år. Den yngsta individen har varit 2 år (±8 månader) och fyra 
stycken av de vuxna individerna har visat sig vara kring 40 år. I senare avsnitt kommer även 
individerna från denna studie inkluderas med de som påträffades från Bensamlingen, för att 
ge en större överblick över individerna från Västergarn och ge en mer relevant diskussion. 

Könsfördelningen av individerna uppvisar en närvaro av fler kvinnliga individer. På grund av 
det låga antalet individer som analyseras i denna studie, som kan leda till ett missvisande 
resultat, kommer en vidare diskussion kring könsfördelningen i denna studie inte utföras. 
Dock kommer individerna från denna studie i senare avsnitt, även här, inkluderas med de 
övriga individerna som påträffats från Bensamlingen, vilket leder till en mer relevant 
diskussion kring könsfördelningen. 
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7.2. Tandstatus 

Tänderna hos de vuxna individerna från denna studie uppvisade inte ett kraftigt tandslitage. 
Detta påverkade även åldersbedömningen då individerna utifrån graden av tandslitage 
uppvisade en yngre ålder än övriga ålderskaraktärer. Flertalet individer bedömdes att vara 
kring 40 år, men uppvisade utifrån tandslitage en yngre ålder, 20-30 år. Detta skulle kunna 
indikera att individerna i denna studie inte använt tänderna som verktyg eller ätit sådan kost 
som orsakat stark förslitning av tänderna. 

Tandstatusen hos individerna från denna studie av Västergarn har visat en skillnad mellan 
uppkomsten av tandsten och karies. Antal tänder där tandsten påträffades var 93 stycken 
medan förekomsten av karies noterades på 53 tänder, inkluderat mjölktänderna av cirka 185 
frambrutna tänder totalt, en del tänder uppvisade både tandsten och karies. Vissa forskare 
ser ett samband mellan tandsten och karies i relation till diet. Till exempel anses det att mer 
tandsten tyder på en diet som består mest av proteiner, medan mer karies kan bero på en 
mer kolhydratrik diet (Lillie 1996; Roberts & Manchester 2007:71). Utifrån det kan man tolka 
att de individer där tandsten förekommer mer än karies haft en proteinbaserad kost. Detta 
kan dock vara svårt att tolka, eftersom tandsten kan dölja ett redan existerande 
kariesangrepp (Hillson 1996:260). Därför kan resultatet och tolkningen av tandsten 
respektive karies felbedömas. Karies ökar frekvent med åldern, speciellt kring 15 år och är 
därmed inte vanligt att påträffa hos yngre individer (Hillson 1996:282f). Detta kan ses i 
denna studie, där endast en ung individ i denna studie uppvisade kariesangrepp. Denna 
individ var dock kring 12 år medan individen som bedömdes ha en ålder kring 15 år inte 
uppvisade några kariesangrepp. 

Ante mortal tandförlust påträffades hos individen i Grav 8. Det kan, för denna individ, vara 
ett resultat av kariesangrepp.  Anledningen till detta är att de tänder som påträffats uppvisar 
kraftiga kariesangrepp. Individen tros vara mellan 25-48 år, vilket gör att tandförlusten kan 
tolkas vara en konsekvens av ålderdom. Det ska dock inte uteslutas att mycket annat kan ha 
bidragit till denna tandförlust, såsom våldsrelaterade skador eller fall. 

7.3. Osteologiska paradoxen 

Den osteologiska paradoxen innefattar exempelvis svårigheter kring tolkningar av sjukliga 
skelettala förändringar som kan påträffas i arkeologiska material (Wood m.fl. 1992). För att 
förändringar ska kunna ses på skelettet måste individen under en lång tid ha varit utsatt för 
en sjukdom för att den ska hinna sätta spår i skelettet (Wood m.fl. 1992). Det innebär att de 
individer som uppvisar sjukliga förändringar på skelettet också överlevt sin sjukdom, 
åtminstone en viss tid. Till skillnad från benen är mjukvävnaderna mer utsatta för skador, 
såsom blåmärken eller skärsår. Därmed är det lättare att se en skada på en levande 
människa än på någon där mjukvävnaderna brutits ned. Det ska därför inte antas att de 
individer som har mycket skelettala förändringar var de mest sjukliga i samhället på grund av 
det, utan att de i stället var de som hade bättre förutsättning att klara av dessa åkommor. De 
unga individer som inte visar några förändringar utan ser fullt friska ut, var förmodligen inte 
så friska som skeletten uppvisar. I stället har de troligtvis blivit utsatta för någonting som 
deras kropp inte kunde motverka vilket kom att vara en orsak till deras död (Wood m.fl. 
1992). Äldre individer dör troligtvis som en konsekvens av ålder, medan yngre individer dör 
av exempelvis sjukdom. Dock ska det inte uteslutas att äldre individer kan ha blivit utsatta 
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för en sjukdom och dött på grund av det, även om det inte kan observeras på deras skelett. 
Det borde även finnas i åtanke att många sjukdomar inte utvisas på benen även om en 
individ varit utsatt för den under en längre tid. 

Flera av de sjukliga förändringarna som påträffades under denna studie behöver inte tolkas 
som dödsorsaker. Individerna kan även ha dött av någon sjukdom som ännu inte hunnit 
sätta sina spår på benen. Dock kan till exempel individen med den förkalkade sinuiten (Grav 
1, kyrkoruin) senare, efter sjukdomen satt sina spår, dött på grund av den. Sjukdomen kan 
till exempel ha infekterats eller spridits vilket senare lett till att individen inte överlevde.  

Den osteologiska paradoxen kommer finnas i åtanke gällande tolkningarna av individernas 
sjukliga förändringar.  

7.4. Sjukliga & skelettala förändringar 

Individerna i Grav 9 och Grav 2 uppvisade Harris lines. Av de unga individerna som röntgades 
för denna studie visade den näst äldsta (12 år ± 30 månader) flest antal Harris lines, medan 
den näst yngsta individen (4 år ± 12 månader) inte uppvisade några alls. Det kan tyda på att 
dessa har uppstått på grund av stress, infektion eller näringsbrist och att Harris lines i dessa 
fall inte är kopplade till normal tillväxt som föreslagits enligt Alfonso-Durruty (2011). 
Eftersom Harris lines kan tolkas vara en konsekvens av infektion eller näringsbrist, kan en 
försämring av det tillståndet eventuellt ha bidragit till individens död. 

Hos individen i Grav 1 från den äldre kyrkogården påträffades cribra orbitalia. Cribra orbitalia 
är en förändring som kan tolkas på flera sätt. En av dessa möjliga tolkningar är att cribra 
orbitalia beror på en brist på järn eller B₁₂ (Walker m.fl. 2009). Denna brist har sedan skapat 
perforationer som en konsekvens av att kroppen inte fått de näringsämnen den behöver. 
Enligt Walker m.fl. (2009) är det inte logiskt att unga individer på grund av enbart järnbrist 
utvecklar cribra orbitalia utan att orsaken i stället kan vara en brist på B₁₂, en vitamin som 
förekommer i animalistisk föda. Hjässbenet på denna individ uppvisar små perforationer, 
dock är de för små och få för att kunna tolkas som cribra cranii. Det kan därför istället tolkas 
som att cribra cranii ännu inte utvecklats till fullo, utan är i en inledningsfas av denna sjukliga 
förändring (Roberts & Manchester 2007:230; Walker m.fl. 2009). På grund av att cribra 
orbitalia kan tolkas bero på undernäring, kan denna i ett senare skede givit upphov till ett 
försämrat tillstånd för individen, och liksom för Harris lines, senare lett till individens död. 
Dock måste individen först ha levt med dessa tillstånd under en längre tid, för att de skulle 
sätta de spår på de ben som observerats. Det måste även hålllas i åtanke att individerna med 
dessa förändringar kan ha dött av andra sjukdomar som ännu inte hunnit sätta sina spår på 
benen, som till exempel infektioner eller liknande. 

Inga emaljhypoplasier påträffades under analysen. Emaljhypoplasier uppstår under 
utvecklingen av tandkronan. Dessa kan kopplas till förekomsten av cribra orbitalia eller 
Harris lines på grund av att det tros uppstå av liknande orsaker, såsom dålig diet eller stress 
(Roberts & Manchester 2007: 75f). Orsaken till varför inga emaljhypoplasier påträffats i 
denna studie kan vara på grund av dessa individer levde under relativt bra 
levnadsförhållanden då tandkronorna utvecklades. Dock borde de ha blivit utsatta för 
någonting vilket lett till deras unga död, till exempel en sjukdom som ännu inte hunnit sätta 
spår på benen.  
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Kotförändringarna som upptäcktes på individen i Grav 8 har bedömts vara Schmorl´s noder. 
Dessa kan kopplas till överansträngning och/eller ålderdom. Schmorl´s noder påträffades 
även på individen i Grav 1 från kyrkoruinen. I båda dessa fall kan man misstänka att det kan 
bero på överansträngning då båda individerna tyder på en yngre medelålder. Dock uppvisar 
individen i Grav 8 äldre karaktärer, därför kan kotförändringarna även bero på ålderdom. 
Schmorl`s noder påträffas ofta i arkeologiska material (Groth 2010: 48) och därför kan dessa 
tolkas som vanliga i vilket samhälle som helst. Dock kommer inte jämförelser gällande 
Schmorl`s noder, i senare avsnitt, uteslutas. Om det är vanligt att Schmorl`s noder påträffas 
borde det vara ovanligt när det inte gör det, vilket kan visa på individuella skillnader. 
Individen i Grav 8 hade ännu en kotförändring i form av två ihopväxta kotor, som även här 
kan tyda på överansträngning eller ålderdom. 

Individen i Grav 8 påträffades med en förändring på underkäkens högra ledhuvud i form av 
en förstoring. Detta kan ha uppstått på grund av olika faktorer, där en kan vara en 
inflammation som påverkat benet så att det förstorats. En intressant faktor är att 
tandslitaget på samma sida som det sjukliga ledhuvudet är i högre grad mer förslitet än den 
friska vänstra sidan. Utifrån författaren själv skulle det vara en självklarhet att om man har 
en sjuklig förändring på ena sidan av käken, anstränger man hellre den andra, vilket leder till 
starkare tandslitage. Detsamma om man har ont i det högra benet lägger man den mesta 
tyngden på det vänstra. I detta sammanhang skulle det leda till ett starkare slitage på 
individens vänstra sida och ett mildare på den sidan där förändringen påträffats, för att 
minska belastningen och förmodligen smärtan för individen. Dock kan tandslitaget och det 
förstorade ledhuvudet ha en koppling till varandra, genom att förändringen på ledhuvudet 
kan ha skett på grund av att individen använde de högra tänderna mer än de vänstra. Vilket 
med tiden kan ha lett till den infektion som det förstorade ledhuvudet uppvisar. 

Individen i Grav 1 (kyrkoruin) påträffades med två skelettala förändringar på kraniet. Enligt 
beskrivningen av Roberts & Manchester (2006:174ff) stödjer den tolkningen som gjordes av 
Jennerholm (muntlig referens), det vill säga att det uppsvullna silbenet är orsakat av en 
förkalkad sinuit. Roberts & Manchester (2006:174f) beskriver sinuit som att en blodbakterie 
infekterar en bihåla vilket i sin tur skapar nya benformationer som efter en tid kan förkalkas. 
Vilket i detta sammanhang skapat ett uppsvällt silben som syns i nedre delen av ögonhålan. 
Då silbenet är uppsvällt kan det tyda på att ett tryck mot individens öga inträffat, vilket kan 
tolkas som att individen själv visste att den hade denna förändring. Förekomsten av 
bihåleinflammation i arkeologiskt skelettmaterial är svårt att estimera, detta därför att 
många exempelvis inte noterar förekomst av dessa och att bihålorna många gånger är svåra 
att undersöka, mest för att de ofta är hela eller fyllda med jord. Det är därför osäkert om 
denna förändring är ovanlig eller om det förekom ofta i forntida populationer (Roberts & 
Manchester 2006:174f). ). Förändringen för individen i Grav 1 (kyrkoruin) var dock inte svår 
att upptäcka då det uppsvällda silbenet var väldigt utmärkande och därför lätt att se. Den 
andra förändringen som påträffades på samma individ var en infektion i mitten av 
pannbenet, vilken ses som ett hål. Individen måste ha överlevt denna förändring då den 
uppvisar tecken på att vara läkt. Dessa kranieförändringar hos denna individ har inte något 
samband med varandra, utan har tolkats separat från varandra. 

En pannbenssömm som ännu inte växt ihop, ett icke metrisk särdrag, iakttogs på individen i 
Grav 6. Individen har troligtvis inte haft någon smärta på grund av detta och behöver inte 
ens ha märkt denna förändring. 
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7.5. Skillnader och/eller likheter med Bensamlingen från 
Västergarn 

Bensamlingen som påträffades mellan kyrkoruinen och den nya kyrkogården i Västergarn 
(figur 21) består av minst 60 stycken individer (Härlin 2008:12). Dateringen av skeletten är 
osäker men dessa tros härstamma från 1100-talet till 1800-talet (Norderäng 2007:23). På 
grund av att Bensamlingen kan komma från så tidigt som 1100-tal såväl så sent som 1800-tal, 
vilket inte längre tillhör tidsepoken medeltiden, måste det finnas i åtanke om individerna skulle 
härstamma från 1800-talet skulle det påverka tolkningarna av resultaten. 

Bensamlingen representeras av såväl kranium som övre- och nedre extremiteter, såsom 
överarm, lårben och kotor. Problematik uppstod kring ålder-, kroppslängd- och 
könsbedömningarna på grund av att samlingen var så pass omrörd att benelementen 
bedömdes enskilt, delvis de kunde inte sammankopplas till hela individer (Härlin 2008:13). 

Figur 21. Positionen av Bensamlingen (Bendeposition) mellan kyrkoruinen och den nuvarande kyrkogården. (Bild: 
Norderäng 2007) 

Trettiofyra vuxna individer (17- över 45 år) påträffades och 26 unga individer hittades i 
Bensamlingen i Västergarn (Härlin 2008:29). Detta tyder på att åldersfördelningen för 
individerna från Bensamlingen var relativt jämn, även om individerna från denna studie 
skulle inkluderas. De åldersbedömningar som utfördes på de vuxna individerna från 
Bensamlingen gjordes utifrån graden av tandslitage enligt Brothwell (1981), samma metod 
användes för denna uppsats. Dock upptäcktes det att tandslitaget i föreliggande uppsats inte 
var tillförlitlig på grund av att de sa emot de övriga åldersbedömningarna, som ansågs vara 
mer relevanta. 

En homogen könsfördelning observerades hos individerna i Bensamlingen, där 64 stycken 
benelement indikerade kvinna, 64 stycken ansågs vara manliga.  Arton ben kunde inte alls 
könsbedömas (Härlin 2008:13). Om individerna från denna studie skulle inkluderas skulle 
könsfördelningen visa högre närvaro av kvinnor, dock endast med några få individer.  
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Kroppslängdsberäkningarna som utfördes på benelement från Bensamlingen och de 
beräkningar som utfördes på individerna i denna studie, sattes in i ett punktdiagram för att 
se om det uppvisade liknande kroppslängder (figur 22).  Kroppslängden påverkas av den 
genetiska uppbyggnaden och är därför någonting individuellt från person till person 
(Brothwell 1981:100). Kroppslängder kan även till viss del påverkas av dess omgivning, 
såsom individernas miljö och kultur (Gustavsson m.fl. 2007). Metoder för mätningar som 
tillämpades på Bensamlingen gjordes enligt Sjøvold (1990), samma metod applicerades för 
individerna i denna studie. 

 
Figur 22. Kroppslängdberäkningar mellan individerna från Bensamlingen från Västergarn och individerna ur denna studie 

 

Figur 22 visar att individerna från denna studie hamnar i mitten av de kroppslängder som 
påträffades från Bensamlingen, där deras medelvärde, 165,8 cm (Härlin 2008:25), befinner 
sig. Variationen på individerna från Bensamlingen visar ett spann mellan 150 cm och 185 cm. 
Individen som uppvisar en kroppslängd på 150 cm, där mätningarna tillämpades på en 
överarm, är en kvinna (Härlin 2008:30). Individen med en kroppslängd på 185 cm, där 
mätningen utförts på överarmen, är en man (Härlin 2008:25). Det stora spannet mellan 
kroppslängderna vilket ses i Figur 22 är med största sannolikhet relaterat till de olika könen.  
Bensamlingens kroppslängder borde även ses med ett kritiskt öga på grund av att de inte har 
utförts på lårbenet, som ger den säkraste kroppslängden, utan de har utförts på överarmen, 
de kan därför visa en felaktig längd, antingen en för lång eller för kort längd. 

Tänderna på individerna från Bensamlingen uppvisade ett lätt slitage på de flesta tänderna 
från överkäken, vilket kan ses utifrån de åldersbedömningar som utfördes genom att se på 
tandslitaget. De flesta individerna bedömdes, utifrån tandslitaget, vara mellan 17-25 år. 
Tänderna i underkäken uppvisade en högre ålder mellan 35-45 år (Härlin 2008:20). Det 
tandslitage som noterades i överkäken stämmer överens med observationerna som utfördes 
på individerna i denna studie, som uppvisade ett mycket mildare slitage. Dock uppvisar det 
starka tandslitaget som påträffades på Bensamlingens underkäkar olikheter med individerna 
från denna studie. Detta kan tyda på att individerna utsattes för varierande påfrestningar 
mot tänderna vilket gav ett lättare respektive starkare slitage.  

De skelettala förändringarna som påträffades på individerna från Bensamlingen i Västergarn 
skilde sig inte mycket åt mot individerna ur denna studie. Det som noterades på 
Bensamlingen var Schmorl`s noder och två stycken sammanväxta bröstkotor (Olèrs 
2008:14f). Dock liknade inte dessa sammanväxta kotor de som påträffades i denna studie, 
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trots att även dessa var bröstkotor. Olèrs (2008:30) kom fram till att de sammanväxta 
kotorna var ett resultat av spinal osteophytosis. Förekomsten av kotförändringar skiljer sig 
inte betydligt mellan individerna från Bensamlingen och från denna studie. 

Sex stycken vuxna individer och två unga individer från Bensamlingen uppvisade porositet i 
ögonhålans tak, vilket tolkades vara cribra orbitalia (Olèrs 2008:26). Utifrån antalet individer 
i Bensamlingen, 60 stycken, tyder dessa åtta individer på att cribra orbitalia förekom, dock 
inte frekvent. Cribra orbitalia förekom även på individerna i denna studie. 

På grund av att benelementen från Bensamlingen var omrörda, måste det finnas i åtanke att 
de benelement som uppvisade skelettala förändringar kan ha uppkommit på enstaka 
individer. Eftersom de inte påträffades i separata gravar utan i en blandad samling, därmed 
kan vissa benelement tillhöra en och samma individ. 

Det som påträffades på Bensamlingen som inte förekom på individerna i denna studie var 
osteofytbildning, vilket innebär benpålagring, vilket förekom frekvent på individerna från 
Bensamlingen, på såväl kotor som övre respektive nedre extremiteter (Olèrs 2008:14ff). 
Eburnation, en glansig yta som uppstår när ben gnids mot ben (Liebe- Harkort 1998:8), och 
våldsrelaterade fördjupningar på kranium, såväl på insidan som på utsidan (Olèrs 
2008:12,25) påträffades på vissa individer i Bensamlingen, vilket inte noterades i denna 
studie. 

De likheter som upptäcktes på individerna i denna studie och de från Bensamlingen var 
uppkomsten av Schmorl`s noder och cribra orbitalia. Detta visar att individerna från denna 
studie inte uppvisar några större skillnader mellan de från Bensamlingen. Dock påträffades 
vissa skillnader, såsom osteofytbildning, trauma på kraniet och eburnation som påträffades 
på individer från Bensamlingen men inte på individer från denna studie.   

7.6. Skillnader och/eller likheter med andra medeltida 
gravläggningar 

De andra medeltida gravläggningar som jämfördes med individerna i denna studie, inklusive 
de från Bensamlingen, var de från medeltida Västerhus och Sigtuna.  

Sigtuna 

Sigtuna var, såsom Västergarn, en medeltida stad. Sigtuna ligger cirka 45 km norr om 
Stockholm i Sigtuna kommun. Genom arkeologiska utgrävningar som utförts i Sigtuna har 
det visat sig att staden även brukades under vikingatid. Det tros att Sigtuna uppkom någon 
gång under år 930 som en handelsstad, men dock var inte detta dess huvudsyfte under 
vikingatiden. Staden fungerade iställt då som en av centralplatserna för uppkomsten av den 
blivande kungamakten, vilket gjorde staden till en av de största och meningsfulla städerna i 
Sverige. När kristendomen kom till Sigtuna under medeltiden ansågs staden fortfarande vara 
en stor del av den svenska handeln. Kristendomens uppkomst ses tydligt på de tio kyrkorna 
som upprättades i staden. När Stockholm började brukas mer och betydelsen för staden 
ökade, glömdes anseendet av Sigtuna bort och staden ansågs inte vara lika nödvändig som 
tidigare (Kjellström & Wikström 2007)  
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Gravläggningarna från Sigtuna kommer från sex stycken av de medeltida kyrkorna kring 
staden. För Kjellströms avhandling från 2005 analyserades sammanlagt 528 skelett 
(Kjellström 2005:12). Åldersbedömningarna som utfördes visade att flest individer dog när 
de tillhörde åldersgruppen Adultus (Kjellström 2005:38). Vilket i jämförelse med individerna 
från denna studie tyder på en likhet, dock skulle variationer förekomma om det skulle 
inkludera de övriga individerna från Bensamlingen, då det istället skulle visa en jämn 
fördelning mellan åldrarna från Västergarn. 

Könsfördelningen av individerna från Sigtuna visar att 199 stycken var män, 111 kvinnor och 
218 individer av vilket kön inte kunde fastställas. (Kjellström 2005:36). Detta tyder på en 
högre förekomst av män än kvinnor, vilket inte liknar det som påträffades på Västergarn, där 
det uppvisas en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Att fler män än kvinnor har 
påträffats i Sigtuna tros bero på grund av närvaron av kungamakten (Kjellström & Wikström 
2007). 

Medelkroppslängden för individerna från Sigtuna, för varje respektive kyrka, sattes in i ett 
punktdiagram för att se om de uppvisade liknande kroppslängder mellan individerna från 
denna studie. Även de mätningar som utfördes på Bensamlingen inkluderades (figur 23).  

 
Figur 23. Kroppslängdberäkningar mellan individerna från Sigtuna (medelvärden från kyrkorna), individerna ur denna 

studie och individerna från Bensamlingen. 
 

I figur 23 ses att liknande kroppslängder kunde observeras bland de olika individerna. 
Individerna från denna studie ligger kring mitten av de övriga medelkroppslängderna från 
Sigtuna. Däremot uppvisar Bensamlingen ett större kroppslängdsspann till skillnad från de 
övriga. Det borde finnas i åtanke att mätningarna som visas i tabellen, gällande individerna 
från Sigtuna, är medelvärden. Det påträffades därmed individer med en längre respektive 
kortare kroppslängd än det som visas i tabellen.  

Alla individer från Sigtuna kunde inte ingå i dokumentationen av karies, detta på grund av att 
de till exempel inte påträffades med deras underkäke respektive överkäke. På grund av detta 
kunde enbart 331 individer analyseras, av vilka 119 individer uppvisade förekomst av karies 
(Kjellström 2005:115ff). Förekomsten av karies på individerna från Sigtuna tyder på att det 
var något vanligt förekommande. Att karies påträffades på individerna från denna studie är 
inte är någonting ovanligt i jämförelse med de från Sigtuna. 
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Sammanlagt påträffades 105 individer (av sammnalagt 528 individer) med Schmorl´s noder 
från Sigtuna, varav 93 stycken individer var över 20 år och 12 stycken individer var under 20 
år (Kjellström 2005:50). Att Schmorl`s noder förekom mest på individer över 20 år kan tyda 
på att tolkningen om att det är en konsekvens på grund av en högre ålder är relevant. Dock 
kan förekomsten av Schmorl´s noder även vara förknippad med överansträngning eftersom 
individerna även uppvisat en ålder kring 20 år. Individen från denna studie där Schmorl`s 
noder påträffades var över 20 år vilket stämmer överens med Sigtunas resultat av 
förekomst. 

Liksom hos en individ i denna studie förekom cribra orbitalia på vissa individer från Sigtuna. 
Där påträffades det på både unga och vuxna individer. Av 528 individer från Sigtuna förekom 
cribra orbitalia på 26 stycken, varav 12 stycken var under 20 år och 14 stycken var över 20 år 
(Kjellström 2005:50).  

Från totalt 360 vuxna individer från Sigtuna, påträffades 18 stycken med huggskador 
(Kjellström 2005:58). De våldsrelaterade skador som noterats på individerna från Sigtuna 
påträffades i stor utsträckning på kranier. På kotorna och det övriga skelettet påträffades 
också våldsskador, dock var det lindrigare skador (Kjellström 2005:58). Inga huggskador 
påträffades på någon av individerna från Västergarn, dock uppvisade ett kranium från 
Bensamlingen fördjupningar, vilket tolkats vara ett resultat av en våldsskada (Olèrs 2008:42). 
Överlag hade flertalet individer från Sigtuna någon sorts skelettal förändring som till 
exempel osteoartrit (Kjellström 2005:50), vilket inte påträffats på individerna i denna studie. 

De likheter som påträffades på individerna i denna studie och de från Sigtuna var till 
exempel kroppslängd samt förekomsten av Schmorl`s noder och cribra orbitalia. Det kan 
tolkas att de inte var mycket olikheter mellan dessa samhällen. Dock visar individerna ur 
denna studie ingen förekomst av huggskador och liknande könsfördelningen påträffades 
inte, även om individerna från denna studie skulle sammanslagits med de från 
Bensamlingen. 

Västerhus  

Västerhus ligger i Jämtland, Sverige, där finns det en så kallad storgård, som till viss del 
bestod av en kyrka och kyrkogård (Iregren m.fl. 2009:244). Genom de 30 olika kol 14 
dateringar som utförts på de skelettala lämningarna har Västerhus kyrkogård daterats till 
början av 1000-talet och till slutet av 1400-talet, då kyrkogården brukades (Iregren m.fl. 
2009: 245). Mycket av de grundstudier som utfördes på Västerhus gjordes av osteologen, 
Nils-Gustaf Gejvall och dessa har bidragit mycket till de fortsatta studierna av kyrkan och 
kyrkogården (Iregren m.fl. 2009:244). 

Gravläggningarna består av 371 individer som har hittats på kyrkogården och inuti kyrkan. 
Åldersfördelning av individerna uppvisade en hög mortalitet bland de unga individer. Totalt 
påträffades 113 stycken individer som åldersbedömdes till att vara under ett år. De unga 
individer som var mellan 1-7 år var 70 stycken. De övriga individerna från Västerhus var till 
största del äldre individer (Iregren m.fl. 2009:174). Att så många unga barn påträffades 
under utgrävningen kan bero på den kalkrika jord som funnits på Västerhus som lett till att 
de yngre individernas skelett inte sönderfallits, vilket vanligtvis brukar ske (Iregren m.fl. 
2009:245). Detta kan visa att övriga skelettala lämningar från andra samhällen uppvisar en 
felaktig bild av det samhällets mortalitet, på grund av att de unga individernas skelett 



 

38 
 

sönderfallits. Denna teori måste därför finnas i åtanke gällande tolkningar av 
åldersfördelningar. I jämförelse mellan åldersfördelningarna mellan Västerhus och 
Västergarn, med individerna från denna studie inklusive de från Bensamlingen, ses en 
skillnad i mortalitet, eftersom individerna på Västergarn har visat en jämn fördelning mellan 
yngre och äldre individer. Vilket tidigare nämnts kan detta ge en felaktig bild på grund av att 
det kan ha varit fler gravlagda unga individer från Västergarn, men deras skelett har med 
tiden sönderfallits och därför inte påträffats under utgrävningar. 

Könsbedömningarna som utfördes på individerna på Västerhus uppvisade 71 stycken män 
och 83 stycken kvinnor, som tros vara uppdelade efter deras kön på kyrkogården. Med 
männen och kvinnorna på var sida om kyrkan (Iregren m.fl. 2009:15ff). Könsfördelningarna 
mellan individerna från Västerhus tyder på en relativt homogen fördelning, densamma som 
ses för individerna från Västergarn, inkluderade individerna från denna studie och de från 
Bensamlingen. Om individerna från Västergarn var könsuppdelade på kyrkogården kan inte 
observeras på grund av de få individer som inkluderats i denna studie och på grund av att 
mycket av Västergarns kyrkogård ännu inte blivit utgrävd. 

Förekomsten av karies som noterades hos individerna i Västerhus varierade mellan 
positionen individerna låg i förhållande till kyrkan. De som befann sig nära kyrkan uppvisade 
färre kariesangrepp till skillnad från de som låg längre bort vilka uppvisade mer 
kariesangrepp (Iregren m.fl. 2009:252). I detta fall tros författaren själv anse desamma som 
Iregren m.fl. (2009:252), delvis att detta tyder på en statusskillnad mellan individerna 
närmast kyrkan och de längre bort. Samma uppdelning vad det gäller karies och status kan 
inte observeras på individerna i denna studie på grund av de få individer som inkluderats. 
Isotopanalyser som utfördes på vissa individer från Västerhus visar en varierande kost av till 
exempel säd, grönsaker och kött (Iregren m.fl. 2009:252). Detta kan leda en till att tro att 
individerna från Västergarn, där uppkomsten av mycket tandsten och vissa kraftiga 
kariesangrepp (dock färre) förekom, att de, liksom de från Västerhus, hade liknande kost. 
Tänderna hos individerna från Västerhus uppvisade mycket starkt slitage och endast liten 
variation mellan individerna till skillnad från den som lades märke till gällande karies (Iregren 
m.fl. 2009:252). Detta tyder på en skillnad mellan Västergarn och Västerhus, eftersom 
individerna från Västergarn inte uppvisat ett sådant starkt tandslitage. Tandslitaget kan, 
likasom de från Bensamlingen, tyda på varierande påfrestningar på tänderna såsom en kost 
som leder till att tänderna får ett starkare slitage. 

Cribra orbitalia påträffades hos både vuxna och barn från Västerhus. Enligt 
sammanställningen som utfördes på enbart de unga individerna (241 individer) uppvisade 65 
individer cribra orbitalia (Iregren m.fl. 2009:265). Detta visar att cribra orbitala noterades på 
färre individer från Västergarn (inklusive de från Bensamlingen) än de från Västerhus, där 
cribra orbitalia påträffades mer frekvent. 

De likheter som påträffades mellan Västerhus och Västergarn, med Bensamlingen 
inkluderad, var den homogena fördelningen mellan könen och förekomsten av cribra 
orbitalia. De skillnader som noteras mellan de olika samhällena var den åldersfördelning som 
förekom på Västerhus, där barnadödlighet var mycket hög. Detta kan dock bero på att den 
kalkrika jorden bevarat de unga skeletten som oftast brukar sönderfallas i övriga skelettala 
arkeologiska fynd. Detta kan ha skett i Västergarn och därför har inga fler unga individer 
påträffats där, även att hela Västergarns kyrkogård ännu inte är fullt utgrävd. Det ska dock 
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inte uteslutas att de unga individerna från Västerhus faktiskt levde under dåliga 
levnadsförhållanden i och med de dog i en tidig ålder. 

Sammanställning av skillnaderna och likheterna med Västergarn 

Åldersfördelningarna mellan de olika platserna tyder på en betydande skillnad mellan 
gravläggningarna. I Västerhus påträffades det överlag unga individer medan de från Sigtuna 
uppvisade en högre mortalitet under åldersgruppen Adultus. I denna studie uppvisades 
samma fördelning som de från Sigtuna, det vill säga en högre mortalitet i åldersgruppen 
Adultus. Om individerna från Bensamlingen skulle inkluderas skulle det visa en mer jämn 
fördelning mellan de äldre respektive yngre individerna, vilket då skulle peka på en skillnad 
mellan både Västerhus och Sigtuna. 

Könsfördelningarna mellan individerna från Västergarn och de från Västerhus uppvisar en 
relativ homogen fördelning. Fördelningen i Sigtuna uppvisade mer män än kvinnor, dock var 
det många individer för vilket kön inte kunde bedömmas. Könsfördelningen från Sigtuna 
skulle kunna komma att ändras beroende på vilket kön de individer har som inte kunde 
könsbedömas osteologiskt.  

Förekomsten av karies som påträffades hos individerna från Sigtuna och Västerhus, tyder på 
att karies inte var en ovanlig förekomst. Tandslitaget mellan individerna från Västerhus och 
Västergarn skilde sig, på grund av att starkare slitage observerades på individerna i 
Västerhus. Det observerades även skillnader gällande graden av tandslitage på överkäken 
respektive underkäken, mellan individerna från Bensamlingen och de från denna studie. Där 
individerna från Bensamlingen uppvisade starkare slitage på tänderna från underkäken. 

Gällande förekomsten av cribra orbitalia visar detta att dessa förekom i medeltida 
samhällen, vilket kan ses utifrån individerna från Västerhus och de från Sigtuna. Dock 
förekom det mer frekvent i Västerhus än i Sigtuna. En likhet som förekom var uppkomsten 
av Schmorl`s noder på individerna från Sigtuna och de från Västergarn. Dock är Schmorl`s 
noder något frekvent närvarande i arkeologiska material. 

I Sigtuna påträffades det våldsskador på vissa av individerna, vilket inte noterades på de 
individer från denna studie. Dock påträffades det en individ från Bensamlingen i Västergarn 
som tolkades ha spår av våld på kraniet, vilket kunde ses som fördjupningar på både in- och 
utsidan av kraniet. 

I detta avsnitt har de skillnader och/eller likheter som noterades mellan individer från denna 
studie och de från Bensamlingen från Västergarn, individierna från Sigtuna och Västerhus 
diskuterats. Genom de jämförelser som utförts mellan dessa medeltida samhällen har det 
framkommit visa skillnader och likheter mellan de olika platserna. Platser, även om de är 
samtida, kan skapa egna traditioner och till viss del olika kulturer och i och med det utvecklas 
olika, som deras sätt att till exempel utöva vissa yrken och vilken kost de förtärde. Kosten 
anpassas förmodligen till det omkringliggandde landskapet och vad den har att erbjuda. Den 
stora skillnaden mellan tandslitaget på individerna från Västerhus, som uppvisade ett 
starkare tandslitage, och de från Västergarn, som uppvisade ett lägre tandslitage, kan vara 
ett exempel på olika kosthålllningar. Som redan nämnst så måste det hållas i åtanke att 
individerna från Bensamlingen kan härstamma från 1100-tal till 1800-tal, vilket påverkar 
tolkningen om vilka människorna var som bodde i det medeltida Västergarn.   
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Resultaten från denna studie av nio individer från Västergarn har bidragit med mer 
information till den pågående forskningen som finns kring Västergarn. Förhoppningsvis kan 
dessa resultat bidra med tolkningar kring vilka som bodde i det medeltida Västergarn. 
Resultaten utifrån benen visar att både barn, kvinnor och män uppehöll sig i Västergarn och 
att de mådde relativt bra, men ändå under vissa perioder av sina liv inte hade det så bra, 
vilket kan ses genom de olika sjukliga förändringar som påträffats. Dock, som nämndes 
tidigare, finns det många sjukdomar som inte sätter spår på benen även om individen varit 
utsatt för den under en längre tid, vilket skulle kunna påverka resultatet och tolkningarna. 
 

8. Konklusion & Sammanfattning 

Västergarn tros vara en gammal medeltida hamnstad och därför har utgrävningar 
förekommit där sedan 1971, då första spaden sattes i marken. I nuläget pågår utgrävningar i 
studiesyfte av Högskolan på Gotland. I denna studie inkluderades fyra stycken individer från 
utgrävningen som skedde år 1974 och fem stycken som grävdes ut 2005,2006 och 2007. 

Syftet med denna studie har varit att få en bättre förståelse av individerna som levde i 
Västergarn under medeltiden. Därför kretsade frågeställningarna för denna uppsats just 
kring detta, delvis kring kön, ålder, kroppslängd, tandstatus och skelettala förändringar. Dock 
kunde inte en noggrannare tolkning av vilka som levde i Västergarn utföras då endast få 
individer innefattades i denna studie. 

Vad är det för ålder, kön och kroppslängd på individerna? 

Åldersbedömningarna som utfördes på individerna gav en relativt bred variation, det gav ett 
spann mellan 2 - 44 år, varav fyra stycken av individerna var unga och övriga fem vuxna. Av 
de individer där könsbedömningar kunde tillämpas kunde tre stycken kvinnor, två stycken 
kvinna? och en man urskiljas. På endast tre individer kunde kroppslängdsberäkningar utföras 
vilka gav kroppslängder mellan cirka 160 cm och 170 cm. 

Hur ser deras tandhälsa ut?  

Individernas tandstatus visade en skillnad med att tandsten förekom mer frekvent än karies. 
Detta kan enligt litteratur tolkas vara ett resultat av en mer proteinrik kost. Vissa individer 
uppvisade mer uttalade kariesangrepp, detta kan, enligt litteratur, ses i anslutning till en mer 
kolhydratrik kost. Endast en individ påträffades med ante mortal tandförlust varav vissa 
tolkar det som en åldersrelaterad åkomma eller något som uppkommit på grund av 
kariesangrepp. En av individerna visade hypercemetos på två stycken tänder. Individernas 
tandlitage uppvisade ett relativt lågt slitage enligt de åldersbedömningarna på tandslitaget 
som utfördes. 

Finns det några skelettala förändringar på individerna?  

Gällande de påträffade skelettala förändringarna på individerna uppvisade två stycken unga 
individer Harris lines, som kan bero på stress eller att det enbart är en del av utvecklingen. 
En individ uppvisade cribra orbitalia och en påbörjad fas av cribra cranii som kan bero på 
vitaminbrist. Harris lines och cribra orbitalia/cranii kan sättas i samband med 
emaljhypoplasier på grund av de tolkas uppstå av liknande orsaker. Dock påträffades inga 
emaljhypoplasier i denna studie. En individ påträffades med ett förstorat ledhuvud på den 
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högra sidan av underkäken, detta har antytts vara en inflammation. Kotförändringar som 
påträffades på två stycken individer är Schmorl`s noder, där en av dessa individer även har 
två stycken bröstkotor som vuxit samman. Dessa förändringar kan kopplas till både 
ålderdom och överansträngning, gällande dessa individer kan det bero på båda de 
orsakerna. Förkalkad sinuit på silbenet och en infektion på pannbenet som gjort att det 
bildats ett hål i dess främre vägg påträffades på en av individerna i denna studie, varav båda 
eventuellt kan ha lett till individens död. 

Finns det några skillnader och/eller likheter med Bensamlingen från Västergarn? 

De likheter som påträffades mellan individerna från denna studie och de från Bensamlingen 
(minst 60 individer) från Västergarn var till exempel kroppslängden, förekomsten av cribra 
orbitalia och Schmorl`s noder. Några av de skillnader som upptäcktes var förekomsten av till 
exempel osteofytbildning och eburnation, dock ansågs inte dessa förändringar visa en väligt 
stor skillnad. Detta beror delvis på att individerna från denna studie är få och därför inte 
representativa för en hel befolkning. De kan endast ha varit dem som inte utsattes för just 
dessa förändringar, såsom osteofytbildning eller eburnation. 

Finns det några skillnader och/eller likheter med andra medeltida gravläggningar? 

De likheter som påträffades mellan individerna från denna studie och de från Sigtuna var, 
även om Bensamlingen skulle inkluderas, kroppslängd, förekomsten av cribra orbitalia och 
Schmorl`s noder. De skillnader som påträffades var att inga av individerna från denna studie 
hade några skador som var ett resultat av våld.  

Likheterna med de individerna från denna studie och de från Västerhus var att det förekom 
cribra orbitalia, medan skillnader uppstod kring åldersfördelningen. Detta på grund av den 
höga mortaliteten av unga individer från Västerhus. Om resultaten från Bensamlingen skulle 
inkluderas i frågan om ålder skulle det fortfarande visa en skillnad mellan förekomsten av 
unga respektive äldre individer, dock en mindre. 

Resultaten av denna studie i jämförelse med Sigtuna och Västerhus har visat på många 
skillnader. Vissa av dessa skillnader kan kanske vara relaterade till de olika platsernas 
funktion och betydelse, eftersom Västergarn var en mindre handelsstad, Sigtuna en större 
och mer betydelsefull handelsstad och Västerhus som funktionerade som en storgård.  
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Bilaga 1 

    

Dentes: 
Grav: 1, kyrkogård, 2005       

Maxilla sin:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x   Tandsten 

I2 x x     

C x x   Tandsten 

PM1 x x   Tandsten 

PM2 x x     

M1 x x   Tandsten 

M2 x x     

M3       
 Maxilla dx:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x   Tandsten 

I2 x x   Tandsten 

C x x     

PM1 x x     

PM2 x x     

M1 x x     

M2 x x     

M3       Inga tecken på att den finns eller kommer att komma 

Mandibula sin:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x   Tandsten 

I2 x x   Tandsten 

C x x   Tandsten 

PM1 x x   Tandsten 

PM2 x x     

M1 x x   Tandsten 

M2 x x     

M3 x   x   

Mandibula dx:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x   Tandsten 

I2       Ingen alveol påträffades 

C x x   Tandsten 

PM1 x x   Tandsten 

PM2 x x     

M1 x x   Tandsten 

M2 x x   Tandsten 

M3 x   x   

     Grav: 5, kyrkogård, 2006       

Maxilla sin:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x     

I2 x x   Tandsten 
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C x x   Tandsten 

PM1 x x   Tandsten och karies 

PM2 x x   Karies 

M1 x x   Tandsten 

M2 x x   Tandsten 

M3 x x   Tandsten och karies 

Maxilla dx:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x   Tandsten 

I2 x x   Tandsten och karies 

C x x   Tandsten 

PM1 x x   Tandsten 

PM2 x x   Karies 

M1 x x   Tandsten och karies 

M2 x x   Tandsten 

M3 x x   Karies 

Mandibula sin:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x   Tandsten 

I2 x x   Tandsten 

C x x   Tandsten och karies 

PM1 x x   Tandsten och karies 

PM2 x x   Tandsten och karies 

M1 x x   Tandsten och karies 

M2 x x   Tandsten och karies 

M3 x x   Karies 

Mandibula dx:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x   Tandsten 

I2 x x   Tandsten och karies 

C x x   Tandsten 

PM1 x x   Tandsten och karies 

PM2 x x   Tandsten och karies 

M1 x x   Tandsten och karies 

M2 x x   Tandsten och karies 

M3 x x   Tandsten och karies 

     Grav: 6, kyrkogård, 2006       

Maxilla sin:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x     

I2 x x   Tandsten 

C x x   Tandsten 

PM1 x x     

PM2 x x     

M1 x x     

M2 x x   Karies 

M3 x x   Karies 

Maxilla dx:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x   Karies 

I2 x x     



 

47 
 

C x x   Karies 

PM1 x x     

PM2 x x     

M1 x x     

M2 x x   Karies 

M3     x   

Mandibula sin:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x   Tandsten 

I2 x x   Tandsten 

C       Saknas post mortalt 

PM1 x x   Tandsten 

PM2 x x     

M1 x x     

M2 x x   Karies och tandsten. Patologi 

M3     x   

Mandibula dx:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x   Tandsten 

I2 x x   Tandsten 

C       Saknas post mortalt 

PM1 x x     

PM2 x x   Tandsten 

M1 x x   Tandsten 

M2 x x   Patologi 

M3     x   

     Grav: 8, kyrkogård, 2006       

Maxilla sin:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x     

I2 x x     

C x x   Tandsten 

PM1       Antemortalt 

PM2       Antemortalt 

M1       Antemortalt 

M2 x x     

M3       Ej kommit fram 

Maxilla dx:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x     

I2 x x   Tandsten. Sitter snett i käken 

C x x   Tandsten 

PM1 x x     

PM2 x x   Tandsten 

M1 x x   Karies och tandsten 

M2 x x     

M3       Ej kommit fram 

Mandibula sin:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x     

I2 x x     
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C x x     

PM1 x x     

PM2 x x   Sitter snett i käken 

M1 x x   Karies och tandsten 

M2 x x   Tandsten 

M3       Ej kommit fram 

Mandibula dx:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1 x x     

I2 x x     

C x x     

PM1 x x     

PM2       Antemortalt 

M1 x x   Karies 

M2 x x     

M3       Ej kommit fram 

     Grav: 9, kyrkogård, 2007       

Maxilla sin:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1: x x   Karies 

I2: x x   Karies och tandsten 

C: x x   Karies 

PM1: x x   Karies 

PM2: x x   Karies 

M1: x x   Karies 

M2: x x   Karies 

M3: x   x   

Maxilla dx:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1: x x   Karies 

I2 x x   Karies 

C: x x   Karies 

PM1: x x   Karies 

PM2: x x   Ej helt frambruten pga. att DM1 ligger över 

M1: x x   Karies 

M2: x x   Karies 

M3: x   x   

Mandibula sin:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1: x x   Karies och tandsten 

I2: x x   Tandsten 

C: x x     

PM1: x x     

PM2: x x   Karies 

M1: x x   Karies 

M2: x x   Karies 

M3: x   x   

Mandibula dx:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1: x x   Karies och tandsten 

I2: x x   Karies och tandsten 
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C: x x     

PM1: x x   Karies 

PM2: x x     

M1: x x   Karies 

M2: x x   Karies 

M3: x   x   

     Grav: 1, kyrka, 1974       

Maxilla sin:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1: x x   Tandsten 

I2: x x   Tandsten. Limmats fast på fel plats. 

C: x x   Tandsten 

PM1:       Saknas post- mortal 

PM2:       Saknas post- mortal 

M1: x x   Tandsten 

M2: x x   Karies och tandsten 

M3: x x   Karies och tandsten 

Maxilla dx:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1: x x   Tandsten 

I2: x x   Tandsten. Limmats fast på fel plats och fel håll 

C: x x   Tandsten. Limmats fast på fel plats och fel håll 

PM1: x x   Tandsten. Limmats fast på fel plats 

PM2: x x   Tandsten 

M1: x x   Tandsten 

M2: x x   Tandsten 

M3: x x   Tandsten 

Mandibula sin:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1: x x   Tandsten 

I2:       Saknas post- mortal 

C: x x   Tandsten 

PM1: x x   Tandsten 

PM2: x x   Tandsten 

M1: x x   Tandsten 

M2: x x   Tandsten 

M3: x x   Tandsten 

Mandibula dx:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

I1: x x   Tandsten 

I2: x x   Tandsten 

C: x x   Tandsten 

PM1: x x   Tandsten 

PM2: x x   Tandsten 

M1: x x   Tandsten 

M2: x x   Tandsten 

M3: x x   Karies så endast roten finns kvar 

          

Grav: 2, kyrka 1974       

Maxilla sin:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 
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DI1:        Saknas post-mortalt 

DI2:        Saknas post-mortalt 

DC:        Saknas post-mortalt 

DM1:       Saknas post-mortalt 

DM2:        Saknas post-mortalt 

Maxilla dx:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

DI1:        Saknas post-mortalt 

DI2:        Saknas post-mortalt 

DC:        Saknas post-mortalt 

DM1: x  x 
 

  

DM2:   x  x 
 

Ej helt frambruten 

M1   x   x   

Mandibula sin:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

DI1:        Saknas post-mortalt 

DI2:        Saknas post-mortalt 

DC:        Saknas post-mortalt 

DM1: x  x 
 

  

DM2:   x  x 
 

 Ej helt frambruten 

M1   x   x   

Mandibula dx:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

DI1:        Saknas post-mortalt 

DI2:        Saknas post-mortalt 

DC:        Saknas post-mortalt 

DM1: 
 

  
 

 Saknas post-mortalt 

DM2:   x  x 
 

 Ej helt frambruten 

M1   x   x   

Övrigt:         

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

DI: x x   Hittades löst 

DC:  x x   Hittades löst 

DC:  x x   Hittades löst 

     Grav: 3, kyrka, 1974       

Maxilla sin:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

DI1       Saknas post-mortalt 

DI2 x x     

DC x x     

DM1 x  x 
 

  

DM2  x  x 
 

  

M1  x   x   

Maxilla dx:         

Dentes: Närvarande: Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

DI1       Saknas post-mortalt 

DI2       Saknas post-mortalt 

DC x x     

DM1 
 

  
 

 Saknas post-mortalt 

DM2  x  x 
 

  

M1     x   
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Mandibula sin:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

DI1       Saknas post-mortalt 

DI2       Saknas post-mortalt 

DC x x     

DM1 x  x 
 

  

DM2  x  x 
 

  

M1  x   x   

Mandibula dx:       

Dentes: Närvarande Frambruten: Ej frambruten: Kommentar: 

DI1       Saknas post-mortalt 

DI2       Saknas post-mortalt 

DC       Saknas post-mortalt 

DM1 x  x 
 

  

DM2     
 

 Saknas post-mortalt 

M1  x   x   
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Bilaga 2 

    

Referens: Brothwell 1981 Tandsten: 
 

Plats: 

Grav: 1, kyrkogård, 2005           O= Occlusalt: Uppåt/Nedåt 

Käke: Sida: Dentes: Slight: Medium: Considere: Plats: Kommentar: L= Lingular: Mot tungan 

Maxilla sin I2 x     B/M   B= Buccalt: Mot kinden 

Maxilla sin C x     B   M= Mesialt: Framåt 

Maxilla sin PM1 x     B   D= Distalt: Bakåt 

Maxilla sin M1 x     L   
  Maxilla dx I1 x     M   
  Maxilla dx I2 x     M/B   
  Mandibula sin I1   x   L/B/M/D   
  Mandibula sin I2   x   L/B/M/D   
  Mandibula sin C x     L   
  Mandibula sin PM1 x     L   
  Mandibula sin M1 x     L   
  Mandibula dx I1 x     L/M/D   
  Mandibula dx C x     M/L   
  Mandibula dx PM1 x     L   
  Mandibula dx M1 x     L   
  Mandibula dx M2 x     L   
  

          Grav: 5, kyrkogård, 2006           
  Käke: Sida: Dentes: Slight: Medium: Considere: Plats: Kommentar: 
  Maxilla sin I2   x   B   
  Maxilla sin C x     M/B/D   
  Maxilla sin PM1 x     B   
  Maxilla sin M1 x     B   
  Maxilla sin M2 x     B   
  Maxilla sin M3 x     M   
  Maxilla dx I1 x     B   
  Maxilla dx I2 x     B   
  Maxilla dx C x     B   
  Maxilla dx PM1 x     M/D   
  Maxilla dx M1 x     B   
  Maxilla dx M2 x     B/D   
  Mandibula sin I1   x   M/D/L   
  Mandibula sin I2   x   L/B/M/D   
  Mandibula sin C x     L/B/M   
  Mandibula sin PM1 x     M/D   
  Mandibula sin PM2 x     M/D   
  Mandibula sin M2 x     L   
  Mandibula sin M3 x     D   
  Mandibula dx I1   x   L/M/D   
  Mandibula dx I2   x   B/M/D   
  Mandibula dx C x     L/B/M   
  Mandibula dx PM1 x     M/D   
  Mandibula dx PM2 x     M   
  Mandibula dx M1 x     D   
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Mandibula dx M2 x     D   
  Mandibula dx M3 x     M/D   
  

          Grav: 6, kyrkogård, 2006           
  Käke: Sida: Dentes: Slight: Medium: Considere: Plats: Kommentar: 
  Mandibula sin I1 x     M/B/L   
  Mandibula sin I2 x     M/B/L   
  Mandibula sin PM1 x     M/B/L   
  Mandibula sin M2 x     B   
  Mandibula dx I1 x     L/B/D   
  Mandibula dx I2 x     B/D   
  Mandibula dx PM2 x     B/M   
  Mandibula dx M1 x     D   
  Maxilla sin I2 x     B   
  Maxilla sin C x     B   
  

          Grav: 8, kyrkogård, 2006           
  Käke: Sida: Dentes: Slight: Medium: Considere: Plats: Kommentar: 
  Maxilla sin C x     B   
  Maxilla dx I2 x     L/B/M/D   
  Maxilla dx C x     B/D   
  Maxilla dx PM2 x     L   
  Maxilla dx M1 x     B/D   
  Mandibula sin M1 x     L   
  Mandibula sin M2 x     L   
  

          Grav: 9, kyrkogård, 2007           
  Käke: Sida: Dentes: Slight: Medium: Considere: Plats: Kommentar: 
  Mandibula sin I1 x     L   
  Mandibula sin I2 x     L/M/B   
  Mandibula dx I1 x     L Väldigt lite tandsten 
  Mandibula dx I2 x     L Väldigt lite tandsten 
  Maxilla sin I2 x     B Väldigt lite tandsten 
  

          Grav: 1, kyrka, 1974             
  Käke: Sida: Dentes: Slight: Medium: Considere: Plats: Kommentar: 
  Maxilla sin I1 x     M   
  Maxilla sin I2 x     M   
  Maxilla sin C x     M/D   
  Maxilla sin M1     x B/M   
  Maxilla sin M2 x     L/B   
  Maxilla sin M3 x     D   
  Maxilla dx I1 x     M/D   
  Maxilla dx I2     x B/M/D/L   
  Maxilla dx C   x   B/M/D   
  Maxilla dx PM1   x   B/M/D   
  Maxilla dx PM2 x     D/L   
  Maxilla dx M1     x B/M/L   
  Maxilla dx M2 x     L/B   
  Maxilla dx M3 x     D/M   
  Mandibula sin I1     x B/M/D/L   
  Mandibula sin C x     L/M/D   
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Mandibula sin PM1   x   L/M/D   
  Mandibula sin PM2 x     L/M   
  Mandibula sin M1 x     M/B   
  Mandibula sin M2 x     L/D   
  Mandibula sin M3 x     L/M/D   
  Mandibula dx I1 x     B/D/M   
  Mandibula dx I2   x   B/M/L   
  Mandibula dx C x     B/L   
  Mandibula dx PM1 x     B/M/D/L   
  Mandibula dx PM2 x     M/L/D   
  Mandibula dx M1 x     B/M   
  Mandibula dx M2 x     M   
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Bilaga 3 

     

Karies: Rank: 

Grav: 5, kyrkogården, 2006       1= Emalj 

Käke: Sida: Dentes: Plats: Rank: Kommentar: 2= Dentin 

Maxilla sin PM1 O 1   3= Pulpa 

Maxilla sin PM2 O 1   4= Obestämbart 

Maxilla sin M3 O 1   
 

Maxilla dx I2 O 1   Plats: 

Maxilla dx PM2 D 1   O= Occlusalt: Uppåt/Nedåt 

Maxilla dx M1 O 1   L= Lingular: Mot tungan 

Maxilla dx M3 O 1   B= Buccalt: Mot kinden 

Mandibula sin C O 1   M= Mesialt: Framåt 

Mandibula sin PM1 O 1   D= Distalt: Bakåt 

Mandibula sin PM2 O 1   
 Mandibula sin M1 O 1   
 Mandibula sin M2 O 1   
 Mandibula sin M3 O 1   
 Mandibula dx I2 O 1   
 Mandibula dx PM1 O/B 1   
 Mandibula dx PM2 O/B 1   
 Mandibula dx M1 O 1   
 Mandibula dx M2 M 1   
 Mandibula dx M3 O 1   
 

       Grav: 6, kyrkogården, 2006       
 Käke: Sida: Dentes: Plats: Rank: Kommentar: 
 Mandibula sin M2 O 1   
 Maxilla sin M2 M 2   
 Maxilla sin M3 D 2   
 Maxilla dx I1 O 1   
 Maxilla dx C D/M 1 Gränsen mellan roten och emaljen 
 Maxilla dx M2 B 2 Gränsen mellan roten och emaljen 
 

       Grav: 8, kyrkogård, 2006       
 Käke: Sida: Dentes: Plats: Rank: Kommentar: 
 Maxilla dx M1 M 3   
 Mandibula sin M1 O 1   
 Mandibula dx M1 M 2   
 

       Grav: 9, kyrkogård, 2007       
 Käke: Sida: Dentes: Plats: Rank: Kommentar: 
 Mandibula sin I1 O 2   
 Mandibula sin PM2 O 1   
 Mandibula sin M1 O 1   
 Mandibula sin M2 O 1   
 Mandibula dx I1 O 1   
 Mandibula dx I2 O 1   
 Mandibula dx PM1 O 1   
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Mandibula dx M1 O/M/D 1/3/1.   

 Mandibula dx M2 O 1   

 Maxilla sin I1 L/O 1/1.   

 Maxilla sin I2 L 1   

 Maxilla sin PM1 O 1   

 Maxilla sin PM2 O 1   

 Maxilla sin M1 O 1   

 Maxilla sin M2 O 1   

 Maxilla dx I1 L 1   

 Maxilla dx I2 L 1   

 Maxilla dx PM1 O 1   

 Maxilla dx PM2 O 1   
 Maxilla dx M1 O/M 1/1.   
 Maxilla dx M2 O 1   
 Maxilla dx DM1 O/M 2/1.   
             
 Grav: 1, kyrka, 1974         
 Käke: Sida: Dentes: Plats: Rank: Kommentar: 
 Maxilla sin M2 M 1   
 Maxilla sin M3 M 2   
 Mandibula dx M3   4 Endast rötterna kvar 
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Appendix 

Utgrävningstid: 2005                   

Grav: 1, kyrkogård                   

Benelement: Sida: Ant: Frag: Hel: Ålder: Mått: Kön: Del: Anmärkning: 

Cranium                   

Frontale   24 x       ? Alla delar repr Patologi 

Temporale sin 14 x       Kvinna Alla delar repr   

Temporale dx 13 x       Kvinna Alla delar repr   

Temporale obes 2 x         Sutur   

Parietale obes 23 x         Alla delar repr Vissa passar ihop. 

Occipitale   23 x       Kvinna Alla delar repr Vissa passar ihop. 

Zygomaticum sin 2 x         
End. Liten del fattas 
för komplett   

Zygomaticum dx 1   x           

Sphenoidale   20 x         Alla delar repr   

Ethmoidale     x           
Fortf. Sandpackat pga frag, blandat med 
övrigt cranium 

Maxilla sin 10 x         Alla delar repr   

Maxilla dx 7 x         Alla delar repr   

Maxilla obes 6 x             

Mandibula   7 x       
Kvinna
?   Passar ihop = 1 hel 

Stapes sin 1 x           Hittades på dess rätta plats i temporale 

Incus sin 1 x           Hittades på dess rätta plats i temporale 

Incus dx 1 x           Hittades på dess rätta plats i temporale 

Malleus sin 1 x           Hittades på dess rätta plats i temporale 

Malleus dx 1 x           Hittades på dess rätta plats i temporale 

Concha nasalis   3               

Nasale sin 1   x           

Nasale dx 1   x           

Palatinum dx 1 x             

Cranium obes ca. 300 x             

Bålen                   

Sternum   1 x             

Atlas   4 x           
Passar ihop = Nästan 1 hel förutom 1 litet 
frag 

Axis   2 x           
Passar ihop = Nästan 1 hel förutom 1 litet 
frag 

Vert. Cervicales   23 22 1 Ofus     
2 corp, arc/5 
corp/15 arc   

Vert. Thoraccicae   59 x   Ofus     
13 corp/11 proc/35 
arc 1 proc har hack vid spina på ena sidan 

Vert. Lumbales   24 x   Ofus     
5 corp/4 proc/14 
arc/1 epi   

Vertebrae obes ca. 35 x             

Costae   80 x         
60 corp/19 med/1 
lat Vissa passar ihop 

1:a costae   2 x         Alla delar repr. 2 st separata 1:a costae 

11 el. 12 costae   2 x         2 med   

Costae obes ca. 142 x         Troligtvis corp   

Sacrum   28 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Coccygis   1 x             

Övre extremiteterna                   

Scapula sin 11 x   >20     Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Scapula dx 9 x   >20     Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Clavicula sin 2 x   Ofus       Passar ihop = 1 hel 
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Clavicula dx 5 x   Ofus       Passar ihop = 1 hel 

Humerus sin 9 x   
11-16 
år     Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Humerus dx 9 x   
11-16 
år     Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Radius sin 7 x   
14-20 
år     Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Radius dx 5 x   
14-20 
år     Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Ulna sin 4 x   
15-20 
år     Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Ulna dx 12 x   
15-20 
år     Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Lunatum sin 1   x           

Lunatum dx 1   x           

Trapetzoideum sin 1   x           

Trapetzoideum dx 1   x           

Hamatum sin 1   x           

Hamatum dx 1   x           

Trapetzium sin 1   x           

Trapetzium dx 1   x           

Scaphoideum sin 1   x           

Scaphoideum dx 1   x           

Pisiforme sin 1   x           

Triquetrum sin 1   x           

Triquetrum dx 1   x           

Capitatum sin 1   x           

Capitatum dx 1   x           

Mc 1 sin 2 x   
14-16.5 
år     1 epi/1 dis, corp Hel men ofus 

Mc 1 dx 2 x   
14-16.5 
år     1 epi/1 dis, corp Hel men ofus 

Mc 2 sin 1 x   Ofus     1 prox,corp   

Mc 2 dx 1 x   Ofus     1 prox,corp   

Mc 3 sin 2 x   Ofus     1 epi/1 dis, corp Hel men ofus 

Mc   7 x   Ofus     2 corp 1 är troligtvis mc 5 

Phalang 1   9 4 5 Ofus     Alla delar repr Manus 

Phalang 2   7 2 5 Ofus     Alla delar repr Manus 

Phalang 3   9 6 3 Ofus     Alla delar repr Manus 

Nedre extremiteterna                   

Coxae sin 15 x         Alla delar repr Vissa passar ihop 

Coxae dx 15 x       ? Alla delar repr Vissa passar ihop 

Coxae obes 1 x             

Femur sin 15 x   
12-19 
år     1 epi dis/1 epi prox Vissa passar ihop 

Femur dx 19 x   
12-19 
år     1 epi dis/1 epi prox Vissa passar ihop 

Patella sin  1   x           

Patella dx 1   x           

Tibia sin 18 x   
12-19 
år     

1 epi dis/1 epi 
prox/Alla delar repr   

Tibia dx 7 x   
12-19 
år     

2 epi dis/1 epi 
prox/Alla delar repr   

Fibula sin 5 x         Alla delar repr Vissa passar ihop 

Fibula  dx 7 x         Alla delar repr Vissa passar ihop 

Calcaneus sin 1 x         Lätt frag   

Calcaneus dx 2 x         1 epi Hel men ofus 

Talus sin 1   x           

Talus dx 2 x             

Naviculare sin 1   x           
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Naviculare dx 1   x           

Cubiodeum sin 1 x             

Cubiodeum dx 1 x             

Cuniforme 1 sin 1   x           

Cuniforme 1 dx 1   x           

Cuniforme 2 sin 1 x             

Cuniforme 2 dx 1 x             

Cuniforme 3 sin 1 x             

Cuniforme 3 dx 1 x             

Mt 1 sin 3 x         1 epi Vissa passar ihop 

Mt 1 dx 2 x   
13-18 
år     1 epi Hel men ofus 

Mt 2 sin 1 x   
13-18 
år         

Mt 3 sin 1 x   
13-18 
år         

Mt 4 sin 1 x   
13-18 
år         

Mt 5 sin 1 x   
13-18 
år         

Mt 5 dx 1   x 
13-18 
år         

Mt obes 4 x   Ofus         

Phalang 1   2 x   Ofus       Pedis 

Phalang 2   7 x   Ofus       Pedis 

Phalang 3   3 x   Ofus       Pedis 

Phalang   2 x             

Epifys phalang   6 x   Ofus       Pedis 

Sesamben   2   x         Pedis 

Övrigt:                   

Epifys   18 x   Ofus     
 

Troligtvis från pedis/manus 

Obestämt   ca. 250 x             

          Utgrävningstid: 2006                   

Grav: 5, kyrkogården                   

Benelement: Sida: Ant: Frag: Hel: Ålder: Mått: Kön: Del: Anmärkning: 

Cranium:                   

Frontale   3 x       
Kvinna
? End. Glabella fattas Alla passar  

Temporale sin 3 x       
Kvinna
?   Passar ihop = 1 hel 

Temporale dx 4 x       
Kvinna
? Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Temporale obes 1 x             

Parietale sin 6 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Parietale dx 4 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Occipitale   6 x       Kvinna Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Zygomaticum sin 1   x           

Zygomaticum dx 1 x           End. Litet frag. Saknas för 1 hel 

Sphenoidale   6 x         Alla delar repr.   

Maxilla sin 4 x   
Juvenili
s     Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Maxilla dx 1 x   
Juvenili
s         

Mandibula   10 x   
Juvenili
s   ?   Vissa passar ihop. Nästan en hel 

Cranium obes ca. 115 x             

Bålen                   

Sternum   13 x 
 

Adultus     Alla delar repr. Fusionerad prox 

Atlas   3 x           Passar ihop = Nästan 1 hel, litet frag. Saknas 
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Axis   3 x           Passar ihop = Nästan 1 hel, litet frag. Saknas 

Vert. Cervicales   13 x         5 corp/5 arc/3proc Vissa passar ihop 

Vert. Thoraccicae   50 x         
13 corp/33 proc/4 
arc 

Vissa passar ihop. Förändringar på corp 
(Schmorl`s) 

Vert. Lumbales   24 x         6 corp/7 proc/11 arc 
Vissa passar ihop. Förändringar på corp 
(schmorl`s) 

Vertebrae   ca. 55 x             

Costae   123 x         
32 med/13 lat/78 
corp Vissa passar ihop 

1:a costae   6 x           Passar ihop = 2 hela 

11 el. 12 costae   2 x         2 med   

Sacrum   22 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Övre extremiteterna                   

Scapula sin 11 x         
Alla delar , förutom 
corp. Repr. Vissa passar ihop 

Scapula dx 12 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Scapula  obes 11 x         Mestadels corp.   

Clavicula sin 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Clavicula dx 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Humerus sin 2 x     
293.85 
mm Kvinna   Passar ihop = 1 hel 

Humerus dx 9 x       Kvinna Alla delar repr. De mesta passar ihop = 1 hel, förutom caput 

Humerus obes 5 x       Kvinna 
Mestadels prox. 
Caput. Tillhör troligtvis humerus dx 

Radius sin 3 x           Passar ihop = 1 hel 

Radius dx 3 x           Passar ihop = 1 hel 

Ulna sin 2 x     245 mm     Passar ihop = 1 hel 

Ulna dx 4 x           Passar ihop = 1 hel 

Lunatum sin 1   x           

Lunatum dx 1   x           

Trapetzoideum sin 1   x           

Trapetzoideum dx 1   x           

Hamatum sin 1   x           

Hamatum dx 1   x           

Trapetzium sin 1   x           

Trapetzium dx 1   x           

Scaphoideum sin 1   x           

Scaphoideum dx 1   x           

Pisiforme sin 1   x           

Pisiforme dx 1   x           

Triquetrum sin 1   x           

Triquetrum dx 1   x           

Capitatum sin 1   x           

Capitatum dx 1   x           

Mc 1 sin 1   x           

Mc 1 dx 1   x           

Mc 2 sin 1   x           

Mc 2 dx 1   x           

Mc 3 sin 1   x           

Mc 3 dx 1   x           

Mc 4 sin 1   x           

Mc 4 dx 1   x           

Mc 5 dx 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Mc sin 1 x           Är troligtvis mc 5 

Phalang 1 sin 5   x         Manus 

Phalang 1 dx 4   x         Manus 

Phalang 2 sin 5   x         Manus 

Phalang 2 dx 4   x         Manus 

Phalang 3 sin 5   x         Manus 



 

61 
 

Phalang 3 dx 4   x         Manus 

Sesamben dx 3   x         Manus 

Nedre extremiteterna                   

Coxae sin 19 x   
Maturu
s   Kvinna Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Coxae dx 26 x   
Maturu
s   Kvinna Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Femur sin 5 x       
Kvinna
?   Passar ihop = 1 hel 

Femur dx 6 x       ?   Passar ihop = 1 hel 

Patella sin  1   x           

Patella dx 1   x           

Tibia sin 25 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Tibia dx 5 x     
344.34 
mm     Passar ihop = 1 hel 

Fibula sin 3 x         2 corp/1 dis Vissa passar ihop 

Fibula  dx 4 x           
Alla passar = Nästan 1 hel (förutom prox. 
Ledyta) 

Calcaneus sin 1 x     
79.86 
mm     Fragmenterad på sidan 

Calcaneus dx 1   x   
80.45 
mm       

Talus sin 1   x           

Talus dx 1   x           

Cuniforme 1 sin 1   x           

Cuniforme 1 dx 1   x           

Cuniforme 2 sin 1   x           

Cuniforme 2 dx 1   x           

Cuniforme 3 sin 1   x           

Cuniforme 3 dx 1   x           

Mt 1 sin 1   x           

Mt 1 dx 1   x           

Mt 2 sin 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Mt 2 dx 1   x           

Mt 3 sin 1   x           

Mt 3 dx 1   x           

Mt 4 sin 1   x           

Mt 4 dx 1   x           

Mt 5 sin 1   x           

Mt 5 dx 1   x           

Phalang 1 sin 5   x         Pedis 

Phalang 1 dx 5   x         Pedis 

Phalang 2 sin 2   x         Pedis 

Phalang 2 dx 4   x         Pedis 

Phalang 2   1 x           Pedis 

Phalang 3 sin 5   x         Pedis 

Phalang 3 dx 5   x         Pedis 

Sesamben sin 2   x         Pedis 

Sesamben dx 3   x         Pedis 

Övrigt:                   

Obestämt   ca. 115               

          Utgrävningstid: 2006                   

Grav: 6, kyrkogården                   

Benelement: Sida: Ant: Frag: Hel: Ålder: Mått: Kön: Del: Anmärkning: 

Cranium:                   

Frontale   5 x       
Kvinna
?   

En del av ethmoidale sitter fast. Sutu. 
metopi. finns 

Parietale sin 2 x             
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Parietale dx 1 x             

Parietale obes 29 x             

Occipitale   8 x       Kvinna Alla delar repr   

Ethmoidale   2 x           En sitter fast i frontale 

Temporale sin 3 x       
Kvinna
?   Alla passar ihop 

Temporale dx 2 x       ?   Alla passar ihop 

Zygomaticum sin 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Zygomaticum dx 1   x           

Palatinum   1 x             

Sphenoidale   5 x         
Alla delar repr. 
Förutom corpus   

Malleus   1   x           

Incus   1   x           

Maxilla obes ca. 45 x   Adultus     Alla delar repr. Väldigt fragmenterat 

Mandibula   9 x   Adultus   
Kvinna
? Alla delar repr.   

Cranium obes ca. 115 x             

Bålen                   

Sternum   2 x         
Nästan en hel, fattas 
dis   

Atlas   4 x         
2 arc.ant/2 
fac.art.ant   

Axis   3 x         Litet frag. Fattas Passar ihop = 1 hel 

Vert. Cervicales   19 x         10 corp/9 arc Vissa passar ihop 

Vert. Thoraccicae   27 x         
11 corp/11 proc/5 
arc Vissa passar ihop. Förändringar på corpus 

Vert. Thoraccicae 1   2 x           Passar ihop = 1 hel 

Vert. Thoraccicae 2   2 x           Passar ihop = 1 hel 

Vert. Lumbales   17 x         9 corp/6 proc/3 arc Vissa passar ihop 

Vertebrae   ca. 100 x             

Costae   92 x         
23 med/4 lat/65 
corp Vissa passar ihop 

11 el, 12 costae   2 x         2 med   

Costae obes 5 x             

Övre extremiteterna                   

Clavicula sin 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Clavicula dx 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Scapula sin 5 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Scapula dx 5 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Humerus sin 7 x       Kvinna Alla delar repr. Vissa passar ihop. Hål i distala foramen 

Humerus dx 9 x       Kvinna Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Ulna sin 3 x           Passar ihop = 1 hel 

Ulna dx 4 x           Passar ihop = 1 hel 

Radius sin 4 x           Passar ihop = 1 hel 

Radius dx 10 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Hamatum sin 1   x           

Hamatum dx 1   x           

Triquetrum sin 1   x           

Triquetrum dx 1   x           

Lunatum sin 1   x           

Lunatum dx 1   x           

Trapetziodeum sin 1   x           

Trapetziodeum dx 1   x           

Trapetzium sin 1   x           

Trapetzium dx 1   x           

Capitatum sin 1   x           

Capitatum dx 1   x           

Scaphoideum sin 1   x           
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Scaphoideum dx 1   x           

Pisiforme sin 1   x           

Pisiforme dx 1   x           

Mc 1 sin 1   x           

Mc 1 dx 1   x           

Mc 2 sin 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Mc 2 dx 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Mc 3 sin 1   x           

Mc 3 dx 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Mc 4 sin 1   x           

Mc 4 dx 1   x           

Mc 5 dx 1   x           

Phalang 1   11 5 6         Manus. Vissa passar ihop 

Phalang 2   6   x         Manus. 

Phalang 3   8 4 4       2 prox/2 dis Manus. Vissa passar ihop 

Phalang   3 x           Manus 

Nedre extremiteterna                   

Coxae sin 7 x   
Maturu
s   Kvinna   Vissa passar ihop 

Coxae dx 6 x   
Maturu
s   Kvinna   Vissa passar ihop 

Coxae obes 1 x         
 

Litet frag 

Femur sin 6 x       Man 4 dis/2 prox,corp Vissa passar ihop 

Femur dx 2 x     446 mm Man   Passar ihop = 1 hel 

Patella sin 1   x           

Patella dx 1   x           

Tibia sin 3 x           Passar ihop = 1 hel 

Tibia dx 3 x           Passar ihop = 1 hel 

Fibula sin 8 x         6 corp/1 prox/ 1 dis Vissa passar ihop 

Fibula dx 8 x         6 corp/1 prox/ 1 dis Vissa passar ihop 

Calcaneus sin 1 x           Fragmenterad på sidan 

Calcaneus dx 1   x           

Talus sin 1   x           

Talus dx 1   x           

Mt 1 sin 1   x           

Mt 1 dx 1   x           

Mt 2 sin 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Mt 2 dx 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Mt 3 sin 1 x             

Mt 3 dx 1   x           

Mt 4 sin 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Mt 4 dx 1 x             

Mt 5 sin 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Mt 5 dx 1   x           

Naviculare sin 1   x           

Naviculare dx 1   x           

Cuniforme 1 sin 1   x           

Cuniforme 1 dx 1   x           

Cuniforme 2 sin 1   x           

Cuniforme 2 dx 1   x           

Cuniforme 3 sin 1   x           

Cuniforme 3 dx 1   x           

Cubiodeum dx 1 x           Fragmenterad på sidan 

Phalang 1   11 2 9         Pedis 

Phalang 2   5   x         Pedis. 2 frag. passa ihop = 1 hel 

Phalang 3   1 x           Pedis 

Phalang 1,2   1   x         Pedis. Ihopväxt phalang 1 och 2 

Sesamben   3   x         Pedis 

Övrigt:                   
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Mt 1 dx 1   x         Troligtvis inte från grav 6 

Mt 2 dx 1   x         Troligtvis inte från grav 6 

Obestämt   ca. 280 x             

          Utgrävningstid: 2006                   

Grav: 8, kyrkogård                   

Benelement: Sida: Ant: Frag: Hel: Ålder: Mått: Kön: Del: Anmärkning: 

Cranium:                   

Frontale   1   x     ?   Incisura istället för foramen på supraorbitalia 

Temporale sin 2 x       
Kvinna
? Alla delar repr. Passar ihop 

Temporale dx 3 x       ? Alla delar repr.   

Parietale sin 7 x         Alla delar repr. Passar ihop 

Parietale dx 3 x           Passar ihop 

Occipitale   8 x       
Kvinna
? Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Zygomaticum sin 1   x         Sitter ihop med del av maxilla sin 

Zygomaticum dx 1   x           

Sphenoidale   5 x         
Alla delar repr. 
Förutom corp   

Maxilla sin 2 x   Adultus       Passar ihop 

Maxilla dx 2 x   Adultus       Passar ihop 

Maxilla obes 2 x             

Mandibula   3 x   Adultus   Kvinna   Passar ihop = 1 hel. Patologi 

Stapes   1   x           

Incus   2   x           

Malleus   2   x           

Cranium obes ca.76 x             

Bålen                   

Sternum   10 x             

Atlas   5 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Axis   1   x       
End. Liten del av 
corp,proc fattas   

Vert. Cervicales   14 x         5 corp/7 proc/2 arc Vissa passar ihop 

Vert. Thoraccicae   45 x         
12 corp/12 arc/20 
proc 

Vissa passar ihop. Två st. har växt ihop med 
varandra 

Vert. Lumbales   20 x         6 corp/9 proc/5 arc Vissa passar ihop. Schmorl`s 

Costae   68 x         
38 corp/25 med/5 
lat Vissa passar ihop 

1:a costae   3 2 1         
Passar ihop = Nästan 1 hel. Totalt 2 st 1a 
costae 

Sacrum   21 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Övre extremiteterna                   

Scapula sin 8 x         Alla delar repr Vissa passar ihop 

Scapula dx 12 x         Laterala delen repr. Vissa passar ihop 

Clavicula sin 1   x           

Clavicula dx 2 x         
Del av corp. Fattas 
för komplett   

Humerus sin 6 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Humerus dx 4 x         Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Radius sin 1   x           

Radius dx 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Ulna sin 3 x           Passar ihop = 1 hel 

Ulna dx 3 x           Passar ihop = 1 hel 

Lunatum sin 1   x           

Lunatum dx 1   x           

Trapetzoideum sin 1   x           

Trapetzoideum dx 1   x           

Hamatum sin 1   x           
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Hamatum dx 1   x           

Trapetzium sin 1   x           

Trapetzium dx 1   x           

Scaphoideum sin 1   x           

Scaphoideum dx 1   x           

Pisiforme sin 1   x           

Pisiforme dx 1   x           

Triquetrum sin 1   x           

Triquetrum dx 1   x           

Capitatum sin 1   x           

Capitatum dx 1   x           

Mc 1 sin 1   x           

Mc 1 dx 1   x           

Mc 2 sin 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Mc 2 dx 1   x           

Mc 3 sin 1   x           

Mc 3 dx 1   x           

Mc 4 sin 1   x           

Mc 4 dx 2 x           Passar ihop = 1 hel 

Mc 5 sin 1 x             

Mc 5 dx 1   x           

Phalang 1   10   x         Manus 

Phalang 2   8 1 7       1 dis Manus 

Phalang 3   9   x         Manus 

Nedre extremiteterna                   

Coxae sin 13 x   
Maturu
s   Kvinna Alla delar repr Vissa passar ihop 

Coxae dx 12 x       Kvinna Alla delar repr Vissa passar ihop 

Coxae obes 1 x         1 cris. Iliaca   

Femur sin 3 x       Kvinna Alla delar repr Passar ihop = 1 hel, förutom troc. Major 

Femur dx 3 x       Kvinna Alla delar repr Passar ihop = 1 hel, förutom troc. Major 

Patella sin                  

Patella dx 1   x           

Tibia sin 1 x         1 prox   

Tibia dx 4 x         3 prox/1 dis Vissa passar ihop 

Tibia obes 5 x             

Fibula  obes 4 x         4 corp Passar ihop 

Calcaneus dx 1 x         
 

Frag. På sidan 

Talus dx 1   x           

Talus obes 1 x         End. Troch. Tali   

Cuniforme 1 dx 1 x             

Cuniforme 2 dx 1 x             

Cubiodeum obes 1 x             

Naviculare obes 1 x             

Tarsus   5 x             

Mt 1 dx 3 2 1         Passar ihop = 1 hel 

Phalang 1   6 x           Pedis 

Phalang 2   2 1           Pedis 

Phalang 3   1   1         Pedis 

Phalang   2 x             

Övrigt:                   

Equus caballus sin 1 x         Cu Avhuggen 

Equus caballus dx 1 x         Cu Avhuggen 

Ossa longa   12 x             

Obestämt   ca. 190 x             

          Utgrävningstid: 2007                   

Grav: 9, kyrkogård                   

Benelement: Sida: Ant: Frag: Hel: Ålder: Mått: Kön: Del: Anmärkning: 
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Cranium:                   

Parietale sin 1 x           
Sitter ihop med parietale dx och del av 
occipitale 

Parietale dx 2 x           
Sitter ihop med parietale sin och del av 
occipitale 

Parietale obes 1 x             

Occipitale   4 x           
Sitter ihop med parietale. End. Vissa fattas 
för komlett 

Temporale sin 3 x           Sitter ihop med del av sphenoidale 

Temporale dx 2 x             

Sphenoidale   5 x           En frag. Sitter ihop med temporale sin 

Zygomaticum sin 1   x         Sitter ihop med maxilla sin 

Zygomaticum dx 1 x 
 

      End. Halva   

Maxilla sin 1   x Infans 2       Sitter ihop med zygomaticum sin 

Maxilla dx 1   x Infans 2         

Mandibula   2 x   Infans 2   ?   
Proc. Condylus dx är bort frag. För att vara 
komplett 

Ethmoidale   2 x             

Frontale   1   x         Håligheter i orbitalis 

Nasale   2   x         En sitter ihop med frontale 

Cranium: obes ca. 150               

Bålen                   

Sternum   8 x   ofus         

Atlas   3 x   6<       Passar ihop= 1 hel 

Axis   1   x 12<         

Vert. Cervicales   5   x ofus       Lätt fragmenterad 

Vert. Thoraccicae   27 21 6 ofus     10 corp/ 11 proc Vissa passar ihop 

Vert. thoraccicae 12   1   x ofus         

Vert. Lumbales   6 2 4 ofus       Vissa passar ihop 

Costae sin 29 x   ofus     
6 lat/13 corp/10 
med Vissa passar ihop 

Costae dx 32 30 2 ofus     
2 hela/16 corp/5 
lat/9 med Vissa passar ihop 

1:a costae sin 2 x   ofus     1 med/1 corp Passar ihop 

Sacrum   7 x   ofus     Alla delar repr.   

Övre extremiteterna                   

Clavicula sin 1   x 
12-21 
år         

Clavicula dx 1   x 
12-21 
år         

Scapula sin 2 x   >23     2 lat Passar ihop 

Scapula dx 4 x   >23     
2 lat/ 1 corp/ 1 
coracoideus   

Humerus dx 2   x >20     1 cap/1 corp,prox,dis Caput och corpus har inte fusionerats 

Ulna sin 1 x   >20       Frag. Distalt 

Ulna dx 2 x   >20       Frag. Disalt. Passar ihop 

Radius sin 2 x   >20     1 dis,epi/1corp,prox   

Radius dx 3 x   >20     1dis,epi/1 corp,prox   

Capitatum sin 1   x >16.5         

Capitatum dx 1   x >16.5         

Mc 1 sin 1   x >16.5         

Mc 1 dx 1   x >16.5         

Mc 2 sin 1   x >16.5         

Mc 2 dx 1   x >16.5         

Mc 3 sin 1   x >16.5         

Mc 3 dx 1   x >16.5         

Mc 4 sin 1   x >16.5         

Mc 4 dx 1   x >16.5         

Mc 5 sin 1   x >16.5         
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Mc 5 dx 1   x >16.5         

Phalang 1 sin 2   x 
13-18 
år       Manus 

Phalang 1 dx 4   x 
13-18 
år       Manus 

Phalang 2 sin 1   x 
11-16 
år       Manus 

Phalang 2 dx 2   x 
11-16 
år       Manus 

Phalang 3 sin 4   x 
11-16 
år       Manus 

Phalang 3 dx 2   x 
11-16 
år       Manus 

Phalang 1   3 1 2 ofus     1 corp,dis I påse märkt omrört 

Phalang 2   2   x ofus       I påse märkt omrört 

Manus epifys sin 10   x >18         

Manus epifys dx 5   x >18         

Carpi sin 5   x ofus         

Carpi dx 5   x ofus         

Nedre extremiteterna                   

Coxae sin 3 x   >20     Hela men ofus.   

Coxae dx   x   >20     Hela men ofus.   

Femur sin 5 x   
12-19 
år     Hela men ofus.   

Femur dx 5 x   
12-19 
år     Hela men ofus.   

Patella sin 1   x           

Patella dx 1   x           

Tibia sin 3 x   
13-18 
år     Hela men ofus. Harris lines 

Tibia dx 3 x   
13-18 
år     Hela men ofus. Harris lines 

Fibula sin 3 x   
12-20 
år     Hela men ofus.   

Fibula dx 15 x         15 corp Vissa passar ihop 

Calcaneus sin 1   x ofus         

Calcaneus dx 1   x ofus         

Talus sin 1   x ofus         

Talus dx 1   x ofus         

Cuniforme 1 sin 1   x           

Cuniforme 1 dx 1   x           

Cuniforme 2 sin 1   x           

Cuniforme 2 dx 1   x           

Cuniforme 3 sin 1   x           

Naviculare sin 1   x           

Naviculare dx 1   x           

Cubiodeum sin 1   x           

Mt 1 sin 2 x         
1 dis, 
epi/1corpus,prox   

Mt 1 dx 1   x >18         

Mt 2 sin 1   x >18         

Mt 2 dx 1   x >18         

Mt 3 sin 1   x >18         

Mt 3 dx 1   x >18         

Mt 4 sin 1   x >18         

Mt 5 sin 1   x >18         

Mt 5 dx 1   x >18         

Phalang 2   1   x ofus     
 

Pedis 

Pedis epifys   1   x ofus         

Övrigt:                   
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Mc 3 dx 1   x fus       Tillhör ej grav 9. Vuxen individ 

Phalang 1   1   x fus       Tillhör ej grav 9. Vuxen individ 

Ossa longa   6 x             

Obestämt   ca. 28 x             

          Utgrävningstid:                   

Grav: 1, kyrka, 1974                   

Benelement: Sida: Ant: Frag: Hel: Ålder: Mått: Kön: Del: Anmärkning: 

Komplett cranium                   

Frontale   1   x     
Kvinna
?   Patologi. Sitter ihop med övrigt kranium 

Temporale sin 2 x       
Kvinna
?   

Passar ihop =1 hel. 1 sitter ihop med övrigt 
cranium 

Temporale dx 1   x     ?   Sitter ihop med övrigt kranium 

Parietale sin 1   x         Sitter ihop med övrigt kranium 

Parietale dx 1   x         Sitter ihop med övrigt kranium 

Occipitale   1   x     Kvinna   Sitter ihop med övrigt kranium 

Zygomaticum sin 1   x         Sitter ihop med övrigt kranium 

Zygomaticum dx 1   x         Sitter ihop med övrigt kranium 

Sphenoidale   1   x         Sitter ihop med övrigt kranium 

Ethmoidale   1   x         Patologi. Sitter ihop med övrigt kranium 

Hyoideum   1 x         1 Corp.   

Palatinum   2   x         Sitter ihop med övrigt kranium 

Nasale   2   x           

Lacrimale   1   x           

Vomer   1   x           

Maxilla sin 1   x Adultus   
 

Lätt frag. under fac. 
Orbitalis Sitter ihop med övrigt kranium.  

Maxilla dx 1   x Adultus       Sitter ihop med övrigt kranium 

Mandibula   1   x 
Maturu
s   ?     

Bålen                   

Sternum   2 x           Hela men ofus. Prox 

Atlas   1   x           

Axis   1   x           

Vert. Cervicales   5   x           

Vert. Thoraccicae   12 x           Patologi 

Vert. Lumbales   5 x           Patologi 

Vertebrae   1 x         1 spina   

Costae   46 44 2           

1:a costae   2   x           

11 costae   4 x             

12 costae   3 2 1       1 lat/1 corp,med Passar ihop = 1 hel. Totalt 2 hela 

Sacrum   2 x       Man   Passar ihop = 1 hel 

Övre extremiteterna                   

Scapula sin 1 x         
Alla delar repr. 
Förutom corp.   

Scapula dx 3 x         
Alla delar repr. 
Förutom corp.   

Scapula  obes 9 x         Corpus   

Clavicula sin 1   x           

Clavicula dx 1 x         
End. Med. Ledyta 
fattas   

Humerus sin 1   x   
321.47 
mm 

Kvinna
?     

Humerus dx 1   x   
330.39 
mm 

Kvinna
?     

Radius sin 2 x     
247.06 
mm     Passar ihop = 1 hel 

Radius dx 3 x     248.95     Passar ihop = 1 hel 



 

69 
 

mm 

Ulna sin 1   x   
266.23 
mm       

Ulna dx 1   x   
263.57 
mm       

Lunatum sin 1   x           

Lunatum dx 1   x           

Trapetzoideum sin 1   x           

Trapetzoideum dx 1   x           

Hamatum sin 1   x           

Hamatum dx 1   x           

Trapetzium sin 1   x           

Trapetzium dx 1   x           

Scaphoideum sin 1   x           

Scaphoideum dx 1   x           

Pisiforme sin 1   x           

Pisiforme dx 1   x           

Triquetrum sin 1   x           

Triquetrum dx 1   x           

Capitatum sin 1   x           

Capitatum dx 1   x           

Mc 1 sin 1   x           

Mc 1 dx 1   x           

Mc 2 sin 1   x           

Mc 2 dx 1   x           

Mc 3 sin 1   x           

Mc 3 dx 1   x           

Mc 4 sin 1   x           

Mc 4 dx 1   x           

Mc 5 sin 1   x           

Mc 6 dx 1   x           

Phalang 1   7   x         Manus 

Phalang 2   5   x         Manus 

Phalang 3   1   x         Manus 

Sesamben   6   x         Manus 

Nedre extremiteterna                   

Coxae sin 4 x       Kvinna 
Alla delar repr. fac. 
Symp. fattas Vissa passar ihop. Tydlig sulcus 

Coxae dx 3 x   
Maturu
s   

Kvinna
? 

Alla delar repr. Halva 
fac. Symp. fattas Vissa passar ihop. Tydlig sulcus 

Femur sin 1   x   
461.03 
mm Man     

Femur dx 2 x     
464.87 
mm Man   Passar ihop = 1 hel 

Patella dx 1   x   
 

      

Tibia sin 1   x   
369.79 
mm       

Tibia dx 1   x   
367.98 
mm       

Fibula sin 2 x     
363.55 
mm     Passar ihop = 1 hel 

Fibula  dx 2 x     
356.78 
mm     Passar ihop = 1 hel 

Calcaneus sin 1   x   
76.27 
mm       

Calcaneus dx 1   x   
74.96 
mm       

Talus sin 1   x           

Talus dx 1   x           

Cuniforme 1 sin 1   x           
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Cuniforme 1 dx 1   x           

Cuniforme 2 sin 1   x           

Cuniforme 2 dx 1   x           

Cuniforme 3 sin 1   x           

Cubiodeum sin 1   x           

Naviculare sin 1   x           

Mt 1 sin 1   x           

Mt 1 dx 1   x           

Mt 2 sin 1   x           

Mt 2 dx 1   x           

Mt 3 sin 1   x           

Mt 3 dx 1   x           

Mt 4 sin 1   x           

Mt 4 dx 1   x           

Mt 5 sin 1   x           

Mt 5 dx 1   x           

Phalang 1   3   x         Pedis 

Övrigt:                   

Obestämt   4 x             

Aves dx 1 x         Humerus prox   

Capra sin 1   x       Astragalus   

Sus dx 1 x         Maxilla   

Ovis dx 1   x       Astragalus   

Bos/Equus   1 x   Ofus     Tibia prox   

Animal   1 x         Ossa longa   

          Utgrävningstid: 1974                   

Grav: 2, kyrka                   

Benelement: Sida: Ant: Frag: Hel: Ålder: Mått: Kön: Del: Anmärkning: 

Cranium                   

Frontale   1   x         Stora suturöppningar 

Temporale sin 1   x           

Temporale dx 1   x           

Parietale   7 x           Stora suturöppningar 

Occipitale   8 x   Ofus     Alla delar repr.   

Zygomaticum dx 1   x           

Sphenoidale   5 x             

Ethmoidale   1 x             

Hyoideum   1 x   Ofus     Corpus   

Vomer   1 x             

Incus   2   x           

Malleus   1   x           

Maxilla dx 1 x   Infans 1     
End. Liten del fattas 
för komplett   

Mandibula   2 x   Infans 1       Passar ihop = 1 hel 

Bålen                   

Sternum   4 x   >10     Hela men ofus.   

Axis   3 x   Ofus     Hela men ofus.   

Vert. Cervicales   7 x   Ofus     Hela men corp ej fus   

Vert. Lumbales   5 x   Ofus     Hela men corp ej fus   

Vertebrae   34 x   Ofus     14 corp/20 arc,proc   

Costae   23 16 7 Ofus     
6 lat/2 corp/ 8 
med/7 hela Vissa passar ihop 

1:a costae   1   x Ofus         

11 el. 12 costae   4   x Ofus         

Övre extremiteterna                   

Scapula sin 1 x   Ofus     Corp. Fattas   

Scapula dx 2 x   Ofus     Corp. Fattas   

Clavicula sin 1   x Ofus     Hela men ofus.   
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Humerus dx 1 x   Infans1 
104.53 
mm   Hela men ofus.   

Radius sin 1 x   Ofus     1 corp, dis   

Radius dx 1   x Ofus     Hela men ofus.   

Ulna sin 1   x Infans 
87.81 
mm   Hela men ofus.   

Ulna dx 1   x Infans 
87.13 
mm   Hela men ofus.   

Nedre extremiteterna                   

Coxae sin 3 x   Ofus     Hela men ofus.   

Coxae dx 3 x   Ofus     Hela men ofus.   

Femur sin 2 x   Ofus     Hel men ofus. Passar ihop = 1 hel 

Femur dx 1 x   Ofus     Hela men ofus.   

Tibia dx 1 x   Ofus 
110.03 
mm   Hela men ofus. Röntgades 

Fibula   1 x   Ofus 
103, 4 
mm   Hela men ofus.   

Övrigt:                   

Manus/Pedis   9   x Ofus       Troligtvis mc/mt eller phalanger 

Cranium   15 x         Skalltak   

Obestämt   ca. 13 x             

Obestämt adult   1 x           
Troligtvis från vuxen individ pga. Den 
kompakta kvalitee 

          Utgrävningstid: 1974                   

Grav: 3, kyrka                   

Benelement: Sida: Ant: Frag: Hel: Ålder: Mått: Kön: Del: Anmärkning: 

Cranium                   

Frontale   5 x           1 sitter ihop med sphenoidale 

Temporale sin 2 x         Alla delar repr Vissa passar ihop 

Temporale dx 3 x         Alla delar repr Vissa passar ihop 

Temporale obes 2 x             

Parietale   9 x         Alla delar repr Vissa passar ihop 

Occipitale   7 x         Alla delar repr   

Zygomaticum dx 1 x             

Zygomaticum sin     x           

Sphenoidale 6   x           1 sitter ihop med frontale 

Maxilla sin 1 x   Infans 1         

Maxilla dx 1 x   Infans 1         

Mandibula   7 x   Infans 1     Alla delar repr   

Cranium obes ca. 69 x             

Bålen                   

Atlas   2 x   Ofus         

Vert. Cervicales   9 x   >7         

Vertebrae   16 x   Ofus     End. Corp   

Costae   31 30 1 Ofus     
13 lat/10 corp/7 
med Vissa passar ihop 

1 el. 2 costae   3 x   Ofus     1 lat   

11 el. 12 costae   1 x   Ofus       Hel men ofus 

Sacrum   2 x   Ofus         

Övre extremiteterna                   

Scapula sin 1 x   Ofus     Lat. Delen repr   

Scapula dx 2 x   Ofus     Lat. Delen repr   

Clavicula sin 1   x Ofus         

Clavicula dx 1 x   Ofus         

Humerus sin 4 x   Ofus     Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Humerus dx 1 x 
 

>15 139 mm     Hel men ofus 

Radius dx 1 x             

Radius obes 3 x   Ofus     1 dis/2 corp   
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Ulna sin 1 x   Ofus     1 proc, corp   

Ulna dx 2 x   Ofus     Alla delar repr Vissa passar ihop 

Nedre extremiteterna                   

Coxae sin 1 x   Ofus     Os ilium   

Coxae dx 1 x   Ofus     Os ilium   

Coxae obes 2 x   Ofus     1 ace/1 fac. Sympf   

Femur sin 4 x   Ofus     Alla delar repr   

Femur dx 3 x   Ofus     Alla delar repr   

Tibia sin 1 x   Ofus       Hel men ofus. Röntgad 

Fibula obes 3 2 1 Ofus     1 prox/1 dis   

Calcaneus sin 1 x   Ofus         

Calcaneus dx 1 x   Ofus         

Talus sin 1 x   Ofus         

Talus dx 1 x   Ofus         

Övrigt:                   

Manus/Pedis   11 x             

Epifys   6 x   ofus         

Obestämt   ca. 54 x             

          Utgrävningstid: 1974                   

Cranium: 4, kyrka                   

Benelement: Sida: Ant: Frag: Hel: Ålder: Mått: Kön: Del: Anmärkning: 

Cranium                   

"Endast kraniet återfunnet"                 

Frontale   3 x       Man Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Temporale sin 2 x         
1 pars petrosa/1 sul. 
Arter. Temp Passar ihop 

Occipitale   8 x       Man Alla delar repr. Vissa passar ihop 

Parietale   22 x         Dx och sin repr. Vissa passar ihop 

Cranium   1 x             

Kommer från grav 3, kyrka, i påse märkt 
"Vuxen individ"           

Frontale   2 x       Man 1 glabella   

Temporale   5 x         1 pars petrosa   

Occipitale   2 x             

Sphenoidale   1 x             

Cranium   1 x             

Blandat med grav 3, kyrka                 

Temporale   4 x             

Occipitale   1 x             

Parietale   6 x             

Zygomaticum   1 x             

Cranium   4 x             

 


